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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4 , 1 „;, 1961 gün Ve 213 sayılı Vergi Usul' Kanu
numda Değişiklik Yapılmasına linkin Kanun Tasarısı
nın Cl/64) (S. Sayısı : 84) madldeteriniin ıgörüşüüımesi 
tamamlanarak kabul edıildli. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/58) (S, Sayı
sı : 87), Bütçe - Plan Kornıtisyomu Başkanının talebi 
üzerine, tekrar incelenmek üzere Komisyona geri ve-
xtUimies!i fcaibül olumdu. 

492 sayılı Harçlar Kanuınunlda Değişiklik Yapıl
masına lişjkim (2/27) (S. Sayısı : 88) -ve, 

488 sayılı Damlga Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapınmasına İlişkin (2/28) (S. Sayısı ; 89) Kanun 
Teklifleri de k^bul ediML 

31 Aralık 1980 Çarşamlba günü saat I0.30''da top-
fanıtaalk ülzere ihirleşiime saalt lö.OOflda son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.45 

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 ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K, ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

'BAŞKAN — Mıili Güvenlik Konseyinin 31 nci iBideşiimlinli açıyolrulrn., 

İL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma 
Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyo
nu Raporu. (1/123) (S. Sayısı : 90) (1) 

IBAŞKAN — Gün'diernlimitae göre, Sapk Perso
nelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun 
Tasarısını görüşmeye başlayacağız. 

Kanun 'tasarısı ille ıbu Ikonu'dalki îbJtisias Komuisyonu 
raporu 90 sıra sayısı ile basılıp dağıitıitaştır. 

İBu konuyla ilgili îhltisas Komisyonu ve Bakan-
lılk toemsiılcileri yerleriM aMılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde gorüşimle açaca
ğım. Sayın Konsey üyelerine söz vermeden evvel, th-
Ittisas Komisyonunun ıbu konuda tümü üzerinde bir 
(açıklaması olacak mı efendim?... 

Buyurumuz, 

(1) 90 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

IHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, çolk Ikıs'a bir mazuraitlta bulunmak işitiyo
rum. 

IBiinldliği gibi, 29.6.U978 ıtaAıinde 2162 sayı ile 
sağlık mizmetleriinlde görevi kamu personelinin çalış
malarını düzenleyen bir kanun çıkmışta. Söz konusu 
kanun 2 seneden beri uygulamada bulunmasına rağ
men, beklenen neticeyi veremıemliş, özelikle devlet 
hizmetinde Ibuluınam ddktoır$arda büyük ölçüde açıklar 
meydana gdtirmiş, insan sağlığı afle ilgili alanlardan 
çolk uzak tmesaletiie çalışan 'bazı personele de ge
reksiz Ödemeler yapıünuşlür. Ayrıca Devlet Hazinesi
ne dte büyük yük ıgötirmişltir. 

IfrMyacım çök uzağınlda bulonan ıbu Kanunun >de-
ğ&ştidtaesli veya yürürlükten katoırılıması bir zaruret 
haline gelmişltir. Hükümet tarafından 6 maddelik 

— 148 



M. G. Konseyi B : 31 31 . 12 * 1980 O : 1 

(bir kamun tasarısı hazırlanarak Yüksek Konsey Baş
kanlığıma sunulmuş bulunmaktadır. 

IMaliye ve Sağlık ve Sosyal Yardamı Bakanlığının 
da iştiraki ile İhtisas Komisyonumuz söz konusu ta
sarıyı incelemiş, tümünü ofariu buılaralk, bazı mad
delerde değişikliklerle Yüksek Huzura 'getirtmiş bu-
lümmaktadır., 

özelikle, yasamın ıtettikiiiki>nidleıı de anlaşılacağı üze
re, 1 nci maldde ile 2162 sayılı Yasa yürürlükten kal-
idrılmııs, ancak ıbu yasa kapsamıma giren personelin 
İhalen almakta 'bulümdüklları çeşitli ödemelerle eleri
me geçen net miktarların mulhafazasıma itina göste
rilmiş ve yürüriüktem kalkan bu yasa nedeniyle ele
rine gecen net ödeme arasındaki farkım, 'kamum kap
samımda bulunan bu kişilere ayrıca tazminat olarak 
verilmesi öngörülmüştür. 

Yime kamumuin 2 nci maddesiyle, kanun kapsa-
nıındla Ibuluınan, ancak Tababet ve Şuabat Yasasına 
göre serbest olarak meslek sanatını icra edecek bu 
personelini, istedikleri takdirde ve tazminattan da ya
rarlanmama koşulluyla, taftada 40 saat Çalışma şar
tıyla muayenehane açabilecekleri öngörüta/üştür. An-
calk, muayenehane laçmayan ve tazminattan yarar
lanmayı düşünen kişiler ilse, yine Tam Gün Yasasının 
öngördüğü tarzda 45 saat Devlet hizmetimde sağlık 
personelli olarak çalışacaklardır. 

Yasanın 3 ncü maddesiyle 'de, bu gibi kişiler, taz
minattan yararlaman kişiler, dışarıda, yani bir başka 
deyimle meslek ve sanatlarını, gerek diğer Devlet 
hizmetlerinde, gerekse özel sektörde icra edemeye-
oekler, kendilerime 2162 sayılı Kanunun öngördüğü 
yasak aynen devam edecektir. 

Yasamın 4 ncü maddesiyle, özel olarak meslek 
ve sanatlarına icra eden (bu kişiler tazminattan istifa
de edemeyeceiklerti gibi, kendileri, biraz önce arz et
miş olduğum üzere, haftada 40 saat çalışmak ko
şuluyla, ayrıca da iş güçlüğü, iş riski ve tem'imin-
delki güçlük tazminatı almama şartıyla mesleklerine 
devam edleceklerdiir. 

Yüksek rnalumları ibulumduğu üzere, 29.6.1978 
gün ve 2162 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde özel 
Ibir hüküm getirilmiş idi, ıbu hüküm, kanun kapsa
mımda (bulunan yükseköğrenim görmüş kamu perso
nelinim, 1 nci derecenin som kademesine 'geldiklerin
de Ikemdilerimin 200 ek gösterge üzerinden Emekli 
Samdığıma aidat ödemelerimi ve burnum üzerimden 
emekli olmalarımı öngörüyor idi. Kanunun bu 5 nci 
maddesiyle de, kendilerinin bu müktesep hak teşkil 

edem emeklilik statülerimi muhafaza etmeleri ömgö-
ırütaüştür, 

Kaınıumum 6 mcı maddesiyle, 2162 sayılı Kamun 
yürürlükten kaHdırıknış ve yine aynı maddeye 5.1.1961 
ıtarilh ve 224 sayılı, sosyalizasyon böllgesimde bulu-, 
nan sağlılk personelimin muayenehane açmama ve 
hasta tedavi ve muayene ötmeme yasağı da yürür-
lüklten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz 3 yerde değişiklik yaparak ka
mum tasarısını bemimsemiş ve yükseik takdir ve ten
siplerimize sunmaya karar vermiştir. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon Sözcüsünün izahatını dinledik. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen üye 

var mı?... Yok. Tasarımım tümü üzerindeki görüş
meler (tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarımıza sunuyorum: Ka-
'bul edenler... Etrneyemler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 mcıi maddesini okutuyorum: 
Sağlık Persomeliimim Tazminat ve Çalışma Esaslarına 

Dalir Kanun Tasarısii 

MADDE 1. — Bu Kanunun 6- nci maddesi ile 
yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kamum kapsamına 
giren personele 1 . 1 .; 1981 tarihimden itibaren 657* 
926 ve 1765 sayılı kanunlara göre hak edülen ayiülk, 
yakacak yardımı, iş riski, .iş güçlüğü, ıtemimmdetoi 
güçlük zammı Ve mahrumiyet yeri ödemeği ödenir,; 

IŞu kadarki; bu personelin Aralık 1980 tarihimde, 
almakta oldukları aylak ve diğer ödemeler ille 2162 
sayılı Kamun gereğince (Nöbet ve acil vaka tazminat-, 
lan hariç) aldıkları tazmimatlarım met toplamı, yuka
rıdaki fıkra gereğince ele geçecek miktardan fazla 
olduğu takdirde aradaki fark kendilerine tazminat 
olarak ödenir. 

[Birinci fıkradaki peırsomellim kanunlarla sağlaman 
diğer hakları saklıdır. 

'Bu personelden askerlik veya kurumum müsaai 
desine 'bağlı diğer sebeplerle görevimden aynlmuş ve 
ayrılacak olanlarım, ihtiyaca binaen yeniden göreve 
dönmeleri halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan 
hakları saklı kalır. 

Bu Kamum kapsamındaki personelin, iş riski, iş 
güçlüğü, teminindeki güçlük zamları yeniden Bakam
lar Kurulunca düzenlenir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonum 
bir diyeceği var mı efendim?.., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkamı) — Hayır 

I 
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Sayın Başkanım; biraz önce genelde ifade ettiğim 
Itarzldadır, ilave bir 'diyeceğimiz yak. 

BAŞKAN — Sayın Bakanıımıizın Veya Hükümet 
ıtemsiıloilerinin bu konuda bir diyecekleri Var mı 
efemdim?...j 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
NBGMt AYANOĞLU — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerimde siöz almak 
Üslfceyen sayın üye var mı?... Yok. 

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

2 mdi maddeyi 'okutuyorum : 
(MADDE 2. — Kamu sağlık hizmetlerinde çalı

şan personellin haftalık kanuml çalışma süresi 45 saat
tir. Ancak bu kanunun 4 ncü maddeslimde tanınmış 
olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. 
Günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlar
daki hükümlere göre tespit edilir., 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerimde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yok. 

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

3 nıcü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Birinci maddede ^belirtilen ta'zmi-

ınait hakkından yararlanan personel resmi ve özel her-
ıhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli 
olarak mesleki görev alamazlar, hariçte serbest ola
rak sanat ve mesleklerimi icra edemezler; çalıştıkları 
kurumlardan bu kanunda veya 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu i e 1765 sayılı Üniversiteler Perso
nel Kanununun değişik 16 nci maddesinin 3 ncü fık
rasında «Fıkra hükümlerime uymak koşuluyla» belir-
fliien ödemeler dışında mesleki ek gelir sağlayamaz
lar,, 

BAŞKAN — 3 ncü maldde üzerimde söz almak 
lîslteyen var mı efendim?... Yok. 

SM'addeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 4. — Birinci maldde kapsamına giren 

personelden, özel kanunlarına göre meslek ve sanat
larını serbest olanak icra etme hak ve yetkisine sa
hip olanlar, istedikleri takdirde, birinci maddede 
öngörülen tazminat hakkından yararianmamak şartı 
ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara i!ş güçlüğü, 
iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahi
yetteki zamlar ödenmez. 

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

Buyurun efendim, Komisyon sözcüsü. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 2162 sayılı Kanun kapsamına giren sağ
lık personeline; iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki 
güçlük zamları verilmemekte idi. 657 sayılı Kanunun 
iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamlarına 
ilişkin hükmünde «Tüm kamu personeli bu zamlar
dan faydalanır» denmesine rağmen, bu zamların ve
rilip verilmemesi keyfiyeti Bakanlar Kurulunun ka
rarına bağlı bulunduğu için verilmemekteydi. 

Özellikle muayenehane açan hekimler 1 nci fık
radaki tazminat hükmünden yararlanamayacakları 
gibi, yine kendilerine iş riski, iş güçlüğü ve teminin
deki güçlük zammı verilmeyecektir. Yararlanmamak 
isteyenler ise iş riski, iş güçlüğü zamlarından istifade 
edecekleri gibi, aradaki tazminat hükmünden de fay
dalanacaklardır. Burada asıl amaç, muayenehane 
açan hekimlerle açmayan hekimler arasındaki para 
yönünden farkı muhafaza etmek ve özellikle yine es-
ikiiden olduğu gilbi doktorlarımızı hastanelere bağ
lamayı tazammun etmektedir. Bir yerde özendirici 
ifade kullanılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim., 
Başka söz almak isteyen var mı efendim 4 ncü 

madde üzerinde? Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim? 

Buyurun Sayın Müsteşar. 

ENVER ŞENERDEM (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Temsilcisi) — Muayenehane açan hekim
leri tazminattan yoksun bıraktığımıza göre, vermedi
ğimize göre, 657 sayılı Kanunun haklarından da 
mahrum etmiş oluyoruz. Muayenehane açmayan he
kim 657 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmuş 
oluyor. Eğer tensip buyurulursa, bu iş riski, iş güçlü
ğü ve teminindeki güçlük zamlarının, diğer devlet 
memurları gibi kendilerine verilmesini, bir adaletin 
yerine getirilmesi 'bakımından dikkatinize arz ediyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu aradaki fark çok olmamalı. 
Muayenehane açma sonucu eline geçen para ile, 
hastanede eline geçen para arasında az fark olsun 
ki, heves etmesin, hastanede kalsın. Eğer böyle ya
parsak o zaman herkes muayenehane açar; nasıl ol
sa iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamla
rını alacağım diye. Kanunun ruhu da bu zaten; bir 
nevi az bir para için dışarda muayenehane açmasın, 
bağlansın hastaneye; ama dışarıda daha fazla kaza-
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nacağım diye bunlardan vazgeçerse ona da bir şey 
demiyor kanun. 

ENVER ŞENERDBM (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Temsilcisi) — Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Başka söz almak isteyen? Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 29.6,1978 gün ve 2162 sayılı Ka

nunun 11 nci maddesi uyarınca 200 ek gösterge üze
rinden TC Emekli Sandığına emekli keseneği kesil
miş bulunanlarla, bu ek gösterge üzerinden emekli, 
dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların bu hakları 
saklıdır. 

'BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yök.ı 

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

6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 29.6.1978 gün ve 2162 sayılı Ka

nun ile, 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanun 31 Aralık 1980 tari

hinde yürürlüğe girer. 
/BAŞKAN — Neden 1 Ocakta yürürlüğe girmiyor 

da 31 Aralıkta yürürlüğe giriyor? Komisyon Sözcüsü 
bunun izahını yaparlar mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 2162 sayılı Kanun 31 Aralık 1980 tarihin
de yürürlükten kalkacak ve kabul buyurduğunuz 
takdirde şimdi müzakere edilen kanunun 1 nci mad
desi ise, yasa 1 . 1 . 1981 tarihinde yürürlüğe gire
ceği için, bir yasanın bîr gün önce yürürlükten kalk
ması, diğer bir yasanın da ertesi gün yürürlüğe girme
sini teminen, özellikle 31 Aralık tabiri kullanılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, 1 Ocak 1981\fcn itibaren yeni 

kanunlar uygulanabilsin diye. Eğer 1 Ocak deseydik 
belki bir yanlışlık ölür, iki yasa aynı tarihte yürür
lüğe girmiş olurdu. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkan) — İki yasa 
aynı tarihte yürürlüğe girmiş oluyordu. 

2162 sayılı Kanun bugün saat 24.00te veya Res
mi Gazeitede bugün yayınlandığı zaman yürürlükten 
otomatik olarak kalkacak, yarın, bu gece 24.00ten 
sonra, kabul buyuracağınız bu yasa yürürlüğe gire
cek, bu aradaki boşluğu doldurmak içindir. 

BAŞKAN — Yani, aralık maaşlarını yahult da üc
retlerini zaten peşin aldıkları için, bir hak zayii olma
sın. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Ihltisas Komisyonu Başkanı) — Özellik
le 2162 sayılı Kanunun öngördüğü bütün ödlemeleri 
2162'ye göre atomlar, 1 Ocak'tan itibaren de kalbul bu
yuracağınız bu yasaya göre alsınlar dedik. 

BAŞKAN — Peki, anlaşıldı efendim, teşekkür 
ederim. 

7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. 

Buyurun. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz, teknik bir hata var zannediyorum. 

ı«29 . 6 . 1978 gün» onun altında yine bir «gün» 
diyor, onlar tarih olacak zannediyorum. Kanun tek
niğinde «'gün, gün» yok. Kaldı ki «5 . 1 . 1961 ta
rih» diyor. 

BAŞKAN — Hayır, denebilir o. 29 . 6 , 1978 
dedik mi, gündür o, çünkü günü var, 29 ncu gönü. 
Yani tarih de konabilir, gün de konabilir. Büyük bir 
mahzur değildir o, birçok kanunlarda gün geçer, ba-
zilarınlda tarih geçer. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Bir aUtftak'i maddede tarih 
deniyor da. 

BAŞKAN — Yürürlük tarihi olduğu için. 
'Bir büyük mahzuru var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
yok. 

BAŞKAN T- Tarihle gün aralsında büyük bir fark 
yok. 

7 nci maiddbyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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(BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbül edenler... 
Etmeyenler... Kabul ddllm'işitir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka-
r. ı m, b'ir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu 29 Haziran 1978 tarihinde kabul edilen 2162 
sayılı Kanun 1 Mart 1980 tarihine kadar Çalışma Ba
kanlığı camiasındaki bütün tabip personele de uygu
landı. 

Şirridi 1 Mart 1980'den itibaren Çalınma Bakanı 
şahsen kendli emriyle tabip personele bu konuda 
Tam Gün Yasasını uygulamıyor ve almıyorlar. 

Binaenaleyh, şimdi bu kanun bu şekliyle kabul 
edildikten sonra, Çalışma Bakanlığının kaidlrolarında-
ki yine tabip personel halen almakta oldukları, yani 
normal az almakta olduklarına mı devam edecek, 
yoksa bundan evvelki alması gerekli ve hemen he
men 2 seneye yakın aldıkları kanunun haklarını mı 
alacaklardır? Bu konuda acaba bir açıklama yapıla
bilir mî? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RÜŞTÜ AKTAY (İhtisas Komisyonu Üyesi ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
herhalde bir yanlış bilgi arz edilmesi oldu kanaatin
deyim. Bu kanun, yani 2162 sayılı Kanun, Sosyal Si
gortalar Kurumuna bağlı bütün sağlık hizmetleri sı
nıfına dahil personele bugün de uygulanmaktadır; 
yalnız onların bazı şikâyetleri olmakta; özellikle ta
bip sınıfı dışında diğer yardımcı sağlık personelinden 
'bir kısmı işçi kadrosu ile çal'şjmakta, bir kısmı me
mur olarak çalışmaklta. îkisi arasında bir adaletsizlik 
söz konusu idi. 
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Bir de «Kurumun hizmetlerinin daha ağır öldü
ğü» öne sürülerek, Kurumun kendi Teşkilat Kanu
nundan doğan bir ikramiye hakkı vardı, orada onların 
bir istekleri varidi. Onun dışında bir şikâyet veyahut 
da kanunun uygulanmaması söz konusu olmadı efen
dim. 

Arz ederim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani bu konu

da tabip olan herkes şümdii, bu kabul ettiğimiz ka
nunla, nerede çalışırsa çalışsın, özel muayenehane 
açmadığı müddetçe alacağı 2162'deki seviyeye ula
şacak manasına... 

RÜŞTÜ AKTAY (ihtisas Komisyonu Üyesi ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
bu kanun kamu kuruluşlanınıda çalışan büitıün tabip
lere uygulanıyor. Ancak, muayenehane açmak iste
yenler için biraz önce arz edilen hükümler, yani o 
tazminat kısmından yararlanmayıp bir de günde bi
raz daha az çalışıp muayenehane açabilecekler. Diğer 
açmayanlar, bu hakkı kullanmayanlar, tamamen kanu
nun bütün hükümlerine tabi olarak hizme'cler'ini ka
mu hastanelerine hasredecekler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederin. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Senelerdir baş derdi olan ve herkesi tedirgin 
eden, basında ve basının dışında birçok dedikodularla 
sebep olan bu kanun, inşallah iyi netice verir, Sağlık 
personeline hayırlı uğurlu olsun. 

Efendim, gündemimize göre görüşülecek başka 
konu olmadığından, 7 Ocak 1981 Çarşamba günü sa
at 14.301da toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saatli : 11.10 
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Kamu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kanun Tasarısı ve İhtisas Komis
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TC 
Başbakanlık 29 . 12 . 1980 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-732/07942 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 12 . 1980 
tarihinde kararlaştırılan «Kamu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kanun Tasarısı» üe gerekçesi ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Sağlık Persondiinüın Tam Süre Çalışma Esaslıarına dair 2162 sayılı Kanun, 9 Temmuz 1978 tarihinde ya
yınlanarak yürürlüğe konmuş ve hekimlerin sağlık kuruluşlarında kamu görevlisi olarak çalışmaya dıevam 
etmeleri veya serbest olarak çalışmayı tercih etmelerine karar vermeleri hakkındaki Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde öngörülen bir yıllık sürenin dolduğu Temmuz 1979 ayından itibaren de bütünüyle uygulanmaya 
başlanmıştır,., , 

Anılan Kanun, ülkemizin sağlık sorunlarına çözüm getirmek amacına yönelik olduğu halde uygulamaya 
konulduktan ve özellikle bir yıllık geçiş dönemi sona erdikten sonra önemli yeni sorunlara neden olmuş; bir 
yanldan «ağlık kıurulu'şılarında ciddi Ölçödeihıdkim açığı oırtaya çıkarken, öldenen tazm'inıaltüarl'a dazip bale gelen he-
toimıliik 'duşludaki diğer is&ğlıik ve yatridımılcı sağlık personelli kiadrolarıın/da görev ve söruımluıluk verilemeyen standart 
fazlası personele ödenen tazminatlar yüzünden Devlet Hazinesi çok ağır bir ödeme yükü altına sokulmuştur. 
Bu durum bir yandan kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız etmeye başlamış bir yandan da aşırı mali imkân fark
lılıkları sebebiyle kamu görevlileri arasında huzursuzlukların doğmasına sebep olmuştur, 

12 Eylül Harekâtından sonra kurulmuş bulunan Hükümetimizin programında, bütün bu durumlar gözönüne 
alınarak sözü edilen Kanunun, Devletin, halkın ve ilgili sağlık personelinin yararları bir arada mütalâa edilmek 
suretiyle bir çözüme kavuşturulması öngörülmüş ve bu konuda yapılan çalışmalar oldukça ileri bir safhaya 
.gelmiş bulunmaktadır. Ancak, konunun kapsam ve önemi, kısa sürede âdil ve sürekli olarak uygulanabilir 
bir tasarı hazırlanmasına imkân vermemiştir. Öte yandan yeni vergi düzenlemelerinin 1 Ocak 1981 tarihinden 
itibaren uygulamaya girmesıi de, halen 2İİ62 tsayüli1 Kanuna göre ödenmekte olan tazminatlardan yararlanan
ların gelirlerini önemli ölçüde artıracak olduğundan, bu olgu da hazırlanmakta olan yeni tasarının getireceği 
sistem bakımından hareket alanmı kısıtlamaktadır. 

Bu nedenlerle ihalen 2162 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan ödemelere göre sağlık personelinin 
ıbugün eline geçen net miktarların, 1 Ocak 1981 tarihinden sonra dıa salbit tutulmasına imkân verecek ge
çici ibir yasa düzenlemesi gerekli görülmüştür. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2162 sayılı Kanunun ikapsamına giren personelin, 31 . 12 . 1980 tarihindeM hukuki durum
larına göre net aylık gelirlerinde bir azalma meydana gelmemesini teminen, personel kanunlarına göre al
dıkları aylık ve diğer yanödemelerle 2162 sayılı Kanuna ıgöre aldıkları bütün meslek tazminatlarının net top
lamının miktar olarak, 1 . 1 . 1981 tarihlinden sonra da ödenmesine devam edileceği, ancak bu net tutarla, 
1 . 1 . 1981 tarihinden sonraki aylık ve diğer yanödemeleri toplamı arasındaki farkın «Geçici Tazminat» 
olarak verilmesi öngörülmüştür. 

Aradaki farkın tespitinde devamlılık ve miktar itibariyle istikrar göstermemesi sebebiyle nöbet ve acil 
vaka tazminatları dikkate alınmamıştır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra görev yeri değişecek olan personele ödenecek geçici tazminatın, 
2162 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliıklerine göre bu yeni görev yeri için öngörülmüş bulunan tazminata 
göre tespit edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Vatani görevlerini yapmak üzere, memurluktan ayrılanlarla kurumlarınca kabul edilen sebeplerle görevle
rinden ayrılan sağlık personelinin yeniden göreve başlamaları halinde maddenin birinci fıkrasındaki geçici 
tazminat hakkından yararlanmaları öngörülmüştür. 

'Bu haller dışında göreve başlayacak sağlık personeline verilecek aylık dışındaki mali hakların genel hü
kümlere göre Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi benimsenmiştir. 

Madde 2. — Kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin haftalık normal çalışma saatleri, 2162 sa
yılı Kanunda olduğu gibi 45 saat olarak tespit edilmiştir. 

'Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olup da ka
mu ikuruluşundaki mesaisinden sonra bu haklarını kullanmak isteyenler için, çalışma süresi günde birer 
saat daha az çalışmak üzere haftalık 40 saat olarak tespit edilmiştir. 

Sağlık personelinin günlük çalışmalarının süreklilik arz etmesi sebebiyle bu süre içinde öğle yemeği ye
me hakları 2162 sayılı Kanunda da belirtildiği üzere saklı tutulmuştur. 

Madde 3. — Kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personeline, bu kanunun birinci maddesinde ödenmesi 
öngörülen geçici tazminat dışında herhangi bir ek ödeme yapılmaması amaçlandığından bunların resmi ve 
özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak çalışamayacakları ve başka bir mesleki 
ek gelir sağlayamayacakları hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. — Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak da icra etme hak ve yetkisine sa
hip olan kamu sağlık personeline, bu kanuna göre tespit edilen haftalık 40 saatlik kanuni mesai saati dışın
da anılan haklarını kullanabilme yetkisi tanınmıştır. 

Ancak, kamu sağlık personelinin hizmetlerinin tamamını resmi sağlık kuruluşlarına hasretmelerini özen
dirmek ve ayrıca bu hakkı kullananla kullanmayan arasında denge tesis etmek amacıyla bu hakkı kullanan 
sağlık personeline birinci maddede hesap şekli belirlenen geçici tazminatın ödenmeyeceği gibi, işgüçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zammı ile aynı nitelikteki diğer zamların da ödenmeyeceği hükme bağlan
mıştır. 

Madde 5. — Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilen birinci derecenin dördüncü kademesinden 
aylık alan Hekim, Diş Hekimi, Eczacı ve Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar için 2162 sayılı 
Kanunun 11 noi maddesi ile tanınan, ek gösterge üzerinden emeklilik keseneği kesilmesi hakkının devam 
edeceği ve buna göre bağlanmış bulunan aylıkların da saklı olduğu belirtilmiştir^ 

Madde 6. — Sağlık personeline ait mali haklara ilişkin hükümleri ihtiva eden 24 . 6 . 1965 gün 441 
sayılı ve 29 . 6 . 1978 'gün 2162 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 672 sayılı Ka
nunla değişik 118 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları ve 5 . 1 . 1961 gün 224 sayılı Kanunun 3 ncü madde
si ile bu kanunun personelle ilgili mali hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. 

Madde 7. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 8. —Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 90) 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

30 Aralık 1980 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuza havale edilmek
le Milli Savunma, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuz
da müzakere edildi. 

Tasarının tümü görüşülerek benimsendikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi. 

Birinci maddenin birinci fıkrası, maksat aynı kalmak üzere yeniden tedvin edilerek maddeye açıklık geti
rilmeye çalışılmıştır. 

Aynı maddenin ikindi fıkrası; gerek 2162 saydı Kanun ve uygulama yönetmelikleri ve gerekse birinci fık
ranın düzenlenişi itibariyle zaten bu manayı tazammun etmekte olduğu cihetle, tekrar mahiyetinde görülerek 
madde metnimden çıkarılmıştır. 

Aynı madde 4 ncü fıkra ile kanun kapsamındaki personel için iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük zam
ları bakımından yeniden uygulama imkânı sağlanabilmesi için değiştirilerek düzenlenmiştir, 

Çerçeve ikinci madde 926 sayılı Kanun da metne ilave edilerek yeniden düzenlenmiştir.. 
Tasarının 4 ncü maddesinin 2 noi fıkrası değiştirilerek birinci fıkranın sonuna ilave edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunları düzenleyen 6 ncı madde de; 24.6.1965 tarih ve 641 sayılı Kanun, 17.7.1964 
tarih ve 506 sayılı Kanunun 672 sayılı Kanunla değişik 118 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları, 5.1.1961 tarih 
ve 224 sayıh Kanunun personelle ilgili mali hükümlerinin de yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş ise de, anılan 
bu hükümler 29.6.1978 ıtarih ve 2162 sayıh Kanunun 13 ncü maddesiyle yürürlükten kaildın'lmış olup 29.6.1978 
tarih ve 2162 sayılı Kanunun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılması anılan hükümlere herhangi bir şekilde ha
yatiyet getirmesi söz konusu olamayacağından, metinden çıkarılarak madde yenliden düzenlenmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer Baskaynak İlhan 

Hâkim Tuğg. Hâk. 

Üye 
Fahri Uzunefe 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe Mali Kontrol Gen. Md. 

Baş Yrd. 

Üye Üye 
Köseoğlu Ersin Eserol 
Kd. Alb. Hâk. Yb. 

Üye 
Rüştü Aktay 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müşaviri 

1 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 90) 



— 4 — 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Kamu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2162 sayılı Kanun kapsamına dahil bulu
nan personelin; aylık, yakacak yardımı, işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyet
teki ödemeler ve 2162 sayılı Kanuna uygun olarak almakta oldukları ödemelerin (nöbet ve acil vaka tazmi
natları hariç) net toplamı ile; 1 Ocak 1981 tarJh'inden itibaren yukarıda belirtilen mali haklar (2162 sayılı 
Kanuna göre ödenenler hariç) esas alınarak hesaplanacak net gelir toplamı arasındaki fark, bu hususta ge
rekli kanuni düzenleme yapılıncaya kadar, geçici tazminat olarak ödenmeye devam olunur, 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra görev yeri değişen personele ödenecek geçici tazminat miktarı, 
2162 sayılı Kanuna göre çıkarılmış olan uygulama yönetmeliklerine göre bu görev yerlerinde Aralık 1980 ta
rihi itibariyle ödenmesi gereken tazminat miktarı dikkate alınarak yeniden1 hesaplanır. 

Askerlik veya kurumunun müsaadesine bağlı diğer sebeplerle görevinden ayrılmış ve ayrılacak olanların 
ihtiyaca binaen yeniden göreve alınması halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan hakları saklı kalır. 

Yukarıdaki fıkra dışında kalanlardan 1.1.1981 tarihinden sonra göreve alınacaklar hakkında gerekli mali 
düzenleme, genel hükümler çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca yapılır. 

MADDE 2. — Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresıi 45 saattir. 
Ancak bu Kanunun 4 ncü maddesinde tanınmış,olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. Çalışma gün
lerinin sürekli mesai saatleri içinde öğle yemeği tatili hakları saklıdır. Günlük çalışma saatleri, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 100 ncü maddesine göre tespit edilir. 

MADDE 3. — 1 neti maddede belirtilen tazminat hakkından yararlanan personel resmi ve özel herhangi bir 
müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamazlar, hariçte serbest olarak sanat ve 
mesleklerini icra edemezler; çalıştıkları kurumlardan bu Kanunda veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişlik 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında (Fıkra hükümlerine 
uymak koşulu ile) belirtilen ödemeler dışında mesleki ek gelir sağlayamazlar. 

MADDE 4. — 1 nci rrtadde kapsamına gireri personelden, özel kanunlarınla göre meslek <we sanatlarını 
serbest olarak icra etmıe hak ve yetkisine sahip olanlar, istedM'erri takdirde, 1 nci maddede öngörülen tazminat 
hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çaduşabilirlMd'er. 

Ancak, bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar öden
mez. 

MADDE 5. — 29 . 6 . 1978 gün1 Ve 21162 sayılı Kanunun İHI nci maddesi uyarınca (200) ek gösterge üzerin
den TC Emekli Sandığımla emekHi 'keseneği kestirmeye başîaımıış bulunanlarla, bu ek gösterge üzerinden emekli, 
dul ve yetlim aylığı bağlanmış olanların bu hakları sakilidir. 

IMİADDE '6. — 24 . 6 . 1965 gün 641 sayılı ve 29 . 6 . 1978 gün 2162 sayılı kanunlar İle, 17 . 7 . 1964 gün 
506 sayılı Kanunun 672 sayılı Kumumla değişik 1İ8 nıci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 5 . 1 . 19611 gün 
224 sayılı Kanunum 3 ncü maddesi ile personele ilgü malili hükümleri yürürlükten foaldırıtaiistu\ 

Mili Güvenlik Konseyi {S. Sayısı: 90) 
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KOMİSYON MEHIR^ 

Sağltk Personelinin Tazminat veÇcdtpna- Esaslarmu BairKamın Tummt 

(MADDE 1. — Bu Kanunun 5 nci maddesi ile-ytürüriüklteın ıkaMKakof 21Ö2 sayılı (Kanun kapsamına giren 
personele 1 . 1 . 19811 tanihinden itibaren 657, 926 ve 1765 sayılı kanunlara ıgöre hak edilen aydık, yakacak 
yardımı, iş riski, Üş güçlüğü, teminindeki güçlük zammı ve mahrumi'yet yeri ödeneği Ödenir. 

Şu Ikaldarkli; bu personelin Aralık 1980 'tarihlinde almalk'ta loldukları aylık ve diğer ödemeler .tilst 21â2 sayılı 
Kanun 'gereğince (Nöbet ve acil vaka tazminatları hariç) aldıktan tazminatların net ıtopdamı, yukardakii fıkra 
gereğince de geçecek miktardan fazla olduğu takdirde aradakijfark. ketıdıiktfiine ıtazmıinait olacak-, ödenir. 

Birinci fıkradaki] par.sk>nelin kanunlarla, sağlanan diğer hakları saklııdiir. 

©u personelden askerlik veya kuramını Tnüsaadesine 'bağlı düğeF sebeplerle görevinden ayrrimış' ive- ayrıla
cak olanların, ihtiyaca 'binaen yeniden göreve dönmeleri halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan haklan saklı 
kalır. 

Bu Kanım kapsasniiidaiki person<&tow$-riski, işgüçlüğü, tem'imadefer güçlük zamları yeniden Bakanlar 
Kurulunca düzenlenir. 

MADDE 2. — Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. 
Ancak bu kanunun 4 ncü maddesinde tanınmış, olan haktan yararlananlar için. bu süre 40 saattir. Günlük 
çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir. 

M ADİDE 3. — Birinci: maddedfc -beiktilen tazmintfti hakkmdtavyanartintaır personel resmi veözel- herhangi 
bir müessesede maaşlı, ücretli veya söztaşmeli-olarak mesleki • görev alamazlar; hariçte serbest4 olarak sanat 
ve mesleklerini icra edemezler; çalıştıkları kurumlardan bu kanunda veya 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu üst 1755 sayılı Üniversiteler Personel. Kanununun! değişik; 1 fSh nut maddesinin 3 noü-fıkrasında «Fıkra.' 
hükümlerine uymak' koşuluyla,» belirtilen ödemeler dışında mesleki ek gelir-sağlayamazlar. 

MADDE 4. — Birinci madde kapsamına giren-personelden,, özel-kanunlarına, göre meslek ve sanatlarım 
serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde, birinci maddede öngörülen tazmi
nat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez. 

MADDE 5. — 29 , 6 , 1978 gün ve 2162 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca 200 ek gösterge üzerin
den TC Emekli Sandığına emekli keseneği kesilmiş bulunanlarla, bu ek gösterge üzerinden emekli, dul ve 
yetim aylığı bağlanmış olanların bu haklan saklıdır. 

MADDE 6. — 29 . 6 . 1978 gün ve 2162 sayılı Kanun ile, 5 . 1 . 1961 tarih ve 224 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Miiliv Güvenlik. Konseyi (8.5*3*»: m 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — Bu Kanun 3r Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku rulu yürütür. 

Başbakan 
B?. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N, Özdeş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Tioaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

rurizm ve Tanıtma Bakam 
t. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

imar ve tskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli'Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

29 Aralık 1980 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Baka 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 90) 
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(Koalisyon' Metni) 

MADDE 7. — Bu Kanun 31 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

»-•-<( 
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