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MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ive Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
26 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedeli Veıdtmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı» İle gerekçesi ilişik olarak sunulmuş tur.
Gereğinin yapılmasını «saygıyla arzederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
Barışta, ve Savaşta Silâhlı Kuvvetlerin, temel kadrolarımda, gösterilen subay, askeri, memur, astsubay ve
sivil memurların iaşe olunmalarını (temin amacıyla ilk defa 1941 yılında kalbul edilen 4105 sayılı ve 1943 yı
lında, Ikalbul edlilen 4367 sayılı kanunlarla birer er tayınının istihkak olarak verilmesi ve bu (istihkakın! kazan
dan yemek suretiyle veya aynen yahult da bedelen yerine gdtirilmesü hüküm altına, alınmıştır. 4367 sayılı Kanun
da söz konıusu lisıttihkakm bedelen verilmesi hal'inde ödenecek miktarın Maliye ve Milli Savunma, Bakanlıkların
ca; müştereken belirleneceği de öngörülmüştü. Daha sonra 1956 yılında yaşama, koşularındakıi değişIMik ve
tüketim maddelerinjin fiyatlarında meydana gelen artışlar gözönüne ahnarak Silahlı Kuvvetlerin temel kadro
larında yer allan personele verilmekte olan er 'tayın isitıihkakınıin Iblir ayhk tutarımın 670|6 saydı bir Kanunla
subay ve astsubaylara; ıtayın bedeli olarak 110 lira, sivil memur ve hizmetlilere lise 50 lira olarak ödenmesi
karariaştalmıştı. Üç yd sonra bu miktarlar 7238 sayılı Kanunla; % 5Q nispetlimde artırılarak 165 ve 75 lira
şeklinde düzenlenmiş ve bu sekilide günün yaşama, koşullarıyla, gereken paralellik sağlanmıştır.
Andan kanunların gerek hazırlanışındaki gerekçelerinin ve gerekse de yasama organındaki müzakereleri
sırasında tutulan Meclis ıtutanaklaınnın tetkikinde, açıkça anlaşılacağı üzere barışta ve savaşta Silahlı Kuvvet
lerin (temeli kanolarında gösterilen personelin Devletçe iaşe olunmalarını sağlamak amacıyla konulan er tayın
Sstihkalkının verilmesindeki ananeden aralan personelsin görevde, eğSMmde ıtatbücat veya, manevralarda veya,
savaş halinde fizik olarak asgari ölçüde beslenmesıiri tenin ederek diri ve dinamik bir Ibiçfimde hizmet yapa^bümesinfi sağlayabilmektin
Son defa, 1959 yiında artırdam er tayin isltiihkakının bir ayhk tutarını ifade eden tayın bedeli miktarı aradan
geçen 18 ydı aşkını bir süre içinde en ufak bir değişikliğe ıtalUi tu)tullma!ksızın günümüze kadar aynı ölçüyü
koruyacak gelmiştir, HajÜbukti bir erim; 1959 yılında, iaşe olunmasını sağlayan; birim fiyat ölçüsü günümüzde
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•bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Geçen süre içerimde ıbesCn maddelerinin fiyatlarındaki hızlı artış ya
şama. koşullarındaki Ibaşdöndürücü değişiklik ve günümüz insanıinın beslenme konusunda oluşturduğu modern
yöntemler gözöınünde tutulacak olursa 7238 sayılı Kanunun gettirdiğti esaslar içinde Silahlı Kuvvetler Perso
nelinin 1919 yılında (belirlenen fiyalt Ibirim ölçüsüne göre iaşe olunalbimesii mümkün değildir.
Buna göre tayan istihkakının değişen piyasa koşullarına ve tedavüldeki para değerine göre paralelliğini
sağlayacak ve uyum kazandıracak bir değişkene bağlanmasını temin amacıyla sulbay, askeri memur, astsubay,
uzman jandarma, çavuşlarıyla Silahlı Kuvvetlerde görevi sivil memurlara, tayın 'bedelinin veriliş maksadıma
sadık kalmak ödemeleri Ibelli ibiir düzeyde tutmak ve bütçe imkânlarını da gözönünde bulundurmak suretiy
le günlük er itayım iştikakının İbiir aylık tutarının tayın bedeli olaıralk verimeslini sağlayacak felcimde hazırlanam Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedel/i Verilmesine îlliışkün Kanun tasansı İle değişen yaşama
koşulları ve fiyat konjbnkıtürüyle gerekli uyumun sağlanması amaç bilinmiştir. 1977 yılı Bütçe Kanununa göre
erin günlük tayın isitihkakı 14.69 lira olarak beliktendi ğine nazaran bu durumda (tayın bedeli miktarı yakla
şık 44CI İra olmaktadır.,

22 , 6 . 1977
Millet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/750 esas numarada kayıtü kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
13 . 1 . 1977
Konya Milletvekili
Şener Battal

G E R E K Ç E
İ4 Ocak 1943 tarih ve 4367 sayılı Kanunla subay askeri memurlarla Milli Savunma Bakanlığı teşkilat ve
kadrolarında görevli sivil memurlarla, gümrük muhafaza, jandarma tabur ve alaylarında çalışan sivil memur
ve ücretlilere birer er tayini ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları ile gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
kadrolarına dair 3944 sayılı Kanuna bağlı kadrolara giren maaşlı ve ücretli memurlara 25'er lira verilmesi
hüküm altına alınmıştır. 6706 sayılı Kanunla subay, askeri memur ve astsubaylara verilen tayin bedelleri 110
lira, sivil memurlarla emniyet mensupları ve gümrük muhafaza mensuplarına verilenler de 50 liraya çıkartıl
mıştır. 7238 sayılı Kanunla bu miktarlara % 50 zam yapılmıştır.
12 Nisan 1962 tarih ve 42 sayılı Kanun çıkıncaya kadar bu durum aynen devam etmiştir. 12 Nisan 1962
tarih ve 42 sayılı Kanunla gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında bulunanlarla Emniyet Genel
Müdürlüğü kadrolarında bulunanların tayin bedelleri emsalleri olan Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine bağlı
fiili kadrolarla, Milli Savunma Bakanlığı birlik ve müesseselerinde görevli, Maliye Bakanlığına bağlı saymanMillet Meclisi
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lıklar teşkilatında ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerden ay
rılarak 165 liraya çıkarılmak suretiyle subay, askeri memur ve astsubaylarla eşit duruma sokulmuşlardır.
42 sayılı Kanunun kabulüne kadar Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı kadroların
da çalışan sivil memur ve hizmetlilerle, Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
kadrolarında görevliler tayin bedeli bakımından aynı durumda mütalaa olunarak aynı miktarda tayin bedeli
alırlarken 42 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tefrik edilerek Milli Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerin 75 lira tayin bedeli almalarına
mukabil Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolanndaki görevli sivil me
mur ve hizmetliler 165 lira tayin bedeli almaktadırlar.
4367 sayılı Kanunu tadil eden 6707 ve 7238 sayılı kanunlarda Milli Savunma Bakanlığı Ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerle Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetliler tayin bedeli bakımından daima bir
likte ve eşit olarak mütalaa edilirken 42 sayılı Kanunla ortada bir tefrik yaratılması, adalet ve eşitlik kaide
lerine aykırı bir durum meydana getirdiği gibi gördükleri vazifelerin ehemmiyeti aşikâr olan ve 211 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetler îçhizmet Kanunu ve Yönetmeliği gereğince askerliğin icap ettirdiği her yerde görev
yapacak ve yapmakta olan ve hatta bir askeri şahıs olmaları sıfatıyla diğer vazifeleri meyanında nöbet hiz
metleri ile de görevlendirilen ilgili personelin çalışma şevklerini de kırmaktadır.
Bu durumun tashihi ve adaletin tesisi için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır.

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN TEKLİFİ
4367 Sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 Sayılı Kanun1arla Değişik 1 nci Maddesinin (C) ve (D) Fıkralarının
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1..— Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı
Kadrolarında Çalışanlara Birer Er Tayini Verilmesi Hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706, 7238 ve 70
sayılı kanunlarla değişik birinci maddesinin (C) ve (D) fıkraları aşağıdaki gösterilen şekilde değiştirilmiştir.
C) Silahlı Kuvvetlere bağb fiili kadrolarda bulunan sivil memur ve hizmetlilere Milli Savunma Bakanlığı
ve Jandarma Genel Komutanlığı biryk ve müesseselerinde görevli sivil memurlar ile Maliye Bakanlığına bağlı
saymanlıklar teşkilatındaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 Ura,
D) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadrolanndaki sivil memur ve hizmetlilerle seferi kuruluşa dahil olup
hizmete alman Devlet teşkilatına bağb vasıtalardaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 Ura,
MADDE 2. — Bu Kanun yayımım takip eden aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

MUti Savunma Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. .'1/28,2/194
Karar No. : 3

75 , 2 , 1978

Yüksek Başkanlığa
Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın bedeli verilmesi halkkında İkamın tasarısı ile Konya Miltetlvekili
Şeneır Battal'm, 4367 sayılı Kanıunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin C ve D
fıkmafliarının dieğilştMtaesti'ne ilişkin kanun teklifi, ilgili balkanılıMıar, TC Emekli Sandığı temsilcileri ve teklif
sahibinin de iştirakryte Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu.
Millet Meclisi
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Konya Milletvekili Sayın Şener Baıttal'ın teklifinde Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığı 'birlik ve müesseselerinde görevli sivil memurlar ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklar teşkilatlın*
daki sivil memur ve hizmetlilere ayda 75 lira oliaraik verilen tayın bedelinin suibay ve astsubaylarda olduğu
gibi 165 liraya çıkarılması istenmektedir. Tasarıda ise tayın bedelinin suibay askeri memur, asıtisulbay, uzman
çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline (günlük er 'istihkakı çarpı 30) sökünde seyyanen verile
meşini öngörmektedir..
Tasarı ve teklifin birleştirilerek görüşülmesi tasarının teklife takaddüm etmesi dolayısıyla dta müzakerele
re esas darak tasarı ele alınmıştır.
Tasarının gerekçesinde açıklandığı üzere :
Savaşta ve barışta Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarımda istihdam edilen suibay, askeri memur, astsubay
ve sivil memurların Devletçe iaşe olunmalarını ıtemin maksadıyla 1941 yıknda kabul edilen ve son olarak
da 1959 yılında tadil gören 7238 sayılı Yasa ile subay ve asitsulbaylara ayda 165 TL., sivil memur ve hizmet
lilere de 75. TL. tayın bedeli verilmesi hükme bağlanmuşltı.
Tedavüldeki paramızın büğlüne gelinceye kadar bir çok ikez devalüe edilmesi besin maddeleri fiyatlarının
hızla artışı (karşısında ihtiyacı karşılamaktan çok uzalk kalan yasanın değiştirilmesi zarureti hâsıl olmuş ve
tasarı (bu yüzden hazırlanıp Yüce Meclise sunulmuştur.
Tasarı Ğchelle Mobile sistemini getirmiş böylece ıtayın istihkakının piyasa (koşullarına ve tedavüldeki para
değerine göre paralelliğini sağlamıştır. Bütçe imkânları gözönüne alınarak günlük er tayın istihkakının bir
aylık tutarının tayın bedeli olarak verilimesini sağlayacak olan tasarının tümü Komisyonumuzca uygun görü
lerek jprensip olarak ıkalbul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir,
1977 yılı Bütçe Kanunuyla günlük er istihkakı 14.69 TL. olup, bir aylılk tutarı yaklaşık olarak 440 TL. dır.
Savaşta ve barışta bu miktar ile iaşe olunamayacağı izahtan varestedir. Bu bakımdan (günlük er istihkakı)
yerine «Harp Okulu öğrencisinin günlük iaşe istihkakı» nın tayın bedeline esas alınması Komisyonumuzca
kararlaşitırılrnııış ve tasarının 1 ve 2 nci maddeleri buna göre değiştirilerek kabul edilmiştir.
il977 yılı Bütçe Kanununa göre Harp Okulu öğrendısMn günlük iaşe istihkakı 24.72 TL. dır. Bir aylık
tîutarı ise 740 TL. dır.
1978 yılı Bütçe Kanununa göre ise de net 43 TL. dır. Bir aylık ise 1 2901 TL. dır.
Komisyonumuzun değişikliğe Yüce Meclislerce benimsenip tasarı yasalaştığı takdirde Hazineye 2 milyar
civarında mali yülk getirecektir. Bu miktar 260 milyar gibi büyük bir bütçede fazla bir şey değildir.
Tasarının 3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur,
Başkan
Ankara
Kemal Kayacan

Başkanvekili
Edirne
Süleyman Sabrı Öznal

Sözcü
Sivas
Orhan Akbulut

Bursa
Ali Elverdi

Bursa
Saffet Ural

Hakkâri
Ahmet Zey dan

İstanbul
Fehmi Cumalıoğlu

Kars
Bahri Dağdaş
İmzada bulunamadı.

Manisa
Faik Türün

Samsun
/ Etem Ezgü

Millet Meclisi
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İçişleri Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. .-1/28,2/194
Karar No._: 3

12 .4 . 1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili
Şener Battal'ın, 4367 sayılı Kanunun 6484, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin C ve D
fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi, Mdffi Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcileri
min de hazır 'bulunduğu toplantıda görüşülüp incelendi.
Komisyonumuz, aynı mahiyette olan tasarı ve tekliften, tasarıyı esas alıp teklifi (bununla birleştirmek su
retiyle görüşmelerin yapılmasını kararlaştırdı.
1943 yılında yürürlüğe konulan (Ordu mensuplarıyla Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza
ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında kanun) a ve bu kanunda son
radan yapılan değişikliklere göre tayın bedeli verilmesi öngörülen personelin, hizmetlerinin özelliği 'itibarıyla
daima diri ve dinamik bir hiçimde görev yapabilmelerini sağlamak üzeıre Devletçe iaşe olunmaları ©sası ka
bul ediimıiıştıir. Son defa 1959 yılında artırılan ve er tayın 'istihkakının bir aylılk tutarı olan tayın bedelli, ara
dan geçen 19 yıl içinde hiç artırrlmamış, para değerinin sürekli düşüşü ve besin maddelerinin fiyatlarının sü
rekli artışı sonucu yetersiz kalmıştır.
Devletçe tayın 'bedeli verilmesi öngörülen kamu personelli arasında ayırım yapılmasının yeterli bir ge
rekçeye dayanmadığı eşitlik ilkesine ve eşit işe eşit ücret kuralına uygun düşmediği kanısı ile 4367 sayılı Ka
nunun kapsamı içindeki bütün kamu personeli ile bu 'kanuna 644 sayılı Kanunla yapılan göndermeye uygun
olarak sivil kökenli MİT mensuplarının tasarı kapsamına atanması uygun görülmüştür. Böylece sivil ve asker
memurlar arasındaki ücret dengesizliğinin daha da artması önlenmiş ve sosyal adalet ülkesine olanaklar ölçü
sünde 'bağlı fcahnrruştıır. Bu nedenle Komiisyonumuz kanunda değişiklik yapılmasını uygun görerek tasarının
yukarıdaki ölçüler içinde kabul edilmesini kararlaştırmış ve maddelerin müzakeresine geçmiştir.
Tasarnnın 1 nci maddesi, tayın bedeline baz olarak, er tayın istihkakını almaktadır. Mili Savunma Komis
yonunda yapılan değişilkıMlkle tayın bedeline baz olarak Harp Okulu öğrencisinin günlük tayın istihkakının
alınması Komisyonumuzca kanunun ruhuna aykırı göıülimıüştür. Çünkü ulaşılması amaçlanan fizik ve fikir
yapısı, özel bir eğitim ve öğretim sisteminin zorunlu 'kıldığı Harp Okulu öğrenciisıinin günlük tayın istihka
kının miktarımın koşuları aynı olmayan diğer kamu görevlilerine verilmesinde uygunluk olmayacağı görüşüne
varılmıştır. Değişik koşullarda değişik ölçülerin uygulanması zorunludur. Bu nedenle Komisyonumuz tayın
bedelli miktarının Hükümet tasarısındaki gibi, günlük er tayın istihkakının bir aylılk tutan olarak saptanma
sını Devletin mali olanaklarının daha uygun dağıtımı yönünden gerekli görmüştür. 1 nci madde belirtilen
bu değişidilklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edlİlimSişitir.
Tasarının 3 ncü maddesi, tasarının kapsamında yapılan değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiş
ve 4367 sayılı «Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı
kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki» kanunun tümüyle yürürlükten kaldırılması,
kanun yapma tekniği yönünden zorunlu görülmüştür.
Yürürlük tarihi ile ilgili 4 ncü madde aynen kabul ddimiişıtir.
Yürütme maddesi olan 5 nci madde, kapsamı genişletilen tasarının Bakanlar Kurulu
mesini öngören biçimde değiştirilmiştir.

Millet Meclisi
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tarafından yürütül

—fc—
Tasarı başlığı yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir,
Raporumuz Plan Komisyonuna gönderilmek üzere saygı ile sunulur.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Bolu
Bayram Turan Çetin

Sözcü
Niğde
Yılmaz Cemal Bor

Adana
Hasan Cerit

Amasya
Etem Naci Altunay

Bursa
Mehmet Emin Dalkıran

Denizli
Ömer İhsan Paköz

îzmir
Aysel Uğural

Kırşehir
Kılıç Sorgucu
İmzada bulunamadı.
Denizli
Ahmet Hamdı Sancar

Yozgat
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu

Plan Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Plan Komisyonu
Esas No. : 1/28,2/194
Karar No. : 15

20 , 4 , 1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza sevk edilen «Türk Silahlı Kuvvetleri Personelline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarıısı ile, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4367 Sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 Sayılı Kanunlar
la Değişik 1 nci Maddesinin (C) ve (D) Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun» teklifi ve ön havalesi
uyarınca İçişleri Komisyonu raporu, Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı toptanfttöda inceltendi ve görüşüldü :
1941 yılkıda çıkarılan 4105 sayılı Yasa ile Silahlı Kuvvetler personellinıin er kazanından iaşesi öngörülmüşjtlür.
1943 yılında kabul edilen 4367 sayılı Yasa ile er kazanından iaşe yerine ayda 25 TL. taym bedeli verilme
si öngörülmüş; 1956 yılında 4367 sayılı Yasayı değiştiren 6706 sayıliı Yasa ile 'bu mıilktar 110 TL. ye, 1959
yılında da 7238 sayılı Yasa üe 165 TL. ye yüksdtitaişEir. 7238 sayılı Yasa ile, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
sivil personelin de tayın bedelleri 75 TL. sı olarak kabul edilmiştir.
1959 yılında bir erin ayda 165 TL. ile iaşesi mümkün 'iken, bugün 19 yıl sonra bu miktar aynı gereksin
meyi karşılamaktan çok uzaktır. Nitekim 1978 yılı Bütçe Yasasında bir erin günlük iaşesi 21,18 TL. sı olarak
saptanmış bulunmaktadır.
Tasan, tayın bedelinin veriliş esprisindeki amaca uygun olarak, er isıtilhkialkındaiki ölçüler içinde tayın
bedelinin de aynı düzeye getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu amaç ile hazırlanan tasan ve
tekffiıfi Komisyonumuz olumlu bulmuş ve İçişleri Komisyonunca hazırlanan metin esas ahnarak, maddelerin
müzakeresine geçilmiştir.
Tasarının 1 nci maddesinin, ilk fıkrasının son satırına, ilgili personele aybaşlarında taym beddıinin ma
aşla 'birlikte ödenmesini sağlamak amacıyla «Peştaen» sözcüğünün ilavesi;
Maddenin ikinci fıkrası; hak sahiplerine, tayın bedelinin tayın halinde er istihkalkındiaiki ölçüler içerisin
de verilip verilmeyeceği hususunda idareye seçenek tanınmasını içerecek biçimde;
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Aynı maddeye eklenen son fıkrada; tayın bedelinin hesaplanmasında yurdun çeşitli yörelerinde fiyat enıddoslerMn farkMılk göstermesi dikkate alınarak, tek fiyat birimlinin sağlanması amacıyla, Ankara mahalli
rayicinin esas alınması ve bu rayicin o yılın bütçe yasasında gösterilen miktarı aşmamak üzere, Milli Savun
ma, İçişleri ve Maliye ıbakaMrklarmca saptanması ilkesi belirlenerek ve madde ıbu dteğişikMkkırlie;
Tasarının 2 nci maddesi aynen;
Tasarının 3 ncü maddesine eklenen fıkra ile, kanunun uygulanmasıyla ilgili hususların; Milli Savunma,
İçişleri, Maliye ve Gürnırük ve Teikel bakanlıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüıştür.
Tasarının yüriürlük ve yürütene ile ilgili 4 ncü ve 5 nci maddeleri aynen kıalbu! ediirıiiştir.
197& yılı Bütçe Yasasında ıbelirienen er tayın 'istihkakı mıiktarına uygun olarak, tayın bedelinin ilgili per
sonele vepİefbMmesinıi amaçlayan tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşüknesıine karar verilmiştir.
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur.
Saygıilarımıızlaı,
Başkan
Tekirdağ
Yılmaz Alpaslan

Başkanvekili
Aydın
Muharrem Sökeli

Kâtip
Trabzon
Ertoz Vahit Suiçmez

Adana
M. Kemal Küçüktepepınar

Balıkesir
Necati Cebe

Bolu
Halûk Karabörklü

Çanakkale
Orhan Çaneri

Diyarbakır
M. Yaşar Göçmen

İstanbul
Ali Nejat ölçen
İmzada bulunamadı,

İstanbul
Metin Tüzün

Kars
Doğan Araslı

Kastamonu
Sabrı Tığlı

Kırklareli
Mehmet Dedeoğlu

Nevşehir
Y. Kemal Yüksekli

1

Sivas
Azimet Köylüoğlu
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Sözcü
İstanbul
Sevil Korum
i

/

Konya
Yücel Akıncı
Zonguldak
Avni Gürsoy
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedeli
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedeli
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline ayda günlük er taym istihkakının bir ay
lık tutarı tayın bedeli olarak verilir.

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline ayda, Harp Okulu öğrencisi günlük iaşe
istihkakının bir aylık tutan tayin bedeli olarak veri
lir.
Nakit olarak ödenen tayın bedeli îstaihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kıs
men, Harp Okulu öğrencisi günlük iaşe istihkakında
ki ölçüler içerisinde tayın halinde alabilirler.

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kısmen
er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde ala
bilirler.

MADDE 2. — Er tayın istihkakının aynen veril
mesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı
Yem ve Tayınat Kanunu esaslarına uygun olarak ilgili
Bakanlıklarca belirlenir.
Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkak
ları ölüm halinde geri alınmaz.

MADDE 2. — Harp Okulu öğrencisi günlük ia
şe istihkakının aynen verilmesi halinde verilecek olan
erzakın nevi ve miktarı Yem ve Tayınat Kanunu esas
larına uygun olarak ilgili Bakanlıklarca belirlenir.
Aynen veya nakit olarak verilen Harp Okulu öğ
rencisi günlük iaşe istihkakları ölüm halinde geri alın
maz.

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla,
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza
ve Muamele Sınıfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er
Tayını Verilmesi Hakkındaki Kanunun ek ve deği
şikliklerinin bu kanunda sayılan personele ilişkin ay
kırı bükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında
görevH her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilâtın
da görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza
Merkez ve İller kuruluşundaki Muhafaza ve Muamele
sınıfı kadrolarına dahi] memurlara ve Muhafaza teş
kilâtında görevli Gemi Adamlarına, ayda günlük er
tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak
verilir.

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında
görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilâ
tında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza
Merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele
sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teş
kilâtında görevli Gemi Adamlarına, ayda günlük er
tayın istihkakının bir aylık tutarı tayin bedeli olarak
peşinen verilir.

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kısmen
er istlhkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde ala
bilirler.

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı yukarı
da sayılanlara tamamen veya kısmen er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde verilebilir.
Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanu
nunda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara ma
halli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Ma
liye Bakanlıklarınca müştereken saptanır.

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu mensuplarıyla
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve
Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta
yını verilmesi hakkındaki kanun ile ek ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla,
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza
ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er
tayını verilmesi hakkındaki kanun ile ek ve değişik-*
likleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Mil
li Savunma, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir,
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(Mili Savunma, Komisyonunun; kabul ettiği metlin)

(Hükümetin teklifi)
MADDE 4. — Bu Kanun yaymu tarihini takip
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi
kabul edilmiştir.

aynen

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Milli Savun
ma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
26 . 12 . 197T

Başbakan
5. Dermrel

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. Erbakan

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
A. Türkeş

Devlet Bakam
S. Öztürk

Devlet Bakam
S. A. Emre

Devlet Bakam
S. Somuncuoğlu

Devlet Bakam
E. Ceyhun

(Adalet Bakana;
N. Cevheri

Milli Savunma Bakam
T. Kapantı

(İçişleri Bakanı
Prof. K. Özal

MM Eğitim Bakam
N. Menteşe

Bayındırlık Bakam
S. Kılıç

Güm. ve Teke! Bakam
G. Sazak

Gııda-Tar. ve Hay. Baklam
F. Adak

.

Dışişleri Bakam
î. «S. Çağlayangil

Maliye Balkanı
C. Bilgehan

Ticaret Bakam
Dr. A. O. Güner

Sağ. ve Sos. Yar. Bakan»
C. Gökçek

Ulaştırma Bakam
Doç. Dr. Y. Ergenekon

Çalışma Bakam
Dr. t. F, Cumalıoğlu

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. BakanıTurfam ve Tanıtma Bakanı
O, Asiltürk
K. İnan
İ. C. Ege
Köy Üsleri ve Koop. Bakam
T. Yücel

Ormanı Bakam
S. Savcı

Gençlik ve Spor Bakam
A. Ş. Erek

Sosyal Güvenlik Bakam
/. Ertem
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tmaır ve tskân Bakan*
M. R. Kutan
Kültür Bakanı
A. Akyol
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(İlişleri Komlisyonunun, kalbul ettiği mertlin;)

(Plan Komüsyonjununı kalbul ettiğü metin)

MADDE 4, — Tasarının 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

....>..
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