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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

28 Aralık 1982 Salı 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) nun Türki
ye Büyük Millet Meclisince onaylanmış bulunan 
Anayasasının 19 uncu maddesinin 5/b ve 6/b bent
leri gereğince; Uluslararası 68 inci Çalışma Konfe
ransında kabul edilen sözleşme, tavsiye kararı ve pro
tokol hakkında bilgi sunma istemine ilişkin Çalışma 
Bakanlığı tezkeresi. (3/266) okundu; Çalışma Bakanı 
Turhan Esener tarafından, sözleşme ve tavsiye kara
rı hakkında Konseye bilgi sunuldu. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap Koca-
topçu'nun; Bakanlığı Zamanında Görevini İhmal ve 
Kötüye Kullandığı İddialarını Soruşturmak İçin Ku
rulan ve Maliye Eski Bakanı Kaya Erdem'in; Bakan
lığı Zamanında Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye 
Kullandığı iddialarının da Soruşturulması Görevi 
Kapsamına Alman Soruşturma Komisyonu Raporu. 
(9/23) (S. Sayısı : 451) reddedilerek adı geçen eski 
bakanların Yüce Divana şevklerine gerek olmadığı 
açıklandı. 

Kâzım Ergün Hakkındaki (3/258) (S. Sayısı : 
508), 

Muzaffer Öner Hakkındaki (3/260) (S. Sayısı : 
506) ve 

Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki (3/261) (S. 
Sayısı : 507) 

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Ada
let Komisyonu raporları ile; 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
13.5.1971 Tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi. (1/463, 2/107) (S. Sa
yısı : 515) 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşla
rı Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı. (1/460) (S. Sa
yısı : 514) ve 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1 /455) (S. Sa
yısı : 509); 

Kabul edildi. 

18.2.1954 Tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun, 15.12.1981 Tarih ve 2562 sayılı Kanunla De
ğiştirilen 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/95) (S. 
Sayısı : 423) tümü üzerinde bir süre görüşüldü; tek
lif yeniden incelenmek üzere Komisyona geri ve
rildi. 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 sayılı İthalde Alına
cak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Değişiklik
lerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin 
(1/461) (S. Sayısı: 512) ve 

2032 sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiç
bir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki Ka
nunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin (1/457) (S. Sayısı : 513); 

Kanun tasarıları da kabul olundu. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 17.25' 
te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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BtRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, GeneCkurmay ve M211Î Güvenlik Konseyi Başkam) 

ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSlN (K. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyes:) 

Orgenend Tahsin ŞAHlNKAYA (Hv. K. K. ve M . İ Güvenlik Konseydi Üyesi) 

Oraımiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MİM Güvenli Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 125 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
Tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hcikktnda Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (Danışma Meclisi : 
1/543; Millî Güvenlik Konseyi : 1/465) (Danışma 
Meclisi S. Sayısı : 265; Millî Güvenlik Konseyi S. 
Sayısı : 519) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre; 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri iç Hizmet Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 tarih ve 
2595 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarının, Danışma Meclisince kabul olunan met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu 519 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Mali
ye Bakanı ile ilgililer yerlerini almışlardır. 

Kanun taasrısının tümü üzerinde görüşme açıyor 
ve ilk sözü Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü Küçük-
ahmet'e bırakıyorum. 

Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Cum
hurbaşkanım, huzurunuzdaki tasarı, geçen sene ka
bul buyurduğunuz 2594 sayılı Kanunun ek gösterge 
ile ilgili hususlarını düzenlemek için getirilmiştir. 

(1) 519 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Ek göstergelerin düzenlendiği geçen sene, zatıâli-
lerinizin huzurlarında; «1 inci dereceye gelen öğret
men ek gösterge olarak ne alacak?» dendiği zaman, 
o tarihte burada teknik bilgi veren arkadaşlar; «1 inci 
dereceye ait ek göstergeyi alacaktır» diye cevapla
mışlardı. Çünkü, öğretmenlerin, meslek unvanları za
ten öğretmen olduğu için, 10 uncu derecede de olsa 
öğretmendir, 1 inci derecede de olsa öğretmendir. 

Binaenaleyh, asgarisinden öğretmen sınıfı için -
diğerleri için de önemli - Yüksek Heyetiniz, «hiç de
ğilse, aldığı maaşın karşılığındaki ek göstergeyi ala
caktır» diye, gönül rahatlığı ile bunu kabul buyurdu
nuz. 

Ancak, kanun çıktıktan sonra, eskiden haftada 
5-10 öğretmen gelirken, bu defa 20-25 öğretmen mü
racaat etmeye başladı. Çünkü, 1 inci veva 4 üncü de
receden maaş alan hiç'bir öğretmenin kadro derece
leri 1 veva 4 üncü derecede değilmiş. Onlarda, «Mer
diven sistemi» dive bir sistem uygulanırmış, öğret
men 1 inci dereceve gelince; «sen nasıl olsa 1 inci de
receye geldin» diye kadrosunu altından çekerlermiş, 
o dereceyi 15 inci derecedeki bir başka öğretmene 
verirlermiş ve o da övle gelirmiş, sıra ile. Binaenaleyh, 
hiçbir öğretmen bundan yararlanamamış. 

1 inci dereceye gelmiş bir hastane başhekimi bi
ze çıkışınca, kendisine; «Gözünaydın, şimdiye kadar 
kırk para akmıyordunuz, size 500 ek gösterge ge
tirdik» dediğimizde; «Yok, benim maaşım 1 inci de
recede ama, ben 6 ncı derecedevim» dedi. 30-40 se
nelik bir doktor ile yine 30-40 senelik bir öğretmene 
bu. nedenle bir şey getirilmemişti. 

Bu sene, eğer Yüksek Huzurunuzda bu kanun ka
bul buyurulursa, bununla, almakta oldukları aylikla-
rıyla; hem kadro, hem de aylıkları ile bağlantısını 
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kuracağız ve 1 inci dereceye gelmiş bir öğretmen, na
sıl 1 inci derecenin maaşını alıyorsa, o maaşa ait ek 
göstergeden de yararlanacak. Bu, tasarının en önemli 
farkıdır. 

Ancak; bunu getirirken bazı düzenlemeler de ya
pıldı. Çeşitli intibak kanunları ile ilkokul mezunu bir 
kişi 1 inci dereceye gelmiş. Bu da 1 inci derecenin, 
yani bir müsteşara, bir genelmüdüre verdiğimiz de
recenin ek göstergesini alsın mı?. «'Bunu da almasın» 
dedik. Onun, gene Personel Kanununa göre, yüksele
bileceği azamî derecesi var; «o dereceye mahsus ek 
gösterge varsa, onu alsın» dedik ve bunda bir adalet 
de sağladık sanırım. 

Savın Cumhurbaşkanım, hatırlayacaksınız, 2260 
sayılı Kanunla, sivillerin intibaklarına benzer olan 
bir intibakı, Silahlı Kuvvetlerde de uyguladık. Bir 
astsubay bir defaya mahsus olmak üzere 1 inci de-
receve kadar geldi; ama ona 600 ek gösterge verme
dik, hatta 500, 400 ek göstergeyi bile vermedik, 300 
ek göstergeyi verdik. Çünkü, «sizin bulunduğunuz rüt
benin karşılığı 30Ö idi, onu artırmadık, maaşınızı si-
villerinkine benzer şekilde artırdık» dedik. 

Binaenaleyh, bunu yapmakla da, vaktiyle sivillere 
yaptığımızla askerler arasında bir irtibat kurduk. Ak
si takdirde, benim lise mezunu, hatta üniversite me
zunu bir astsubayım 200-300 ek gösterge alırken, 
ilkokul mezunu bir sivil personele 400, 500 gibi bir 
ek gösterge verirsek bir terslik olacaktı. Kaldı ki, bu 
ilkokul mezununun arkasından gelen kişi, maaş ola
rak bile ona gelemeyecek, ek gösterge olarak hiç ge-
lemevecek. Böylece de bir adalet sağlamış olduk. 

En önemli husus bu ek göstergelerdi Sayın Cum
hurbaşkanım. Bunun dışında genel idare hizmetleri 
sınıfı, aslında biraz horlanmış bir sınıftır, belli un
vanlar dışındakiler. Zaten adından da belli; yani bir 
teknik hizmetler veya sağlık hizmetleri sınıfı kadar bu | 
sınıfın bir şatafatı yok; hatta tabir olarak da yok. 
Bunların da 1 ila 4 üncü derecelerinden aylık alan
lara, 50 göstergeden başlayıp 200 göstergede biten 
bir ek gösterge getirilmiştir. Genel idare hizmetlerin
de çalışanlar için yapılan ek gösterge değişikliği de 
bundan ibarettir. 

Teknik hizmetler sınıfı yeniden düzenlenmiştir. 
Teknik hizmetler sınıfında, bunu kabul ettiğimizden 
beri büyük bir baskı oluşturan teknikerler, ki be
nim görüşüme göre 'haklıydılar ve bu haklılığı Hü
kümet de kabul etmiştir, yüksek teknikerler için ye
ni bir derecelendirme getirilmiştir. 

Bunun dışında, şehir plancısı, bölge plancısı gibi 
teknik hizmetler sınıfında olan; ama bundan evvelki 

kanunda isimleri zikredilmeyen unvanlar getirilmiş
tir. Bu unvanlara Danışma Meclisi tarafından (bizim 
de katıldığımız) jeomorfolog, Teknik Yüksek Öğret
men Okulu mezunları ve yüksek teknikerler de ilave 
edilmiştir. 

Teknik hizmetler sınıfı ile ilgili ek göstergelerde 
yapılan değişiklikler de bunlardan ibarettir. 

Sağlık hizmetleri sınıfı yeniden düzenlenmişti. 
Tabir olarak biyologlar ilave edilmiştir. Eskiden uz
manlığın anadallarında ihtisas yapmış olanlar değil, 
sağlık personeli dar bir kadroya alınmıştı. Bu defa, 
anadallar yerine, «Tababet Uzmanlık Tüzüğünde be
lirtilen dallarda» denilerek genişletilmiştir. Böylelikle, 
Sağlık Personeli kapsamına giren kişiler daha da 
fazla artırılmıştır. 

Bütün bu sınıflarda, biraz evvel arz ettiğim, «al
makta oldukları maaş» «tabiri hepsinde de konmuştur; 
sadece kadroları değil. 

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yeni bir 
değişiklik yapılmamıştır. Biraz evvel söylediğim maa
şının karşılığı olan ek göstergesini alma imkânı sağ
lanmıştır. 

Avukatlık hizmetleri sınıfında bir değişiklik yok
tur. 

Din hizmetleri sınıfında, «kadro» yerine «aylık» 
denmesi dışında bir değişiklik yoktur. 

Emniyet hizmetleri sınıfında; 1 ila 4 üncü dere
cede ek göstergeyi şimdiye kadar emniyet müdürü 
unvanını haiz olanlar alıyordu. Emniyet Müdürü 
unvanını haiz değilse, 4 üncü dereceden 1 inci de
receye de çıksa ek gösterge alması mümkün değildi. 

Deniliyor ki, «zaten emniyet müdürü unvanını 
haiz değilse 4 üncü dereceye çıkması mümkün de
ğildir.» Kişinin eğitim derecesi müsait olduğu tak
dirde çıkmasına mani bir hüküm olmaması lazım, 
çıksın; çıktığı takdirde de, aynen genel idare hizmet
leri sınıfında olduğu gibi, bunlara da 50, 100, 150, 200' 
lük dereceye mahsus bir ilave getirilmiştir. 

Denetim elemanları arasında ek gösterge alacak
lara, Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettişleri 
ilave edilmiştir. Bu, Danışma Meclisinde ilave edil
di, biz de katıldık. Bu konuya Hükümet de katıldı mı, 
katılmadı mı bilemiyorum. Çünkü, bunu dün akşam 
çok geç aldık, devamlı Hükümetle beraber çalıştık; 
ama dün geç vakit aldık, bazı vergi kanunları da var, 
her şevi detayıyla konuşamadık efendim. 

Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel, 
genel idare hizmetleri sınıfına tabi bir hizmette bu
lunsalar bile, kendi ek göstergeleri fazla ise, onu ala-
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caklardır ve bu çok önemli bir husustur Sayın Cum
hurbaşkanım. Mühendisi, fabrika müdürü yapıyoruz; 
hem kendi ek göstergesini azaltıyoruz, hem de em
rindeki mühendisten az alıyor. Çünkü, «artık sen ge
nel idare hizmetlerine ta'bi bir görevde çalıştığın için 
teknik bir kişi değilsin» diyoruz. 

Bizim düşüncemiz; doktor her yerde doktordur. 
Sağlık dairesi başkanı da doktordur. Sabahleyin, en 
azından birisi selam verdiği zaman, «doktor bey benim 
tansiyonum var, hangi ilacı alayım?.» diye sorar. Ya
ni, onun doktorluğunu elinden almak mümkün değil
dir. Binaenaleyh, «doktorun, doktorken 500, sağlık 
daire başkanı iken 400 veya 300 ek gösterge alması 
doğru değildir» diye düşündük; onları da düzelttik 
efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 1 inci maddedeki önemli 
kısımfarla ilgili maruzatım bunlardır. 

İkinci madde ile getirilen değişiklik; çeşitli ne
denlerle aylıksız izne giden memurlar ki, yurt dışın
da tahsil nedenivle bu süre bazen 3-5 sene de olabi
lir, Emekli Sandığına hem prim aidatlarını, hem de 
kurumlarınca verilen karşılığı kendileri ödedikleri tak
dirde, bunların aylıksız izinli geçen süreleri emeklilik
lerine sayılacak. 

Burada değişik müracaatlar var. Bu kanunun ya
yımından evvel dışarıda olanlar da bu hakların ken
dilerine tanınmasını istiyorlar. Bu hüküm buna ye
terli midir, değil midir, bilemiyorum. Bu konu so
rulacak efendim. Bunun temini de bir yerde zorunlu 
oluyor. 

BAŞKAN — Yani, bundan 3 sene, 5 sene evvel 
dışarıya gidenler, mesela; keseneklerini toptan öder-
lerse veyahut borçlanırlarsa bu kanundan yararlana
bilecekler mi?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, o du
rumda olanlar var, kesenekleri toptan öderlerse, borç
lanırlarsa istifade etsinler istiyoruz. Bu hüküm gali
ba onu sağlamıyor. Bugün belki değişmeyebilir; ama 
ilk değişiklikte Hükümetçe ele alınmasında yarar gö
rüyoruz efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Hükümetle mutabakatı
mızdan sonra 3 üncü madde bizim tarafımızdan ila
ve edilmiştir. Çünkü, asgarî ücret tekrar değişmiştir. 
Asgarî ücret değiştiği zaman, devlet memurlarının 
aylıkları asgarî ücretin altında olamayacağı için 
(mevcut kanundaki hüküme göre) 15 ila. 10 uncu de
receleri bir yere getiriyoruz. Daha evvel bir vesileyle 
arz etmiştim. Emir buyurulursa, burada aylıklarını 

hesapladık onu da arz ederiz. Bu takdirde 15 senelik 
memur, 1 senelik memurdan 191 lira da eksik alı
yor. 

Memur 1 inci seneden 2 nci seneye çıkınca biraz 
az, 3 üncü senede biraz daha az, 15 sene sonrada 
191 lira eksik alıyor. Vazifeye yeni başlarken; üni
versite mezunu, ilkokul mezunundan daha az pa
ra alıyor. Çünkü, hepsini maaş derecesi olarak ayrı 
yere oturtuyorlar, eski veya yükseköğrenimli memu
run emekli keseneği daha fazla olduğu için fiilen 
eline geçen 3 kuruş 5 kuruş; ama kendisinden tahsil
ce ve hizmet senesi olarak daha küçükten az maaş 
alıyor. 

İşte bunu bertaraf edebilmek için, memura as
garî ücretin tarifi içerisinde; «ücret ve yakacak zam
mını» ilave ettik. Aslında bütün bunlar asgarî ücret 
tarifinin tersliğinden veya eksikliğinden neşet etmek
tedir. Asgarî ücret tarifi, bizde çıplak ücret olarak 
ele alınmaktadır. Asgarî ücreti 16 201 lira olarak alan 
kişi, asgarî ücret almıyor; fakat 16 200 lira asga
rî ücret alan kişininı 16 200 lira da yan ödemesi ol
sa, bu asgarî ücret almış oluyor. Bunu telafi etmek 
lazımdır. Küçük memurlara biraz daha fazlaca zam 
yapabildiğimizden, bunun düzeltilmesi için en uy
gun sene diye bu seneyi düşündük. Aksi takdirde, bu 
şikâyet ve aksaklık devam edecektir. Bunu bertaraf 
etmeyi hedefledik. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Hükümet tasarısındaki 3 
numaralı madde; «TRT mensuplarının aylıkları ile 
ilgili» idi. Hükümetin getirdiği metin, Danışma Mec
lisinde aynen kabul edilmiştir. Ancak biz, kabul et
medik ve huzurunuza getirmedik; ama bu da her 
zaman olduğu gibi yine emirlerinize bağlıdır. Getir
mememizin nedenini arz edeyim. 

Gelen tasarı şudur : Hatırlayacaksınız, geçen sene 
TRT mensuplarıyla, hâkim ve savcılar sınıfı arasında 
tam bir paralellik kurduk. Bu meslekler birbirlerine 
benzememekle beraber, ikisinin de birer maaşı ve 
maşlarının % 75'i oranında da tazminatları var. Bu 
statü devam ettiği müddetçe, TRT'nin tazminatını 
% 75'ten yukarı çıkarmak mümkün değil; çıkarttığı
mız takdirde, hâkimler huzurunuza gelecek; hâkim
ler huzurunuza gelince, askerî hâkimler zaten otoma-
tikman o tazminatı alıyorlar. Bir hâkim albay, yeni 
albay olduğu zaman, tümgeneralin biraz üstünde, kor
generalin biraz altında maaş alacak. Bunu biraz da
ha artırırsak, bu defa Silahlı Kuvvetlerde bir şikâyet 
başlayacak. Bizim aslında huzurunuza getirmememi
zin nedeni, TRT mensuplarının aldıkları parayı bu
gün yeterli gördüğümüzden değildir; ama uygun bir 
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statü içinde ve daha doğru olarak ele alınması la
zımdır. 

Bugün huzurunuza getirdikleri teklif şudur: «TRT 
mensupları, maşlarının % 60'ından az, 1 inci derece
de memurun maşından çok olmamak üzere tazminat 
alırlar.» 

Sayın Cumhurbaşkanım, bunun anlamı şudur : 15 
inci derecedeki bir memur, maaşı 13 bin lira iken, 
7Cı bin lira tazminat alabilecek efendim. Bakanlar 
Kuruluna bir yetki veriyoruz ve pek tabiî Bakanlar 
Kurulu bunlara 70 bin lira vermez; ama biz, burada 
kabul buyuracağınız Kanunla bu yetkiyi vermiş olu
yoruz. 

Şunu kısaca arz etmek istiyorum : TRT'nin bugün 
istihkakı, aldığının çok üstündedir; teknik personel
dir, hepsi doğrudur; buna hiçbir itirazımız yok; as
garisinden bu Komisyonun Başkanı olarak yok. Ama 
bunu, sirayet kabiliyeti olmayan, makul ve uygula
nabilir bir sisitem en kısa zamanda Hükümet kabul 
etsin ve huzurunuza getirsin diye düşünüyoruz. 

'BAŞKAN — Bu daha evvel mevzubahis olmuş
tu. Devlet Bakanı Sayın Öztrak bu işlerle alakadar 
oluyordu. Geçen sene çıkardığımız kanunda bir sa
katlık olmuştu; ayrılanlar bir hayli çoğalmıştı. Bu 
hususu Maliye Bakanlığı da kabul etmişti. Bu sakat
lığı düzelttik gibi geliyor bana. Geçen sene bu sa
katlığı düzeltmedik mi? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — O düzelttik dediğimiz şey bu getirdiğimiz 
madde idi. 

BAŞKAN — O düzelttiğimiz şey şimdi işlemiyor 
mu? 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Hayır, bu kanun çıkınca işleyecek. 

BAŞKAN — Geçen sene neyi düzenledik? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, hatırladığınız husus gayet yerindedir. Ge
çen sene burada, huzurunuzda % 60 tazminat veril
mişti. «Bu tazminat % 75 olursa bütün derdimiz hal
ledilir» denilmişti. Bu, % 75 de oldu. Yani hâkimler 
kadar, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ka
dar tazminat alındı. Huzurunuzda «Bu oran derdimi
zi halleder» denildi. Sayın Devlet Bakanımız da bu
rada idi, şimdi o da dertlerini halletmiyormuş. 

BAŞKAN — Bu, ikinci istek öyle mi? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — «Hâkimlerin de üstünde ücret alınması la-
zımgelir» diyorlar. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî bütün dert 
bu Sayın Cumhurbaşkanım; özel sitatü istiyorlar, nor
mal statünün dışına çıkıyorlar. Normal statünün için
de olsalardı, bunu zatıalilerinize arz ederdik, emir 
buyurduğunuz takdirde; yan ödeneği, iş riskini, vesa-
ireyi artırmakla bu 'halledilirdi; ama statülerini ge
tirdiler -o tarihte en fazla hâkim aldığı için- hâkime 
bağladılar. Şimdi hâkimlerin üstüne, hem de oldukça 
üstüne çıkmak istiyorlar. 

Sayın Başkanım, önünüzde konuşulacak Komis
yon metninin 4-5-6 ve 9 uncu maddeleri, özellikle za-
tıalinizin üzerinde ısrarla durduğu ilaç bedellerinin % 
20 sinin herkes tarafından ödenmesi ile ilgil bir dü
zenlemedir. 

Burada emirlerinizden sadece birisi gelmedi «işçi 
emeklileri % 2 prim ödüyorlar, bu ayrıcalık da kalk
sın» buyurmuştunuz. Bunu, Danışma Meclisi, bundan 
evvel bir başka tasarıda kabul etti. Huzurunuza gel
medi; ama gelecek. Orada düzeleceği için buraya ay
rıca onu almadık. 

BAŞKAN — Emekliler de ilaç bedellerinin % 
20 sini mi verecek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Herkes ilaç be
dellerinin % 20 sini verecek. Zaten işçi emeklisi ha
len veriyor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OGLU — İşçiler de veriyor, işçi emeklileri de ve
riyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — İşçiler ve işçi 
emeklileri de veriyor. Zaten emirleriniz; «paralellik 
olsun, herkes versin» yolunda. 

BAŞKAN — Hayır, ben öyle dedim de. Sonra 
da «emeklilere hiç olmazsa % 15 diyelim, daha az 
diyelim» demiştim. 

ORGFİNERAL NECDET ü-RUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman işçileri de 
beraber alalım. 

BAŞKAN — Tabiî, onları da beraber alalım. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Emirleriniz olur
sa, burada düzeltiriz. O da diğer komisyona gitti. On
lara da emirlerinizi iletiriz, o da öyle gelir. 

BAŞKAN — Emekli olan bir insanın hastalık za
manı yaklaşmıştır artık. Gittikçe hastalığı artar; en 
çok ilaç alacak olan da onlardır. Zaten, emekli olduğu 
için az para alıyor. Hem karı, hem koca ikisi birden 
ilaç alacak. 
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O bakımdan, onlara yardım olsun diye; «hiç ol
mazsa onların ilaç bedellerinden ödeyecekleri oranı 
% 10-15 yapalım» dedim. Çalışan kimselerin hastalığı 
-Allah kimseye vermesin ama- emekliye nazaran az 
olur. 

EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, herhangi bir işlem yapacak değiliz. Bu
rada adı geçen % 20 lik oranı, o maddede '% 10 
oranında yapacağız. Verdiğiniz emirlerinizi diğer ko
misyona 4a ileteceğim; işçilerde de bu durumu düzelt
miş olacağız. 

MEYAK kesintileri bir şekle bağlanmıştır. Bu da 
yine yüksek emirlerinizin iktizasıdır. «Aldığımız pa
rayı 10-15 sene kullandıktan sonra aynen vermek gi
bi bir şey olmaz. Bir miktar katkı, bir miktar faiz ve
relim» buyurmuştunuz. 

Hükümetimiz, «% 60 fazlasıyla verelim» demiş; 
ancak bunun ödenme koşullarını biraz daha zamana 
bağlamış. Danışma Meclisimiz bu konuda «ı% 75 faz
lasıyla ve birbuçuk sene içinde ödenecek» demiştir. 

Zannediyorum ki, bir parça nakit akış^tablosu hak
kında fikrim olduğu için, bir kere Danışma Mecli
simizin ödeme koşulunun yerine getirilmesi mümkün 
değildir. Böyle 50 milyar lira civarındaki bir parayı 
birbuçuk sene içinde vermemiz söz konusu değildir. 

Burada önemli olan husus, bir sene aidat vermiş 
adama kesintisini % 60 fazlasıyla verirsek, onun faiz 
oranı % 60 demektir. Bu kesintiyi 10 sene devamlı 
veren bir memura, kesintisini ı% 60 fazlasıyla verir
sek, bu oran % 8'e kadar iner. Bir adaletsizlik var
dır. Ama, bu maddeyi buna rağmen benimsedik; Hü
kümetin başka bir uygulama olanağı yoktur Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

Yani, bizim Ordu Yardımlaşma Kurumunda oldu
ğu gibi, ilk devreden itibaren aidatlarının ay ay lis
tesini çıkartıp, ona göre bir faiz hesabı yapıp ver
mek mümkün değildir. Pratik yol budur. Kimisine 
hakkından fazla verilecektir, kimisine hakkından az 
verilecektir. Ama memur toplumu için, hiç değilse 
bir adalet sağlanmıştır. Başkaca yapılabilecek bir şey 
de yoktur efendim. 

2594 sayılı Kanunda, «ölüm ve emeklilik halinde 
bunun bir döfada, istedikleri takdirde ödenmesi» diye, 
geçen sene buyurduğunuz bir madde zaten kanunda" 
vardı. Bu sene tasarıda yoktu ama, biz onu ilave ettik. 
Çünkü tanınmış bir haktır, ondan geriye dönmeyelim 
dedik efendim. 

BAŞKAN — Sayın Küçükahmet diyor ki, 10 se
ne MEYAK kesintisi olan memurun alacağı miktar 

az oluyor, 1 sene MEYAK kesintisi olan memurun 
alacağı miktarın oranı % 60 oluyor. Bu hususu he
sap etmek çok zor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — «Faiz» değil efendim, «fazlasıyla». 1000 li
rası olan kişi % 60 fazlasıyla 1 600 lira; 100 bin lira
sı olan kişi % 60 fazlasıyla 160 bin lira alacak. Faiz 
hepsine aynı miktarda uygulanacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî herkesin 
parası aynı sürede toplanmış gibi mütalaa edilmiş. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkanım, mükerrer faiz düşünme
diğimiz takdirde. 

BAŞKAN — Tabiî, mümkün. 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Buna başka bir 
hal çaresi bulamadık; çok düşündük, ama bulamadık. 
Mümkün değil. 

BAŞKAN — Başka çözüm tarzı çok zor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun 

böyle tek tek hesabı çok mu zor? 

BAŞKAN — Çok zor. Çünkü, mesela ilk sene 
500 lira kesildi. Onun hesabını yapacaksınız. Onu 
ötekine; onun sonucunun da ötekine ilavesi şeklinde 
mürekkep faizin hesaplanması çok zor. Artık ne bi-
rikmişse onu ı% 60 fazlasıyla vereceğiz. Başka türlü 
bunun içinden çıkmak mümkün değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bu tedavi giderleri olan % 20 lerle ilgili 
kısmı, yüksek izniniz olursa -bunu biz ilave ettik-
üç ay sonra yürürlüğe girecek. Çünkü, çeşitli hazır
lıkların yapılması, bazı fişlerin basılması lazım. Diğer 
hükümleri hemen, 1.1.1983 tarihinden itibaren yürür
lüğe girecektir. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, Devlet Bakanı Sayın Öztrak'ı çağıralım, ken
dileri izahat versinler. 

BAŞKAN — iyi olur. Çünkü geçen sene de böyle 
konuştuk, sonradan geldiler dediler ki; «Muayyen gö
revlerde olanlar olursa bu oranı artırabiliriz.» Ama 
hepsi birden tabiî olmaz. 

Başka izahatta bulunacak mısınız? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim, 
emirleriniz olursa ayrıca izahatta bulunabilirim. 
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BAŞKAN — Peki. I 
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak iste

yen var mı efendim? 
Maliye Bakanlığımızın ilave edecek bir şeyi var 

mı? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 1 inci maddeyi okutacağım. Fakat, mad

denin fıkraları var. 1 inci made çok uzun olduğu 
için fıkralar üzerinde ayrı ayrı durarak konuşaca
ğız. Sonunda oylarınıza sunacağım. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 Tarih ve 2595 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunla de
ğişik 43 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«B) Ek göstergeler : Bu kanuna tabi kurumların 
kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sı
nıfları ve görev türleri dikkate alınarak; 

a) Kadroları Genel tdare Hizmetleri Sınıfına 
dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde ı 
görev unvanlarının karşısındaki rakamların; bu sı
nıfa adhil olup da kadrolarına tahsisli ek göstergesi 
bulunmayanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden ! 
aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerin
den aylık alanlara 200 rakamının; { I 

BAŞKAN — Şimdi burada duralım. 
Bu husus eskiden nasıldı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

(a) fıkrasının, 2 nci satırının ortasında, noktalı vir
gülden sonra «bu sınıfa» diye bir ibare var. Bu iba
reden sonraki kısmı yeni ilavemizdir. 

BAŞKAN — Eskiden, 4 üncü derecenin kademe- I 
lerinden aylık alanlara 501; 3 üncü derecenin kade- I 
melerinden aylık alanlara 100; 2 nci derecenin kade
melerinden aylık alanlara 150 şeklinde bir husus yok ' 
muydu? i 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
yoktu. 

BAŞKAN — Bu yeni mi ilave edildi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. Ge
nel idare hizmetlerinde görevli olan memurlardan sa
dece belli unvanlara ek gösterge veriliyordu. 

BAŞKAN — Bu, unvana değil; derece ve kade
melerine göre verilecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Ötekilerinin hakkı yine baki, yani genel müdür, 
müsteşar yine eski göstergelerini alacaklar. Bunun dı
şındakiler, daha az olmak üzere biraz evvel okunan 
derecelerinin gösterdiği ek göstergeyi alacaklar efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, o dereceye gelmiş; ama genel 
müdür olamamış, bu ek göstergeleri alamıyordu, illa
ki o makama geçmesi lazımdı. Şimdi, o dereceye gel
mişse alacak. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — 50, 100, 150, 200 puan. Tabiî ki genel mü
dür, genel müdür muavini gibi değil; bu 50. 100, 150, 
200; onlarda daha yüksek. 

BAŞKAN — Onlarınki daha fazla; 400, 500, 
600'e kadar çıkryor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU -r- Evet efendim, 400 - 500 ve 600'e kadar 
çıkıyor. 

BAŞKAN — Şimdi (b) fıkrasını okutuyorum : 
b) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil 

olup, en az 4 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki 
hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek 
mimar, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, jeolog, 
hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, 
matematikçi, istatistikçi yöneylemci (hareket araştır
macısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kimya
ger unvanını almış olanlar ile Teknik Yüksek Öğret
men Okulu mezunlarından 8 ve 7 nci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecele
rin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 400; Yüksek 
Tekniker unvanını almış olanlardan 4 üncü derece
nin kademelerinden aylık alanlara 100, 3 ve 2 nci 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200 ve 1 in-
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ci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300; kad
roları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dı
şında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 200 rakamının; 

BAŞKAN — Şimdi, yukarıda saydığı jeomorfolog, 
şehir plancısı, mimar ve buna benzer görevlere ata
nanlar zaten 8 inci derece ile işe başlıyor. Demek ki, 
8 inci ve 7 nci derecede olanlara 100 puan veriyor
duk. Geçen sene bu rakam yoktu değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vardı efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi bunu bir daha niçin koyduk? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim 
efendim. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, geçen sene kadroya bağ
lı idi; maaşını aldığı halde, o kadro tahsis edilmezse 
ek göstergeden istifade edemiyordu; bir bu geldi. 

Geçen sene teknik personel iki kategoride sınıf
landırılmıştı : 

1. Burada sayılı unvanları haiz olanlar; bunlar 
8 inci derece ve 100'den başlayıp, 1 inci derece ve 
400 ile biten bir ek gösterge alıyorlardı. 

2. Bir de bunun dışında olanlar; bunlar da 4 ün
cü derecede 50 ve 1 inci derecede 200 olan bir ek gös
terge alıyorlardı. 

Bu sene üçüncü bir uygulama ile, bunlara yüksek 
teknikerler ilave edildi. Birinci grubun altında; fa
kat ikinci grubun üstünde bir para alıyorlar. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bunun dışında birinci 
grupta unvanlarını saydıklarımıza, unvan olarak yeni 
ilave edilenleri okuyorum : Şehir plancısı, bölge plan
cısı, jeomorfolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yö
neylemci, matematiksel iktisatçı ekonomici ve kimya
ger. 

Saydığım bu unvanlar geçen sene yoktu. Mühen
dis, yüksek mühendis, mimar, yüksek mimar gibi un
vanlar vardı. 

BAŞKAN — O halde bulunduğu kadro ne olursa 
olsun, 7 ve 8 inci derecede olursa 100, 5 ve 6 nci 
derecede olursa 200 rakamını alacaklar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Unvanı sayı
lanlar bunları alacak. 

BAŞKAN — Şimdi, onun altında «yüksek tekni
ker unvanını almış olanlardan 4 üncü derecenin ka

demelerinden aylık alanlara 100» dedikten sonra «3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200» 
diyoruz. Hiçbirisinde birleştirmedik de, niçin orada 
birleştirme yapıyoruz? 1 inci dereceden aylık alanlara 
ise 300 rakamı veriyoruz; denk olmuyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe ' - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu birleştir-
mediğimiz takdirde, yukarıdaki 1 inci derecenin 300 
olan rakamını, 400 yapmak lazım. 400'ü yukarıda un
vanını saydığımız meslekler alıyor. 

BAŞKAN — Yani, mecburiyet altında oluyor?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, mecbu
riyet altında efendim. 

Buna benzer derecelerde, altta ve yukarıda, rakam
ları denk getirebilmek için bazı birleştirmelerimiz oldu. 

BAŞKAN — Bu (b) fıkrası üzerinde Hükümetimi
zin bir diyeceği var mı? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Yok efendim, anlaşılmıştır. Sorularınız var 
ise arz edeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşların bir diyeceği var mı? 
Yok. 

(c) fıkrasını okutuyorum : 
c) Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil 

olup, uzman tabip, tabip, diş hekimi, eczacı, uzman 
veteriner hekim, veteriner hekim ve biyolog unvanını 
almış olanlar ile Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belir
tilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallar
da uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış 
bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademele
rinden aylık alanlara 150, 4 üncü derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 200, 3 üncü derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 30Ö, 2 nci derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 400 ve 1 inci derecenin kade
melerinden aylık alanlara 500; kadroları bu sınıfa da
hil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanların 4 ün
cü derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 3 ün
cü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamı
nın; 

BAŞKAN — (c) fıkrası da sırf sağlık personeline 
tahsis edilmiş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

Burada yapılan değişiklikler şunlar efendim : Bi
rinci satırın sonundaki «uzman veteriner» ibaresi ila
ve edilmiştir. 
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BAŞKAN — Geçen sene «uzman veteriner» yok 
muydu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, ge
çen sene «veteriner hekim» vardı ve biz bunu da 
kapsar biliyorduk; ama tereddütler olmuş. Bu sene 
«uzman veteriner» de ilave edilmiş. 

Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci satırdaki «biyolog» 
yeni ilave edilmiştir. 

Burada en önemli değişiklik; geçen sene, «Taba
bet Uzman Tüzüğünde belirtilen anadallarda uzman
lık belgesi alanlar» şeklinde bir ibare yer almıştı. Ta
babet sağlık hizmetlerinde anadalların çerçevesi çok 
darmış. Bunu oldukça genişletmek için «ana» keli
mesi çıkarılarak «Tababet Uzman Tüzüğünde belirti
len dallarda uzmanlık belgesi alanlar» diyerek bu 
kapsamı genişlettik; «anadallar» yerine «dallar» olun
ca kapsam genişletilmiştir. 

Bunda değişiklik bu kadar Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Bu (c) fıkrası üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunlar 
da, yine yukarıda arz edildiği gibi makama göre değil 
de, dereceye göre verilecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O genel bir 
uygulama, hepsinde devam ediyor efendim. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — O genel kaide, her sınıfa uyguluyoruz. 

BAŞKAN — Kadrosu ne olursa olsun, hepsin
de aynı uygulama devam ediyor. 

(d) fıkrasını okutuyorum : 
d) Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

na dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin kade
melerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kade
melerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

BAŞKAN — Bunda yaptığımız değişiklik de ay
nı; makam değil, alınan aylık. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten en mühim 
mesele öğretmenlerde çıkmıştı. Biliyorsunuz, Hükü
met olarak toplandık, bunlara tatbik edilsin diye ka
rar aldık. Tabiî ki, sonunda öbür sınıfların da hep
sini düzeltmemiz lazımdı. Bunlar çok büyük grup. 
öğretmen sınıfı çok geniş bir sınıf olduğu için mik
roskopla bakılmış gibi hadise büyüyor. 

BAŞKAN — Tabiî. 
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(e) fıkrasını okutuyorum : 
e) Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfına da

hil bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerin
den aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecele
rin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derece
nin kademelerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci de
recenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunda hiçbir 
değişiklik yapılmadı Sayın Cumhurbaşkanım; «aylık 
alanlar» tabiri bunlarda geçen sene de vardı. 

BAŞKAN — Zaten az bunlar. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Az efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
(f) fıkrasını okutuyorum : 
f) Kadroları Din Hizmetleri Sınıfına dahil bulu

nanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 200 rakamının; 

BAŞKAN — Bunda da bir değişiklik yok. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, yok. 

BAŞKAN — (g) fıkrasını okutuyorum : 
1 g) Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil 

olup, Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunan
lardan, 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alan
lara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alan
lara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alan
lara 300, 1 inci derecenin kademelerinden aylık alan
lara 400; Ankara istanbul ve izmir Emniyet Müdür
lerine 500; Emniyet Genel Müdürüne 600; kadroları 
bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında 
kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 200 rakamının; 

BAŞKAN — O, sondaki kısım ilave edildi zan
nediyorum buraya, değil mi efendim? 

Eskiden, Emniyet Genel Müdürlüğünde bitiyordu, 
600'de. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «600'den» ya
ni «noktalı virgülden» sonrası yeni ilave Sayın Baş
kanım. 

10 — 
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BAŞKAN — Emniyet amiri, müdür olamamış, 
ama derecesi oraya kadar gelmiş; onlara da bir ek 
gösterge vermiş oluyoruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onun altında 
olmakla beraber gene de bir şey alsın diye efendim. 

izniniz olursa Sayın Başkanım, bir şey daha söyle
mek istiyorum. Danışma Meclisi burada vilayetleri 
saymamış; nüfusu bir milyonu aşan illerin emniyet 
müdürleri ile emniyet genel müdür yardımcılarını 
değerlendirmeye tabi tutmuş. Bu, Hükümet tasarısın
da yoktu. Buna teknik arkadaşlar katılmadılar. Em
niyet mensupları arasında yaptığımız incelemede; 
«Ankara, İstanbul, İzmir'in bir özelliği olduğunu, 
emniyet müdürü olarak Hakkâri Emniyet Müdürlüğü 
yapmanın, aslında Konya'da emniyet müdürlüğü yap
maktan çok daha zor olduğunu, elinde hiçbir imkân 
olmadığını» söylediler. 

Biz de, öteden beri uygulandığı için, bir yeni dü
zenlemeye gitmedik. 

BAŞKAN — Üç tane büyük şehrimiz vardır bi
zim. Geçen sene de böyleydi zaten. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Böyleydi efen
dim; onu değiştirmek istemedik. 

BAŞKAN — Evet. 
(h) fıkrasını okutuyorum : 
h) Kadroları Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sı

nıfına dahil bulunanlardan 9 ve 8 inci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 150, 7 ve 6 ncı derecele
rin kademelerinden aylık alanlara 200, 5 ve 4 üncü 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 400, 
1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 500, 
Müsteşar ve Valilerin işgal ettikleri derece ve kade
me gösterge rakamına 600 rakamının; 

BAŞKAN — Bunda ne değişiklik yaptınız? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunda hiçbir 
değişiklik yapılmadı; geçen sene de bunun aynıydı. 
Madde büyük çapta yenilenmeye tabi tutulduğu için 
tekrar yazmakta yarar gördük. 

BAŞKAN — (i) fıkrasını okutuyorum : 
i) Kadroları Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfına 

dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geç
memek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ra
kamların; 

BAŞKAN — Bu geçen sene de aynıydı. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet aynıydı. 

BAŞKAN — (j) fıkrasını okutuyorum : 
j) Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 

dahil olup, en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren 
fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel ya
rışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eği
timden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya 
yükseköğrenimli olup, özel Kanunların öngördüğü 
şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl meslekî görev 
yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule 
göre seçilerek) atanan Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve bağımsız Genel Müdürlük Mü
fettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uz
manları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Ban
kalar Yeminli Murakıpları, Çalışma Bakanlığı İş ve 
İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez 
Teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri 
ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişlerin
den 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık alan
lara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık 
alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 400 rakamının; 

Eklenmesi suretiyle hesaplanır. 
BAŞKAN — Bunda bir şey yaptık mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sadece Danış
ma Meclisinden gelen tasarının altına, alttan 3 üncü 
satırda bulunan) «Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta 
Müfettişleri» ibaresi ilave edildi. 

Sayın Başkanım, itiraf edeyim, bunların görev 
sahalarını ve görev ağırlıklarını bilemiyorum. Danış
ma Meclisinin kabul ettiği metne ilave edildi. Çıkar
tırsak bir haksızlık yaparız endişesiyle huzurunuza 
getirdik. 

Bu hususta en yetkili kişi Sayın Maliye Bakanı
mız huzurunuzda. Size daha teknik bilgi verebilirler 
zannediyorum. 

Tekrar görüşme zamanımız olmadığı için bu şek
liyle yazdık, getirdik. 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz bu konuda? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Müsaade ederseniz efendim, Bütçe Genel 
Müdürümüz malumat verecekler. 

B1LTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, geçen yıl biz denetim gru
bunu belirlerken, denetimcilerden; «Türkiye düzeyin
de denetim yetkisine haiz bulunanları» kapsama al-
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mıştık ve 2595 sayılı Kanunda da bu şekilde tasvip 
buyurulmuştu. 

Bu defa; Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişleri, 
bölge düzeyinde denetim yapma yetkisine haiz ele
man olmaları nedeniyle Danışma Meclisinden, kendi
lerinin de kapsama alınması hususunu bu açıdan sağ
lamış oldular. Zaten Türkiye'de? denetim yetkisine. 
haiz olanlar üç grupta mütalaa ediliyor : 

Birincisi; Bakanlıklar ve genel müdürlükler adına 
Türkiye çapında denetime yetkili olanlar. 

İkincisi) bölge düzeyinde denetime yetkili bulu
nanlar, ki sadece bunlardır efendim bölge düzeyinde 
esas itibariyle denetime yetkili olanlar. 

Bir de mahallî, il düzeyinde, belediye müfettişleri, 
il mahallî idare kontrolörleri, vergi kontrol memur
ları vardır. 

Bu defa bunların da bölge düzeyinde denetime 
yetkili olduklarını gözeterek, Hükümet olarak, daha 
doğrusu Danışma Meclisinden sonraki Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonunda görüşüle
rek benimsenen bu şekle katılmakta sakınca görmü
yoruz efendim. 

BAŞKAN —Peki. 
Devlet Denetleme Kurulu mensupları yok burada, 

ama onların ayrı statüsü var. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Evet, ayrı. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütün hakları orada 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, bu müfettişler parayı Sosyal 
Sigortalardan alacak değil mi? Sosyal Sigortalar hem 
sıkıntıdayız diyor, hem de bir taraftan mütemadiyen 
ilave yaptırıyorlar. 

B1LTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Şunu arz etmek isterim Sayın Başkanım; 
aslında Sigorta Müfettişleri bu taleplerin özünde hak
lıdırlar. 

Eğer Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi teşkilat 
statüsünü yeniden düzenleyip de Kurumun içinde 
bir yandan genel müdürlük müfettişi, bir yandan 
sosyal sigorta müfettişi gibi âdeta aynı fonksiyonu 
yapan iki türlü müfettiş istihdamı yerine, genel mü
dürlük adına müfettiş statüsüne bürünseydi, bu arka
daşlarımızın sorunları zaten doğru şekilde çözümlene
bilecekti. Ama teşkilatlanma ve bu nevi çözümler, ku
ruluşların biraz da kendi tutumları yüzünden çok ge
cikiyor efendim. 

— 12 
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Bu itibarla, hiç olmazsa bu aşamada bu şekilde 
çözümlenmesinin uygun olacağını mütalaa ediyo
ruz. 

Takdirlerinize arz ederiz. 

BAŞKAN — Peki. 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Millî 

İstihbarat Teşkilatına değinmek istiyorum. 
Yukarıda (i) fıkrasında, Millî İstihbarat Teşkilatı 

mensuplarının kadrolarının Başbakanlıkça düzenlene
ceği belirtiliyor. 

Şimdi, Millî İstihbarat Teşkilatında fiilen istihba
rat hizmetinde çalışan istihbarat elemanı var, bir de 
genel idare sınıfında olanlar var. Bu okuduğum son 
maddeye ki müsteşarlık da dahil edilmiş, onlar buna 
mı giriyor, yoksa gene o yukarıdaki özel maddesinin 
içerisinde Başbakanın tasvibine göre mi alacaktır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — MİT'de genel 
idare hizmetleri sınıfından personel çalışıyor mu, var 
mı orada? 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Var. Arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı veriyor zannediyorum on
lara. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Millî istihbarat hizmetleri sınıfındandır ora
daki tüm elemanlar efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öyle mi 
kabul ediliyor? 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Bu itibarla emsalleri gözetilmek suretiyle, 
Başbakanlık tarafından belirlenmesi icabediyor. 

BAŞKAN — Yani, orada genel idare hizmeti sı
nıfında çalışan varsa, genel idare hizmeti sınıfından; 
teknik kısımda çalışıyorsa, teknik hizmetler sınıfın
dan; doktor olarak çalışıyorsa, sağlık hizmetleri sını
fından para alacak. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Makanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim. Bir paralellik sağlayacak 
şekilde düzenlenmiştir efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çünkü 
her türlü eleman var. 

BAŞKAN — Tabiî her türlü eleman var ona göre 
vermesi lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onu arz 
ediyorum. Yani bu (i) fıkrası tamamen benzerleri şek
linde uygulanacak. 
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MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bir grup olarak, Millî İstihbarat Teşkilatı 
sınıfı diye kendi başlarına bir sınıf oluşmuş, kanunda 
yer almıştır. 

BAŞKAN — Onların içindeki daktilo da aynı 
ek göstergeyi mi alacak? 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — Hayır, Başbakan dağıtacak efendim. 

BAŞKAN — Başbakan dağıtacak, tabiî. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında 

hepsi tam istihbaratçı değil, onun için ifade ettim. 
BAŞKAN — Tabiî. Şoförü var, daktilosu var, 

kapıcısı var, bunlar istihbarat elemanı değil. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Burada saymamak için böyle yaptık. Baş
bakanlık onu düzenleyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Başba
kanlık bunu benzeri şekilde uyguluyor demektir. Onu 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Burada konuyu uzun uzun yazma
mak için öyle yapmışlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anlıyo
rum, anlıyorum; tasrih etmek için söyledim^ 

BAŞKAN — Evet, (j) fıkrasını okumaya devam 
edin, «Ancak» diye başlayan kısımdan. 

Ancak, kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunma
yanlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin bu Ka
nunun 36 ncı maddesine göre yükselebileckleri dere
celer için belirlenen ek göstergelerden yüksek olamaz. 

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve gö
revlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumla
rın 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına bu Ka
nunun 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca atanan
lara (Genel İdare Hizmetleri sınıfında olup, bu mad
denin «j) fıkrasında yazılı görevlerde bulunanlardan, 
bu sınıftan başka unvanlı kadrolara 68 inci maddenin 
(B) bendi uyarınca atananlar hariç) uygulanacak ek 
göstergeler, bu derecelerden aylık alanlara uygulana
bilecek ek göstergelerden; diğer hizmet sınıflarından 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında kariyerleri ile ilgili, 
1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolu görevlere atananlara 
uygulanacak ek göstergeler de ilgililerin kazanılmış 
hak aylık derecelerine göre kariyerleri ile ilgili sınıf
larda alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.» 

BAŞKAN — Bu fıkrayı hiç anlamadım; açıkla
ma yapar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur

başkanım, özet olarak; bir mühendis fabrika müdürü 
olunca, genel idare sınıfında diye eski ek göstergesi 
yerine kendisinin aldığı ek göstergeden fazla olanını 
alması için bunu ilave ettik. 

BAŞKAN — Mühendisse, teknik hizmetlere ait 
gösterge rakamını; doktorsa, sağlık hizmetleri göster
ge rakamını alacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sağlık Daire 
Başkanı olan doktor, Sağlık Daire Başkanlığının gös
terge rakamı daha fazla ise onu, doktorun gösterge 
rakamı daha fazla ise, doktorun gösterge rakamını 
alacak. 

Öğretmenlerde de var, idareci olan öğretmenin 
gösterge rakamı, öğretmenin gösterge rakamından 
daha az olabiliyor. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Birinci maddenin tümü üzerinde söz almak iste

yen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanun ile 
değişik , 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenle
rin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının ken
dileri tarafından her ay TC Emekli Sandığına gönde
rilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden 
eski derecelerinde değerlendirilir.» 

BAŞKAN — Bundan evvelki olanlara ayrıca bir 
kanun mu gelecek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şu anda me
muriyet kadrosunda olanlar için burada küçük bir 
değişiklik de mümkündür, ayrıca bir teklif de yapı
labilir. 

BAŞKAN — Tekrar bir daha gelmesi zor olur, 
buraya bir şey ilave edelim. 

Buyurun. 
B1LTEK1N ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, esas itibariyle ma-
aşsız izinli sayılma müessesesi, 16 Mayıs 1982 tarihin
de yürürlüğe giren son düzenleme ile olmuştur. Bu 
itibarla, bundan daha evvelki dönemlerde maaşsız 
izin alma imkânı, bilhassa gerek yurt içinde, gerekse 
yurt dışına tayin olunan memurların bu şekilde bir 
sistemden yararlanmaları, esasen mümkün değildi. 
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16 Mayıs 1982 tarihinden itibaren, büyük ölçüde ma-
aşsız izinli sayılma imkânı sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Nasıl yok 1982'den evvel efendim? 
Ben 1980'den beri kararname imzalıyorum. 

BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Şöyle efendim : Yurt dışında, uluslararası ku
ruluşlarda olanlar için zaten bu imkân vardır. 

BAŞKAN — Eskiden de var mıydı? 
BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Vardı efendim. 
Sadece bu son düzenleme ile... 
BAŞKAN — Hamile olanlar, çocuğu olanlar için 

falan tanıdık. Maaş almadan iznini 6 aya kadar uza
tılabilir veya bir seneye kadar falan, şimdi hatırımda 
değil, onları yeni kabul ettik. 

BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet. 

16 Mayıs 1982 tarihinden itibaren tayin olanların 
eşleri, eğer aynı mahalle tayin olunamıyorsa... 

BAŞKAN — Tayin olmuşsa, oraya da gidemiyor-
sa iki seneye kadar, galiba maaşsız izin verilebilir 
dedik. 

BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet, iki yıla kadar efendim. 

Bu itibarla da, uygun görürseniz, o kanunun yü
rürlüğe girdiği 16 Mayıs 1982 tarihinden itibaren bu 
madde yeniden yürürlüğe girer ise, belli bir dönem 
için geriye teşmil etmiş zaten, kendiliğinden olur; bu 
maddenin yürürlük maddesini 16 Mayıs 1982 diye be-
lirlersek. 

BAŞKAN — Olabilir. 
Tabiî şimdi bu tarihten itibaren yürürlüğe girece

ğinden dolayı, bu durumda olanlar istifade edemez. 
Bu 2 nci maddenin yürürlük tarihi 16.5.1982 dersek, 
o zaman bir mahzur olmaz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mahzur olmaz 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

Ben, tabiî bunun bu kadar tekniğini bilemiyorum. 
Bana müracaat eden arkadaş, yurt dışına gittiği za
man, öğretmen olan eşine, kendisi yurt dışında bu
lunduğu müddetçe, aylıksız izin almış. 

• BAŞKAN — Aylıksız izin almamıştır o, istifa et
tirmiştir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Belki, bilemi
yorum bunun teknik tarafını. 

BAŞKAN — Efendim, bazı teşkilatlarda 1978 
tarihinden evvel vardı böyle bir şey, aylıksız izinli ka

bul ediliyordu; ama o kadar da geriye götürürsek bu
nun içinden çıkamayız. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Emredersiniz. 

BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Bir hususu müsamahanıza sığınarak yine 
arz etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 

Geçmişte gerçekten bazı kuruluşlar bu şekilde eş
lerine, bir bakıma usulsüz şekilde - onu da arz etmek 
isterim - maaşsız izin almışlar ve uygulama da böyle 
yürümüş. Gerçekte bir hukukî dayanağı da yok de
miştim; normalde istifa ettirmiş bulunmaları gere
kir. 

BAŞKAN — Biliyorum ben. 
2 hci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Ka- * 
nununun 15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 Sayılı Kanunla 
değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanun gereğince ödenecek aylık ve yakacak 
yardımı toplamı, bulunulan yerde İş Kanunu gere
ğince işçiler için tespit olunan asgarî ücretin aylık tu
tarından az olamaz; az olması halinde, aradaki fark, 
memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 
tazminat olarak ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 3 üncü maddeyi 
izah eder misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, halen Türkiye'de asgarî ücret 16 2CO lira 
oldu. Bundan eline 11 000 lira net para geçer. 18 000 
lira eline net para geçen memura biz, asgarî ücretten 
az alıyor diye tazminat veriyoruz. Memurun eline ver
diğimiz 2 - 3 bin lirayı, acıdığımızdan huzurunuza ge
tirmedik bu konuyu. Biraz evvel de arz ettiğim gibi 
düzen çok değişti. Bunu düzeltmek için çeşitli tedbirler 
alıyoruz, büsbütün düzeni bozuyoruz. Bu sene memu
riyete girecek kimse ilkokul mezunu, 15 senelik me
murdan 199 lira daha fazla para alacak, bunu dü
zeltmediğimiz takdirde. Bunun için «asgarî ücret» ta
birinin içine, «memur için maaş aylığı ve yakacak 
zammının toplamı asgarî ücretten az olursa tazminat 
veririz» diyoruz. 6 bin lira yakacak zammı dahil edi
lirse, hiçbir zaman da daha az olmayacağı için fiilen 
tatbik kabiliyeti kalmayacak. Ama bir hakkı da ta-
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mamen kaldırdı denmesin diye huzurunuza böyle ge
tirdik. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, 657 Sayılı Ka
nunda, 12 Eylülden önce 1975'te yapılmış bir deği
şiklikle, memurların maaşlarının asgarî ücretten az 
olamayacağı esasını kabul etmişler. Gerçekten de 
asgarî ücret 6 bin liraya çıkmış, memurun maaşı 4 
bin lirada kalmış ve o zamanki yasa koyucu böyle 
bir hüküm getirmiş. Fakat, bilahara memurların 
maaşlarına «ek gösterge, yan ödeme ve yakacak taz
minatı» diye üç tane ek getirilmiş; fakat 657 Sayılı 
Kanundaki hüküm aynı ile kalmış, «memurların 
maaşı asgarî ücretten az olamaz» diye. 

Şimdi memurlara maaştan başka diğer sosyal öde
meler de kabul edildiği için gerçekten az olmuyor. 
Sayın Amiralimin izah ettiği gibi, az olmadığı halde, 
maaş birimi az olduğu için, bir defa da asgarî ücretle 
telif etmek için tazminat almaları durumu çıkıyor. Biz 
asgarî ücreti tespit ederken, burada iki asgarî ücretle 
bağını kopartmaya, devlet memuru aylığını, maaşını 
kopartmaya karar verilir bir hüküm getirmeye karar 
verdik. Hükümet olarak. Fakat burada Sayın Bütçe -
Plan Komisyonu Başkanının izah ettiği gibi, yalnız 
yakacak zammı nazarı itibara alınsa dahi bu mesele 
halloluyor. Yani, memurlar ayrıca bir de asgarî ücret
ten düşük maaş almamak için, yan ödemesi de dahil 
bir ek tazminat alamıyorlar. Bu sebeple, «ayrıca taz
minatı hariç hesap edilir» deyince, artık böyle bir te
lafiye imkân kalmıyor ve gerçekten de asgarî ücretten 
daha yüksek ve net bu durumda para getiren memura 
bir de haksız tazminat ödeme durumu halledilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, 3 üncü madde üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 657 Sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanıla
cak ilaç bedellerinin % 20'si memur tarafından öde
nir. Ancak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen 
ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hasta
lıkları ile organ nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç 
gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavi
leri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlar
dan, hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal 

i Yardım Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedelle-
I rinin tamamı kurumlarınca ödenir.» 
I BAŞKAN — Tabiî burada hepsi sayılamamış, 

«gibi» denmiş, geçmiş. Acaba, yarın öbürsü gün bun
lar bir pürüz doğurur mu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe • Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, doğurmuyor, çünkü tatbikatı vardır. 

BAŞKAN— Mesela, şeker hastaları var, devam
lıdır, devamlı insülin alır. Burada yok. Şimdi ona, 
«Ben vermem» denmesin. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilmiş olanlardır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının ki, halen bir senedir, işçi 
emeklilerininki iki senedir ve öyle uygulanıyor. Böyle 
bir uygulama da var. 

BAŞKAN — Onlarda da böyle değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —- Sayın Cum
hurbaşkanım, aynı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
I lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Uzun süreli teda

vi» diyoruz. 

BAŞKAN — Devamlıdır o. 
4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Emekli

leri de kapsıyor mu? 
BAŞKAN — Emeklilere daha gelmedi. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, ayrı ayrı kanunlarda değişiklik gerektiği 
için aşağıdaki maddelerde görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Bu 657'de. 
Bu suretle işçilerle memurlar bir hizaya getiril

miş oldu. 
I Buyurun efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Emrederseniz, 
şu şekilde okur isek herhalde o zaman uzun süreli te
daviye ihtiyaç gösteren hastalıkların çok daha ra
hatlıkla ödenmesi mümkün olur; «Tüberküloz, kan
ser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile organ nakli 
ile...» «gibi» yerine «ile» kelimesini koyarsak, o za
man çok daha rahatlıkla ödemeyi sağlar. Aksi halde, 
buna bağlı «Organ nakli gibi uzun süreli tedaviye» 
yani, yalnız bunlara bağlamış. O nedenle şeker hasta-

' lıkları... 

15 — 
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BAŞKAN — O zaman şöyle yapmak lazım; «Kro
nik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli gibi...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Organ nakli» derler 
biter. «Uzun süreli ve benzer uzun süreli tedaviye 
ihtiyaç gösteren.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Gibi» keli
mesi kalırsa, o zaman... 

BAŞKAN — Şimdi, «Kronik böbrek, akıl has
talıkları ve organ nakli gibi uzun süreli tedaviye ih
tiyaç gösteren...» İşte var orada. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Organ nak 
li ile...» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, «Kronik böbrek...» 

BAŞKAN — Hayır, hepsi var. Bakın, «Tüber
küloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları ve or
gan nakli gibi uzun süreli tedaviye»; «ile» der isek, 
o zaman dediğiniz oluyor, mahzur çıkıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Organ nakli ve 
benzer uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren...» 

BAŞKAN — O zaman şöyle oluyor; «raporu ile 
belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl 
hastalıkları, organ nakli ve benzer uzun süreli teda
viye ihtiyaç gösteren hastalıkların...» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ben
zeri gibi» olsa, Türkçe bakımından daha iyi olur. 

BAŞKAN— «Benzeri gibi» aynıdır, benzer, ben
zeri. 

Efendim, o maddeyi düzeltilmiş şekliyle bir daha 
okutuyorum: 

«Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanıla
cak ilaç bedellerinin % 20'si memur tarafından öde
nir. Ancak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen 
ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalık
ları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ih
tiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende te
davileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaç
lardan, hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedel
lerinin tamamı kurumlarınca ödenir.» 

BAŞKAN — Tamam, şimdi oldu. 
Efendim, 4 üncü madde üzerinde başka söz is

teyen var mı? Yok. 
4 üncü maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, • Hükümet teklifinin Danışma Meclisi tara

fından kabul edilip de, Komisyonca metne alınmayan 
3 üncü maddesini okutuyorum : 

MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun Ek Geçici 10 uncu maddesinin (f) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) 2.1.1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi hükümleri saklıdır. Ancak, kurum persone
line, ifa edilen görevin güçlüğü, riski, yönetim sorum
luluğu, bu görevlere eleman temininde karşılaşılan 
güçlük ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, almak
ta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) % 60'ından az 
olmamak ve en yüksek Devlet Memuru aylığını (ek 
gösterge dahil) geçmemek üzere, Kurum Yönetim 
Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit olunan oran veya miktarda tazminat ödenir. Ku
rum personeline bu tazminat dışında bu Kanunun 
«Zam ve Tazminatlar» başlıklı değişik Ek Madde
sinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.» 

BAŞKAN — Daha evvel, tümü üzerinde, Küçük-
ahmet bu madde üzerinde izahta (bulundu. Eğer bu
nu bu şekilde kabul edersek, ö zaman hâkimlerden 
de daha fazla ücret alacaklarını onların da karşımı
za geleceğini, binaenaleyh bundan evvel bir ayarla
ma yapmıştık, % 60 idi ve de o haksızlığı giderici 
bir... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yapmadık, orada kaldık, bu Ka
nunu bekledik. % 60'daki durumda aleyhe bir durum 
olmuştu, diğer kurumlar daha yüksek... 

BAŞKAN — Onu bir izah eder misiniz şimdi efen
dim, lütfen? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, hayhay. 

Vaktiyle bunu yaparken % 60 olarak tespit et
miştik. O zaman kurumlar arasında farklılıklar doğ
du. Mesela, bana hazırladıkları tabloya göre, 9 puan 
kabul edildiği takdirde - ki, 9 puan kabul edilmiş
tir - taşrada çalışan 2 ila 5 yıllık 6'nın Tindeki bir 
uzman TRT dışındaki kurumda brüt 32 173 lira alır
ken, TRT'de 16 575 lira alacak, bu değişiklikleri ya
pıp bir imkân getirmezsek. Çeşitli maaşlar için he
saplamışlar, TRT personelinin 10 bin ila 18 bin ara
sında daha az maaş alması söz konusu olacak, her
hangi bir düzenleme yapmazsak. Daha evvel yap
tığımızda bu farklar çıktığı içindir ki, siz emretmiş
tiniz, «Onu yeniden yapın» diye... 

BAŞKAN — «Düzeltelim» demiştim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu da 

tabiî şuradan geliyor : Bu herkese verilirse, ki vak
tiyle kurum bunu vermiş... 

BAŞKAN — Öyle yapmış. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama 
o zaman Kurum Yönetim Kurulunun elinde imiş, 
biz bunu Bakanlar Kurulu kararına bağlıyoruz. Tabiî 
Bakanlar Kurulu kararına bağlandığı zaman, Bakan
lar Kurulu ve Devlet Başkanının tasdikinden geçe
cek. 

BAŞKAN — Alması lazım gelenlere verilecek. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za

man listeye bakıp, ki işgüçlüğü, temininde güçlük ve 
iş riskinde tavan ve taban yoktur, Bakanlar Kurulu 
tespit edecektir. Aynı espriye paralel olarak hazırlan
dı. Eğer bunu yapmazsak, bu farklılık devam edecek. 
Tabiî bu ileride TRT'yi iyi kullanmayı düşündüğü
müzde de... 

BAŞKAN — Ayrılmalar da o zaman oldu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi onu düzeltmek için 
getirdik. 

Sayın Komisyon Başkanı endişe etti, bir bakıma 
haklı, «herkese en üstü tutarlarsa» diye. Vaktiyle yap
mışlar, hademeye varıncaya kadar vermişler. O suiis
timali önlemek için diyoruz ki, «Bakanlar Kurulu 
kararıyla olur.» Tabiî, Bakanlar Kurulundan sonra 
Devlet Başkanının da önüne gittiğine göre, bunun 
herkese öyle verilmesi söz konusu değil. Diğer ku
rumlarla arasında bir adaleti gerekli görüyor ise, ba
zı yerde bir miktar fazlayı, Devlet Başkanının da tas
vip edeceği bir oran içinde tespit etmek mümkün, bu 
imkâm getiriyor. 

BAŞKAN — Küçükahmet şöyle dedi ; «Bir ba
sit memura da, en yüzsek devlet memurununkini 
geçmeyecek kadarını verebilme hakkı tanıyor.» Tabiî 
bu genel ifade, ama Bakanlar Kurulu tespit edecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hâ
kimden fazla vermek söz konusu olmaz. Şimdi be
nim arz ettiğim rakamlar - hesaplamışlar getirdiler -
hakikaten... 

BAŞKAN — Ben bunu o zaman detaylı olarak 
dinledim, biliyorum. 

DEVLET BAKAN IİLHAN ÖZTRAK — Sizin 
talimatınız üzerine... 

BAŞKAN — Siz geldiniz, TRT Genel Müdürü 
geldi, listeler üzerinde izah etti; «İşte ayrılanlar var, 
bunlar 18 bin lira noksan alıyor, dışarı gitse daha 
çok alacak, bu durumu düzeltelim» dedi. «Kanun 
meselesi» dendi, yapılamadı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Komis
yon Başkanı yapıldı diyor. 
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BAŞKAN — Hayır, yapılmadı. Ben de yapıldı bi
liyordum, ama «kanun mevzuudur» denildi, yapıl
madı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ka
nun mevzuudur, yapamayız» dedik, o zaman, «ka
nunla getirin» diye talimat vermiştiniz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer ya
pıldıysa bu kanunla ikinci defa vermiş olacağız. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Zaten 
efendim, hâkimlerden fazla olursa, alt üst eden bir 
durum olursa, kararname Cumhurbaşkanından geri 
döner. Zaten Bakanlar Kurulu çıkaramaz bunu. 

BAŞKAN — Ben onu hâlâ halledilmiş biliyorum. 
Konuştuk birkaç defa. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 
kanunu bekliyorduk efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, halen % 60 alıyorlar. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — %60 almıyorlar, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Arz edeceğim. 

Halen '% 60 alıyorlar. Buradan hareket ediyorum; 
geçen sene % 75 yaptılar. Bunları hâkimleri geçme
den tatmin etmek mümkün değildir. Bugün bir kuruş 
verdiğiniz takdirde hâkimi geçer. Çünkü bunların da 
maaşları var, % 75 tazminatları var; hâkimlerin de 
maaşları var, % 75 tazminatları var. Bir kuruş bile 
versek hâkimi geçer. Tazminatları halen % 75'dir, 
% 76 dendiği takdirde haliyle hâkimi geçecektir. 

BAŞKAN — % 76 diyemeyiz ki. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — o zaman ka
nun % 75 diyecekse, geçen sene kabul buyurduğu
nuz kanun zaten % 75 vermiş. 

BAŞKAN — Hayır % 60 dedik. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, % 75 
efendim. Kanun burada önümde. «% 60» ifadesin
de hata var. Geçen sene kabul buyurduğunuz kanun 
burada, önümde. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, onlarda bu yanödemelerin hiçbirisi yok; sade
ce maaş var. Şimdi, bu yaptığımıza göre, % 75'e gö
re olan farkı arz ettim. Mesela efendim, beş yıldan 
daha fazla hizmeti olan ve 6 ncı derecenin 3 üncü 
kademesindeki bir uzman, TRT'nin dışında 29 549 
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lira alıyor; yaptığımız bu son düzenleme ile TRT'de 
17 850 lira alıyor. 

BAŞKAN — Yani yanödemeleri yok? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yok 

efendim; onun yerine bu var. 
EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, tabiî karar Yüksek Heyetinizin. Onun 
için, mesele huzurunuzda doğru vazedilmeli : Hâki
min maaşı var, % 75 tazminatı var; başka hiçbir 
yanödemesi yok. TRT'nin de maaşı var, % 75 tazmi
natı var; başka hiçbir yanödemesi yok. İfade tarzı
na göre, sanki hâkim maaş alıyor, % 75 tazminat 
alıyor, bir de yanödeme alıyor. Hâkimin de yanöde
mesi yok. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Bakanın demek iste
diği şu : TRT'de bir mühendis çalışıyor, aynı mü
hendisin devletin bir başka kurumunda çalıştığını dü
şünelim... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — TEK' 
te çalışıyor. 

BAŞKAN — TEK'te veya bir başka kuruluşta. 
Sayın Bakan, «diğer kuruluşlarda çalışan mühendis 
TRT'de çalışan mühendisten daha fazla alıyor» di
yor. Onu nasıl halledeceğiz? 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe -' Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, başlangıçta da arz ettim; TRT ve Hü
kümetimiz istedi ki özel bir statüsü olsun; Devlet 
statüsünden bunu kurtaralım. Gittiler, en uygun özel 
statü olarak - o tarihte en fazla hâkimler alıyordu -
kendilerini hâkimlere benzettiler... 

BAŞKAN — İşte olmadı... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şimdi gelen 
metinde yapılacak bir değişiklik, mevcut kanunla hâ
kimler arasında bir çelişki yaratacaktır. Başka türlü 
halletmek mümkün değildir. Önünüzde, Komisyo
nun Başkanı olarak, kesinlikle «TRT'nin aldığı para 
yeterlidir» demiyorum. Macit Paşa da geldi, kendile
rine de arz ettim. Hakikaten şu anda başka devlet 
kuruluşunda çalışan bir mühendise nazaran 8 bin li
ra, 12 bin lira eksik alıyor TRT'de çalışan bir mü
hendis. Pek tabiî durmaz TRT'de. Ne yapılabilir? 
O halde, dışarıdaki mühendisin tabi olduğu statüyü 
oraya getiririm, o da onun kadar para alır. Bu, statü 
değişikliğidir. Kısa zamanda yapılması da mümkün
dür. Şüphesiz karar Yüksek Heyetinizin. 

Benim öteden beri üzerinde ısrarlı durduğum, bu 
madde içinde yapılacak bir tadilat hâkimlerle olan 

paralelliği mutlaka bozacaktır. Yani, fazla para alıp 
almamaları başka konu, buna bir çare bulmak baş 
ka konudur. O çare bu değildir, onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Biz teknik personele ek göstergeler 
falan verdik. Tabiî TRT'ye veremiyoruz kanunu ayrı 
olduğu için. Onlara paralel bir düzenleme yapılsa ne 
olur? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Cumhurbaşkanım, hâkimleri geçmeleri söz konu
su olamaz; çünkü çıkmayacaktır öyle bir kararname. 

BAŞKAN — Hayır, zaten şimdi % 75 tazminat 
alıyorlar, hâkimlere de % 75 tazminat veriyoruz. 
TRT'de '% 75'in üzerine çıkmak lazım ki diğer tek
nik personelle aynı seviyeye getirelim; eğer bu sis
temi kabul edersek, tazminat sistemini kabul edersek. 
Küçükahmet'in demek istediği bu. 

Buyurun. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Amiralimin 
ifade buyurdukları hususların hepsi gerçekten son 
derece isabetlidir. Ancak, önümüzde süratle çözüm
lenmesi gereken bir mesele de vardır. Gerçi, hâkim
lerle kıyas ettiğimiz talkdıirde, ifade buyurulan sakın
calar varittir. Ancaik, takdir olunacağı üzere, hâkim
lik standart bir meslektir. Yani, hâkimler kendi ara
larında birbirlerine benzerler. Aynı kıdemdeki hâkim 
aynı durumdadır ve bir tek grup meslek mensubu
durlar. Halbuki TRT'de, Ikamu kesimlinin muhtelif 
sınıflarında olduğu ıgibi, değişik sınıfta elemanlar 
vardır; mühendisler vardır, tabipler vardır, diğer de
netim elemanları vardır, yöneticileri vardır, yardım
cı hizmetlileri vardır. Gerçekten Hükümete hâkim
lere verilmeyen oranda böyle bir imkân sağlanırsa 
ve Hükümet bunu yerli yerinde kullanırsa - ki öy
le kullanılacağı da varsayılma'k lazım gelir - o tak
dirde, aslında metinde salkıncalı gibi görülen bir dü
zenleme, özünde hizmetin gereklerine uygun bir 
şekle dönüştürülebilir diye mütalaa ederiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu madde Danışma Meclisinden de 
geçti değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Orada buna bir itiraz olmadı mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Danışma Mec
lisi bütün dikkatini 1 inci maddeye toplamıştı. Zaten 
bunun dışında kalan maddelerin 5 tanesi tedavi mad
desiydi, onların tamamını kaldırdı, hiçbirisini kabul 
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etmemişti Danışma Meclisi. Bütün dikkatini 1 inci 
maddeye toplamıştı. 1 inci madde üzerinde 22 tane 
önerge verilmişti. Aynı ikisi 18 tane önerge verdi. Bi
naenaleyh, bunlara sıra geldiği zaman üzerinde pek 
durulmadı. Yahut, duruldu, ama böyle kabul edildi. 
Yani huzurunuza böyle geldi. Ben sakıncalarını arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ama ne yapacağız biz bunu? Bu 
da bir hakikat, bunu 'biliyorum ben. O zaman bana 
[geldiler. Geçen sene birçokları da bu yüzden ayrıl
dı. «Düzeltilecek» dendi ve bir kışımı da kaldı. Şim
di düzeltmezsek ötekiler de ayrılacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hü
kümet teklifi Danışma Meclisi metninden daha mü
sait. Müsaade ederseniz onu da bir arz edelim. 

BAŞKAN — Hükümet teklifi hangisi? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KA'FA-

OĞLU — 7 nci sayfada efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Büt

çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Hükümet teklifini 
bir arz etsin efendim; prada % 75 falan diye oran 
koymuyoruz, Bakanlar Kurulu kararma bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki, Hükümetin teklifini okuyu
nuz. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Blc Geçici 10 uncu maddesinin (f) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) 2.1.1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi hükümleri saklıdır. Ancak, kurum persone
line hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği 
dikkate alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığını 
(Bk gösterge dahil) geçmemek üzere, Kurum Yöne
tim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
tespit olunan oran veya miktarda tazminat ödenir. 
Kurum personeline bu tazminat dışında bu Kanunun 
«zam ve tazminatlar» başlıklı değişik Ek maddesin
de öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.» 

BAŞKAN — Yani % 60 falan yok. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şöy

le diyoruz: Bazısında % 30 olur, bazısında % 40 
olur, % 50, % 60 onu, Bakanlar Kurulu bakacak, 
diğer kurumlardan daha aşağı duruma düşmeyecek 
şekilde ayarlayacak. Cumhurbaşkanı da kontrol ede
cek nasıl olsa. Böylece, iki taraflı kontrol olduğu
na göre... 

BAŞKAN — Buna ne diyorsun Küçükahmet? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, meselenin herhangi bir şekilde halle

dilmesi lazım, buna katılıyorum. Ancak, beni bağış
layın, ıbu madde ötekinden daha sakıncalı. Öteki 
hiç değilse 70 bin liradan daha fazla veremesin diye. 
bir tavan koymuştu, bunda o da yok; 270 bin lira 
da verebilirsiniz. 

BAŞKAN — Hayır, en yüksek devlet memuru
nun aylığım geçemez. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OGLU — En yüksek devlet memurunun aylığını geç
memek üzere. 

BAŞKAN — «En yüksek devlet memurunun ay
lığını - ek gösterge dahil - geçmemek üzere» diyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O zaman 
aynı şey efendim. Ötekinden bunun bir farkı yok. 
Öbüründe de en yüksek devlet memuru aylığını geç
memek şartı var. Zaten öbür maddedeki % 60 sa
dece bir şaşırtmaca Sayın Devlet Başkanım. Şu anda 
% 75 alan adamı % 60'a indirmek mümkün değildir 
bu fiilen. Geçen sene % 75 kabul ettik. Yani, % 60' 
dan az olmaz demek, aslında % 75'ten az olmaz de-
mektir. Zaten bu % 75 geçen sene yapıldı. 

BAŞKAN — Ama burada kısıtlıyor, % 60'dan 
aşağı olmayacak diye. Ötekinde daha da aşağı ola
biliyor; % 40 da olabilir, % 50 de olabilir; şimdi 
okuduğumuz metinde. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Olabilir de 
Sayın Cumhurbaşkanım, zaten fiilen % 75'ten az ol
ması mümkün değil. 

BAŞKAN — Hayır, orada teknik hizmetler ve 
programcılık gibi hizmetlerin dışında genel idare 
hizmetleri sınıfında olanlar da var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, o müessese yenli kurulmuyor. Şu anda 
o kişi % 75 tazminat alıyor. Bu, % 75'ten az ver
mek imkânını veriyor ama, % 75 alan adamda da 
çok zordur, seni % 40'a (indirdim demek. Tatbik ka
biliyeti ne kadardır bilemiyorum. 

BAŞKAN — Yani, şimdi onların hepsi seyanen 
% 75 mi alıyor? 
BİLTEKÜN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — Hayır, % 90'ı alıyor. 
BAŞKAN — TRT Genel Müdürünü de buraya 

çağır saydık iyi olacaktı. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Cumhurbaşkanım şunu arz edeyim. TRT Ge
nel Müdürü rahatsız, gelemedi. Başhukuk Müşaviri 
konuyu biliyor,, 
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BAŞKAN — Başhukuk Müşavirini de çağıralım 
ve işi halledelim. 

EMEKLİ AMİRAL OÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Normal sta
tü içerisine girseler, para meselesi halledilecek, «Hem 
ayrıcalığımız olsun, hem de dünyanın parasını ala
lım», isteniyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, dev
letin bütün hukuk görevlileri, teknisyeni vesaire dev
letin umumî (kadrolarında mevcut. Binaenaleyh bu 
da bir devlet Ikurumudur. 

BAŞKAN — Ama, kanunu ayrı onun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ıbu kanu
na aykırı. Bunu o kanuna ekleyelim e!fendim. 

BAŞKAN — İşte, onun için demiş ki; «359 sayılı 
Kanunun 47 nci maddesi hükümleri saklıdır.» Çün
kü o Ikanun, bunlara ayrı bir statü tanımış. Şimdi, 
o kanunu değiştirmek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — (b) Merasında teknik 
hizmet kadroları için öngörülen bu ek göstergelerin, 
bunlar için de tatbiki gerekiyor. 

BAŞKAN — Ama şimdi, çeşit çeşit hizmetlileri 
var. Doktoru var, v.s. 359 sayılı Kanunu ele alıp, 
bir de onu okumak lazım. 

Şimdi, Başhukuk Müşavirine soralım efendim. 
Halen TRT'de çalışanlar % 60 mı, yoksa % 75 

mi tazminat alıyor? 
AHMET İŞERİ (TRT Başhukuk Müşaviri) — 

Sayın Cumhurbaşkanım, 2595 sayılı Kanunla yapılan 
değişikliğe Ikadar seyyanen % 60 tazminat ödeni
yordu. Yapılan değişiklikten sonra, sağlık hizmetleri, 
teknik hizmetler, program ve haber hizmetlerine 
% 75'e kadar Bakanlar Kurulu kararıyla tazminat 
ödenebileceği öngörüldü. O değişiklik yapıldı ve ka
rarname neşredildi. Yani şu anda, 2 grup... 

BAŞKAN — % 60 alanlar da var. Bir de tek
nik personel dediğimiz bazı vazifeliler var, ki onlar 
da % 75 allıyor, 

AHMET İŞERİ (TRT Başhukuk Müşaviri) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi istenen nedir? 
Bize burada verilen bilgi «%75 aldığı halde TRT' 

de çalışan bir mühendisle devletin başka sektöründe 
çalışan diğer bir mühendis arasında farkoluyor; 
8 - 1 2 bin daha az alıyor, ötekinin ek göstergeleri 
var, bunun yok. Onun için % 75 de kâfi gelmiyor» 
şeklinde, öyle mi? 

AHMET İŞERİ (TRT Başhukuk Müşaviri) — 
Evet Sayın Cumhurbaşkanım, 

Efendim, bir örnek arz etmeme müsaade buyu
rur musunuz? 

BAŞKAN — Evet, ıbuyurun. 
AHMET İŞERİ (TRT Başhukuk Müşaviri) — 

Şimdi efendim, bir diğer kamu kuruluşunda, 2 yıl
lık 8 inci derecede bulunan bir teknisyen, yan öde
meler bakımından toplam; maaşı hariç 20 198 TL. 
brüt ödeme almaktadır. Aynı personel TRT'de ça
lıştığı sürece % 75 tazminat olarak, sadece 12 262 
TL. brüt alıyor. Aradaki fark; 7 936 liradır. 

BAŞKAN — Peki, şimdi (ben Sayın Küçükahmet'e 
şunu soracağım: TRT'de çalışmayan teknik personel 
hâkimden çok alıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, hep aynı şeyi izaha çalışıyorum. 

BAŞKAN — Tazminat olduğu için diyorsunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Diyorum ki, 
TRT'nin bu teknik personelini, diğer bütün teknik 
personelden ayırıp hâkimlerin statüsüne bağlayan 
kendileri, TRT. Bu kanunu onlar getirdi. Çünkü, o 
tarihte hâkim fazla alıyordu. Şimdi, diğer mühen
dis fazla alıyor, ona bağlayacağız... 

BAŞKAN — Diyorlar ki, onu yapalım... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KJÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Benim arzım, 
şu TRT'yi bir statüye bağlıyalıım da, eksiği fazlası 
kendıi içlinde hallıeldilisıin. Şirnldi, kim fazla aluyorsa, 
ona bağlıyorlar kenidilerini. Hâkime bağlayan kendi
leri. Yani, 657'nin dışına çıkarltan bıiz değiliz. Zatıâli-
lerimden çok evvel çıkltılar bunun dışına. Buradaki 
mühendis, pek tabiî dışarıdaki mühendis daha fazla 
alırsa, niye dursun, oraya kaçar. Nitekim kaçıyorlar. 

% 50 personel çıkmıştır. Hakikaten ciddi teknik 
personel sıkıntısı varldır. Tek önerim, bağışlayın, 
Yüksek Heyetinize bunun Danışma Meclisinden geç
tiği şekliyle kabulü; ama bu statünün bir an evvel ma
kul, haklı ve devamlı olabilecek bir şekle bağlanma
sıdır, ki TRT de, her maaş kanunu konuşulurken, 
yemi bir statü ile huzurunuza gelmekten kurtulsun. 
Bunun başka bir hal tarzı yoktur efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Uylgun görülürse Sayın Cumhurbaşkanım Komisyon 
Başkanının söylediği gilbtt yapalım. TRT Kanunu za
ten gündemimizde; gdtirirfcen, bununla ilgili olarak 
getireliilm. Nasılsa işbirliği hafinde çalışacağız. Şimdi 

20 — 



M. G. Konseyi B ; 12 

bunu yaparsak adaletsizliği önlemiş oluruz ve perso
nel de gitmez. 

BAŞKAN — Hayır, «Bunu artık çıkardı; Hükü
met teklif etti, Danışıma Medeniden geçti, MIMî Gü
venlik Konseyi bunu çıkarttı, vermeyecek demektir» 
denecek ve öyle anlayacaklarıdır. 

O halde ben, demin, ilk okunan, Danışma Mecli
sinin 3 üncü maddesi olarak okunan... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efenîdim, lüt
federseniz - belki odacıya falan, bundan sonra yıeni 
alacaklar % 60 vermezler ve dalha da âdil olur - kısa 
(bir süre için de olsa Hükümetin metni dalha uygun. 
Eğer izin verirseniz. 

BAŞKAN — Öyle ya. Onlara da % 601tan aşa
ğıya olmaz. 

MıALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KJAİFA-
OĞLU — % öO t̂an aşağıya dllmaz; çünkü, % 60 taz-
mlinaltla tatmin olur. 

BAŞKAN — 7 nci sayfadaki Hükümetin teklif 
ettiîği 4 üncü maddeyi, madde 5 olarak okutuyorum: 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Ek Geçici 10 uncu maddesinin (f) fıkrası 
aşajğıdaki şekilde değişltirilimiştir. 

«f) 2.1.1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi hükümleri sakindir. Ancak, kurum persone
line hizmetlin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği 
fdikkalte alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığını 
(Ek gösterge dahil) geçmıemıek üzere. Kurum Yöneftiim 

, Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar IKlurulunca tespit 
olunan oran veya miktarda tazminat ödenir. Kurum 
personelline bu tazminat dışında bu Kanunun «zam 
've tazminatlar» başlıklı değişik Ek maddesinde ön
görülen zam ve tazminatlar ödenmez.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî GüVen-
lifc Konseyi Genel Sekreteri) — tzin verir miiisiniz Sa
yın Cumhurbaşkanım? 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Güven

lik Konseyi Genel Sekreterli) — Bskli (f) fıkrası ki
me verileceğini tadat etmiş. Bu genelieştliriyioır. Eski 
(f) fıkrasında; «Program ve h a t a hizmetlerine iliş
kin kadrolarda bu görevleri filen yürütenler ile tek
nik ve sağlık hizmıötlerii sınıflarında görevli dliğıer per
sonel için tazminat tavanı olarak % 75 oranı esas alı
nır» diyor. 

Şimdi bu, biraz evvel endişe edilen kapıcı hiikâ-
yesini tevsik edeaek bir husustur efendim. Binaena-
leyih, kime verileceği tadat ödillmeli. 
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BAŞKAN — Öyledir de, vaktliyle zaten % 60 
herkese verilmiş. Yani bugün kapıcı dahi % 60 alı
yor, Vaktiyle yetkiyi Yönetim Kuruluna verdiği için, 
Yönetim Kurulu kendi kendine herkese % 60 verme
yi karar altına almış. 

Şimdi, bundan sonra alınacakları vermemek için 
bu şey uygun. Zaten biz bunu muvakkat kabul edi
yoruz, demin konuştuğumuz gibi. .Bu ayrıca 359 sa
yılı Kanunda değiştirilecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ,bu, deği-
şinceye kadar tabiî; bu bütün herkese kaptyı açık tu
tacaktır. 

BAŞKAN — Kararname gelecek ama. Eskilden 
Yönetim Kurulu yapıyormuş bunu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bfenidim, bunu tet
kik etmek, ki bir sürü insan alınmıştır, bunu ayırmak; 
o muttur, bu mudur demek mümkün değil tabiî. Güç
lükleri var. Binaenaleyh, eski kanun vazıı bunu uygun 
görmüş ki, kimlere verileceğini tadat etmiş. 

izin verlirsenıiz, efendim, bu müktesep haktır, 
kapıcı da alısın % 60'ile. Ancak, bundan sonraki tat
bikatının kimlere olacağını sarilh olarak ortaya koy
makta yarar vardır. 

Küıçükaihmet Paşa endişelerinde haklı, 
BAŞKIAİN — Haklı, talbiî haklı da, TRT de haklı. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Vaktiyle maalesef yanlış kullanılmış. Şimtti kararna
meyi getirirken titizlikle inceleriz; böyle odacı falan 
meselesini bertaraf ederiz ve gelip anlatırız bunları 
çıkardığımızı. Kanunla da düzenleyeceğiz. Bence 
efenîdim, Hükümet teklifinin,.. 

BAŞİKİAN — TRT'nin sıkıntısı ddacıda, şunda, 
bunda değil efendim. Mühendis, programcı, teknik 
perisonel, radyoiinglferde, şurada, burada çalışan bir 
sürü insan var. 

DEVLET HAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Uygun görülürse efendim, Hükümet teklifini kabul 
edelim. 359 sayılı Kanunla da kararnameye bağlarız. 

BAİŞKIAN — Şiirndi, 359 sayılı Kanun elide mi? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Evöt elide efendim, Konseyin tespit etlöiği esasa gıöre 
onu getirmemiz lazım, zaten Anayasaya göre, 

'BAŞKAN — Blöyle tazminatlı değil; düğer devlet 
memurlarında olduğu gibi, teknik personel statüsü 
içerisinde bunlara bir hak tanıyalım. Hâkimler gibi 
niye yapalım? Hâkimllere ayrı bir ,şey yapılmış. Bun
ların hâkimlerle hiçbir alakası yok. 

Bir şıey mi dıiyecek'tiniz? 
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AHMET İŞERlI (TRT Başhukük Müşaviri) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bir yanlış anlamayı burada 
önlemek için istirham ediyorum; eğer yardımcı sınıf
ları, yardımcı sınıflara dalhil kişileri, personelimizi bu 
sekilide tutacak olursak yine şikâyetimiz devamı ede
bilir. Şu anlamda; 

Merkezdeki bir bekçi, odacı veya müstahdem ile 
radyolıingtıe çalışan bir bekçi veya müstahdem arkadar-
şıımıza bugünkü gilbi seyyanen % 60 veya yeni oran
larda tespit edilecek bir miktar zam verilecek olursa, 
bu ayırımı yapamadığımız sürece merkezideki perso-
nelîmlizle radyolling isltasyonlarımıızdaki personel ara
sında yine bir ayırım geitirilmemıiş olacaktır. Bizim 
amacımız - % 60 - geçmişte yapılan bir hatanın de
vamı niteliğinde değil, onu saibliıt tutmak; ama radyo-
İinıg istasyonundaki personeliımize.. 

(BAŞKAN — Efendim, onu zaten azaltamazsınız, 
O hakkı müktesep olmuş. O hakkı mütesefoi geriye 
alamazsınız. 

AHMET İŞERİ (TRT Başhukük Müşaviri) — 
Efendim, Hükümetten gelen tasarı aynen benimsene
cek olursa, orada % 60tan başlamak üzere, yani 
«% 60*tan az olmamak üzere» kaydı bulunmadığı 
içlin, yarın şüphe ederim ki... 

BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversltesinde-
de oldu bunlar, onlara tazminat olarak verdik. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAfK — 
O.kararnamede incelenecek. 

BAŞKAN — O kararnamede olur. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAİK — 

Onu kararnameye bırakalım, yapamayız onları, ka
rarnameye kalacak o. 

BAŞKAN — Tabiî. 
«Bu, bir hizaya gelinceye kadar tazminat olarak 

ödenir» diye de düzeltifcik onları. Almakta olduğu bir 
şeyden daha aşağı olmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — O zaman 
odacılar dolar oraya. Öyle şey olur mu yani, ne de
mek bu? 

BAŞKAN — Tabiî. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyii Genel Sekreteri) — Efendim, Sayın Hu
kuk Müşavirinin izahına göre, •biraz evvel beliren teh
like kendiliğindıen izale edilir; bilmem neredeki, rad-
yolingteki adamı tefrlik etmek mümkün değil efen
dim. 

BAŞKAN — Oraya isteyen gider, isteyen gitmez. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İşte o 

kadar. 

iBAŞKAN — Hemşire; İstanbul hastanesinde ça
lışan (hemşire de vardır, KarsUa çalışan da. İstanbul' 
daki hemşireyi Klars'a gönderirseniz gitmez; ama 
'Kars'lı bir hemşire Kars'ı terdiih eder. Ben kaç tane 
görmüşümdür. Şimdi Kars uzaktır diye oraya fazla 
para mı verelim? 

AHMET İŞERİ (TRT Başhukük Müşaviri) — 
Bağışlayın Sayın Cumhurbaşkanım, bir yanlış anla
ma oldu. Ben sadece yüksek rakımlı istasyonlarımız-
daki personelimiz için bir ufak ayırım yapamaz mı
yız diye düşünmüştüm. 

BAŞKAN — O kararnamelde düzenlenir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O ayrı 

bir konu, 
BAŞKAN — 5 indi madde olarak okuduğumuz 

bu Hükümet teklifi üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

ıBu maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
•MADDE 6. — 2111 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle

ri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) fık
rasının ikindi paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril -
mistir. 

«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende 
muayene ve tedavi edilenlerin tedavisi için gerekli 
malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum ve
ya hasltanece ayın olarak verilmek veya yoksa bede
li Millî Savunma Bakanlılğı yalhut Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinden nakden ödennDekle birlik
te, bu tür tedavi hallerinde kullanılacak ilaç bedellile
rinin % 20'si haslta tarafından karşılanır. Ancak, res
mî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, 
kanser, kronik böbrek Ve akıl hastalıkları lile orıgan nakli 
gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç (gösteren hastalıkların 
ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanıl
masına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayatî önemi ha
iz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca tespit 
edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca 
karşılanır.» 

BAŞKJAN — Şimdi, öbür tarafta, 4 üncü mad
dedeki değişikliği bu maddeye de aktarmak gereke
cek. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«(Böbrek» ten sonraki «ve» silinecek, virgül kona
cak efendim. 

BAŞKAN — «Ve» silinecek, virgül konacak. 
«Akıl hastalıkları» virgül «Organ nakli ve benzeri...» 
delğil mi? 
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ORJHİAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet, «Gibi» ibaresi yerine de «ve benzeri» ibaresini 
(koyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu kısmı tekrar okutuyorum): 
«Ancak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen 

ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, alkil hastalıkla
rı, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihti
yaç gösteren, hastalıkların ayakta veya meskende te
davileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaç
lardan, hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bıakanlığının görüşü alınarak Millî Savunma 
Balkanlığınca tespit edilecek...» 

BAŞKAN — Orada niye Sağlıik ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının görüşü alınıyor? Uzar bu iş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, buna biç 
lüzum yok., 

BAŞKAN — Ona ne gerek var? Millî Savunma 
(Bakanlığının Sağlık Dairesi vardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bizim sağlık sistemi
miz ayrı. Bizim sağlık sistemimiz, raporlarmuz, dışa
rıya gitmeler... 

BAŞKAN — Taibiî. «...hayatî önemi haiz oldukla
rı Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek olan
ların...» 

BllLTBKlN ÖZOBMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumlhurjbaşkanım, müsaade eder mi
siniz? . 

Efendim, diğer kuruluşlarla olan paralelliği sağla
mak bakumından... 

,'EfAŞKAN — Onlar öyle; onlar Sağlık Bakanlığına 
bağlı da ondan. Yani, Millî Eğitim Bakanlığının bir 
sağlık dairesi yok ki. Bizde öyle değil; bizde koca 
'teşkilat var. Bizim raporlar Millî Savunma Bakanlı
ğında tasidik edilir, Sağlık Bakanlığına gitmez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela dırşarıya git
mek için raporlarımız... 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — O açıdan arz etmiyorum da efendim, şu 
açıdan arz ediyorum; yani... 

BAİŞKAN — Onlar koordine yapar. Ama, yazar 
çizer cevap gelmez. Ta Erzurum'dan, Kars'tan bura
ya yazacak. Buradan Millî Salvunma Bakanlığına gi
decek; baş olmaz o. Onun için... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 21'1 sayılı Ka
nunda da yoktur zaten. 

BAİŞKAN — Yok zaten böyle bir şey. 
«...hayatî önemi haiz oldukları Millî Savunma 

Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin ta
mamı kurumlarınca karşilıanır.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
©derseniz bir nokta dalha var; birinci satırda «mal
zeme» kelimesi var: «Hastanelere yatırılmayıp ayak
ta veya meskende muayene ve tedavi edilenlerin te
davisi için gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı...» 

ıBAŞKAN — «Malzeme» dediği diış filan herhalde, 
onu kastediyor., 

ORGENERAL TANSİN ŞAHİİNKAYA — Ba
cak, kol protezleri var. 

!BASJK!AN — Ötekinde de geçmedi mi o? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, yalnız «Teda
vi hallerinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si 
ihasta tarafından ödenir» diyor. 

'BAŞKAN — Bundan evvelki maddede okuduğu
muz zaman... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «657 sayılı Devlet 
Memurları.,.» diye bakayan, yukarıdaki 4 üncü mad
de. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — O za
man onun da çıkarılması lazım, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Malzeme» iyi anla
şılmıyor efendim; «Tedavi için malzeme...» 

/BAŞKAN — Niye burada «Malzeme» konmuş 
da, 4 üncü maddede yok? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 211 sayılı Ka
nunun 66 ncı maddesinden talbir aynen alındı efen
dim. 

Yukarıda olmadığına göre çıkarabiliriz. 
BAŞKAN — Yok, yalnız ilaçtır o. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNİÜ KÜÇÜKAHİMİET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Gerekli reçe
te,» çerçeve... 

BAŞKAN — Onu devlet karşılayacak. Bizim bu
rada kastımız ilaçlardır. Onun için «Malzeme» yi 
kaldıralıım oradan. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA 
OĞLU — Kaldırırsak, sonra hiç alamaz efendim. 

ORiAMİRAL NEJLAT TÜMER — O zaman ala
maz. 
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EMEKİIÎ AMİRAL HÜSNÜ KfÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, alır 
efendim-

BAŞKAN — Ama, «Değiştirilm'işltlir» diyoruz. 
Değiştirilince «malzeme» kelimesi oldulğu gibi kalı
yor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Evet, «66 ncı maddenin (a) fıkrasının ikin-
oi paragrafı aşağıdaki şekilde değişıtiriillmıiışitir» deni
yor. 

Eskisinde «Tamamı ödenir» diye yazıyor efendiilm. 
^Malzeme» yi çıkarırsak malzeme bedelini alamaz 
sonra. Malzemenin % 20, ilacın % 20'si... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, alır efendim. 
Malzeme eğer gözlükfse, zaten bu sefer % 201sini de 
vermeyeceksiniz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KİAFA-
OĞLU — 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde 
yazılı, okumak lazım. 

BAŞKAN — Orada var. 
Talbiî hepsi verileceği için, orada «Mialzeme» de

miş. 
ORGENERAL TAHSflİN ŞAHINKAYA — O 

zaman onu çıkarırsak, dedikleri gibi onu alamaz ©fen
dim, hiç alamaz. Çünkü onun hakkı olmuyor. Yani 
hakkını dinden alıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu alıp almamak de
ğil efendim. % 20'ısinL. 

BAŞKAN — Ama gözlüğe de % 20 iştirak ede
cek, bir protez yapılırsa ona da % 20 iştirak ede
cek. 

Devlelt memurları gözlük alabiliyor mu? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Şimdi alıyorlar. 
SEDAT TÜ2ÜNER (Millî Güvenlik Konseyi 

Yasama Sekreteri) — 100 lira efendim. 
IBAŞKAN — Hayır, devlet mi ödüyor parasını? 
SEDAT TÜZÜNER (Millî Güvenlik Konseyi 

Yasama Sekreteri) — Devlet ödüyor; çerçeve ücreti 
olarak 100 lira. 

ORAMİRAL NEJAT TÜiMlER — Efendim, dev
let muayyen nispetini ödüyor; eğer daha ekstrasını 
kullanırsa , 

BAŞKAN —- Tabiî, öyle oluyor da; 100 lira. O 
zaman 100 liranın da 20 lirasını şiimdi kendisli vere
cek!. 

ORAMİRAL NEJAT TÜÎMER — Zaten kendi
si alıyor gilbi efendim. 

BAŞKAN — öyle, çok az çünkü. 
ORGENERAL TAHSİN ŞABİNKAYİA — Bu 

(a) fıkrasının ikinci paragrafı ne diyor? Onu iyi oku
mak lazım. Yanlışlık varsa... 

BAŞKAN — Var mı İç Hizmet Kanunu? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyii Genel Sekreteri) — Getiriyorlar.. 
Efendim, şimdi talbiî bunun özü; hastaneye ya

tırılmayıp ayakta veya meskende muayene ve tedavi 
edilenlerin ilaç parası; gerek devlet memurları için, 
gerek emekliler için, gerek işçiler için. Bizim istedi
ğimiz efendim, devlet memurlarıyla Silahlı Kuvvetler 
mensuplarını ve emeklilerini işçilerin statüsünle ge
tirmek. Çünkü işçilerin gerek kendileri, gerek emekli
leri aldığı ilaç bedellinin % 20 sini Sosyal Sigortalara 
veriyor. Şimdi bunu Silahlı Kuvvetler için baz alırsa
nız, o takdirde bir protezin % 20 sini verecek; bura
dan o anlam çıkıyor. 

.BAŞKAN — Talbiî, öyle anlam çıkacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Halbuki, münhasıran 
reçete muhltevafsıdiir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, madde, malzeme ve ilaç bedellerinin 
nasıl ödeneceğini tespit ediyor; malzeme bedelinin 
% 20'si karşılanır diye bir şey yok. «Reçete muhtevi
yatı malzeme ve ilaç bedeli şöyle şöyle verilir» dedik
ten sonra «İlaç bedellerinin % 20'si hasta tarafından 
karşılanır» demektedir. Buna göre hasta, ilaç bedeli
nin % 20'ısiini verecek; maddenin altında bu husus 
sarih olarak belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Evelt, doğru; «...lüzum gösterilen 
ilaçlardan...» diyoruz. «Ayakta veya meskende te
davileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen 
ilaçlardan hayatî önemi haiz oldukları Millî Savun
ma Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedelleri
nin tamamı kurumlarınca karşılanır.» 

ötekilerde ise, onu da bir kere daha okuyayım: 
«,..İMillî Savunma Bakanlığınca yahut Jandarma 

Genel Komutanlığınca nakden ödenmekle birlikte, bu 
tür tedavi hallerinde kullanılacak ilaç bedellerinin 
% 201si...» «İlaç bedellerinin % 20tei» diyor; tasrih 
eftaişiz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜKAHMİET 
'(IBülbçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İlaç ve mal
zeme bedelinin Millî Savunma bütçesinden karşılan
ması esastır. Bunlardan, «...ilaç bedellerinin % 20'si 
(o sayılı haller hariç) kişi tarafından ödenir» diyor, 
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BAŞKAN — Tamam, oldu; o ifade hallediyor 
o işi. 

Necdet Paşa, bir kere daha okyyalım: 
«Hastanelere yatırılmayıp aıyalkita veya meskende 

muayene ve tedav(i edilenlerin tedavisi için gerekli 
malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum ve
ya 'tiaisitanece ayın olarak verilmek veya yoksa be
deli Müllî Savunma Bakanlığı yaihuıt Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinden nakden ödenmekle bir
likte...» Malzeme de olsa, ilaç da olsa, bir kere öde
yecek. Devam ediyor; «..Jbu tür tedavi hallerinde 
kullanılacak ilaç bedellerimin % 20'si haslta tarafından 
karşılanır» diyor. Binaenaleyh, buna göre yalnız ilaç 
bedelinin % 20'sini hasta karşılayacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyurursa
nız arz edeyim efendim. 

«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende 
muayene ve tedavi edilenlerin...» diyor. Şimdi bura
da iki ışıey var efendim: 

Hastaneye gittik, eğer ilaç verilmişse, örneğjin No-
va verilmıişsıe, o takdirde Nova'nın % 20'sini verece-

BAİŞ1KAN — Verecek tabiî. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani, hastanelerce 
verilen aynî bedellin de % 20'lsiiıne iştirak edecek... O 
balkımdan tehlikeli efendim. 

(BAŞKAN — Edecek. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAjŞER KAFA-

OĞLU — Hastanede yaftan vermeyecek. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hastane

de yatanlar iişıtirak ettirilmeyecek., 
ORGENERAL NECİDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Koniseyıi Genel Sekreteri) — Ylok efendim yok, 
gayet tabiî, öyle bir şey demiiytorum; hastanede ya-
/tıp da iştirak eden yok, 

Gidip de hastaneden ilaç alıyorum; ayakta teda
vi görüyorum ve ilacımı da hasitianeden alıyorum. 
•Bizim bir usulümüz vardır; hastanenin ilaçları vardır, 
eczanesinden onu verdiği vakit, onun da % 20'sini 
vereceğimi., 

BAŞKAN — Yani, ilaç fabrikasının yaptığı ilaç
ların... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet; ilaç fabrikası
nın yaptılğı ilaçların... 

Mesela kıtada hastalandım, bana aspirin veriyor,/ 
aspirin bedelinin % 20'sini vereceğim; buradan çı
kan anlam bu., 
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BAŞKAN — Bu maddede bir şey yok esasında. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAF1A-

OĞLU — Ayın olarak verilince zaten iştirak yok. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Viar efendim; 66 ncı 
maddenin (a) fıkrasını okuyayım, bakın... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞBR KAFA-
OĞLU — İştirak yok. 

BAŞKAN — Evet, okuyunuz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) -^ «ıSulbay, askerî memur 
ve astsubayları askerî tabib ve mıütalhassislar, kıta, 
kurum, hastane ve meskenlerinde her zaman ücretsiz 
olarak muayene ve tedaviye mecburdurlar. 

Bunların askerî hastanelerde ya'tırıllarak tedavile-
leri halinde hiçbir surette ve maksatta ilaç, iaşe ve 
malzeme bedeli alınmaz. 

Hastanelere yaltırıllmayup ayakta veya meskenlinde 
muayene ve tedavi edilenlerin tedavisi için gerekli mal
zeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum veya 
hastanece aynen, yoksa Millî Savunma Bakanlığı ya-
fault Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden nak
den ödenir.» 

'BAŞKİAN — O, «Ayın» değil, «Aynen» dir; niye 
«Ayın» diye yazmışız? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Aynen» efendim, 
«Hastanece aynen...» diye geçmektedir; burada «Ay
nen» tabirini kullanmışlar. 

MALİYE BAKANI ADNAN - BAŞER KAIEA-' 
OĞLU — O da olur efendim, «Aym» olarak bir ismi 
mef'uldür, «Ayın» olarak girmiş. 

BAIŞKAN — Necdet Paşa, şimdi biz bu fıkrayı 
değiştiriyoruz; bunu kaldırıyor ve yeni bir fıkra ko
yuyoruz; bu fıkranın içerisine «Malzeme» kelimesini 
kaymazsak, o zaman, «Malzeme bedelini vermez» 
manası çıkar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aşağıda devam edi
yor efendim; 

«Her türlü tedavi halinde ihtiyaç görülecek göz
lük, işitme cihazı, protez, suni aza, korse vesair gibi 
malzemeler...» 

Bunları mutlaka muhafaza etmemiz lazım. 
BAŞKAN — O üçüncü fıkra oluyor ve kalıyor, 

onu değiştirmiyoruz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu (a) 
fıkrasının içinde de mevcut. 
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BAŞKAN — Hayır, ikinci paragrafı değiştiril
miştir; «(a) fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Alttaki kaldığına gö
re, yukarıdaki «malzeme» yi koymakta tereddüte dü
şüyorum. 

BAŞKAN — Orada var da, «malzeme» yi kal
dırdılar, acaba niye kaldırdı kanun vazı? «Eskiden 
vardı, malzeme'yi niye kaldırdılar?» denmesin. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Acaba bu «malze
me» nedir efendim? O da açıklanmıyor. 

BAŞKAN — Gazlı bez... 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Takma diş ve
saire yapılırken, hastaneden vermiyor, «diş malzeme
lerini al da gel» diyorlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Parasını vermiyor 
ki... 

BAŞKAN — Öyle bir şey vardır, şimdilik böyle 
kalsın; çünkü, aşağıda gayet sarih olarak «verecek» 
diyor; «... bunlardan yalnız ilaç bedellerinin % 20'si 
hasta tarafından karşılanacak» diyor ve mesele kal
mıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela, hastaneden 
ilaç olarak bir Nova alsak, Nova'nın ücretinin '% 
20'sini vereceğiz; buradan bu anlam da çıkıyor efen
dim i 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Mesele, ilaç fabrikasının yaptığı ilacın be
delinin % 20's inin ödenmesi oluyor. 

BAŞKAN — Esasında ödenmesi lazım, tabii 
ödenmesi lazım, ilaç, ilaçtır; ister ilaç fabrikasından 
yapılmış, ister dışarıdan alınmış olsun; ne olursa ol
sun, bu durumda ödenecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım; bu maddeyi huzurunuza getirmeden 
evvel, acaba işlem bakımından bir güçlük yükler mi, 
sadece dışarıdaki eczanelerden alınanları vermek da
ha mı uygun olur düşüncesiyle, bu konuda tecrübe
si var diye Sayın Necati Kölan'ı ve oradaki eczacı 
arkadaşları ziyaret ettirdik. Hepsi de ittifakla; «Yal
nız dışarıya hasrederseniz hiç bir şey halledemezsi
niz, bizim burada ayaktan verdiğimiz Nova'nın % 
20'sinin verilmesi lazım» dediler. Bu madde de öyle 
düzenlendi, 
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BAŞKAN — Artık bundan sonra ilaç fabrikası 
bizim ilaç fiyatlarını da üzerine yazacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tekrar üzeri
ne yazacak efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hatta kıtadakiler da
hi yazacak. Bunun için de herhalde bir yönetmelik 
çıkarmak gerekecek. 

BAŞKAN — Oraya kadar gidiyor zaten; üç ay 
zaman koymamızın sebebi de işte onun için. Doğru 
düşünmüşler. Artık bundan sonra ilaçların arkalarına 
yazacak veya ilan yapılacak. Yahut yazılmamışları da 
şimdi bildirecek; mesela, «Nova şu kadardır, ASP 
şu kadardır, filan ilacın fiyatı şu kadardır» diye ta
mim yapacak şimdi; onun için de bir zaman geçecek. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Silahlı Kuvvetlerin sefer hali için başka 
hüküm var mı efendim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O var 
tabiî, seferde olmaz. 

BAŞKAN — Seferde olmaz. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Başka hüküm varsa bilmem; ama bu hü
küm seferi de kapsıyor diye, ayın olarak verildiğin
de para yoktur, iştirak yoktur diye düşünüyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O anlam çıkıyor, bu 
madde öyle yazılmış. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Hayır, biz ayını karıştırmıyoruz, ayın 
olarak verdiğimizde hiç iştirak yoktur; ödemelerde 
ilaç bedeline iştirak var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ödemede 
değil; bu tür tedavide, tedavi halinde kullanılacak 
ilaç bedelinin... 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — «Bedel» deyince... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Eczaneden aldığınız 
ilacın üzerinde bedeli var; ha sokaktaki eczanaden ha 
hastanenin eczanesinden almışsınız, hiçbir farkı yok. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Fabrikanın satış bedeli yok efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Var, olmaz olur mu? 
Benim söylediğim gibi yazılmış bu madde. 

BAŞKAN — Bu fıkra iyi; bu haliyle kalsın. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zatıâlinizin 
buyurduğu ve hem de şimdi kanun okunduğunda dik
katimi çeken bir husus var; bir küçük değişiklik lüt
feder misiniz efendim; okuyorum : 

«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende 
muayene ve tedavi edilenlerin tedavisi için gerekli 
malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum ve 
hastanece aynen, yoksa bedeli Millî Savunma Ba
kanlığı...» 
Kanunda «aynen» tabiri var. «Ayın» zaten zatıâli

nizin de dikkatini çekmişti. Burada, kanunun aslın
da da öyle; aynen, yoksa Millî Savunma Bakanlığı 
yahut Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinden 
nakden ödenir» diye. 

BAŞKAN — Tabiî böyle demesi lazım. «Ayın» 
diye bir kelime koymuşlar oraya. Halbuki eskiden 
de öyle yazmışlar zaten, eskiden de kanun öyle imiş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kıtadan verilenler 
yahut hastanelerce aynen verilenlerle eczaneden, so
kaktaki eczaneden alınacakların tefriki hususunda 
bir tereddüt oluşuyor; nitekim, Maliye Bakanımız, 
«Hayır, aynen verilirse para alınmaz» diyor. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ancak çalışmaları
mızda, Küçükahmet Paşa ile' aynı görüşteydik, bura
dan benim anladığım, ki «her türlü tedavide» diyor; 
hastanelerde yatırılmayıp ayakta tedavi edilme halin
de, ilaçlar ister hastaneden verilsin, isterse sokaktaki 
eczaneden alınsın^ parasının % 20'sini kendisi öder. 
Gülhane Hastanesinde yapılan konveynşmda da 
(Convention) bu neticeye varılmıştır. 

O bakımdan, buna açıklık getirmek için şöyle 
yazabilir miyiz efendim : 

«Hastanelerde yatırılmayıp ayakta veya meskende 
muayene ve tedavi edilenlerin, tedavisi için gerekli 
malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum ve
ya hastanece aynen verilir; veya yoksa bedeli Millî 
Savunma Bakanlığı yahut Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesinden nakden ödenir» 

Her iki halde de -onu ilave ediyorum efendim-
kullanılan ilaç bedelinin % 20'si sağlık karnesi sahibi 
tarafından karşılanır. Böylece «olur muydu, olmaz 
mıydı» mütalaası ortadan kalkar; bu şekilde tensip 
buyurulursa, yani; «hastaneden alınanın da parasının 
c/o 20'si verilsin» deniyorsa... 

BAŞKAN — Doğrusu da o efendim. 

j Şimdi, yarın, öbür gün ilaç fabrikası daha gelişse, 
her türtü ilacı yapsa o zaman ne olacak, hiç ödeme
yecek mi, bütçeden çıkmıyor mu onun parası? Onun 
parası da bütçeden çıkıyor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Efendim, askerî hizmetin bir özelliği var. 
Bölüklerde bulundurulur, ilaç falan aynen verilir. 
Yani... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ere verilir de, suba
ya, astsubaya, ailesine verilmez. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Subaya da verilir efendim; nöbette başı 

I ağrıdı ne yapacak? 
BAŞKAN — Hemen hastaneye götürecek, öyle 

verecek-
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Askerî yönetimin özelliği dolayısıyla, ay
nen verilmeyi vazu kanun ayırmıştır diye düşünüyo
rum.! 

BAŞKAN — O sizin söylediğiniz olmaz; veriyor
sa idareten veriyor demektir; esasında sağlık fişi gö
türecek, yazılacak, mühürlenecek öyle verilecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel 'Sekreteri) — Sonra efendim, ma
lumunuz dispanserler açıldı. Dispanserler tamamen 

I eczane gibi çalışmaktadır. Vadandaş reçetesini yenile
mek için geliyor, o maksatla kullanılıyor. Orada, ma
lumunuz, bir doktor tutuyoruz; emekliler, şunlar, 
bunlar geliyor, reçetesini tazeliyor, ilacını alıp gidi
yor. Bu yönü de var tabiî. 

BAŞKAN — Sizin okuduğunuz daha açık, onu 
I o şekilde düzeltelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
sefer kaydını da bir yere koymak lazım efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu mutlaka koy
mamız lazım efendim, gerçekten burada yoktur; «Se
fer halinde askerî personele bu hususlar uygulan
maz» demek lazım. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Her
halde tatbikat ve manevralar da buna dahil efendim. 

BAŞKAN — Tabu. 
OR AMİR AL NEJAT TÜMER — Tatbikat ve 

manevraya ailesi katılmıyor efendim; subayın ken
disi katılıyor. 

I BAŞKAN — Yok, ailesi de var. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven- ' 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, var da, bunda 
subayın kendisi de var. 

BAŞKAN — Var tabiî, subayın kendisi de var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama sefer halinde, 
tatbikatta, manevrada bu husus tatbik edilmemekte
dir. 

BAŞKAN — Ailesinden de alınmaması lazım, 
hatta ailesine seferde hizmetleri veriliyor. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî, ai
lesinden de alınmaması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, izin verir
seniz, siz 15 dakika istirahat buyurun, biz bunu ye
niden formüle edelim. 

BAŞKAN — Saat 17.15'te tekrar toplanmak üze
re birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral NureıiiCn ERSİN (K. K. K. ve Milî Güvenlik Koiüseıyi Üyesj) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MM GüvenMı Konseri Üyesfi) 
Oramiral Nejat TÜMER Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedai CELASUN (J. Gn. K. ve Milî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Efendim 125 inci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 saytlı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (Danışma Meclîsi : 
1/543; Millî Güvenlik Konseyi : 1/465) (Danışma 
Meclisi S. Sayısı : 265; Millî Güvenlik Konseyi S. 
Sayısı: 519) (Devam) 

BAŞKAN — 6 ncı maddede kalmıştık, onu ko
nuşuyorduk. 

6 ncı maddenin düzeltilmiş şeklini okuyunuz. 
MADDE 6. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) fıkra
sının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende 
muayene ve tedavi edilenlerin aile fertleri dahil teda

visi için gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, 
askerî kurum veya hastanece aynen verilir veya yoksa 
bedeli Millî Savunma Bakanlığı yahut Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçesinden nakden ödenir. Her iki 
halde de kullanılacak ilaç bedelinin % 20'si sağlık 
karnesi sahibi tarafından karşılanır. Bu hüküm, tat
bikat ve manevralarda askerî personele, savaş halinde 
ise tüm askerî personele sağlık karnesi hakkına sahip 
olan aile mensuplarına uygulanmaz. Ayrıca, resmî 
sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, 
kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli 
ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren has
talıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında 
kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan hayatî öne
mi haiz oldukları Millî Savunma Bakanlığınca tespit 
edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca 
karşılanır.» 

— 28 — 



M. G. Konseyi B : 125 30 . 12 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Bu, «tatbikat ve manevralarda» 
ifadesini niye koyduk? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, subayın ken
disi için ve astsubay, askerî personel için... 

BAŞKAN — Hayır, niye? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 15 gün 
müddetle mesela subay tatbikata çıkıyor ve orada 
ilaç vesaire verilmesi lazım. 

BAŞKAN — E, parasını versin. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, orada şimdi 
para ile uğraşmak mümkün değil. Çünkü iaşesi de ka
zandan yapıldığına göre, binaenaleyh her türlü ihti
yacını biz seferde görmek mecburiyetindeyiz; o iti
barla. İaşesini de kazandan veriyoruz. 

BAŞKAN — Evet, iaşesini veriyoruz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, sağlık hiz
metini, de devletten yapmamız daha yararlı olacak. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Moral 
bakımından da Sayın Cumhurbaşkanım; şimdi askere 
bile veriyor; % 20'sinin parasını almak subay ve 
astsubayın morali üzerinde herhalde mıenfi etki yapar. 

BAŞKAN — E, artık bu böyle olacak; morali 
filan yok bunun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kabili tatbik de değil 
efendim, tabiî kıtada, taburda... 

BAŞKAN — Efendim bu suiistimal edilir diye 
korkarım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu şartta edilmez 
efendim, zannediyorum. 

BAŞKAN — Kıta tabibi ile anlaşır. Astsubaylar 
yapar, subaylar yapar; tatbikatta, «canım sen her gün 
bana bir aspirin ver, bundan sonra bir daha aspirin 
almam» falan denebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Komutanım, aspirin 
önemli değil. Suiistimal esas büyük eczanelerde olu
yor. Yoksa burada kıtadaki eczaneden alınacak ilaçta, 
yüksek malumları, pek suiistimal edilecek taraf yok. 
Esas reçete ile eczane arasındaki işe mani olmak; 
zaten kıyamet de oradan kopuyor, yüksek malumu
nuz. Zannediyorum bunu önleyeceğiz, tabiî tasviple
rinize arz edilecektir. 
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BAŞKAN — Bazı arzu edilmeyen yollara sapma
sınlar, istiyorum. Böyle bir kapı bıraktınız mı, «tat
bikatta yapılmıştır» diye doktor, işte «filan tarihte 
alınmıştır» diye, tarihini o tarihe göre yazar verir; 
ondan çekinirim ben. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, manevra ve tatbikatta bu kapı kapanırsa, 
korkuyoruz ki, bu defa da askerin üstüne gösterip 
subaya verecektir, yine para vermeyecektir. Onun için, 
bana da tatbikatta uygun gibi geldi. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sonra komutanca zamanı belli manevra
nın. 

BAŞKAN — Belli tabiî, her zaman tatbikat olmaz. 
6 ncı maddenin okunan bu yeni şekli üzerinde söz 

almak isteyen var mı? 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaadenizle küçük bir ilave ya
palım. Yukarıdaki cümlede, «aile fertlerine de» şek
linde geçiyor, bunu acaba, «sağlık karnesi olan aile 
fertleri» diye düzeltsek daha uygun olmaz mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Sağlık karnesi sahibi 
tarafından karşılanır» deniyor, karne başkası üzerine 
verilmez. 

BAŞKAN — «Hastanelere yatırılmayıp ayakta ve
ya meskende muayene ve tedavi edilenlerin aile fert
leri dahil...» Evet, «sağlık karnesine sahip aile fertleri» 
demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Altta da, «sağlık kar
nesi sahibi tarafından verilir» dediğimize göre efen
dim; bu bakımdan söyledim. 

BAŞKAN — «... aile fertleri dahil tedavi için 
gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî 
kurum veya hastanece aynen verilir veya yoksa be
deli Millî Savunma Bakanlığı yahut Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçesinden nakden ödenir. Her iki hal
de de kullanılacak ilaç bedelinin % 20'si sağlık kar
nesi sahibi tarafından karşılanır.» 

Yani bundan şu çıkar : Sağlık karnesi sahibi kim? 
Subay. Aile fertleri var, karneye müstahak değil. 
Binaenaleyh onları da muayene edecek, bakılacak... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Komu
tanım, koysak fena olmaz. 

BAŞKAN —Evet. 
Yukarıda da, «tedavi edilenlerin veya meskende 

tedavi edilenlerin sağlık karnesine...» 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — «Tedavi edilenlerle, sağlık karnesine sa
hip aile fertleri.» 

BAŞKAN — «Hastanelerde yatırılmayıp ayakta 
veya meskende muayene ve tedavi edilenlerin...» Yal
nız aile fertleri değil, subayın kendisi de var. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Subayın kendisi var, onun için öyle di
yorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten efendim, ikin
ci fıkranın başında, «subay, astsubay» dediği için 
oluyor bu hizmet. 

İç hizmetin 66 ncı maddesinde, «subay ve askerî 
memur ve astsubaylar» deniyor, aileden bahsetmi
yor. Biz, oraya, «aile» yi de koyduk. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Hiç 
aileyi koymadan, «tedavi edilenlerin» diye söylesek 
efendim, hiç bunu karıştırmasak?.. 

BAŞKAN — Tabiî. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Kim 

tedavi ediliyor ayakta veya hastanede? 
BAŞKAN — «... edilenlerin tedavisi için...» 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-

ik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 66 ncı mad
denin (a) fıkrasının birinci paragrafı, «subay, askerî 
memur ve astsubay» diyor* 

BAŞKAN — (b) fıkrası, ikinci fıkrası?.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hiçbir şey yok efen
dim, Hastaneye yatırılmayıp da ayakta veya mesken
de tedavi edilenler yukarıya bağlanıyor. Ama ailele
ri de var efendim; sağlık karnesi sahibi ailesi de ay
nı şekilde ayakta tedavi ediliyor; o ihtiyaçtan konu
yor. 

BAŞKAN — O halde, «sağlık karnesine sahip 
aile fertleri dahil» Yani, subay da dahil demektir, o 
mana çıkıyor. 

Evet onu o şekilde okuyun, «Hastaneye yatırıl
mayıp ayakta veya meskende muayene ve tedavi edi
lenlerin sağlık karnesine sahip aile fertleri dahil...» 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, «edilenlerin» den sonra parantez gerekir mi? 

BAŞKAN — Hayır, hayır. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Yahut iki virgül arasına alalım? 
BAŞKAN — Evet, iki virgül arasında, o şekilde 

okuyunuz. 
«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende 

muayene ve tedavi edilenlerin, sağlık karnesine sahip 
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aile fertleri dahil, tedavisi için gerekli malzeme ve 
reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum ve hastanece 
aynen verilir.» 

BAŞKAN — Efendim, 6 ncı madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen yoksa oylayacağım?.. Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 7. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 

Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7 nci 
maddenin «Muayene ve tedavi masrafları Sandık ta
rafından karşılanır.» şeklindeki üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından 
karşılanmakla birlikte ayakta veya meskende tedavi 
halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si birinci 
fıkrada sayılan aylık sahipleri tarafından ödenir. An
cak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tü
berküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları 
ile organ nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gös
teren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri 
sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, 
hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin ta
mamı Sandık tarafından ödenir.» 

BAŞKAN — Şimdi bu fıkra, emekliler için ve 
burada ben, «% 20 koymayalım, % 10 koyalım» di
yorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, düzelttik, sizin söylediğiniz şekilde. 

BAŞKAN — Şimdi onu «% 10» diye düzelte
lim; bir. 

İkincisi de «kronik böbrek, akıl hastalıkları, or
gan nakli ve benzeri uzun süreli tedaviî şeklinde ola
cak. 

Şimdi «% 10» şeklinde bir kere daha okutuyo
rum : 

«Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından 
karşılanmakla birlikte ayakta veya meskende tedavi 
halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 10'u birinci 
fıkrada sayılan aylık sahipleri tarafından ödenir. An
cak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tü
berküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, 
organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç 
gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavi
leri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlar
dan hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedelleri
nin tamamı Sandık tarafından ödenir.» 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yukarı
da «Sağlık karnesine sahip aile fertleri» dedik. Bun
ların da zikrine acaba lüzum var mı? 

BAŞKAN — O husus kanunda var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven 

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yukarıda «% 10 su
bay ve askerî personele» demek lazım. 

BAŞKAN — Hayır, bu 7 nci maddede emekliler 
ile ilgili hüküm yok ki. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yukarıda var efen
dim. 

BAŞKAN — Nerede? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 6 ncı maddede. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dahil 

değil mi oraya? 

BAŞKAN — Hayır, subaylar da 5434 sayılı Ya
saya dahil. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Değil efendim, biz, 
tamamen 211'in çerçevesine aldık onları. O bakımdan 
burada böyle bir noksanlık oluyor. «Emekliler % 10 
verir» diye buraya ek bir paragraf koymak lazım. 

BAŞKAN — O hususu buraya dahil diye biliyo
rum ben. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 211'e göre alındı 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, bunu bir kere konuşalım da 
6 ncı maddeye tekrar döneriz. 

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

7 nci maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir, 

Şimdi, 6 ncı madde üzerinde bir hata olduğu be
lirtiliyor. 

Bu bakımdan 6 ncı maddenin tekriri müzakere 
edilmesini oyluyorum efendim. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddede, ilaç bedellerinin ödenmesi konu
sunu sadece muvazzaflar için düşündük. Halbuki Si
lahlı Kuvvetler emeklileri de 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabidirler. Bu ne
denle, Türk Silahlı Kuvvetleri emeklilerinin de, Emek
li Sandığı Kanununa tabi emekliler gibi ilaç bedel
lerinin % 10'unu ödemeleri konusunda bir ilave yap
mak lazım. 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Emekli, dul ve yetimler değil mi efendim? 

BAŞKAN — Emekli, dul ve yetimler. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — «Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ilaç 
bedellerinin % 20'sini, emekli, dul ve yetimleri de 
% 10'unu öder» deriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 5434'dî 
«dul ve yetimler» diye bir hüküm yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Sağlık karnesine sa
hip olanlar» demek lazım. Çünkü sağlık karnesi esas 
olduğuna göre, kim sahipse o öder. 

BAŞKAN — «Emeklilerin % 10'u» şeklinde yaz
mak lazım. Bunu ayrıca parantez içinde yazmaya lü
zum yok. 

Şimdi «Ödenir» dedikten sonra, «Her iki halde 
de kullanılacak ilaç bedelinin % 20'si sağlık karnesi 
sahibi tarafından, % 10'u da emekli, dul ve yetim
leri tarafından ödenir» şeklinde olacak. 

Bu kısmı yeni şekliyle okuyunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «İlaç bedeli
nin % 20'si sağlık karnesi sahibi tarafından karşıla
nır. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri emeklileri ve 
dul ve yetimleriyle bunların tedavi hakkına haiz aile 
fertleri için bu oran % 10'dur.» 

BAŞKAN — Evet, en doğrusu bu ve hepsini ih
tiva ediyor. 

Bu kısmı ilave edelim efendim, çünkü o kısmı bir 
daha okutacağım. 

Buraya «ancak» sözcüğü konulmasa da olur, çün
kü arkasından bir daha «ancak» geliyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İkinci «ancak» 
sözcüğü «ayrıca» olarak düzenlendi, tekerrür olma
ması için Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet, bu kısmı bir kere daha oku
tuyorum : 

«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende 
muayene ve tedavi edilenlerin sağlık karnesine sahip 
aile fertleri dahil, tedavisi için gerekli malzeme ve re
çete muhteviyatı kıta, askerî kurum ve hastanece ay
nen verilir veya yoksa bedeli Millî Savunma Bakan
lığı yahut Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden 
nakden ödenir. Her iki halde de kullanılacak ilaç 
bedelinin % 20'si sağlık karnesi sahibi tarafından 
karşılanır. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri emeklile-
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ri ve dul ve yetimleriyle bunların tedavi haklarına haiz 
aile fertlerine bu oran % 10 olarak uygulanır. 

Bu hüküm tatbikat ve manevralarda askerî perso
nele, savaş halinde ise tüm askerî personele ve sağlık 
karnesi hakkına sahip olan aile mensuplarına uygu
lanmaz. 

Ayrıca, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen 
ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalık
ları ,organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ih
tiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende te
davileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen 
ilaçlardan hayatî önemi haiz oldukları Millî Savunma 
Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin ta
mamı kurumlarınca karşılanır.» 

BAŞKAN — Evet, şimdi düzeltilmiş şekliyle bu 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok
tur. 

6 ncı maddeyi bu şekliyle yeniden oyluyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı madde bu şekilde düzeltilecektir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Ka

nunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Ge
çici 20 nci maddeleri uyarınca TC Merkez Banka
sında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredil 
mistir. 

Özel hesapta toplanmış olup 1.1.1983 tarihi iti
bariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yar
dımlaşma Kurumu Kesenekleri % 60 fazlası ile ve 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar da
hilinde ilgililerine iade edilir. 

Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden 
konut edinme ve kullandırma programının finansma
nında kullanılmış miktarın 8.7.1981 tarih ve 2487 sa
yılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonu
na maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacakla
rının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iade
sine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve 
bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı 
bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ge
lir, ödenek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın kar
şılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup iş
lemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanma
sı ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 
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Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygula
nanlar ile ölenlerin ve her ne suretle olursa olsun (TC 
Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, 
muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılanlar hariç) gö
revlerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde, 1.3.1982 
tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat mun
zam karşılıklarına TC Merkez Bankasınca uygulanan 
oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte 
birikmiş kesenekleri iade edilir. 

1.3.1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, 
bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

BAŞKAN — Bu, MEYAK kesintileri... 
EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Zaten siz onu 1,5 sene içinde de
ğil, «Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esas
lar dahilinde» diye değiştirmişsiniz. 

8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Ka

nuna aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiştir. 
<-GEÇlCÎ MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) 
fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla 
kazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine ka
dar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine daya-. 
narak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar 
hakkında anılan (j) fıkrası hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu hangisi oluyor? 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, geçen sene denetim elemanlarına bazı 
haklar tanıdık; ancak, denetim elemanlarını da bazı 
şartlarla diğer devlet memurlarından ayırdık. Bu şart
lara haiz olmadığı halde, gene yüksekokul mezunu 
vaktiyle denetim elemanı olarak tavzif edilmiş olup, 
1 0 - 1 5 sene bu hizmeti görenler var. Bunu, bilahara 
fiiliyatta gördük. Bunlar o haklardan yoksun oldu
lar. 

Diyoruz ki, o kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
evvel bu şekilde denetim elemanı olarak tayin edilen
ler yükseköğretim mezunu iseler bu haklardan isti
fade ederler. 
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BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Yasama organı üyeleri ile, yasa

ma organı üyeleri dışından atanan bakanların ayakta 
veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç 
bedellerinin % 20'si kendileri tarafından ödenir. An
cak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tü
berküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, or
gan nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gös
teren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri 
sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, 
hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin ta
mamı ilgili bütçeden karşılanır. 

BAŞKAN — Yasama organı üyelerinin bu konu
daki durumu evvelce nasıl oluyordu? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Yasama organı üyeleri ile yasama organı 
üyesi iken bakan olmuş veyahut da-açıktan tayin edil
miş bakanlar için herhangi bir sosyal hak tanıyan ka
nun yok. 

BAŞKAN — Öyle ise bu yeni getiriliyor. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Hayır. Kendileri İçtüzüklerine bir hüküm 
koyarak, ilaç ve tedavi masraflarının da bütçeden 
Ödenmesi esasını kabul etmişlerdir. 

Bu sebeple aşağıda «gene kendi içtüzük esasla
rıyla tanzim edilir.» dediler. Çünkü, Anayasa bunlara 
hak da tanımamış zaten, «aylıkları ile onun % 50'si 
kadar ödenek alırlar» demiş, başka bir sosyal hak ta
nımamış. «Anayasa böyle bir hak tanımadığına ve 
burada, bunların tedavi masraflarının verileceğine 
dir bir kanun hükmü de olmadığına göre, bunu bu
raya koymamak lazım» dediler; fakat, İçtüzüklerin
de böyle bir hüküm olduğu için de bundan halen is
tifade eder durumdalar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aşağıda büyük bir 
eczane var efendim. Her türlü ilaç bedava; aynı dev
let statüsü. Bizim sahip olamadığımız, hiçbir memu
run sahip olamadığı tedaviye kendileri karar veri
yorlar; hiç kimseye sormadan. 

Ayrıca, göz, diş, protez gibi tedavi imkânları var. 
Hesabı kitabı yok. Bunlar Meclis Bütçesinden karşı
lanıyor. Binaenaleyh, bunu getirmekte büyük yarar 
var. Aşağıdaki eczanenin kontrolü yok, bir bizim ic
ra Dairesi kontrol ediyor bugün. 
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MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Çünkü Sayıştay murakabesi de yok, ken
di, Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu mura
kabesi var. 

BAŞKAN — Öyle olunca zaten % 20'si kesilmiş 
mi kesilmemiş mi, onu da bilemezsiniz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Böyle bir durum olursa saymanı uyarır
lar, sayman da ilacı aldı mı diye araştırır. 

BAŞKAN — Sağlık karneleri var mı? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim. So
rulduğu zaman kartını gösteriyor, hepsi o kadar. 

BAŞKAN — iyi ama, bir reçete falan olmadan 
«şunu ver» diyerek hemen alıp gidebiliyor mu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Doktor var efendim. 

SEDAT TÜZÜNER (Millî Güvenlik Konseyi 
Yasama Sekreteri) — Sağlık karneleri vardır ve ay
rıca doktor reçete yazar, onunla ahlar. 

BAŞKAN — Onunla alırlar. 
10 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ya

sama organları üyeleri ile dışarıdan atanan bakanla
rın dışında hiç kimse bu eczaneden istifade etme
di mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kendi memurları var. 

BAŞKAN — Onlar 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa bağlı. 

SEDAT TÜZÜNER (Millî Güvenlik Konseyi 
Yasama Sekreteri) — Başkanlık Divanının kabul et
tiği bir yönetmelik var. Bu yönetmelik devlet memur
larından, sosyal haklarından biraz fazla haklar elde 
etmelerini sağlamış. Kendilerinin ve eşlerinin dışanda 
tedavisini, devlet hastanelerinden aldıkları raporla 
sağlayabiliyorlar. 

BAŞKAN — Raporla?.. 
SEDAT TÜZÜNER (Millî Güvenlik Konseyi 

Yasama Sekreteri) — Evet. 
BAŞKAN — Raporsuz olmaz; alıyorlardır. 
10 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlük maddesi olan 11 inci maddeyi okutuyo

rum : 
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Yürürlük : 
MADDE 11. — Bu Kanunun 4, 5, 6 ve 9 uncu 

maddeleri 1.4.1983 tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1983 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Şimdi yürürlük maddesini de de
ğiştirmemiz gerekli. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 4, 6, 7 ve 14 ün
cü maddeleri... 

BAŞKAN — Onu değiştireceğiz, bir de «2 nci 
maddesi 16.5.1982» şeklinde olacak değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Bu Kanunun 2 nci maddesi 
16.5.1982; 4, 6, 7 ve 10 uncu maddeleri 1.4.1983 ta
rihinde, diğer maddeleri 1.1.1983 tarihinde yürürlü
ğe girer» şeklinde olacaktır. 

Maddeyi, bu değişik şekli ile yeniden okutuyorum. 

Yürürlük : 
MADDE 11. — Bu Kanunun 2 nci maddesi 

16.5.1982; 4, 6, 7 ve 10 uncu maddeleri 1.4.1983 ta
rihinde, diğer maddeleri 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, lütfederseniz Emekli Sandığı Temsilci
si bunun usulünün nasıl olacağını izah etsin. Bu ya
pılmadığı takdirde, usul hükümleri için ayrıca ka
nun çıkması lazım. Halbuki huzurunuzda bunu izah 
eder, zabıtlara geçerse buna gerek kalmayacak. 

BAŞKAN — Buyursunlar. 
NECMETTİN ÖNEL (TC Emekli Sandığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kabul edilen ka
nunun 2 nci maddesiyle; aylıksız izinli gidenlerin, 
bu suretle geçen hizmetlerinin karşılık ve kesenek 
ödenmek suretiyle sayılması kabul edilmiş ve yürür
lük maddesinde bunu sağlayan 2 nci maddenin de, 

16.5.1982 tarihinde yürürlüğe gireceği kabul edilmek 
suretiyle, geçmişte bu şekilde gitmiş olanların, varsa 
aylıksız geçen izin sürelerinin, borçlandırmak sure
tiyle sayılması kabul edilmiştir. 

Borçlandırma, Emekli Sandığınca şu şekilde ya
pılacaktır : 

İlgililerin müracaatları üzerine borçlanmalar, hiz
metin geçtiği tarihte yürürlükte olan hükümlere gö
re her ay için aylıksız izinli sayıldığı tarihteki emek
li keseneğine esas aylığının % 28'i üzerinden yapı
lacak ve borcun kendilerine tebliği tarihinden itiba
ren yine her ay kesenek ve karşılık toplamı üzerin
den ilgililerce Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
ödenecektir. 

Ayrıca, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra geçecek süreleri için de kesenek ve karşılık top
lamından ödeme yapacaklardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, 2 nci maddenin nasıl uygu
lanacağına, borçlanmanın nasıl yapılacağına dair bir 
izahat vermiş oldunuz. 

Teşekkür ederim. 
11 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyön?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bugün görüşülecek başka bir kona bulunmadığın

dan, bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 17.55 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

125 İNCİ BİRLEŞİM 

30 Aralık 1982 Perşembe 

Saat : 15.00 

I. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
kabul olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (Danışma Meclisi : 
1/543; Millî Güvenlik Konseyi : 1/465) (Danışma 
Meclisli S. Sayısı : 265; Millî Güvenlik Konseyi S. 
Sayısı : 519) 

2. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

3. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçiici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisince kabul olunan metni ve 
Millî Güvenliik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi •: 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 87; İM. G. Konseyi S, Sayısı : 394) 

4. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
5. — Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 

6. — 1475 Sayılı iş Kanununun Bazı Maddele
rinsin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 519 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanunu ve 1 2 . 2 . 1 9 8 2 Tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/543; M. G. Konseyi : 1/465) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 265) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 29 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 06-2743 (1/543)12832 

Konu : Kanun (Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Aralık 1982 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 12 . 2 . 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1249/06494 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.10.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu, 5434 Sa
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.2.1982. tarih ve 2595 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen ek 
göstergelere ilişkin 43 üncü maddesinin (B) bendinde yapılan değişiklikle, Genel idare Hizmetleri sınıfı dışın
daki kariyer sınıflarında bulunan memurların yararlanacakları ek göstergeler (daha önce Mülkî idare Amirliği 
Hizmetleri sınıfında olduğu gibi) kadro derecesinden tamamen ayırılarak aylık alman dereceye bağlanmakta
dır. Böylece, kazanılmış hak aylıkları kadro derecelerinin üzerinde olan bir kısım memurların ve dolayısıyla bu 
durumda olan emeklilerin de ek göstergelerden yararlanmaları sağlanmış ya da yararlanmakta oldukları ek 
göstergeler yükseltilmiş olacaktır. 

Bu genel düzenlemenin yanısıra Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden bir bölümü
nün daha ek göstergeden yararlanmaları mümkün kılınmış, bazı unvanları taşıyan personelin ek göstergeleri ise 
yükseltilmiştir. 

Denetim elemanlarından, özel yarışma ve yeterlik sınavı geçirmemekle birlikte 1.3.1982 tarihinden önce, 
Yasada sayılan unvanları mevzuata uygun şekilde kazanmış olanların da ek göstergeden yararlanmaları sağlan
maktadır. 

Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre, aylıksız izin verilen memurların, keseneklerini ve 
karşılıklarını T. C. Emekli Sandığına ödemeleri koşulu ile izin sürelerinin emeklilik yönünden değerlendirilmesi 
imkânı getirilmektedir. 

2595 sayılı Kanunla Devlet Memurlarına verilmesi öngörülen «özel Hizmet. Tazminatı» dikkate alınarak 
TRT personeline verilmekte olan tazminatın da yeniden düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. 

Ayakta tedavi gören Yasama Organı Üyeleri, Devlet Memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ilf 
emeklilerinin, belirli koşullar dışında ilaç bedellerinin % 20'sini ödemeleri sağlanarak ilaç savurganlığı önlemek 
istenilmektedir. 

2595 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Devlet Memurları Kanununun 190 ve Ek Geçici 20 nci mad
deleri uyarınca toplanmış bulunan MEYAK keseneklerinin hak sahiplerine iade edilmesi uygun görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanun ile değişik 43 
üncü maddesinin (IB) bendinde Hizmet Sınıfları için saptanan ek göstergelerin uygulanma esasları yeniden be
lirlenmiştir. Buna göre 1 - 4 üncü dereceler için öngörülen ek göstergelerin kadro ile ilişkisi kesilmiş, 1 - 4 ün
cü dereceli kadrolarda olmamakla birlikte bu derecelerden aylık almakta olan memurların da bu dereceler için 
öngörülen ek göstergelerden yararlanmaları sağlanmıştır. Ancak, 68 inci maddenin (B) bendine göre 1 - 4 ün
cü dereceli kadrolara atanmış olanlar, aylıklarını kazanılmış hak dereceleri üzerinden almakla birlikte, işgal et
tikleri kadro derecesinden aylık alanlar için öngörülen ek göstergeden faydalanabileceklerdir. 

Teknik Hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan bazı personelin unvanları ayrıca sayılmak suretiyle ek 
göstergeleri yükseltilmiştir. 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 - 4 üncü dereceli kadrolarda bulunan tüm memurlar ile diğer hizmet sı
nıflarında olup unvanları sayılmayan, fakat 1 - 4 üncü derecelerden aylık alan tüm memurlar ek göstergeden 
yararlandırılmıştır. Genel idare Hizmetleri Sınıfında, diğer sınıflardan farklı olarak «kadro derecesi»ne bağlı 
kalmışının nedeni, bu sınıfın diğer sınıflar gibi bir kariyer sınıfı olmayışı ve bu sınıfta yürütülen görevin önem 
ve sorumluluğunun kadro unvan ve derecesi ile sıkı sıkıva bağlı bulunmasındandır. 

Kariyerleri ile ilgili sınıflarda olmayıp Genel idare Hizmetleri Sınıfına atanmış olanlara, kariyerleri ve ka
zanılmış hak aylıkları dolayısıyla yararlanabilecekleri ek göstergeden daha düşük ek gösterge uygulanmaması 
ve bu suretle yönetici mevkilerde bulunan teknik personelin kayba uğramamaları sağlanmıştır. Ancak bu ya
pılırken sözkonusu personelin, hizmetin gereğinden doğmayan nedenlerle bu sınıfa geçmeleri de teşvik edilme
miştir. 

Sınıfları içinde 68 inci maddenin (B) bendine göre 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar (Genel ida
re Hizmetleri sınıfındaki denetim elemanlarından yine bu sınıfdaki ek göstergeleri saptanmış kadrolara 68 inci 

MM Güvenik Konseyi (S. Sayısı : 519) 
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maddenin (B) bendine göre atananlar hariç) yeni düzenlemenin gerektirdiği ve 68/B maddesi hükmüne paralel 
olarak, atandıkları dereceden aylık alanlar gibi ek göstergeden yararlandırılmaktadır. 

Madde 2. — Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi hükmüne göre aylıksız izin verilen Devlet 
Memurlarının, kesenek ve kurum karşılıklarının tamamını ödemeleri koşulu ile T.C. Emekli Sandığı ile ilgi
leri devam ettirilerek izin sürelerinin emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 3. — 657 sayılı Kanun kapsamına giren memurlar, yatarak veya ayakta tedavilerinde herhangi bir 
ücret ödememektedirler. Ancak son yıllarda, özellikle ayakta veya meskende tedavi halinde ilaç giderleri sü
rekli yükselmiş ve gerekli olsun olmasın kullanılan ilaçlar savurganlık derecesine varmıştır. 

Ayakta veya meskende tedavilerde gereksiz ilaç kullanımını önlemek amacıyla 657 sayılı Kanunun 209 un
cu maddesine, ilaç bedellerinin % 20'sinin memurlar tarafından karşılanacağına ilişkin bir fıkra eklenmiştir. 
Bununla birlikte, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösterdiği sağlık kurulu raporu ile tespit edilen bazı hastalıklarda 
kullanılmasının hayati önem taşıdığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenecek ilaç bedellerinin ta
mamının yine kurumlarınca karşılanmasına devam edilecektir. 

Madde 4. — Devlet memurlarının yan ödemeleri, özel Hizmet Tazminatının da eklenmesi ile önemli ölçüde 
artmıştır. Bu durum, aynı imkândan yararlanamayan TRT personeli ile Devlet memurları arasında önceki 
yıllarda kurulmuş olan dengenin zamanla TRT personeli aleyhine bozulmasına yol açtığından bunun giderilmesi 
amaçlanmıştır. 

Madde 5. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) fıkrasının 
ikinci paragrafı değiştirilerek, ayakta ya da meskeninde tedavi edilenlerin, ilaç bedellerinin % 20'sini ödeme
leri öngörülmekte ancak, uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık hallerinde hayati önem taşıyan ilaçlar müstes
na tutulmaktadır. Böylece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin değiştirilmek isteni
len şekli ile paralellik bağlanmaktadır. 

Madde 6. — T.C. Emekli Sandığından aylık almakta olanlardan ayakta veya meskeninde tedavi görenlerin 
de 2 ve 3 üncü maddeler kapsamına giren personel gibi ilaç bedellerinin % 20'sini ödemeleri öngörülmektedir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ve Ek Geçici 20 nci maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması üzerine birikmiş MEYAK keseneklerinin ilgililere iade biçiminin Bakanlar Kurulunca düzenlen
mesi öngörülmektedir. 

Uygulama, ayrıntılı düzenlemeyi gerektirebileceğinden bu konuda Maliye Bakanlığının yetkili kılınması uy
gun görülmüştür. 

Madde 8. — Devlet Memurları Kanununun 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanun ile değişik 43 üncü madde
sinin (J) fıkrası ile, yine bu fıkrada unvanları sayılan denetim elemanlarının ek göstergeleri belirlenmiş ve 
bu ek göstergelerden yararlanabilme şartlan düzenlenmiştir. Bu şartları yerine getirmemekle birlikte 1.3,1982 
tarihine kadar sözkonusu unvanları, kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre kazanmış bulunanların da 
(J) fıkrasında öngörülen ek göstergelerden yararlanmalan mümkürt kılınmıştır. 

Madde 9. — Tasarının 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile tedavi sistemine getirilen esasların Yasama Organı Üye
leri ile parlamento dışından seçilen Bakanlara da teşmili sağlanmakta, böylece kamunun tüm kesimlerinde bir 
denge kurulması amaçlanmaktadır. 

Madde 10. — 1.3.1982 tarihinde yürürlüğe girerek Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerini değiş
tiren 2595 sayılı Yasa hükümlerine göre, kadro derecelerinin üzerindeki derecelerden aylık almakla birlikte 
bu dereceler için Öngörülen ek göstergelerden yararlanamayan Devlet Memurlarının ek göstergelerine, aylık al
makta oldukları dereceye esas alan 1 inci ve denetim elemanlarından (J) fıkrasındaki unvanları kanun, tüzük ve 
yönetmeliğe göre 1.3.1982 tarihinden önce kazanmış olanların anılan fıkradaki ek göstergelerden aynen yararlan
malarını sağlayan 8 inci maddelerin 2595 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.3.1982 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmesi kabul edilmiştir. Diğer maddelerin ise gerekli uygulama hazırlıklarının yapılabilmesi için malî yıl başı 
olan 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi benimsenmiştir. 

Madde 11. — Kanunun, Bakanlar Kurulunca yürütüleceği öngörülmüştür. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 30 Aralık 1982 

Esas No. : 1/465 
Karar No. : 216 

MÎLLÎ GÜVENLÎK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen «657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 Tarih ve 2595 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Devlet Memurları Kanununda genel düzenleme çalışmalarının Hükümet tarafından yürütülmekte olduğu 
dikkate alınarak, bu aşamada uygulamada yeni sorunlar yaratmamak amacıyla, Devlet Memurları Kanu
nundaki değişikliklerin asgarî düzeyde tutulmasına ye sadece önemli ve acil nitelikte olan konulara çözüm 
getirilmesine çalışılmıştır, 

Bu görüşten hareket edilerek maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

Tasarıda 4 üncü madde iken Danışma Meclisi metninde 3 üncü madde olarak yer alan madde ile 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 10 uncu maddesinin (b) fıkrasında yapılmak istenilen değişik
lik,. Devlet Memurlarının özlük haklarını 'belirleyen genel ilkelere aykırı bir istisna; mahiyetinde görüldüğün
den metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 1. — Hizmet sınıfları için saptanan ek göstergelerin uygulanma esaslarını yeniden belirleyen ta
sarının 1 inci maddesi, Danışma Meclisinde yapılan bazı ek ve değişiklikler de dikkate alınarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 15.5.1957 tarih ve 1879 sayılı Kanunla değişik, 
146 ncı maddesinin son fıkrasına göre, aylık tutarı ile bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tes
pit olunan asgarî ücret mukayesesi yapılarak tazminat ödenmesi, belli bir seviyeye kadar memurlar arasında 
hizmet kıdemlerine göre aylık farklılaşmasını ortadan kaldırmakta ve hatta, kıdemli memurların eline daha 
az aylık geçmesi sonucunu yaratmakda olduğundan, yeni düzenlemede ilke korunmakla beraber mukayese 
bazı değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısında 3 üncü madde olarak yer alan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 209 uncu maddesi değişikliği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) fıkrası
nın ikinci paragrafında değişikliği öngören Hükümet tasarısının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7 nci mad
desinde değişikliği öngören, Hükümet tasarısındaki 6 ncı madde, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. '— Hükümet tasarısının 7 nci maddesinde, 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 
4 üncü maddesi değiştirilerek MEYAK keseneklerinin iadesinde yeni esaslar getirilmesi öngörülmektedir. 

Ancak, değiştirilmek istenen hükümde, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlere ve gö
revlerinden ayrılanlara, 1.3.1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına TC 
Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte derhal iadesi kabul edil
miş bulunduğundan, madde, bu hakkı saklı tutacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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MADDE 8. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi, 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Bu Kanunun 4, 5, 6 ve 9 uncu maddeleri 1.4.1983 tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1983 

tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
MADDE 11. — Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU > Doğan KAYRAN 

MIÎÎGüvenük Konseyi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanonu, 211 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri le Hizmet Kanunu, 5434 Sayılı 
TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 Tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

«B) Ek göstergeler : Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sı
nıfları ve görev türleri dikkate alınarak : 

a) Kadroları genel idare hizmetleri sınıfına dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde görev 
unvanlarının karşısındaki rakamların; bu sınıfa dahil olup da kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayan
lardan 4 üncü derece kadrolarda olanlara 50, 3 üncü derece kadrolarda olanlara 100,2 nci derece kad
rolarda olanlara 150 ve 1 inci derece kadrolarda olanlara 200 rakamının; 

b) Kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya 
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, 
yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kimyager unvanım almış olanlardan 
8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara, 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alan
lara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 300, 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400; bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılan
lar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerin
den aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 200 rakamının; 

c) Kadroları sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup, uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner he
kim unvanını almış olanlar ile Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar 
veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 100, 6 \e 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 üncü derecenin 
kademelerinden aylık alanlara 200, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 2 nci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 400 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 500; kadroları bu sınıfa 
dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 
3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve 
1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamının; 

d) Kadroları eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

e) Kadroları avukatlık hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kademe
lerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

f) Kadroları din hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 
50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve 
1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamının; 

g) Kadroları emniyet hizmetleri sınıfına dahil olup, emniyet müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunan
lardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 
200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400; 
Ankara, İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürlerine 500; Emniyet Genel Müdürüne 600 rakamının; 

h) Kadroları mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 9 ve 8 inci derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 150, 7 ve 6 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 5 ve 4 üncü dere-
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(Hükümetin Teklifi) 

çelerin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 400, 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 500, müsteşar ve valilerin işgal ettikleri derece ve kademe gösterge 
rakamına 600 rakamının; 

i) Kadroları millî istihbarat hizmetleri sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçme
mek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek rakamların; 

j) Kadroları genel idare hizmetleri sınıfına dahil olup, en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte 
ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra 
özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yükseköğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan 
en az sekiz yıl meslekî görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan ba
kanlık, müsteşarlık, Diyanet îşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük müfettişleri, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu uzmanları, Maliye Bakanlığı hesap uzmanlar! ile bankalar yeminli murakıpları, Çalışma 
Bakanlığı iş ve tş Güvenliği müfettişleri ve bakanlıkların merkez teşkilatına dahil genel müdürlüklerin kont
rolörlerinden 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 150, 4 ce 3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

Eklenmesi suretiyle hesaplanır. . 
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi 

bakımından kazanılmış hak sayılmaz. (Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına bu Kanunun 
68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca atananlara (Genel idare hizmetleri sınıfında olup, bu maddenin «j» 
fıkrasında yazılı görevlerde bulunanlardan, bu sınıftan başka unvanlı kadrolara 68 inci maddenin (B) bendi 
uyarınca atananlar hariç) uygulanacak ek göstergeler, bu derecelerden aylık alanlara uygulanabilecek ek gös
tergelerden; diğer hizmet sınıflarından genel idare hizmetleri sınıfında kariyerleri ile ilgili 1, 2 ve 3 üncü de
rece kadrolu görevlere atananlara uygulanacak ek göstergeler de ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerine 
göre kariyerleri ile ilgili sınıflarda alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.») 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanun ile değişik 
108 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri 
tarafından her ay TC Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski dere
celerinde değerlendirilir.» 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si memur tarafından ödenir. 
Ancak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile 
organ nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında 
kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.» 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bk Geçici 10 uncu maddesinin (f) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) 2.1.1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükümleri saklıdır. Ancak, kurum personeline 
hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığını (Ek 
gösterge dahil) geçmemek üzere. Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olu
nan oran veya miktarda tazminat ödenir. Kurum personeline bu tazminat dışında bu Kanunun «zam ve taz
minatlar» başlıklı değişik Ek maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.» 

MADDE 5. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 66 nci maddesinin (a) fıkrası
nın ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskeninde muayene ve tedavi edilenlerin tedavisi için gerekli mal
zeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum veya hastanece ayın olarak verilmek veya yoksa bedeli Millî 
Savunma Bakanlığı yahut Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinden nakden ödenmekle birlikte, bu tür te
davi hallerinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si hasta tarafından karşılanır. Ancak resmî sağlık kurulu 
raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile organ nakli gibi uzun süreli 
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösteri
len ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü alınarak Millî Sa
vunma Bakanüğınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca karşılanır.» 

MADDE 6. -— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7 nci 
maddenin «Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanır.» şeklindeki üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanmakla birlikte ayakta veya meskende tedavi ha
linde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si birinci fıkrada sayılan aylık sahipleri tarafından ödenir. Ancak 
resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile organ 
nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kul
lanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanüğınca 
tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı Sandık tarafından ödenir.» 

MADDE 7. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Geçici Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 
20 nci maddeleri uyarınca T. C. Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredilmiştir. 

Özel hesapta toplanmış olup 1.1.1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yardımlaş
ma Kurumu Kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgi
lilerine iade edilir. x 

Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının finansmanında 
kullanılmış miktarın 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledil-
mesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul 
ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçek
leşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kay
dettirmeye; özel hesabın karşiüklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu 
maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

1.3.1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her tür
lü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

MADDE 8. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkra
sında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine kadar kanun, 
tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anı
lan (j) fıkrası hükümleri uygulanır.» 

MADDE 9. — Yasama organı üyeleri ile yasama organı üyeleri dışından atanan Bakanların ayakta veya 
meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si kendileri tarafından ödenir. Ancak, resmî 
sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile oran nakli 
gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılma
sına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi hajz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanüğınca tespit 
edilecek olanların bedellerinin tamamı ilgili bütçeden karşılanır. 

Müt Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 519) 
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(Hükümetin T«ldif i) 

Yürürlük ; 

MADDE 10. — Bu Kanunun 1 ve 8 inci maddeleri 1.3J982 tarihinden, diğer maddeleri 1.1.1983 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Profesör S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrâk 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık /e Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M, Turgut 

25 . 10 . 1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T; önalp 

Ulaştırma Bakam V. 
Dr. T. Önalp 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evlîyaoğlu 

İmar ve Mân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R? Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 519) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ MEİÎN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«B) Ek göstergeler: Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet 
sınıfları ve görev türleri dikkate alınarak; 

a) Kadroları Genel idare Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde gö
rev unvanlarının karşısındaki rakamların; bu sınıfa dahil olup da kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulun
mayanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık, alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 200 rakamının; 

b) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olup, eh az 4 yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek 
mimar, mimar, şehir plancısı, bölge plâncısı, jeolog, hidrojeolog, jeorrtorfolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, 
matematikçi ile teknik yüksek öğretmen okulu mezunu istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matema
tiksel iktisatçı, ekonomici ve kimyager unvanını almış olanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden ayılık alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kademe
lerinden aylık alanlara 200, 2 noi derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 1 inci derecenin kademelerin
den aylık alanlara 400; bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin 
kademelerinden aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 ve Yüksek. Tekniker unvanını 
almış olanlardan 5 ve 4 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 3 ve 2 nci derecelerin kademe
lerinden aylık alanlara 200 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 rakamının; 

c) Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olup, uzman tabip, tabip, diş hekimi, eczacı, uzman vete
riner hekim ve veteriner hekim ve biyolog unvanını almış olanlar ile Tababet Uzmanlık (Tüzüğünde belirtilen dal
larda uzmanlık belgesi alanlar veya bu ıdallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 
veteriner hekimliği alanında uzman olanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 
ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 
200, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
400 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara500; kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayı
lanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademele
rinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademele
rinden aylık alanlara 200 rakamının; 

d) Kadroları Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin kademele
rinden aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademele
rinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

e) Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

f) Kadroları Din Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamının; 

g) Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olup, Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunan
lardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 519)"' 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu, 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kamımı ve 12.2.1982 Tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunla değişik 
43 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Ek göstergeler : Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıf
ları ve görev türleri dikkate alınarak; 

a) Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde gö
rev unvanlarının karşısındaki rakamların; bu sınıfa dahil olup da kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulun
mayanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 200 rakamının; 

b) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek 
mimar, mimar, şehir plancısı/ bölge plancısı, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, mate
matikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kimyager unvanını 
almış olanlar ile Teknik Yüksek öğretmen Okulu mezunlarından 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kademelerin
den aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 30D, 1 inci derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 403; Yüksek Tekniker unvanını almış olanlardan 4 üncü derecemin (kademderimdıeın ayılık alanlara 
100, 3 ve 2 inci derecelerin kademelerimden aylık alanlara 200 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alan
lara 300; kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kade
melerinden aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamının; 

c) Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olup, uzman tabip, tabip, diş hekimi, eczacı, uzman vete
riner hekim, veteriner hekim ve biyolog unvanını almış olanlar ile Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dal
larda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlardan 
8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alan
lara 150, 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 200, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alan
lara 300, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
500; kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanların 4 üncü derecenin kademelerin
den aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamının; 

d) Kadroları Eğittim ive Öğretim Hizmetim Sınıfına dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin 'kademelerin
den aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademele
rinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının/; 

e) Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademe-
rinden aylık alanlara 400 rakamının; 

f) Kadroları Din Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alan
lara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
150 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamının; 

g) Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olup, Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunan
lardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 

Milî Güvenlk Konseyi (S. Sayısı : 519) 
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(Danışma Meolisiûiia Kabul Etliği Metin) 

200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400, 
Nüfusu 1 milyonu aşan illerin Emniyet Müdürleri ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılarına 500, Emniyet 
Genel Müdürüne 600 rakamının; 

h) Kadroları Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan 9 ve 8 inci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 150, 7 ve 6 ncı derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 5 ve 4 üncü de
recelerin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 400, 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 500, Müsteşar ve Valilerin işgal ettikleri derece ve kademe gös
terge rakamına 600 rakamının; 

i) Kadroları Millî istihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geç
memek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek rakamların; 

j) Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, en az üç yıl süreli yüksek öğrenim veren fa
külte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden 
sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel Kanunların öngördüğü şartları 
taşıyanlardan en az sekiz yıl meslekî görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre se
çilerek) atanan Bakanlık Müsteşarlık, Diyanet işleri Başkanlığı ve bağımsız Genel Müdürlük Müfettişleri, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Bankalar Ye
minli Murakıpları, Çalışma Bakanlığı tş ve iş Güvenliği Müfettişleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Mü
fettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörlerinden 8 ve 7 nci dere
celerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 
üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

eklenmesi suretiyle hesaplanır. 

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına bu Ka
nunun 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca atananlara (Genel idare Hizmetleri Sınıfında olup, bu mad
denin «j» fıkrasında yazılı görevlerde bulunanlardan, bu sınıftan başka unvanlı kadrolara 68 inci maddenin 
(fi) bendi uyarınca atananlar hariç) uygulanacak ek göstergeler, bu derecelerden aylık alanlara uygulana
bilecek ek göstergelerden; diğer hizmet sınıflarından Genel idare Hizmetleri Sınıfında kariyerleri, ile ilgili, 
1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolu görevlere atananlara uygulanacak ek göstergeler de ilgililerin kazanılmış hak 
aylık derecelerine göre kariyerleri ile ilgili sınıflarda alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.» 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanun ile değişik 
108 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri 
tarafından her ay TC Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski dere
celerinde değerlendirilir.» 

Milî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı ı 519) 
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(BütçePlan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400; 
Ankara, istanbul ve izmir Emniyet Müdürlerine 500; Emniyet Genel Müdürüne 600ı; kadroları bu sınıfa da
hil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 
3 üncü derecemin kademelerinden aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve 
1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 rakamının; 

h) Kadroları Mülkî îdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil (bulunanlardan 9 ve 8 'inci derecelerin ka
demelerinden aylık 'alanlara 150, 7 ve 6 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 5 ve 4 üncü de
recelerin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 400, 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık damlara 500, Müsteşar ve Valilerin işgal ettikleri derece ve kademe göster
ge rakamına 600 rakamının; 

i) Kadroları Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geç
memek üzere Başbakan tarafından töspit edilecek rakamiaıruı; 

j) Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fa
külte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışımla sınavı i e giren Ve belirli süreli meslek içi eğitimden 
sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda (veya yükseköğrenimli olup, özel Kanunların . öngördüğü şartları 
taşıyanlardan en az sekiz yıl meslekî görev yaptıktan sonra yine 'bu kanunların öngördüğü usule göre se
çilerek) atanan Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet işleri Başkanlığı ve bağımsız Genel Müdürlük Müfettişleri, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Bankalar Ye
minli Murakıpları, Çalışma Balkanlığı iş ve îş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına 
dahili Gendi Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişlerinden' 8 ve 7 nci 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 
4 ve 3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
300 ve 1 incıi derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının; 

eklenmesi suretiyle hesaplanır. 

Ancak, kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayanlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin bu Ka
nunun 36 nci maddesine göre yükselebilecekleri dereceler için belirlenen ek göstergelerden yüksek olamaz. 

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi 
bakımından kazanılmış hak sayılmaz.; Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına bu Kanunun 
68 indi maddesinin (B) 'bendi uyarınca atananlara (Genel idare Hizmetleri sınıfında olup, bu mad
denin «j» fıkrasında yazılı görevlerde bulunanlardan, bu sınıftan başka unvanlı kadrolara 68 inci maddemin 
(B) bendi uyarınca atananlar hariç) uygulanacak ek göstergeler, . bu derecelerden aylık alanlara uygulana
bilecek ek göstergelerden; diğer hizmet sınıflarından Genel idare Hizmetleri Sınıfında kariyerleri ile iılgiıli, 
1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolu görevlere atananlara uygulanacak ek göstergeler de ilgililerin kazanılmış hak 
aylık derecelerine göre kariyerleri ile ilgili sınıflarda alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.» 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanun ile değişik 
108 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra geilmek üzere aşağıdaki fıkra e'Menmiştıir. 

«Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin hu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri 
tarafından her ay TC Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski de
recelerinde değeriendıiriılir,» 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunla değişik 
146 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanun gereğince ödenecek aylık ve yakacak yardımı toplamı, bulunulan yerde iş Kanunu gereğince 
işçiler için tespit olunan asgarî ücretin aylık tutarından az olamaz; az olması halinde, aradaki fark, memurun 
diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.» 
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MADDE 3i — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 10 uncu maddesinin (f) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«f) 2.1.1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükümleri saklıdır. Ancak, kurum persone
line, ifa edilen görevin güçlüğü, riski, yönetim sorumluluğu, bu görevlere eleman temininde karşılaşılan 
güçlük ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) % 60 ından az ol
mamak ve en yüksek Devlet Memuru aylığım (ek gösterge dahil) geçmemek üzere, Kurum Yönetim Ku
rulumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 'tespit olunan oran veya miktarda tazminat ödenir. Kurum per
soneline bu tazminat dışında bu Kanunun «Zam ve Tazminatlar» başlıklı değişik Ek Maddesinde öngörü
len zam ve tazminatlar ödenmez.» 

MADDE 4. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Geçici Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 
20 inci maddeleri uyarınca T. C. Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredilmiştir. 

özel hesapta toplanmış olup da, 1,1,1983 tarihli itibariyle iadesine hak kazanılmamış Memur Yardım
laşma Kurumu kesenekleri % 75 fazlası ile ve en geç 18 ay içinde Bakanlar Kurulunun uygun gördüğü tarih
lerde eşit taksitlerle nakit olarak ilgililerine ödenir. 

Birikmiş keseneklerinin zamsız olarak ödenmesini talep edenlere bu istihkakları 6 ay içerisinde iki eşit 
taksitte nakit olarak ödenir. 

özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının finansmanın
da kullanılmış miktarın 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonu'na 
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MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Ayakta veya, meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si memur tarafından ödenir. 
Ancak, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile 
organ nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında 
kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.» 

MADDE 5. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) fıkrasının 
ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende muayene ve tedavi edilenlerin tedavisi için gerekli malze
me ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum veya hastanece ayın olarak verilmek veya yoksa bedeli Millî 
Savunma Bakanlığı yahut Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinden nakden ödenmekle birlikte, bu tür te
davi balerinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si hasta tarafından karşılanır. Ancak, resmî sağlık kurulu 
raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile organ nakli gibi uzun süreli 
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösteri
len ilaçlardan, hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü alınarak Millî Sa
vunma Bakanlığınca tespit edilecek olanların. bedellerinin tamamı kurumlarınca karşılanır.» 

MADDE 6. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7,-riei 
maddenin «Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanır.» şeklindeki üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. • - ' " ' : 

«Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanmakla birlikte ayakta veya meskende tedavi ha
linde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si birinci fıkrada sayılan aylık sahipleri tarafından ödenir. Ancak, 
resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek ve akıl hastalıkları ile organ 
nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kulla
nılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tes
pit edilecek olanların bedellerinin tamamı Sandık tarafından ödenir.» 

MADDE 7. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilm'iştir. 

«Geçici Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 
20 nci maddeleri uyarınca TC Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredilmiştir. 

Özel hesapta toplanmış olup 1.1.1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yardımlaş
ma Kurumu Kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgi
lilerine iade edilir. 

Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının finansmanında 
kullanılmış miktarın 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledil-
mesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul 

' M « Gttyeoik Konseyi :<§. Saym r 519) 



— 16 — 

(Danışma Meclisindin Kabul Ettiği Metin) 

maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirle
necek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu iş
lemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek 
ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini ta
mamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

1.3.1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

MADDE 5.- — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanuna aşağıdakli Geçici 10 uncu madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 10„ — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkra-
sunda yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla ıkazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine ıkadar kanun, 
tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan, yükseköğrenimli olanlar hakkında da anı
lan (j) fıkrası hükümleri uygulanır:» 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Bu Kanunun 1 ve 5 inci maddeleri 1.3.1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de, diğer maddeleri 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar KuruÜSu yürütür,» 
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ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçek
leşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kay
dettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu 
maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne suretle olursa olsun (TC 
Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılanlar hariç) görev
lerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde, 1.3.1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam 
karşılıklarına TC Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte birik
miş kesenekleri iade edilir. 

1.3.1982 tarihinden sonra Ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her tür
lü vergi, resim ve harçtan muaftır.») 

MADDE 8. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçidi 10 uncu madde eklenmiştir. 

«GEÇÎCÎ MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) 
fıkrasında yazıh unvanları ıbu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine kadar 
kanuni, ıtüızük ve yönetmelik hülkümıleııime dayanarak almış bıMumaniaııdlam yükseköğrenimli olanlar hakkında 
da amian (j) fıkrası hükümleri uygulanır.» 

MADDE 9. — Yasama organı üyeleri ile yasama organı üyeleri dışından atanan Bakamların ayakta veya 
meskende tedavileri halinde kullanılacak (ilaç bedellerinim >% 20'si kendileri tarafımdan ödemıir. Anoaik, resmî 
sağlık kurulu raporu 'ille belirlenen ve tüberküloz, kanser, İkronlik böbrek ve akıl hastaikkları ile organ makM 
gliibi uzun süreli tedaviye lihıtliyaç gösteren' hastalıklarım ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılma
sına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayatî önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilecek olanların 'bedöllıerliniiın tamamı ilgili bütçeden karşılanır. 

Yürürlük : 

MADDE 1Q.: — Bu Kamumun 4, 5, 6 ve 9 umeu miaddelfâri 1.4.1983 tarihimde, düğer maddeleri 1.1.1983 
tarihimde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kamun ıhülkümileıiimi Balkanlar Kurulu yülriüıtür. 
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