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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/16) (S. Sayısı : 35) tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 7 nci madde
sine kadar kabul edildi. 

Oturuma Saat 16.33'te ara verildi. 

İkinci Oturum 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun teklifî  (2/16) (S. Sayısı : 35) üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak, kabul olundu. 

ıNafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna İlişkin (1/21) (S. Sayısı.: 49) ye 

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların 
Tanınmasına ve Tenfizine ilişkin Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuma Dair (1/20) (S. Sa
yısı : 50) kanun tasarıları da kabul edildi. 

5 Kasım 198Q Çarşamba günün saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 17.48'de son verildi. 

Haydar SALTIK 

MM Güvenlik Konseyi. 
Genci Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.45 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MiMi Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 15 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Sürekli Kamu görevlerinde sözleşmeli per
sonel çalıştırılması hakkında Kanun teklifi ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (2/13, 2/14) (S. Sayısı : 
33 ve 34'e 1 nci Ek) 

•BAŞKAN — Günıdleımıimizİıı 1 noi sırasındalki, 
«SuıreMü Kamu Görenlerinde Sözleşlmeli Personel 
Çalhstataası» Halkkıindaki 'Kanun Teklifi, 13 ncü ©ir-
ılöşjiım Gündemimde 33 ve 3'4 Sura Sayı İfe dlkıi ayrı 
Iteıklilf oflaraik yer akmıştı. 

OörüşmderTİnö geçildiğimde Konseyimiz, teklifle
rim İhtisas Komisyonunca yeniden inoeltenıneısıi gere-

(1) 33 ve 34'e 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağa eklidir. 

ğini duyduğundan, bu 'M tefcpf Komisyona havale 
edlikriişti.; Şimdi, İhtisas Komisyonunun fcdkl'ifferi 
birleştirerek hazırladığı rapor, 33 ve 34'e Elk 1 Sıra 
Sayı ile basılıp dağıtıldı. 

İhtisas Komffisyonu ve balkamlıık temsilcileri yer
lerini aldılar. 

Kanun *dkliCinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Tümü üzerimde söz almak isteyen, üye var mı 
efendin?... Yok. 

Tümü üzerinde İhtisas Komisyonunun açıklayıcı 
I 

j bir beyanı oDacafc mı? 
HAKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-

LİATLIOĞLU (İhtisas Komisyonu Baişlkanı) — Kü
çük Ibir izahat vermek isterim efendim, 
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BAŞKAN — Buyurun, 
HÂKİM KIDEMLİ AİLBAY FERİDUN BA-

LATLIOĞLU {fflhtiisas Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Bakkamım; Komisyonumuzca hazırlanan metin, 
bilindiği Üzere, 'iki teklifin dayanağı olarak hazır-
ianmuşttı ve de Komisıyonumuzıa iade sonucu yapılan 
çaâşmaHafdaı lüki metnin birleştirıHerek tek metlin ha
lline getirilmesi düşünüldü. 'Bunlardan 'bir tanesi, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü madde
sinin <b) bendine 'bir iilave Ve ide keza Bmeki San
dığı Kanununa 1H0İ1 sayılı (Kanunla eklenen ek 5 
«idi maddeye ibiilr ilaveyi içerîyardiu. (Bu iki metin 
birleştirilmek ve Itek metinde (toplanmak suretiyle il̂  
gilli kanunların, ilgili maddelerinin bütünlüğü korun
du Ve onlar da kendi bünyeleri ve konuları içinde 
düzenlemekte ve de işlevlerini sıürdürmekte böylece 
serbest Ibırafcılldıiar̂  

(Bunun dışında, çalıştırılacak personel olarak da 
gerek iEmekl Sandığından, gerek Sosyal Sigortalar 
Kururnundaın emekli olanların sürekli kamu görev
lerinde ve kadrolarında . çalıştırılma imkânı böylece 
Ibahşedilmiiş oldu., 

Emeklilik aylığı sorunu da aynı metinle düzen
lenmek suretiyle bir bütün içinde konuya ışık tutul
du., Bu yasa içinde ayrıca da görevlendlirrne biçimi 
ve ücf et konuları da çözümlendi. 

İBAŞKAN — Hükümet temsilcisi arkadaşımızın 
bir diyeceği var mı efendim? 

ISELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo
nu Üyesli - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Yotk elfendlüm. 

İBAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye de olmadığına göre, tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir., 

(Maddelere geçirtmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kalbuf etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

!l| inci mıaddeyi okutuyorum: 
Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşme! Personel 

Çalıştırılması Hakkında Kanun Teklifi 
(MİADDE 1, — 13 Aralık 1960 gün 160 sayılı, 

1!2 Mart 1964 gün 440 sayılı ve 12 Mayıs 1954 «gün 
468 sayılı kanunlar kapsamına giren kumluklarda, 
sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya toplu
ca yukarıda belirtilen kuruluşlara ait kurumlarda ve 
yılık giderinin yarısından fazlası yukarıdaki kuru
luşlarca sağlanan katkılarla karşılanan kurumlarda 
bulunan ısürekli kadrolarda; bu kadrolar karşılık gös
terilmek kaydıyla, 8 Haziran 1949 gün 5434 sayılı 

ve 17 Temmuz 1964 gün 506 sayılı kanunlara göre 
kendilerine aylık bağlanmış olanlar, bu aylıkları kb-
silmeksizin, ilgili Bakanlığın teklifi üzenine Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri 
atearak (Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli ola
rak çahştırılalbilrlen, 

Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapıla
tmaz. 

İBAŞKAN — 1 noi madde üzerinde söz almak 
üsteyem üye var ımı efendim?.!. Yok. 

!Ben, bir şey soracağım: 1)60, 440 ve 468 sayılı ka
nunlar kapsamına girenlerin içerisine belediyeler de 
dahili mi efendim? 

(HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-
LATLIOĞLU (fihtisas Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

İBAŞKAN — Biiz, vaktiyle bü belediyelerde ça
lışacaklar iç4n biır kanun çıkardık, bu onu ortadan 
kaldırıyor mu? Mesela belediye reisliğine verdik, 
«'% 50psİni alır» 'dedik; şimdi 'kanun onu ortaklan 
kaldırıyor mu? Komisyon sözcüsü ne der? 

(HAKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-
LATLIOĞLU ihtisas Komisyonu Başkanı) — Ha
yır, kaldırmıyor, Sayın 'Başkanım; ama o işlevini 
yine ısü^uruiyor. 

iBu kanunla getliırilen kadrolar tamamen kendi 
bünyesi içinde müstakil olarak devamlı kadrolardır, 
sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkân yaratıyor. 
Şöyle ki; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 
4 ncü maddesinin ıflb) bendinde «geçici işlerde ve zo
runlu hallerde çalıştırılacak sözleşmeli personel mü
essesesi» var. Bu müessese gene işliiyor kendi bünye
li içinde. Gene bu 657 sayılı Devlet Memurları Rai-
nununa göre sözleşmeli personel çalıştırabileceğiz. 

BAŞKAN — Hayır, ben onu demliyorum. El
bette 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununa tabi 
olanlar ve KİTler de çalışanlar için bir şey demi
yorum, Amâ belediyeler için biz - hatırımda kaldiı-
ğına göre • 2303 sayılı Kanunla, «Herhangi bir 
emekli arkadaşı oraya vermişsek, emekli maaşına 
halel gelmemek şartıyla işgal ettiği makamın kadro 
maaşının '% 50'sini alır» dedik, yarısını alır dedik. 
Şimdi bu, sözleşmeliye çevriliyor. 

ıBuyurun Hükümet temsilcisi arkadaşım. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo

nu Üyesi - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, tüm belediyeler ve belediye başkan
ları bu daha önce çıkan kanuna tabidir. Onların dı
şında kalan belediye başkan yardımcıları 657 sayılı 
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Devlet Memurları Kanunu kapsamına girerler, yani 
160 sayılı Kanuna girerler veya 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun ek geçici maddelerine ıgöre 
hizmet görürler ve kadrolarını Devlet Personel Dai
resi çıkarır, 

BAŞKAN — (Belediye başkanları hariç. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo
nu Üyesi - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Reis hariç; o bakımdan hiç bir mahzur yok efendim. 
Onlara dokunmuyoruz. 160 sayılı Kanunun kapsa
mındaki, müesseseler; genel ve katma bütçeli daire
ler, il özel idareleri ve belediyeler ve bunlara bağlı 
müesseseler, sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseseler veya 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan 'ban
kalar, hususi kanunlarla veya hususi kanunların ver
diği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekkül
ler yukarıda bentlerde yazılı idare, teşekkül ve ban
kalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlası iş
tirak suretiyle kurulan teşekküller ve bunların aynı 
nispette iştirakiyle vücut bulan müesseselerdir. Bu 
bakımdan 160 sayılı Kanun bunları kapsıyor. 

Diğer, KİT'lerle ilgili olan 440 sayılı Kanun ve 
468 sayılı Kanun ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne hesap vermekle yükümlü bulunan kurumlardır, 
bunlardan sonra ayrıca, döner sermayeli olan ku
rumlar, fonlar, hepsi alınmak suretiyle gerektiğinde 
onlardan da yararlanma düşünüldü ve kapsamın ge
nişletilmesi ele alındı. Bir endişeye mahal yoktur 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim, 
Başka söz almak isteyen? 
Buyurun efendim, Kara Kuvvetleri Komutanı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, eskiden, 1 nci maddede - bu giriyor mu, bilmi
yorum - sözleşmeli personelin nitelikleri tayin edil
mişti, hatta bazı yerlerde nicelikler bakımından da 
baza tahditler var idi. Şimdi biz bu yasayla böyle bir 
tahdidi koymamış bulunuyoruz. Yani, her yere söz
leşmeli personel alınır mı, alındığı zaman hangi ka
nunun neresine dikkat edilebilir, edilmelidir? Bura
da böyle bir şey var mı, bunu pek anlayamadım, onu 
öğrenmek istiyorum, 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo

nu Üyesi • Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Sayın Başkan, esasen ilk teklif bu hatayı ortaya çı
karıyordu. Yani, eğer biz 4/b veya 4/a'ya madde e'k-
lesek veya 657'nin 93 neü maddesinde, emeklilerin 

tekrar göreve dönmeleri maddesini işletmiş olsaydık, 
657'nin içinde daha'15 maddeyi değiştirmek gereke
cekti. Müstakil bir kanun. Hatta o zaman atamayla 
ilgili kurumda görev almak için ya o nitelikleri taşı
mış olması lazımdı veya onların eğer görev ve çalış
ma yönetmelikleri varsa o şartların yerine getirilmesi 
gerekiyordu. 

Müstakil bir kanun haline getirmek suretiyle bu 
mahzuru da ortadan kaldırmış olduk. Böyle bir en
dişe kalmıyor efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man bir tahdit olmuyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo
nu Üyesi - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kadro
ları doldurmak kaydıyla..., 

SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo
nu Üyesi - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Sadece kadro boş kalacak, o kadronun yerine sözleş
meli personel çalıştırılabilecek. Bu da, kadro israfım 
önlemek için veya iyiye kullanılması bakımından dü
şünülmüştür, 

'Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığı
nın görüşlerinin alınması da; ilgili bakanlık teklifte 
bulunsun, kısıtlı halde olsun ve fazla sözleşmeli per
sonel çalıştırılması önlensin diyedir efendim. 

'BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim, 
Başka söz almak isteyen üye var mı? Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
ıMADDE 2. — Bu Kanuna göre çalıştırılan sözleş

meli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorum
luluğunu taşırlar. Ancak kendilerine sözleşme ücre
ti dışında her hangi bir ad altında ödeme yapıla
maz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben bir 
şey soracaktım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; Kara Kuvvetleri 
Komutanı.; 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
bu tür personele bu maddeyle yetki tanınmış, - ki, 
eskiden yoktu - bu gayet yerinde bir hüküm. Ancak, 
2 nci cümlesinde, «kendilerine sözleşme ücreti dışın
da her hangi bir ad altında ödeme yapılamaz» sözü 
var. 

J 
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Bu cümlenin şümulüne göre, acaba, bu hizmeti 
yapan kişiler her hangi bir yere geçici görevle vesa
ire ile giderlerse ücret alacaklar mı, almayacaklar mı? 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-

LATLIOĞLU (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım; bu 'husus, geçici görev yolluğu ödenmesi
ne engel değildir, 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımız ne 
der efendim? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo
nu Üyesi - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Efendim, bu hususta sözleşmeli personel çalıştınlma-
sı hakkında bir yönetmelik vardır. Bu yönetmelik 
aynen uygulanacaktır. Orada bunların yolluklarının 
verileceğine dair kesin hüküm vardır. O bakımdan, 
diğer ödemeler kadroya bağlı olarak, kadronun ge,-
reği ek gösterge vesaire kullanılmaması bakımından 
bu hüküm getirilmiştir. O bunları alamayacak, ama 
göreve gittiği zaman yolluğunu ve her türlü hakla
rını alacaktır efendim. Esas yönetmeliğimizde var 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

üye var mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihin

den geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu. madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?., Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
Bunlar gene her sene yenilenecek mi efendim? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo

nu Üyesi - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Her yıl yeni bir mukavele yapılması gerekiyor. 

BAŞKAN — Mukavele yapılacak; belki olduğu 
gibi, aynen. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU (İhtisas Komisyo
nu Üyesi - Devlet Personel Dairesi Temsilcisi) — 
Evet. Belki içlerinde göreve devam edemeyenler ve 
ayrılmış bulunanlar veya hizmetinden tam manasıy
la yararlanılamayanlar varsa, onların da saf dışı tu
tulması için mukavelenin her sene yenilenmesi la
zım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterli
ğinde görevlendirilecek uzman personele yapılacak 
ödemelere dair Kanun teklifi ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (2115) (S. Sayısı : 32'ye 1 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Gündemimizin 2 nci sı
rasındaki, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğinde Görevlendirilecek Uzman Personele Yapıla
cak Ödemelere Dair Kanun Teklifi, 13 ncü Birleşim 
Gündeminde 32 Sıra Sayısıyla yer almıştı. Görüşme
lerine geçildiğinde, Konseyimiz, teklifin İhtisas Ko
misyonunca yeniden incelenmesi gereğini duyduğun
dan Komisyona havale edilmişti. 

İhtisas Komisyonunun teklif hakkındaki raporu 
32/1 nci ek Sıra Sayısıyla basılmış ve üyelere dağıtıl
mıştır. 

İhtisas Komisyonu ve bakanlık temsilcileri yerle-
rindedirler. 

Bu kanun teklifinin tümü üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün açıklaması olacak mı efendim?. Buyu
run, 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-
LATLIOĞLU (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Başkanım; iade üzerine, Komisyonumuz bu hu
susta da 'bir çalışma yaptı efendim. Kanun teklifi
miz Konsey Genel Sekreterliğine, görev gereklerine 
göre yasama faaliyetleri içinde ve de diğer konular 
üzerinde birtakım komisyonlar kurma ve bu komis
yonlara kamu personeliyle sair uzman personeli ça
ğırma ve görevlendirme yetkisi vermektedir 1 nci 
maddesiyle. Bunun dışında, bu kişilerin yaptıkları 
masrafların ödenmesi için bir beyan üzerinden öde
me ilkesi getirilmiştir çalışmamızda, ödeme yeri ola
rak da Konsey Bütçesi kabul edilmiştir. 

Bunun dışında, bu çağırılan kişilerin, - «mahal 
dışımdan» diye talbir ediyoruz - Ankara dışından çağ
rılan kişiler olması halinde bu masraf ödemesi ge
çerlidir. Ankara içinden görev alan kişiler için böy
le bir düzenleme teklifte yer almamıştır. 

(1) 32'ye 1 nci Ek S. Sayılı başmayazı tutana
ğa eklidir. 
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Ayrıca, kamu personeli, gerek Ankara içinden, 
gerek Ankara dışından, nereden olursa olsun geldiği 
ve burada görevlendirildiği takdirde, bunların ku
rumlarındaki sosyal haklarıyla diğer tüm özlük hak
larının devamı mahfuz tutulmuştur. 

Ayrıca da, 6245 sayılı Harcırah Kanununa, bu 
kanunda bulunmayan hususlarda işlem yapılmak üze
re bir yollama yapılmış ve boşluk bu yolla gideril
miştir, 

Ayrıca, çağrılacak personelin çağırma biçimi, 
ağırlanması ve de görevleri bitince kurumlarına gön
derilmeleri ve yapılacak ödemelerle ilgili sair ayrın
tıların da bir yönetmelik içinde düzenlenmesi öngö
rülmüştür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen üye 

var mı efendim... Yok. 
^Tümü üzerinde görüşmeler talmamlanmıştır. Mad

delerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum \ 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö
revlendirilecek Uzman Personele Yapılacak Ödemelere 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreteri, lüzum görülen hallerde, kanun tasarı ve tek
lifleri ile diğer konular üzerinde inceleme ve araştırma 
yapması için yeteri kadalr uzman kamu personelinden 
oluişan komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlara başka
ca uzman kişileri çağırabilir ve gereken görevleri ve
rebilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yok. 

•1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Milli Güvenlik Konseyi Genel 

Sekreterliğinde görevlendirilmek veya bilgilerinden ya
rarlanılmak üzere, asli görevlerinin veya işyerlerinin 
bulunduğu malhal dışına çağırılanlara, yol masrafları 
ile barındırma ve yemek giderleri, beyanları üzerinden, 
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince «Geçici 
Görev Yollukları» tertiplerinden ödenir. Söz konusu 
kişilere kurumları tarafından bu amaçla ayrıca bir 
ödeme yapılmaz; 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı efendim?... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Deniz Kuv

vetleri Komutam. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, bu konuda, bazı hususların daiha açıklık kazana-
Ibilmesi maksadıyla bir önerge vermiş bulunuyorum. 
Müsaade edersenijz, bu önergeyi okusunlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Nejat Tümer'in 2 nci maddenin 
değiştirilmesi hakkında önergesi var, onu okutuyo
rum efendim: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 32'ye 1 nci ek S. Sayılı Kanun 

teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekülde değişti
rilmesini arz ederm. 

Nejat TÜMIER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanı ve 
Mjılli Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

MADDE 2. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliğinde görevlendirilmek veya bilgilerinden yarar
lanmak üzere, asli görevlerinin veya işyerlerinin bu
lunduğu mahal dışına çağrılanlara, yol masrafları ile 
barındırma ve yemek giderleri, Milli Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğince «Diğer Personel Giderleri» 
tertibinden ödenir. Söz konusu kişilere 6'245 sayılı Ka
nuna göre yevmiye ödenmez. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste
yen sayın üye varmı öf endim... Yok. 

Komisyonun bir diyeceği var mı efendim?.. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BALAT-
LIOĞLU (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Katılıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 
önerge üzerinde bir diyeceği var rnı efendim?.. 

METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğü Temsilcisi) — Katılıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Bu önerge daha adil bir şekil getiri
yor. Eskiden beyan üzerindeydi; herkes başka başka 
beyan eder, başka başka yerlerde kalırsa, değişik öde
meler yapılabilirdi. Halbuki, Genel Sekreterlik bunu 
ödeyecek olursa, herhangi bir otelle veya bir yerle an
laşma yapmak suretiyle, muayyen bir rakam üzerin
de ödeme imkânına saJhip olabilir. O bakımdan, bu 
şekliyle kabul edilmesi daha uygun olur kanaatinde
yim. 
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Başka söz almak isteyen olmadığına göre, bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... 
Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

O halde, kanunun 2 nci maddesi, bu verilen öner
ge istikametinde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — ikinci maddede sözü edilenler ile 

Başkent'ten çağırılanlar bu görevleri süresince kendi 
kurum ve işyerlerinden izinli sayılırlar ve her türlü 
özlük ve sosyal hakları ile asli görevlerine ilişkin diğer 
ödemelerin kurumlarınca karşılanmasına devaım edi
lir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yok. 

3 ncü maddeyi» oylarınıza sunuyorum!: Kaibul: eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanunda yer almayan hususlar

da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN — Bu maddeye niye lüzum görüldü; el

bette öyle olacak, 4 ncü madde olarak buraya niye 
girdi, onu anlamadım. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BALAT-
LIOĞLU (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Arz ede
yim Sayın Başkanım. 

Harcırah Kanunu çok uzun ve kaipsamlı bir ka
nun efendim. Yola çııktığı andan itibaren iiş kazası ve
ya tren kazası, ölüm, sakatlık vesaire birtakım husus
ları kapsıyor ve bunları düzenliyor. 

Biz 6245'e ilişkin hiçbir işlem yapmadan, doğru
dan doğruya özel bir ödeme masrafını karşılama il
kesi (benimsedik ki, o sistem üzerinden ödeme yapaca
ğız. 

Diğer, 6245 sayılı Kanun kapsamındaki bu husus
larla karşılaştığımız takdirde, bu hususları da yasa
mıza almadığımıza göre, onun da 6245 sayılı Kanun 
gereğince karşılanması ve boşluğun bu suretle doldu
rulması amacını güttük ve maddeyi bu şekliyle düzen
leyip huzurunuza getirdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
4 ncü madde üzerinde süz almak isteyen üye var 

mı efendim?.. Yoktur. 
4 noü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 
5 nci maddeyi okutuyorurnı: 
MADDE 5. — Bu Kanunun uygulammaisına ülişkin 

hususlar Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince 
hazırlanacak bir yönetmelik ile düzenlenir 

BAıŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

6 nci maddeyi okutuyorurnı 
MADDE 6. — Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde siöz almak is

teyen üye vaır mı efendim?.. Yok. 
6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Milli Gü

ven liık Konseyi Genel Sekreteri yürütür. 
'BAŞKAN — «Sekreteri» mi, «Sekreterliği» mi 

olacak? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-

LATLIOGLU (İhtisas Komisyonu Üyesi) — «Sek
reteri» Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Mesela, «Maliye Bakanlığı yürü
tür» deriz, «Bakanı» demeyiz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri)' — Affedersiniz Sa
yın, Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu Kanunun yü
rütülmesinde iki ayrı unsur var : Ödemeyi yapacak 
yerle, bu hizmete kişileri gönderecek müsaadeyi ve
ren idare vardır. O bakımdan, bu kanun hükümle
rini bir yanıyla Bakanlar Kurulu yürütecek, yani is
tenen kişileri gönderecek. Ayrıca, ödemeyi Genel 
Sekreterlik yapacak. Sekreter değil. Belirli yetkileri 
veriyoruz belidıi kişilere zaten. O bakımdan, tensip 
ederseniz maddenin; «Bu kamun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Konseyi Genel' 
Sekreterliği» olarak değiştirilmesini, - bir kere de Hü
kümetin ve Komisyonun görüşünü alarak - arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon ne der efendim? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-

LATLIOĞLU (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Başkanım; ben Bakanlar Kurulunun yürütmeye 
dahil edilmesini zorunlu görmüyorum. Her kanun, 
en küçük birimden en büyük birime kadar her vatan
daşı bağlar. Yani, «Baka'nlar Kurulu yürütür» şek
linde devreye sokmadığınız takdirde, bu kanunuı 
Bakanlar Kurulu dinlemez veya yerine getirmez diye 
bir endişem yok. 
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Yalnız, «Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri 
veya Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığınca yürütü
lür şeklinde» yani, müessesenin başkanının temsil et
tiği bir yürütme yetkisi olabilir. Böyle bir değişiklik... 

BAŞKAN — En azından, bir kere Maliye Bakan
lığının ilgisi vardır; Maliye Bakanlığı para tahsis 
edecektir. 

Hükümet Temsilcisi ne der efendim?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU (Devlet Personel 

Dairesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunuyla ilgili bir husus için 
içerisine yerleştirilmiş durumda. Bu da, ilgililerin 
izinli sayılmaları meselesini ortaya çıkarıyor. 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici süreli 
görevlendirme bölümüyle bunun ilişkisini kurmak 
gerekiyor. Burada «Geçici süreli olarak görevlendi
rilen memurların kadrolarıyla ilişkileri kendi sınıf ve 
derecelerindeki terfi ve emeklilik halkları devamı 
eder» diye kesin bir hüküm var. 

Ayrıca, ek maddede «Geçici süreli olarak görev
lendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri 
kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından 
yararlanırlar.» hükmü var, Ayrıca diğer maddeler de 
var; fakat bu iki maddeyle ilişki kuracağımıza göre, 
Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması, daha yerinde 
olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon ne der efendim? İştirak 
ediyor mu? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERÎDUN BA-
LATLIOĞLU (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Ben 
katılmıyorum efendim. Arz ettiğini şekilde düşündük 
ve maddeyi bu şekliyle düzenledik. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Konsey Üyesi arkadaşlarımız ne 
derler efendim, bu konuda söz almak isteyen var mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Var 
efend'im. 

BAŞKAN — Konsey Üyesi Kara KutVvetleri Ko
mutanımız Orgeneral Nurettin Ersin, 'buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Kanun 
yazılış usulüne göre ve kanunun uygulanmasına da 
dikkat edileceğine göre ^Fil'vâ'ki Komisyon «kanunu 
(herkes uygulamakla sorumludur» diyor ama, 'burada 
%;ılı olan 'bir kısım olabilir; yani Bakanlar Kuru
luyla ilgili tarafı var) 'kanaatimce Bakanlar Kuruluy
la beraber uygulanması sekinde konmasını ben da
ha uygun görüyorum, Genel Sekreterin teklifine katiı^ 
yorum. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Ben 
de aynı görüşteyim efendim. 

ORGENERAL SEDAT CEUASUN — Ben de 
aynı görüşteyim. 

BAŞKAN — O halde, «Bu kanun hükümlerini 
Balkanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliği yürütür.» Şdklinde şifahi Ibir Önerge geli
yor... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (lMıİli Gü
venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — «Genel 'Sekreteri» 
»olacak. «Mili Savunma ©alkanlığı» değil, «Mili Sâ  
vunma Bakanı» diyorduk dalha evvel.' 

BAŞKAN — «Bu kanun hük'ümlerinii Bakanlar 
Kurulu ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri 
yürütür.» 

'Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
ıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edi'Jmliştir. 

7 nci madde «'Bu kanun hükümlerini 'Bakanlar 
Kurulu ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri 
yürütür» şeklinde ve 'ka'bul edilimiştiir. 

Kanunun tümünü oylarınıza ısenüyorum : Kahut 
edenler... Eitmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 Kasım 1980 Cuma günü saat 15.flörte toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanına Saati : 16.15 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

15 NCÎ »İRUESİM 

5 Kasım 1980 Çarç&mba 

Saat : 15.00 

I. — KAINUN HAHAM VE TEKUİFLERİ 
1. — Sürekli Kamu görevlerinde sözleşımıeilli per

sonel çalışitırıtaıası hakkında Kanun teklifi ve Jlh)ti-
sas Komisyonu Raporu. 1(2/13, 2/14) (S. Sayısı : 3'3 "Ve 
34'e 1 noi Ek) 

2. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Seflcreteıİi-
ğin'de gıöreMendiril'eoek uzmanı perstonefe yapılacak 
ödemelere dalir Kanun teklifi ve ihtisas Komıilsyönu 
Raporu. <t2/l(5) ı(S. Sayısı: 3'2'ye 1 möi Ek) 

3. — Milletlerarası Para Ftonu ile Milletlerarası 
tmar ve Kalkınma İBankalsıinıa kaJtılimak ilcin Hükü
mete yetki verilmesine dair 501116 sayılı Kanunun de
ğişlik 2 mci maddesinin değiştirilllmes'i hakkındia Ka
nun tasarısı ve İhtisas Komlisyonu Raporu. (\fi% (S. 
Sayısı : 52) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 32'ye 1 nci Ek 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Görevlendirilecek 
Uzman Personele Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Teklifi ve 

İhtisas Komisyonu Raporu. (2 /15) 

İHTİlSAS KOMİSYONU RAPORU 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 4 s, 11 «, 1980 

Esas No. : 2115 
Karar No. : 17 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonlarına Çağırılacak Uzman Kişilere Yapılacak Ödemeler© Dair 
Kanun Teklifi, Milli Güvenlik Konseyinin. 31 . 10 . 1980 günlü gündemlinin 3 noü sırasında 32 S. Sayısı ile gö
rüşülmüş ve tekrar incelenmek üzere Komisyonumuza iade edilmiştıi. 

Kionu, 4 . 11 . 1980 günü Komiısyotııurnuzca tekrar görüşülmüş ve yürütülecek görevin önem ve hassasi
yeti, göreve çağrılacak kişilere mevcut mevzuat çerçevesinde sağlanabilecek imkânlarım kısıtlılığı ve bu kişi
lerden azami verimin sağlanabilmesi yolları tartışılarak, mevcut yasal düzenleîmeler dışımda yeni bir düzenleme 
ile görevlendirilecek kişilere en uygun çalışma ortamının yaratılması jçin gerçek giderlerinin karşılanması 
esasının getirilmesi uygun görülmüştür. 

ıBuraa göre : 
Sözü edilen Kanun teklifinin başlığının «Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Görevlendiril 

cek Uzman Personele Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Teklifi» olarak değiştirilmesi; 
Teklifin birinci maddesinde, ihtisas komisyonları dışında görevlendirilecek personele yer verilmesi, 
Teklifin ikinci maddesinde, hizmetin özelliği dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile öngörülen 

ödemeler yerine, beyan edilecek gerçek giderlerin Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince ödenmesi ve bu 
kişilere kendi kurumları tarafından aynı amaçla mükerrer ödeme yapılmasını önleyici hüküm getirilerek ye
niden düzenlenmesi, 

Teklifin üçüncü maddesi, görevlendirilen kişilerin her türlü özlük ve sosyal haklarım koruyucu hüküm
ler getirmesi ayrıca Ankara'dan çağrılıp görevlendirilen kamu personelini de kapsayarak düzenlenmesi, 

Bu Kanunla düzenlöhmeyen, görev sırasında hastalanma, görev mahalliinlin tanımlanlması, ödeme usulü, 
gerçek dışı beyanda bulunma halinde yapılacak işlemler ve benzeri hususlarda 'doğabilecek sorunların çö
zümlenmesinde genel hükümlere gidilmesini sağlamak amacıyla, 6245 sayılı Harcırah Kanununa atıf yapan bir 
hükmün dördüncü madde olarak düzenlenmesi: 

27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Kanunun altıncı maddesine göre, bu Kanunun halen yürürlükte bulu
nan Kanunlara uymayan hükümleri kanun değişikliği olarak asıl geçerli hüküm sayılacağından, Teklifin dör
düncü maddesinin metinden çıkarılması ve yerine bu Kanunun uygulanmasına ilişkim hususların düzenlene
ceği bir Yönetmelik hazırlanmasını öngören hüküm konulması; 



_ 2 — 

Teklifin yMMüğe ilişkin beşinıoi maddesinin al'tm cı madde olarak aynen kabulü; 

TekMa a tac ı maddesinin, Milli GüVıenlIifc Konseyi Yasama Görevleri Içtüızüğü'nıün 21 nci maddesi bü
klümleri dikkate alınıp yedinoi maldde olarak yeniıden dtülzenlenimesıi, uygun' görukrtüştür, 

Mili Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Kd. Alb. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Bnb, 

Üye 
Fahri UZUNEFE 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol 
Gn. Md. Başyardımcısı 

Üye 
Necmettin ÖNEL 

TC Emekli Sandığı 
Tahsisler Dairesi Başkanı 

Üye 
Bahattin ÖZTEKİN 

Maliye Bakanlığı 
Devlet Bütçe Uzmanı 

M. Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 32'ye 1 nci Ek> 
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İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Görevlendirilecek Uzman Personele Yapılacak, Ödemelere 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, lüzum görülen hallerde, kanun tasarı ve teklif
leri ile diğer konular üzerinde inceleme ve araştırma yapması için yeteri kadar uzman kamu personelinden 
oluşan komisyonlar kurabilir. Şu komisyonlara başkaca uzman kişileri çağırabilir ve gereken görevleri vere
bilir. 

MADDE 2. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde görevlendirilmek veya bilgilerinden yarar
lanılmak üzere, asli görevlerinin veya işyerlerinin bulunduğu mahal dışına çağırılanlara, yol masrafları ile 
barındırma ve yemek giderleri, beyanları üzerinden, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince «Geçici 
Görev Yollukları» tertiplerinden ödenir. Söz konusu kişilere kurumları tarafından bu amaçla ayrıca bir öde
me yapılmaz, 

MADDE 3. — İkinci maddede sözü edilenler ile Başkent'ten çağırılanlar bu görevleri süresince kendi 
kurum ve işyerlerinden izinli sayılırlar ve her türlü özlük ve sosyal hakları ile asli görevlerine ilişkin diğer 
ödemelerin kurumlarınca karşılanmasına devam edilir. 

MADDE 4. — Bu Kanunda yer almayan hususlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğin
ce hazırlanacak bir Yönetmelik ile düzenlenir. 

MADDE 6. — Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri yürütür. 

-»• ^>«^^> •«<»•• 

M, Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 32'ye 1 nci Ek) 





MfLLI GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 33 ve 34>e 1 nci Ek 

Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2/13, 2/14) 

İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 4 i 11 ± 1980 

Esas No. : 2/13, 2/14 
Karar No. : 18 

Milli Güvenlik Konseyi Başlkımilığınai 

Milli Güvenlik Konseyinin 31 Ekim 1980 tarihli gündeminin 1 ve 2 nci sırasında, 34 ve 33 sıra sayılan 
ile yer alan Kanun teklifleri yapılan müzakere sonunda, kapsamlarının genişletilmesi ve tek metinde birleş
tirilmesi amacıyla Komisyona iade edilmiştir, 

Bu amaçla toplanan Komisyonumuz öncelikle her iki teklifi tek metinde birleştirerek bağımsız bir Ka
nun teklifi haline getirmeyi uygun bulmuştur. 

Şöyleki : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü maddesinin (B) fıkrasına bir bend eklenmesi yo

luyla sürekli kamu görevlerine ait kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılması cihetine gidilmesi halinde» 
Devlet Memurları Kanununun sistemi zedelenecek bazı maddelerinde de değişiklik yapılmasına zorunluluk 
hâsıl olacaktır. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 nci madde, bu Sandığa tabi 
Daire» Kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi iş yerlerinde emekliliğe tabi ol
mayan ücretli, geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilenler hakkında hüküm taşıdığından, sürek^ 
li kamu görevleri kadrolarına sözleşmeli olarak atanacak personelin gerek TC Emekli Sandığından gerekse 
Sosyal Sigortalar Kurumundan bağlanan aylıklarının kesilmeme hükmünün de bu konuyu düzenleyen Ka
nunda yer alması düşünülmüştür. 

Bu suretle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile 5434 sayılı Kanu^ 
na 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 nci madde yürürlükte bırakılmış ve bu Kanunların bütünlüğü korun
muştur. 

Sürekli Kamu görevlerine ait kadrolarda sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele teklifle emekli aylık
larının yarısının ödeneceği öngörülmüş ise de, hizmetin Devlet için taşıdığı önem, hizmetin gerekleri ve 
emekli aylıklarının farklı oluşu, eşit işe eşit ücret ilkesine ters düşeceğinden ve günün değişen şartlarına uy
gun makul bir ücretle hizmetin yürütülmesi amacıyla ilgili Bakanlığın teklifi Devlet Personel Dairesinin ve 
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, sözleşme ücretlerinin Bakanlar Kurulunca tespiti kabul edilerek bugün
kü uygulamaya paralellik sağlanmıştır. 

Bu birleştirme sırasında TC Emekli Sandığından aylık bağlanmış olanların yalnızca bu Sandığa tabı 
Daire, Kurum ve Ortaklıklardaki daimi kadrolarda sözleşmeli olarak çalıştırılması yerine bunlarla beraber 
Sosyal Sigortalar Kurumundan da aylık bağlanmış olanların, Devlet için önem ve özellik taşıyan diğer bazı 
görevlerde de bunların sözü edilen kurumlardan bağlanan aylıkları kesilmeksizin, sözleşmeli olarak çalıştırıl
ması cihetine gidilmiş ve tüm kamu kuruluşlarını kapsamına alacak biçimde bir düzenleme getirilmiştir, 
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Sözleşmeli personel atandıkdan sonra, bu kadrolara başkaca bir atama yapılmasını önlemek maksadıy
la, sözleşmeli personelin bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılabileceğine ve karşılık gösterilen 
kadrolara başkaca atama yapılamayacağına maddede yer verilmiştir. 

Yeniden düzenlenen 2 nci madde ile de bu Kanuna göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin atandıkları 
kadroların yetki ve sorumluluğunu taşımaları ve kendilerine sözleşme ücretleri dışında karşılık gösterilerek 
atandıkları kadrolara ait aylık ve diğer ödemelerin yapılmaması, sözleşmelerinde bu yolda bir hükme yer 
verilmemesi gözönünde bulundurulmuştur. 

Gerek TC Emekli Sandığınca ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurumunca aylık bağlanmış olanlardan, 
12 Eylül 1980 tarihinden bugüne kadar kurumların sürekli kamu görevlerine ait kadrolarına sözleşmeli ola
rak atanmış olanların da Kanun kapsamına alınması maksadıyla Kanunun geçerlik tarihi 12 Eylül 1980 tari
hine götürülerek yürürlük maddesi olan 3 ncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. , 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU Tahsin EKİNCİ Selçuk KANTARCIOĞLU 

Hâkim Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. Devlet Personel 
Dairesi Başkanı 

Üye Üye 
Bahattin ÖZTEKİN Necmettin ÖNEL 

Maliye Bakanlığı TC Emekli Sandığı 
Devlet Bütçe Uzmanı Tahsisler Dairesi Başkanı 

M, Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 33 ve 34'e 1 nci Ek> 



— 3 — 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13 Aralık 1960 gün Î60 sayılı, 12 Mart 1964 gün 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün 
468 sayılı kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya topluca 
yukarıda belirtilen kuruluşlara ait kurumlarda ve yıllık giderinin yarısından fazlası yukarıdaki kuruluşlarca 
sağlanan katkılarla karşılanan kurumlarda bulunan sürekli kadrolarda; bu kadrolar karşılık gösterilmek 
kaydıyla, 8 Haziran 1949 gün 5434 sayılı ve 17 Temmuz 1964 gün 506 sayılı Kanunlara göre kendilerine 
aylık bağlanmış olanlar, bu aylıkları kesilmeksizin, ilgili Bakanlığın teklifi üzerime 'Devleti Pensoffleî Dairesi ve 
Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumlu
luğunu taşırlar. Ancak kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve 
sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. 

MADDE 3. — Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihinden [geçerli olarak yayımı taifende yüjiiıflüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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M. Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 33 ve 34'e 1 nci Ek) 




