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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

14 Kasım 1983 Pazartesi 

tki oturum yapılan bu birleşimde : 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifi
nin (2/165) (S. Sayısı f 729) Komisyona geri verilen 
49 ve 50 nci maddeleriyle yürürlük maddeleri hariç 
diğer maddeleri kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 19.52' 
de son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

•"»• < • » • < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.40 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi üyesi) 

(BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 185 inci (Birleşimini açıyorum. 

H. — KANUN fTASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu 
Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonu Raporu. (2/165) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun teklif ve 
tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin birinci sırasında Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Kanunu Teklifi var. 

Bildiğiniz gibi bu teklif geçen birleşim günde
minde 729 sıra. sayısı ile yer almış ve «yürürlük» 
maddelerine kadar görüşülerek 49 ve 50 nci mad
deleri yeniden düzenlenmek üzere Komisyona iade 
edilmişti. 
' Komisyonun bu hususta düzenlediği rapor ve 

metin, 729'a 1 inci ek sıra sayısı.ile basılıp dağıtıl
mıştır. 

(1) 729 S. Sayılı Basmayan 14.11.1983 gün ve 
184 üncü Birleşim Tutanağına, 729'a 1 inci Ek S. 
Sayılı Basmayazı bu Birleşim Tutanağına eklidir. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini almışlardır. 

Şimdi, yeniden düzenlenen 49 uncu maddeyi oku
tuyorum : 

Özlük hakları 
MADDE 49. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sinde görevli askerî öğretim elemanlarının ve bu 
Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uz
manlık öğrenimi gören askerî personelin özlük hak
larına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

öğretim elemanlarına, başasistan ve uzmanlar ha
riç olmak üzere, ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanununun 12.nci maddesine göre üniver
site ödeneği, idarî görevi bulunanlara da, ayni Ka
nunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği 
ödenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde baş asistan 
ve uzman durumunda olanlara ve bu Akademide 
yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi 
gören kadrolu askerî personele ihtisasları süresince, 
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almakta oldukları aylık tutarının (Ek gösterge dahil) 
% 80'i eğitim ödeneği olarak ödenir. 

Ancak, yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zam
mı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Meslek 
ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve 
doçentlere üniversite ödeneği de ödenmez. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendiri
len sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına iliş
kin ödemeler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesine göre haftalık oku
tulması mecburî ders yükü saati dışında, meslek ve 
sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanla
rına, görev unvanlarnıa göre Genelkurmay Başkan
lığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada 
en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 
sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci 
maddesine uygun olarak, ek ders ücreti ödenir. 

Gül'hane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzman
lık öğrenim'i gören sivil tabiplere yapılacak ödeme
lerde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığındaki emsali personele yapılan ödeme
ler esas alınır. 

BAŞKAN — Şimdi, ikinci fıkrada; «öğretim ele
manlarına, başasistan ve uzmanlar hariç olmak üze
re deniliyor. Bunun anlaşılması biraz zor oluyor. Ya
ni, yalnız öğretim elemanlarına ödenek veriliyor, 
başasistan ve uzmanlar hariç, değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Burası anlaşılmıyor, «öğretim ele
manlarına, başasistan ve uzmanlar hariç olmak üze
re, ayrıca» diyor. Bunu başa alsak daha iyi değil ırii? 

Yani şöyle : «Başasistan ve uzmanlar hariç, öğ
retim elemanlarına, ayrıca» dersek daha iyi olacak, 
çünkü, zor anlaşılıyor. 

«Ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka
nununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği, 
idarî görevi bulunanlara da» diye devam ediyor. Bu
rada da öğretim elemanlarından, idarî görevi bulu
nanlara idarî görev ödeneği ödenecek. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim, dekan, bö
lüm başkanı gibi. 

'BAŞKAN — tkinci fıkra da o şekilde zaten, 
«Aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî gö
rev ödeneği ödenir» diyor. 

Şimdi, onun altındaki fıkra ise; «Gülhane Askerî 
Tıp Akademisinde başasistan ve uzman durumunda 
olanlara ve bu Akademide yüksek lisans, doktora 
veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askerî 
personele ihtisasları süresince, almakta oldukları ay
lık tutarının (Ek gösterge dahil) % 80'i eğitim öde
neği olarak ödenir» şeklinde. Yani kıtadan, ihtisasa 
gelen üsteğmenler falan yüzde 80 oranında tazminat 
alacaklar değil mi? 

Eskiden ne alıyordu bunlar Sayın Kolan? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Aynen, 
yüzde 80 oranında tazminat aiıyordı Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Şimdi de yüzde 80 mi alıyorlar? 
TABÎP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet 
efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Maaşı üzerinden demeseydi, Sayın Cum
hurbaşkanım, onlarda büyük bir düşme olacaktı efen
dim. 

'BAŞKAN — Peki, şimdi ne .oluyor? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Şu anda bunu alıyor efendim. 
BAŞKAN — Yine halen yüzde 80*ini mi alıyor? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Evet. 

BAŞKAN — Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyelerine de yüzde 75 olarak veriyoruz. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine, Yar
gıtay Başkan ve üyelerine de yüzde 75,|ini veriyo
ruz. Onlarda «yüzde 85'e çıkaralım» diyorlar, de
mek ki, onlarda haklı. Bir doktor üsteğmen, öğreni
me geliyor, ki eskiden bunlar para biriktirirler, ih
tisasa geldikleri zaman o biriktirdikleri para ile ih
tisaslarını yaparlardı; şimdi biz yüzde 80 tazminat 
veriyoruz. Yalnız askerî doktorlar için söylemiyorum; 
bu yüzde 80 eğitim ödeneğini diğer sivil öğretim ele
manları da alıyor, değil mi? 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade ederseniz arz edeyim. 

1765 sayılı Kanunda, asistanlar yüzde 80 tazmi
nat alırdı. 2547 sayılı Kanunla asistanlık kaldırılın
ca, onun yerine görev yapan araştırma görevlileri 
yüzde 40 tazminat alır duruma geldiler. 

Bu sebeple, askerî uzman ve başasistanların bu
günkü durumlarının devamı ve onların da üniver-

— 533 — 



M. G. Konseyi B: 185 1 7 . 1 1 . 1 9 8 3 O: l 

sitedeki duruma benzememeleri için, bu fıkranın yer 
almasında zaruret vardır. 

Arz ederim. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, tabloya bir bakar
sak, o rakam yüzde 80 görünüyor; ama şu anda al
dıkları miktar 59 198 liradır. 

ıBAŞ/KAN — Ben de asistanların tablosuna ba
kıyorum. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bahsettiğimiz, tablonun en alt kısmındaki ra
kamlar asistan yüzbaşılara ait efendim. 

(BAŞKAN — Bir asistan yüzbaşı ne kadar alıyor? 
IKURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Dördüncü derecedeki bir 
asistan yüzbaşı, bu sene 59 198 lira alıyor; 1984 yı
lında yeni göstergelere göre bu miktar 70 bin lira 
olacak. Bunun eşiti olan kıtadaki bir yüzbaşı ise, 
62 498 lira alacak. Arada sekizbin lira gibi bir fark 
var. 2368 sayılı Kanuna göre kıtadaki, tabip yüz
başının muayenehane açma yetkisi var; fakat Güi
hane Askerî Tıp Akademisinde görevli asistan yüz
başılar ilk ihtisas öğrencisi oldukları için bu yetkileri 
yok. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
maaşları en yüksek maaş olduğu için ve bunun da 
yüzde 75'ini tazminat olarak aldıkları için, arada 
büyük fark vardır. Bunlar ise küçük rütbelidirler. 

BAŞKAN — Burada da maaşının yüzde 8Ü'ini 
eğitim ödeneği olarak alacak. 

TÜMGENERAL M., SUAT EREN (Koordina
tör) — Maaşlarını alıyor da, onbin lira gibi bir mik
tar tutuyor, çıplak maaşı ele alırsanız; onun için yüz
de 75 çok fazla tutuyor. 

BAŞKAN — Ama onların da Söylediği yüzde 
nispeti; «yüzde 80 alanlar da var, ama biz yüzde 75 
alıyoruz» diyorlar. Yüzbaşı için söylemiyorum, diğer 
hastanelerde daha yeni ihtisasa gelmiş. Onlar yüzde 
40 mı alıyor? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim yüzde 40 
alıyorlar. Bugünkü durumlarını muhafaza edebilmek 
için bu şekilde hazırladık. 

BAŞKAN — Bugünkü durumları böyle mi? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim, şu anda 
öyle alıyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu 
kaldırmak da bifaz garip olacak. 

BAŞKAN — Hayır, «kaldırmalı» demiyorum. 
Normal bir yüzbaşı zaten o kadar alıyor. Çünkü 
onun bu sefer iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük 
zammı ve yüzde 20 tazminatları var, onları yine ala
caklar. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Yüzde 80 eğitim ödene
ğini alanlar iş riski, iş güçlüğü gibi zamları almıyor
lar, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hayır, «yüzde 80'i almazsa» diyo
rum; yüzde 80'i almazsa onları tabiatıyla alacak. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Güihane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bu konu ile ilgili bir hususu 
arz edebilir m'iyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Güihane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Efen
dim, Güihane Askerî Tıp Akademisi Komutanlık 
emrine bazı zaruretler nedeniyle atanan uzmanlar 
var; ya branşında kadrosu olmadığı için, ya da o 
branşta çok fazla kişiye ihtiyaç olduğu iç'in. Bunlar 
komutanlık emrine verildikten sonra, komutanlık 
lüzum gördüğü branşta onları uzman olarak görev
lendiriyor. Bunları da oraya dahil etmek mümkün 
mü? Yani, komutanlık emrine atanan ve uzman ola
rak görevlendirilenler de bu uzman ve başasistanlar 
kadar ücret alabilirler mi? 

(BAŞKAN — Madden'in üçüncü fıkrasında, «Güi
hane Askerî Tıp Akademisinde başasistan ve uzman 
durumunda olanlara» diyerek, bu hususu belirtmiş. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Onlar kadrolu olanlar 
için, Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yüzde 80 eğitim 
ödeneğini şu anda kadrolu olanlar alıyor. Onun için 
«kadrolu» ifadesi burada yer aldı. 

BAŞKAN — Burada «kadrolu» lafı yok. Bakınız, 
üçüncü fıkra da, «Güihane Askerî Tıp Akademisin
de başasistan ve uzman durumunda olanlara ve bu 
Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uz
manlık öğrenimi gören kadrolu askerî personele» den
miş. 

IBuradaki «kadrolu» lafı diğerlerine mahsus. Bu 
laf eğer hepsine şamil ise, o zaman onun yeri doğru 
değildir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Hepsine şamil değil efendim. 
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BAŞKAN — Ben o kısmı şöyle anlıyorum : «Gül-
hane Askerî Tıp Akademisinde başasistan ve uzman 
durumunda olanlara» dedikten sonra bu kısmı ayrı; 
bundan sonra devam ediyoruz, «ve bu Akademide 
yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık gören 
kadrolu askerî personele» diyoruz, bu kısmı da ayrı. 

O halde, «kadrolu» kelimesi; hem ikinci «ve» 
kelimesine kadar olan kısma, hem de bu kelimeden 
sonraki kısma şamil, öyle mi? 

(KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Üçüncü paragraftaki, 
ihtisasa gelenlere, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN •— Karşılamıyor mu? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Karşılıyor efendim, birinci satır 
tamamen ayrı. 

TABİP TÜMGENERAL NECATÎ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Arz 
etmek istediğim konu şu Sayın Cumhurbaşkanım : 

Sayman parayı ödemek istemiyor ve «Bu kişi, 
atanma emrinde buraya uzman olarak verilmediği 
için bu parayı veremem» diyor. Bu bakımdan, ka
nun çıkmışken buna bir çözüm bulalım. 

BAŞKAN —- O zaman ona ne diyeceğiz? Siz de
diniz ki, «uzman olarak alıyoruz», o halde, «uzman» 
diye almanız ve bunu belirtmeniz lazım. 

TABtP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Ko
mutanlık emrine verilen ve uzmanlıkla görevlendiri
len kişiler var, onu arz etmek istiyorum, Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Mesela kim? 
TABİP TÜMGENERAL NECATÎ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Me
sela, Başhe'kim Yardımcısı Şerif bey Başhekim Mes
lekî Yardımcısı durumunda. Fakat biz kendisini, as
kerî psikiyatride uzman olarak görevlendirdik ve bu 
kişi bu parayı alamıyor. 

BAŞKAN.— Öteki türlü dersek hepsi alır. 
TABİP TÜMGENERAL NECATI KOLAN 

(Güîhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — «Ko
mutanlık emrine atanmış ve komutanlık tarafından 
uzmanlıkla görevlendirilmiş kişiler» diyebiliriz ve 
bunların adedi de üç-beş kişiyi geçmez, Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Halen nasıl; alamıyor mu? 
TABİP TÜMGENERAL NECATÎ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Eski 
kanuna göre alıyor efendim. 

BAŞKAN — Ne alıyor; yüzde 80*i mi? 
TABİP TÜMGENERAL NECATÎ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Eği
timle görevlendirildiği için yüzde 80 uzmanlık zam
mını alıyor. 

BAŞKAN — O aman, «Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde başasistan ve uzman durumunda olan
larla, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığın
ca uzman olarak görevlendirilenlere» şeklinde ya
zabiliriz. 

TABİP TÜMGENERAL NECATÎ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet 
efendim, tensip buyurursanız söylediğiniz uygun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şerif 
Beyin durumundan başka, bu tarzda kullanılacak yer 
var mı burada? 

TABİP TÜMGENERAL* NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sa
yın Komutanım, mesela Kara, Hava ve Deniz Kuv
vetleri Komutanlıklarımızda, komutanlık emrine atan
dırılmış olup da kliniklerde başasistan, uzman şek
linde görevlendirilen uzmanlarımız vardır. Bunlar, 
beyin cerrahisinde, cerrahi merkezlerinde ve nefro-
lojide mevcut efendim. 

SEDAT GÜNERAL '([Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O zaman şöyle olamaz mı efen
dim; «Gülhane Aslkerî Tıp Akademisinde komutan
lık emrine atanmış olanlar dahil, başasistan ve uz
man durumunda olanlarla.» 

BAŞKAN — öyle demiyor, komutanlık emrine 
atananları kendisi vazifelendiriyor. Onun için o kıs
mın, «Gülhane Askerî Tıp Alkademisinde başasistan 
ve uzman durumunda olanlarla, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Komutanlığınca uzman olarak görev
lendirilenlere ve bu Akademide yüksek lisans, dok
tora ve tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu as
kerî personele ihtisasları süresince» diye devam et
mesi lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evet, söylediğiniz daha açık. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkrayı bu şekilde düzelte
lim. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
İkinci fıkradaki, «başasistan ve uzmanlar hariç ol
mak üzere» kısmım da baştarafa alabilir miyiz efen
dim? 

BAŞKAN — Evet, alabiliriz. 
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ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
İkinci fıkra, «Başasistan ve uzmanlar hariç olmak 
üzere öğretim elemanlarına ayrıca» şeklinde devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Evet. 
Maddenin üçüncü fıkrasını okutuyorum: 
«Gülhane Askerî Tıp Akademisinde başasistan 

ve uzman durumunda olanlarla, Gülhane Asikerî Tıp 
Akademisi Komutanlığında uzman olarak görevlen
dirilenlere ve bu Akademide yüksek lisans, dokto
ra veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu as
kerî personele ihtisasları süresince, almakta olduk
ları aylık tutarının (ek gösıterge dahil) % 80'i eğitim 
ödeneği olarak ödenir.» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, üçüncü fıkranın' 
ikinci satırındaki «askerî personele ihtisasları» kıs
mından sonra, «ve görevlendirildikleri sürece» ke
limelerini de koyabiliriz^ 

BAŞKAN — «İhtisasları» kelimesi ile «Süresin
ce» kelimelerinin ikisi araşma, yani «askerî persone
le ihtisasları ve görevlendirildikleri sürece...» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O ona ait değil efendim. 

BAŞKAN — Evet, zaten «görevlendirilenleri» 
dediğimize göre tekrar «görevlendirildikleri sürece» 
demeye gerek yok. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — İkinci satır, ihtisasa gelmiş yüz
başıları ifade ediyor. 

BAŞKAN — Tabiî, Ibağlantı kurarsak olmaz. 
«Görevlendirilenlere» dedik, görevlendirmeyi kaldı
rırsak mesele kalmaz. 

49 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
yar mı? 

Buyurun. 
TABİP ALBAY İNAL ÜLGENALP (İhtisas Ko

misyonu Üyesi - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Tem
silcisi) — Efendim, 4 üncü fıkrada: «Meslek ve sa
natlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçent
lere üniversite ödeneği de ödenmez» diyor; bir cüm
le öncesinde de «Ancak, yukarı fıkralardaki askerî 
personele, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zam
mı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez» deni
yor. Bu durumda olan öğretim elemanlarının eline, 
normal rütbelerinin altında para geçmiş oluyor; bu 
ise, negatif yönde bir hiyerarşik bozukluk yarata
caktır., 

İş güçlüğü, iş riski kesiliyor; üniversite ödeneği 
de almıyor, dolayısıyla eline geçen miktarda rütbe
sinin altına düşüyor. 

BAŞKAN — îş güçlüğü, iş riski kesiliyor, ama 
yüzde 80 tazminat alırsa kesiliyor. 

TABİP ALBAY ÎNAL ÜLGENALP (İhtisas Ko
misyonu Üyesi - Gülhane Asikerî Tıp Akademisi 
Temsilcisi) — Onu da almıyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — öğretim elemanlarının 
hepsi iş güçlüğü, iş riski zammını alamıyor, 926 sa
yılı Kanuna göre. Muayenehanesi olmayanlar yüz
de 80 üniversite ödeneği alıyor. Muayenehanesi olan
lar ise, iş güçlüğü, iş riski zammını alamadıkları gibi, 
üniversite ödeneğini de alamıyorlar; sadece 926 sa
yılı Kanundaki haklarını alıyorlar; karşımızdaki tab
loda görüldüğü gibi; bir profesör kıdemli albay 1983 
yılında, yani şu anda: 99 138 lira alıyor ki muaye
nehanesi de yoktur. Muayenehanesi olan ise; 66 480 
lira alıyor. 1984 yılında ise, muayenehanesi olmayan 
bir profesör; 119 bin lira, muayenehanesi olan ise, 
75 bin lira alacaktır. 

BAŞKAN — Biz bunu konuştuk; onun sebebi 
şu: Eğer onlara da verirsek, muayenehanesi olan 
bir doktorla, olmayan doktor arasında bir fark kal
mıyor. 

TABİP ALBAY İNAL ÜLGENALP (İhtisas Ko
misyonu Üyesi - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Tem
silcisi) — O zaman negatif bir hiyerarşik bozukluk 
oluyor^ 

BAŞKAN — Evet, öyle oluyor. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu konu ile ilgili 2368 sayılı Sağlık Personeli Taz
minat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun var; orada 
da «mesleklerini serbest icra edenlere iş riski, iş güç
lüğü, temininde güçlük zammı veya bu mahiyetteki 
zamlar ödenmez» diye kayıt var. Dolayısıyla bu du
rum ile onun arasında bir paralellik oluyor. Şayet 
burada verilme söz konusu olursa, diğerlerine de 
vermek gerekir. 

BAŞKAN — Evet, onlar da karşımıza çıkar. 
TABİP ALBAY İNAL ÜLGENALP (İhtisas 

Komisyonu Üyesi - Gülhane Asikerî Tıp Akademisi 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, üniversite
de bu tazminatlar ödenmiyor, yani bu şekilde öden
miyor; sadece maaşını alıyor. Ancak, üniversitenin 
çalışma saati bize nazaran 20 saat daha eksik. Biz 
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haftada 40 saat görev yapıyoruz, onlannki ise, tam 
yarı yarıya; yani 20 saat. Arada bu şekilde bir uçu
rum fark var. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bu konu geçen sefer de görü
şüldü efendim. Bu sefer de karşımıza, Mevki Has
tanesinde çalışan doktorun durumu çıkacak. Mesele 
sadece Gülhane Hastanesiyle ilgili değil. Hatta hâ
kimler de iş güçlüğü, iş riski gibi zamlar istiyor. 

BAŞKAN — Evet, bu Ikonu yalnız Gülhane As
kerî Tıp Akademisi için söz konusu değil. 

Şimdi esbabı mucibe olarak denebilir ki, eğer 
iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük, yüzde 20 gibi 
tazminatları almak istiyorsa muayenehane açmasın. 

Dışarıda serbest olarak çalıştığında demek daha faz
la kazanıyor ki, bu gibi zamlara ihtiyaç duymuyor. 
Yani, hem söz konusu zamları verelim hem de mu
ayenehane açmasına izin verelim; o zaman muaye
nehane açanla açmayan arasında hiçbir fark kal
maz. Zaten şimdiye 'kadar da böyleydi, yeni bir şey 
getirilmiş değil. 

49 uncu madde üzerinde başka söz almak iste-
" yen var mı? Yolk. -

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.^. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 50. — Aşağıdaıki hususlar yönetmelikle 

düzenlenir ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe konur., 

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerinin ve organlarının görev, işleyiş, yetki ve so
rumlulukları, 

b) Öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve 
görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, gerektiğinde akade
mik unvanlarından mahrum bırakılma esasları, 

c) Doçentlik sınavına başvuranlarda, bilimsel 
yeterlik dışında Genelkurmay Başkanlığınca arana
cak nitelikler, başvuru ile ilgili usul ve esaslar, 

d) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve 
haftalık ders yükü, seminer ve doktora çalışmaları
nın ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders
lerle ilgili hususlar, 

e) Ders kitaplarının ve teksirlerin bastırılmasın
da uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hu
suslar, 

f) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, ince
leme ve yayımlarla ilgili usul ve esaslar, 

g) Lisans ve lisanüstü düzeydeki eğitim ve öğre
tim, sınıf geçme ve değerlendirme esasları, diploma
larla ilgili hususlar, öğrenci kaynakları, azamî öğ
renim süresi, öğrencilerde aranacak nitelikler ile ka
yıt ve kabul şartları, 

h) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, ba
şarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkma
sında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esas
lar, 

i) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerinin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik 
ve savaş hallerindeki görevleri; seferberlik ve savaş 
hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrenci
lerin eski Öğrenimlerini tamamlamaları, gerektiğinde 
eğitim ve öğrenimlerini diğer yükseköğretim kurum
larında sürdürmeleriyle ilgili usul ve esaslar, 

j) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin Genelkur
may Başkanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar, 

k) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Bilimsel De
netleme Kurulunun kuruluşu ve işleyişi Üe görev, yet
ki ve sorumlulukları, 

1) Döner sermaye işletmelerinin kurulması, iş
leyişi ve muhasebe usulleriyle ilgili esaslar, 

m) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve bun
lardan alınacak ücretlerle ilgili esaslar, 

n) Yabancı öğrencilerin tabi olacağı hususlar, 
o) Öğrencilerin devletçe karşılanacak ihtiyaçları, 
p) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hu

suslar. 
BAŞKAN — Şimdi eskisine göre neleri ilave et

tik bu maddeye? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, aşağı yukarı beş, altı 
fıkra ilave ettik : 

(c) Fıkrasını ilave ettik; Genelkurmay Başkanlı
ğınca doçentlik sınavına başvuranlarda aranacak, bi
limsel yeterlik dışında ilave şartlar konusunu, 

(d) Fıkrasını ilave ettik; çalışma sürelerine bağlayı
cı birçok esaslar getirilmesi bakımını, 

(g) Fıkrasını ilave ettik; maddede geçmişti, sınıf 
geçme ve değerlendirme konusunu, 

(i) Fıkrasını ilave ettik; 'bir madde düzenlemesi 
vardı, o konunun yönetmeliğini, 

<j) Fıkrasını ilave ettik; Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinin Genelkurmay Başkanlığınca nasıl denetle
neceğini, 

(1) Fıkrasını ilave ettik; döner sermaye konusunu. 
Maddeye yeni fıkralar olarak bunları ilave etmiş 

olduk. 
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BAŞKAN — Zaten son fıkrada; «Bu Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar» denince; daha 
akla gelmemiş diğer-maddelerle ilgili hususlar da onun 
içine girebilir. Sadece bunlar sayılmış oldu, unutulmuş 
olan varsa, yine de bu maddeye girebilir. 

50 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül

hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 44 üncü madde ara sınavlarını da ka-
ye ayrı bir yönetmelik var. Burada ise, «Sınıf Geçme» 
diye geçiyor ama, yeterli olur mu bilemiyorum. Mad
denin ı(g) fıkrasında «Sınav yönetmeliği» dersek da
ha uygun olur diye düşünüyorum. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi-
Yüksek öğretim kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 44 üncü madde ada sınavlarını da ka
nun hükmüne almıştır. Bu sebeple onun da düzen
lenmesine ihtiyaç var, takdir kendilerinindir. 

BAŞKAN — Anlayamadım, yani sivil üniversite
lerde yok mu? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Var efendim. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bir sınav yönetmeliği olursa daha 
uygun olur. 

IBAŞKAN — Maddenin (g) fıkrası oluyor. 
O kısım; «g) Lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim 

ve öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esas
ları, diplomalarla ilgili hususlar, Öğrenci kaynakları, 
azamî öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak nitelik
ler ile kayıt ve kabul şartları» şeklinde düzenlenirse 
mesele halledilmiş olur. 

Ba§ka söz almak isteyen var mı? Yok. 
50 inci maddeyi, «sınav» kelimesi ilavesi ile bir

likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterimizin ge
çici 6 ncı madde ilavesi hakkımda bir önergesi var; 
okutuyorum : 

'Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Gülhane Askerî Tıp Akade

misi Kanununa aşağıdaki geçici maddenin ilave edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Sedat GÜNERAL 
Milî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri 

Geçici Madde 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce 7.11.1980 tarihli 2336 sayıü Kanunun 
16 ncı maddesine göre haklarında işlem yapılan öğ
renciler ile ilgili hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Bu geçici madde ile ne anlatılmak
ta? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu 16 ncı maddede Gülhane Askerî Tıp Akademisi
ne, diğer üniversitelerin tıp fakültelerinden yatay veya 
dikey geçişi yapılan öğrencilerle ilgili ilkeler var. Bun
lar, o geçişin yapıldığı zamanki esaslara göre girmiş
ler, mağdur duruma düşmemeleri için, o geçiş za
manındaki esasların saklı olduğunu belirten bir ifade. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sayın Komutanı
mız bunu o şekilde ifade etmişlerdi ve geçici madde 
de onun üzerine bu şekilde düzenlendi. 

KORGENERAL MUHİTTİN FÎSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaade ederseniz arz edeyim. 

Efendim, 2336 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
aynen şöyle : «Aynı bilim dalında öğretim yapan di
ğer fakültelerdeki askerî tıp öğrencilerinin Gülhane 
Askerî Tıp Fakültesine yatay ve dikey geçişlerinin 
ne yolda yapılacağı Akademi Profesörler Kurulunun 
görüşleri alınarak Genelkurmay Başkanlığınca düzen
lenil.» 

Şimdi, istanbul'daki bütün öğrenciler Gülhane As
kerî Tıp Akademisine nakledildi; fakat bu nakil es
nasında Gülhane Askerî Tıp Akademisi ile talebeler 
arasında mutabakat sağlanamayan bazı hususlar ol
du. Mesela, Cerrahpaşa'da ders geçme süslü olduğu 
için, orda beşinci sınıfa başlamış; fakat iki dersten 
de borçlu bir öğrenci, Gülhane Askerî Tıp Akade
misine geldiğinde, dördüncü sınıfa devam etmek du
rumunda kaldı. 

Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra bu durumda 
olan öğrenciler müktesep hak talebinde bulunabile
cek. Bu nedenle, Akademinin Profesörler Kurulu top
lanacak, karar verecek ve bu kararı Genelkurmay 
Başkanlığı onaylayacak. Profesörler Kurulu toplanıp, 
bu kararı onaylayıncaya kadar geçecek olan zaman 
içerisinde, kanun da yürürlüğe girerse, bu durumda 
olan talebeler belki hak talep edebilecekler. 

O nedenle, bu yasaya böyle bir geçici madde kon
ması, dolayısıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisinin 

' yapacağı işlemlere kolaylık sağlar düşüncesindeyiz. 

j BAŞKAN — ıBilhassa sınıf geçme usulü, ders 
f geçme yerine?.. 
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KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Evet, o yönden. 

Mesela şöyle oldu Sayın Cumhurbaşkanım : Cer
rahpaşa Üniversitesinde ders geçme usulü olduğu için, 
iki dersten kalan bir öğrenci, beşinci sınıfa borçlu 
olarak devam edebiliyormuş. Bu durumda olan bir 
öğrenciyi Gülhane Askerî Tıp Akademisine alınca, 
dördüncü sınıfa geldi. 

Bu dururrida olan öğrenci, Genelkurmay Başkanlı
ğına ve Gülhane Askerî Tıp Akademisine müracaatta 
bulundu. Gülhane Askerî Tıp Akademisi, «Bu öğren
ci dördüncü sınıfa devam edecek» diye kendiliğin
den karar verdi; ama bu karar henüz onaylanmadı. 
Bunun üzerine öğrenci velileri de, «Çocuğumuz, Cer
rahpaşa'da beşinci sınıfa başlamıştı» diye şikâyete 
başladılar. Şimdi bu durum, Askerî İdarî Mahkemeye 
kadar belki gidebilecek. 

Yürürlükteki mevcut yasa dördüncü sınıfa devam 
konusunda cevaz veriyor; ama arada bir boşluk ola
bilir diye böyle bir geçici maddenin düzenlenmesini 
uygun gördük. 

BAŞKAN — Yine de hakkı zayi olmuş olur. 
KORGENERAL MUHİTTİN FİISUNOĞLU (Ge

nelkurmay Temsilcisi) — Olmuyor, Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Geldiği okulda beşinci sınıfa gi
derken, şimdi dördüncü sınıfa devam edecek. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
geldiği okulda bir iki gün beşinci sınıfa devam etmiş, 
burada dördüncü sınıfa gelmiş, çünkü bizde sınıf geç
me usulü, geldiği okulda ders geçme usulü var. 

BAŞKAN — O halde Gülhane Askerî Tıp Akade
misi, onlar için yine ders geçme usulünü tatbik ede
cek, öyle anlaşılıyor; çünkü maddede, «onlar saklı
dır» diyor. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — 16 ncı madde şöyle efen
dim : «Yatay ve dikey geçişlerinin ne yolda yapıla
cağı, Akademi Profesörler Kurulunun görüşleri alına
rak, Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.» 

Bizde sınıf geçme usulü tatbik edildiği için, Pro
fesörler Kurulu, müracaatta bulunan öğrencilerle ilgili 
olarak, teker teker karar verecek; «'bunlar dördüncü 
sınıfta, bunlar beşinci sınıf okuyacak» diye. Bizde 
o kararı uygulayacağız efendim. 

BAŞKAN — Yani, haklarını saklı tutuyorsunuz. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Hayır, Sayın Cîumhurbaşkanım, Akademi Pro
fesörler Kurulu bu kararı inceleyecek, Genelkurmay 

Başkanlığına gönderecek, orası peki diyecek veya red
dedecek. Bu hüküm saklı tutuluyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Efendim, önergenin sonundaki «ilgi
li hükümler saklıdır» yerine, «ilgili hükümler geçerli
dir» denirse, daha açık bir anlam kazanır. 

BAŞKAN — Evet, «İlgili hükümler geçerlidir» de
mek daha uygun. 

Gerçi bu durumda bulunan öğrencileri dördüncü sı
nıfa devam ettirmek, bir senelerini kaybettirdiği için 
haksızlık oluyor. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade ederseniz arz edeyim. 

Aslında dış görüntüde, bir seneleri kayboluyor gö
züküyor; ama bu öğrencilerin o zamanlama içerisin
de mezun olmaları mümkün adeğil. 

BAŞ^CAN — Bu önerge üzerinde başka söz al
mak; isteyen var mı? Yok. 

önergeyi yapılan bu değişiklikle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle, geçici 6 ncı madde de bu şekilde met
ne ilave edilmiş oluyor. 

Bazı maddelerle ilgili olarak, tekriri müzakere 
talebi var, okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Deniz Kuvvetleri Komutam ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Sayın Oramiral Nejat TÜMER'in, 
.Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifinin 
Millî Güvenlik Konseyinin 14 Kasım 1983 tarihli 
Birleşiminde görüşülerek kabul edilen maddelerin
den; 20 nci madde, 32 nci madde ve 40 mcı madde
nin son fıkrası ile 45 inci maddenin son fıkrasının 
tekriri müzakeresini ve ilişikte sunulan şekilde değiş
tirilmelerini arz ve teklif ederim. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BAŞKAN — Tekriri müzakere teklifini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeni hazırlanan 20 ndi maddeyi okutuyorum: 
Doçentlik sınavı 
MADDE 20. — Doçentlik sınavına katılmak is

teyenlerin başvuruları, silsileler yoluyla Genelkur
may Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkan
lığınca uygun görülenlerin doçentlik sınavı, 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesine 
göre yapılır. 
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Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin 
doçentlik sınavına katılabilmeleri için; 

a) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora 
veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış, ı 

b) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yap
mış, 

c) Üniversitelerarası kurulca merkezî sistemle 
hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış, 

Olmaları gerekir̂ ; 

BAŞKAN — Bu yeni düzenlenen maddeye, «Ge
nelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin doçent
lik sınavına katılabilmeleri» ifadesi eklenmiş. Bun
dan ayrı olarak bir de, eskiden (a) fıkrası vardı, onu 
silmiştik zaten, o metinden çıkartılmış. 

Yeni hazırlanan 20 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

20 nci madde bu şekilde değiştirilmiştir. 
Yeni hazırlanan şekliyle 32 nci maddeyi okutuyo

rum : 
Çalışma esasları 
MADDE 32. — Gülhane Askerî Tıp Akademisin-

deki öğretim elemanlarının haftalık çalışma süresi 40 
saattir, öğretim elemanları, mesailerini kurumların
daki çalışmalara hasrederler. Yetkili olan öğretim 
elemanları, gerektiğinde hasta muayenesi ve tedavisi 
de yaparlar. Ancak, profesör ve doçentler çalışma 
saatleri dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak 
ücra edebilirler. 

Askerî eğitim hastanelerindeki sağlık hizmetleri
nin (kesintisiz sürdürülebilmesi için, mesai saatleri dı
şındaki çalışmalar ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul 
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Öğretim üyelerinin haftalıik ders yükü en az on 
saattir, öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdık
ları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalış
malarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönet
melikte gösterilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki kadrolu öğ
retim görevlileriyle okutmanlar için haftalık ders 
yükü, oniki saatten az olmamak üzere yönetmelikte 
belirtilir. 

Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haf
talık: ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yar
dımcıları ile bölüm başkanları için haftalıik ders yü
kü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır. 

BAŞKAN — Bu maddedeki değişikliği izah eder 
misiniz? 

17 . 11 . 1983 O : İ 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, Esas metinde çalış
ma saatleri 08.00 - 16.00 olarak geçiyor idi. İleride 
bu saat değiştirilöbllir; yedi olur, dokuz olur diye 
bunu oradan çılkartıp, o süreyi - 40 saat süreyi kap
sıyor bu - 40 saat olarak ifade ettik. Diğerini de yö
netmeliğe bıraktık; bu birinci değişiklik. 

İkincisi, daha evvel ıbu madde görüşülürken Sa
yın Genelkurmay Başkanının, «Bunlar alınıyor ama, 
hastanelerde sürekli kalıyorlar mı, nöbet tutuyorlar 
mı?» şeklinde bir sorusu vardı. Biz onun üzerine ikin
ci paragrafı ilave ettik. 

«Askerî eğitim hastanelerindeki sağlık hizmetleri
nin kesintisiz sürdürebilmesi için, mesai saatleri dı
şındaki çalışmalar ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul 
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir» diye oraya bu 
hükmü ilave ettik ve bunu da yönetmelikte göster
dik. 

Değişiklik bundan ibarettir efendim. 
BAŞKAN — Son değişiklik asistanlar için?... 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Evet, başasistan ve asistanlar için efendim. 
Dolayısıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komu
tanlığı bunun düzenlemesini yapar, kesintisiz hizmet 
sürer. 

BAŞKAN — Evet, 
Yeni hazırlanan 32 nci madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yoktur. 
Yeni okunan şekliyle 32 nci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir^ 

32 nci madde yeni şekliyle kabul edilmiştir. 
Yeni hazırlanmış olan, 40 inci maddenin son fık

rasını okutuyorum: 
MADDE 40. — Son fıkra : 
Seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Baş

kanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir veya 
süresi kısaltılabilir. Gerektiğinde Genelkurmay Baş
kanlığının izniyle eğitim ve öğretimlerini diğer yük
seköğretim 'kurumlarında sürdürecek öğrencilerin 
yatay veya dikey geçiş esasları ile eksik öğrenim gö
renlere uygulanacak ilkeler, Yükseköğretim Kurulun
ca tespit edilir. 

BAŞKAN — Eski metindeki son fıkra biraz ka
palı idi. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

Bir de Genelkurmay Başkanlığının bir tereddü
dü oldu; yatay ve dikey geçiş ilkelerinin de burada 
yer almasında fayda mütalaa ettilerj 
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Daha açık olması için onu da buraya ilave ettik 
efendim. 

BAŞKAN — Zaten olağanüstü hal ve sıkıyöne
tim çıkarılmıştı. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Çılkarmıştık efendim. 

BAŞKAN — Yeni hazırlanan, 40 mcı maddenin 
son fıkrası üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok
tur. 

Son fıkrayı, bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddenin son fıkrası bu şekilde değişti
rilmiş oldu. 

45 inci maddenin, yeni hazırlanan son fıkrasını 
okutuyorum: 

MADDE 45. — Son fıkra 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinden disiplin yo

luyla çıkarılan öğrencilerin kimlikleri; bütün yüksek
öğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, em
niyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine alınan 
çıkarma kararı ile birlikte bildirilir. Gülhane Askerî 
Tıp Akademisinden evlenme ve yönetmelikte belirti
len disiplin nedenleri ile çıkarılan öğrenciler, başka 
bir yükseköğretim kurumuna alınmazlar. 

BAŞKAN — İyi; ama biz daha evvelki metin
de, «Kendilerine, Gülhane Askerî Tıp Akademisin
den çıkarılma cezası verilen öğrenciler; Türk Silah
lı Kuvvetleri bünyesindeki başka bir yükseköğretim 
kurumuna alınamazlar» demiştik. 

Bu metinde ise, «Evlenme ve yönetmelikte belir
tilen disiplin nedenleri ile çıkarılan öğrenciler başka 
bir yükseköğretim kurumuna alınmazlar» diyoruz. 
Evet, «yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleri ile» 
deyince konu açıklanmış oluyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha önceki metin
de «Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki başka bir 
yükseköğretim kurumuna alınamazlar» şeklinde idi, 
burada «başka bir yükseköğretim kurumuna alına
mazlar» diye tamamen kısıtladık, 

Yalnız, kişisel olarak şunu ifade edeyim efen
dim, bu çok ağır bir cezadır. Anarşist falan da 
cezasını çektikten sonra yine başka bir öğretim ku
rumuna girebiliyor; bu öğrencilerin evlendi diye ha
yatı sönüyor veya bir disiplinsizlik etti diye okul
dan atılıyor ve başka bir üniversiteye devim ede
miyor. Bu öğrencilerden daha disiplinsiz olanlar, da
ha ağn- suç işleyenler diğer üniversitelerde okuyabili
yorlar. 

Müsaade ederseniz, bu hususu da takdirlerinize 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, ama burada; öğrenci askerî 
okula girip tam bitirmeye yakın, kendini okuldan 
attırmak için birçok yollar buluyor ve beş sene bila-
bedel - elbisesi, yiyeceği, içeceği, yakacağı, cep harç
lığı, her şeyi veriliyor - okuyor; beşinci veya altıncı 
sınıfa geldiğinde «beni nasıl olsa okuldan atarlar» 
deyip bir disiplinsizlik yapıyor. Okuldan atıldıktan 
sonra da başka bir yüksekokulu bitirip doktor çıkı
yor. Geçmişte bunları çok gördük. 

Bunun haricinde, basit disiplinsizlik olayları da 
var; artık kurul onları dikkate alır. Kendisini attır
mak için mi yapıyor, yoksa başka bir disiplinsizlik 
midir; onu ayırır. '"" 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bazı
ları da diyor ki; «ben bu okulla bağdaşamadım, bu
rayı beğenmedim; ayrılacağım^» 

BAŞKAN — Evet, öyle diyorlar; ama birinci, 
ikinci sınıfta aklınız nerede idi? 

TABÎP TÜMGENERAL NECATI KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yeni gelen öğrencilerden, özellikle 
istanbul'dan gelenlerden bir grup, bu kararı almışlar; 
«Biz nasıl olsa buradan kendimizi attırırız ve gider 
eski fakültemizde okuruz» diye düşünüyorlar. 

Onun için müsaade buyurursanız, bu bizim için 
hayatî bir konu, disiplin başka türlü sağlanamaz 
efendim. 

Arz ederim. 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Emirlerinizi 
doğru anlayabilmek için arz ediyorum Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Bu şekliyle Üniversitelerarası Seçme Yerleştirme 
Merkezine bildiririz, bir daha üniversitelerarası imtiha
na, hiçbir şekilde girmemesi lazım. 

Bu hüküm, yalnız tıp fakülteleri çerçevesiyle sınırlı 
olmuyor değil mi efendim? 

BAŞKAN — Tüm fakülteleri kapsıyor.- Zaten diğer 
bir fakülteye girecekse, baştan başlayacak demektir. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu (Temsilcisi) — Efendim, bu 
hüküm baştan başlamasına da manidir diye düşünü
yoruz. 

BAŞKAN — O hususu konuşmamız lazım. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, kastımız da bu zaten. 
Tıp fakültesine girmesin; ama okuyacaksa okusun. 
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BAŞKAN — Evet, mühendislik fakültesine iimtiha- ı 
na girer, kazanırsa birinci sınıftan başlar ve okuyacak- I 
sa okur, o başka. I 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, o kısma [ilave olarak, «Aynı fakül
teye olmamak kaydı ile diğer yükseköğretim kurum- I 
larına -eğer sınavını kazanmışsa- geçebilir» diyebiliriz. I 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, eski tabir yeterli idi: I 
«Diğer yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey I 
geçiş yapamazlar» hükmü konursa, zannederim, yeni- I 
den imtihana girebilmelerine imkân sağlar, ıtekrar I 
imfcihane girebilirler. I 

TABÎP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Efen
dim, tekrar tıp fakültesi sınavına girer ve kazanırsa, I 
eski öğrenimine devam eder. 

«Aynı fakülteye olmamak kaydıyla» diye bir ibare 
koyabiliriz. 

BAŞKAN — O zaman şöyle diyeceğiz: «öğrenci
ler, aym fakülteye... I 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Benzeri» demek lazım efendim. I 

TABİP TÜMGENERAL NECATÎ KOLAN I 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — «Diğer 
bir tıp fakültesi olmamak kaydıyla» demek lazım 

BAŞKAN — «Diğer bir tıp fakültesine alınmaz
lar» diyeceğiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî, 
öbür şekilde kalması büyük bir caydırıcılık getirecekti. 
Eğer fıkra burada yazıldığı şekilde kalırsa, askerî 
tıbbiyeye girmeye karar veren kişi, bunu düşünecek; 
«ben bu hareketi yaptığım zaman istikballim söner» 
diyecek. 

Şimdi ise, «doktor olmasam bile başka bir meslek 
sahibi olacağım» diyecek, yine nispeten lehine bir 
durum olacak, öbürü çok caydırıcı idi. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Genelkurmay Başkanım, öyle bir kişinin 
de kalması, ileride ordunun başına bir dert olurdu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O kişi 
için de «orduda kalması caiz değildir» derler, atarlar. 

^TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
tör) — Şartı bu kadar ehven tutmakta büyük bir 
mahzur yok, Sayın Genelkurmay Başkanım. 

Başka yükseköğretim kurumuna geçsin, okuyacak
la orada okusun. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Diğer bir yükseköğretim kuru
muna» mı diyelim? 

BAŞKAN — «Diğer bir yükseköğretim kurumuna 
alınmazlar» ifadesi yerine, «diğer bir tıp fakültesine 
alınmazlar» diyelim. 

«Yatay ve dikey» demeye de gerek yok; «alınmaz
lar» denilince mesele kalmaz. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Bu 
ifade hepsini kapsıyor efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dişçilik 
fakültesine girebilir. 

BAŞKAN — Eczacılığa girer. 
TABİP ALBAY İNAL ÜLGENALP (İhtisas Ko

misyonu Üyesi - Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Temsilcisi) — Okuduğu dersleri orada saydırırsa 
emsali sınıfa derhal gelir. 

BAŞKAN — Onu nasıl ifade edelim? 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Müsaade eder
seniz arz edeyim. 

FKB derseieri müşterek okunuyor. Bu sebeple 
eczacılık, dişçilik ve fen fakülteleri iki senesini sayabi
lirler. 

Bilgilerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Ona göre yazalım. 
TABİP ALBAY İNAL ÜLGENALP (İhtisas Ko

misyonu Üyesi - Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Temsilcisi) — «Sağlık ve fen bilimleri dışında» deni
lebilir efendim. 

Fen fakültesinde -FKB derslerinde- başlangıçta 
bazı müşterek dersler var, bunlar sayılabilir efendim. 

BAŞKAN — Yani, mühendis de mi olmasın? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — «Sağlık 
bilimleri dışında» dersek yeterli olur. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Diğer bir tıp fakültesi» şeklinde kalsın efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eczacı ve 
diğerleri hepsi beraber, oradan istifade ediyorlar. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bu takdirde eczacı olabiliyor efendim. 

BAŞKAN — Eczacı olsun; yani doktor olamaya
cak. 
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TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Doktor olamayacaksa, sadece «doktor» keli
mesini koyalım. 

BAŞKAN — Eczacılık bugün için geçerli bir 
meslek değil; birçok eczacı «ne olur beni eczacı olarak 
bir yere alsalar» xiiye müracaat ediyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dişçi olur, 
dişçilik geçerlidir. 

BAŞKAN — Dişçi olamaz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır 

olur; dişçiler de FKB grubuna girer. 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Arz edeyim 
efendim. 

Birbuçük senesini, üç sömestrini saydırabilir. 
BAŞKAN — Evet, FKB derslerini saydırabiılir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çene cer

rahisi der, bilmem ne der tekrar okula girer. 
BAŞKAN — Caydırıcılık, büsbütün mahvetmek 

değil, sokağa atmak değil. Öteki türlü yaparsak, sokağa 
atıyoruz, hayatı sönüyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
diğer fakültelere girecek, girsin. 

BAŞKAN — Biz de onu söylemek istiyoruz. Bir 
tıp fakültesine giremez. Bu kişi doktor olacaktı; «sen 
artık doktor olamazsın» denilir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bu ifade yeteıüi efendim, amacı çok iyi karşılar. 

BAŞKAN — Tabiî, doktorlukla eczacılık bir değil. 
Fıkrayı sizin dediğimiz gibi değiştirirsek, o zaman 

mühendislik fakültelerine de giremez. 
TABİP (TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — «Sağlık 
bilimleri dışımda» dersek, tıpla ilgili bir yükseköğretim 
yapamaz efendim. 

BAŞKAN — «Tıp fakültesi» yerine «sağlık bilim
leri fakültesi» mi diyelim? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — «Sağlık 
bilimleri ile ilgili fakülteler» diyelim. 

BAŞKAN — Bu konuyla ilgili fakülteleri ifade 
etmek için böyle bir tabir yok. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
(Yükseköğretim Kurulu Temsilciis) — Arz edeyim 
efendim. 

Teşkilat Kanunumuzda böyle bir tabir yok. Müsaa
de ederseniz, hangileri kastedıiliyorsa onları «tıp, diş 
hekimliği ve eczacılık» diye yazmak gerekir. 

BAŞKAN — Evet, bunu açıkça yazmak lazım. 
«Eczacı» kelimesini yazmıyoruz. 

45 inci maddenin son satırını, «Çıkardan öğrenciler 
diğer bir tıp fakültesine veya diş hekimliği fakültelerine 
alınmazlar» şeklinde düzeltiyoruz. 

45 inci maddenin son fıkrasını değişik şekliyle oku
tuyorum: 

«Gülhane Askerî Tıp Akademisinden disiplin yo
luyla çıkardan öğrencilerin kimlikleri bütün yükseköğ
retim kurumlarına, yükseköğretim Kuruluna, emniyet 
makamları ve ilgili askerlik şubelerine alınan çıkarma 
kararı ile birilikte bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akade
misinden evlenme ve yönetmelikte belirtilen disiplin 
nedenleriyle çıkarılan öğrenciler diğer bir tıp fakültesi
ne veya diş hekimliği fakültelerine alınmazlar.» 

BAŞKAN — Hangisinde var hangisinde yok bi
linmediği için, tüm yükseköğretim kurumlarına bildiri
yoruz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, o kısma da; «Öğrencile
rin kimlikleri ilgili yükseköğretim kurumlarına» deni
lebilir. 

BAŞKAN — Evet, «İlgili yükseköğretim kurum
larına» diyelim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bu ifade daha iyi olur; bu şekilde ilgisi belir
lenebilir. 

BAŞKAN — Fıkranın eski şekliyle, çıkarılan öğ
renciler hiçbir yükseköğretim kurumuna alınmıyordu 
da, onun için «bütün yükseköğretim kurumlarına» 
demiştik. «Bütün yükseköğretim kurumlarına» cüm
lesini «ifflgili yükseköğretim kurumlarına» şeklinde 
değiştiriyoruz. 

Bir de, bu durumu, bütün askerlik şubelerine mi 
bildireceğiz? Kendi ilgili askerlik şubesine bildirece
ğiz değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «İlgili askerlik şubelerine» denilmiş efendim. 

BAŞKAN — «Askerlik şubesine» diyelim. -
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör )— Efendim, «öğrenciler» deyince; «öğrenciler» 
kelimesi çoğul olduğu için, «şubelerine» denmiş, ikisi 
de çoğul. 

BAŞKAN — «Kendi askerlik şubesine» diyelim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu gibi 

kişiiler hakkında Askerlik Kanununun hangi maddesi 
uygulanacak? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa göre derhal çağrılıp, askere alınır
lar. 
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BAŞKAN — Bu kişi tecilliydi, tecili hemen kal
dırılacak. O takdirde, hemen imtihana girer de ka-
zanabilirse mesele yok, kazanamazsa hemen askerlik 
şubesi onu çağırır. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim, derhal çağırır ve askere alır. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Askerlik 
yaşına ulaşmışsa askerlik şubesi onu çağırır. 

BAŞKAN — Tabiî, askerlik çağına gelmiştir. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Mesela 
birinci sınıfta olursa daha askerlik çağına gelmemiştir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «İlgili askerlik şubeleri» ibaresini «kendi asker
lik şubelerine» olarak mı değiştireceğiz Sayın Cum
hurbaşkanım? 

BAŞKAN — Tabiî, «kendi askerlik şubelerine» 
olacak; çünkü «ilgili» kelimesi iki defa geçiyor. 

«Kendi askerlik şubelerine» olarak değiştiriyoruz. 
45 İnci maddenin son fıkrası üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
45 inci maddenin son fıkrasınubu düzeltmelerle 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiş'tıir. 

Başka bir önerge olmadığına göre yürürlük mad
desine geçiyoruz. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 52. — Bu Kanunun 49 uncu madde

sindeki hükümler, 1.1.1984 tarihinde, diğer hükümleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 53. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

2. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 2218 
Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (2/169) 
(S. Sayısı: 734) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu
nun 2218 sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor 734 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgililer 

yerlerini almışlardır. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.,. Etmeyenler../Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 2218 Sayılı 
Kanunla Değişik 5 (fmci Maddesine Bir Fıkra Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklîif 
MADDE 1. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanu

nunun 22118 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Harp Okullarında okuyan öğrencilerden evlenen
ler ile yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleriyle ay
rılanlar hiçbir şekilde başka yükseköğretim kurumla
rına alınmazlar. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün yük
seköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, 
emniyet mensuplarına ve ilgili askerlik şubelerine 
alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir. Bunun dı
şında kalan nedenlerle ayrılan öğrencilerin Silahlı 
Kuvvetler bünyesindeki yükseköğretim kurumları ha
riç olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarına ya
tay ve dikey geçişlerinin yapılmasına ait esaslar, Yük
sek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

BAŞKAN — Bundan önce kabul ettiğimiz kanu
nun ilk şeklinde «hiçbir yükseköğretim kurumuna 
giremez» deniliyordu. Ona paralel olsun diye böyle 
bir değişiklik getirildi. Fakat sonradan o kabul et
tiğimiz kanunun ilgili maddesinde değişiklik yaptık 
ve «Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesine giremez, 
diğer yükseköğretim kurumlarına girebilir» dedik. 

(1) 734 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

544 — 



M. G. Konseyi B: 185 17 . 11 . 1983 0 : 1 

Şimdi bu durumda burada bir haksızlık olmu
yor mu? 

Bunun muadili yok; bu muhakkak başka 'bir fa
külteye girecek, çünkü bunun karşılığı yok. 

Harp Okulunda evlenen öğrenci var mı? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Yok efendim,, ben hiç duymadım. 
VECDİ GÖNÜL (Yüksek öğretim Kurulu Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bize geçen sene 
iki müracaat oldu; disiplin sebebiyle Harp Okulun
dan ayrılmışlar. Disiplin maddeleri, 'bizim Üniversi
te Disiplin Yönetmeliğinin temas etmediğ madde
lerdi; nöbet gibi. 

Ancak, Nihat Özer Paşamızın yaptığı incelemeler 
sonucunda, asıl suçu yönetmelikte belirtilmediği için 
bunlar, burada yazıldığı şekilde ele alınmadı. 

Böyle bir durum olabiliyor. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Zaten, disiplin nedenleriyle ayrılan
ların çoğu bu durumda. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Herhalde hedef de bu Sayın Cumhurbaşka
nım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet
meliğe sarahat getirecek bâzı disiplin konularına İn
hisar eden bir fıkra konmalı. 

BAŞKAN — Şimdi, halihazırda böyle bir fıkra 
yok değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
yok efendim. 

Doğrudan doğruya gidiyorlar. Demin tıbbiyeliler 
için mevzubahis olan durum aynen bizde de, Hava 
Kuvvetlerinde de açıkça var. 

Bu gibi öğrenciler disiplini kastı olarak bozuyor
lar; ifadelerinde de açıkça «ben bu disiplin suçunu 
ayrılmak için yapıyorum» şeklinde söylüyorlar. 

Kara Kuvvetleri Komutanıyken de aynı konuyu 
teklif ettim; o zaman kanun değişikliği yapılmadığı 
için böyle kalmıştı ve günümüze kadar bu böyle 
geldi. 

Şimdi, böyle bir fırsatla bunu tekrar buraya ge
tirme imkânı bulundu ama, şimdi öbür tarafa böy
le bir imkân sağlayınca, buna ne yapacağımız hu
susunda YÖK'ün dikkat nazarı çekilebilir, nitekim 
nazara almamış. 

Yönetmeliğin disiplin maddelerine sarahat getir
mek suretiyle, bizim asıl konumuz olan sahalardan 
ayrılırsa, sadece onlara inhisar ettirme yolu arana
bilir. 

BAŞKAN — Oraya, «yönetmelikte belirtilen di
siplin nedenleriyle» şeklinde konabilir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O nok
ta üzerinden hazırlanacak yönetmeliğe sarahat ge
tirilip, yalnız onlara bunun uygulanması sağlanabilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Evet, mesela; selam vermemek de 
disiplinsizliktir, emre itaatsizlik de disiplinsizliktir. 

BAŞKAN — Bölük komutanına yumruk atmak 
da disiplinsizliktir. Gerçi onun neticesinde cezasını da 
alır, o ayrı. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Hiçbir sakıncası yok, böyle kalabilir efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
şimdi bu tarzda zabıtlara da geçti. Yönetmelikte şu 
noktayı belirtmek suretiyle, asıl disiplinsizliğin tümü
nü oraya yazmak suretiyle sadece onlara uygulana
bilir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — O zaman bunun değişikliğine gerek kalmıyor, 
Sayın Cumhurbaşkanım. «Yönetmelikte gösterilen ne
denler» denince, bu onu karşılayacak, açıklık yönet
melikte olacak demektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. 
BAŞKAN — Bunun bir mahzuru da yok değil, 

var. Böyle bir ters durum olursa «İlk önce okulu bi
tireyim» der. Aslında, onun okuldan gitmesi daha iyi
dir. Başka bir üniversiteye girme Ihakkı da olmayınca 
o çocuğun durumu ne olacak? 

Bütün melanet içinde duruyor, sadece dışı feta. 
Orduyu bozacak, Orduda teğmen var, üsteğmen var; 
Orduyu ifsat edecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
zaten o maksadı güdenler kendilerini saklıyor, kendile
rini hiç belli etmiyor. 

BAŞKAN — Hayır; öyle öğrenciler de var ki, 
«ben bu mesleği yapamayacağım» diyor ve bu yüz
den de birinci sınıftan, ikinci sınıftan itibaren disip
lin notunu bozduruyor, bozduruyor ve bunun sonu
cunda okuldan çıkarılıyor. Bu gibi öğrenciler için 
diğer yüksekokul ve fakültelere yatay ve di'key geçiş 
de yok. Bu öğrenciler üniversite giriş imtihanına ye
niden girip, kazanırlarsa birinci sınıftan okumaya baş
layacaklar. Bu durumda olanlar için; «askerliğini yap
mayanlar üniversite giriş imtihanına alınmazlar» diye 
bir hüküm koyabiliriz ve böyle olanları askere alırız. 
Ama Harp Okulu askerlikten sayılır değil mi? 
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HÂKİM AUBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efen
dim, Harp Okulunda geçen süre askerliğinden sayıl
mıyor, derhal askere almıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Disiplin
sizlik gibi durumlarda sayılır da, bu tarzda olanlar 
için ceza niteliğindedir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Tard edilenler askere alınıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Ama, birinci sınıftan atılanlardır on
lar. Yani, bugün üçüncü sınıftan, dördüncü sınıftan 
atılan bir öğrenciyi askere alıyor musunuz? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Nasıl olur; Harp Okuluna duhul ta
rihi; askerliğe duhul sayılır, yani askerlik yapıyor sa
yılır. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî iSavunma Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
Askerlik Kanunu buna cevaz vermediği için, uygula
ma bu şekildedir. 

.BAŞKAN — Biz, bundan evvel 21-22 Mayıs olay
larına karışıp Harp Okulundan atılanları bir kanunla 
kabul ettirdik. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bize, bu ko
nuda çok müracaat geliyor efendim. 

BAŞKAN — Yani, Harp Okulundan atılanlar 
doğru askere gönderiliyor?.. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen
dim. Bu durumda olanlar, «biz askerlik yaptık, bize 
yeniden askerlik yaptırıyorlar» diye müracaat edi
yorlar. 

'BAŞKAN — «Öğrencilerden evlenenler ile, yö
netmelikte belirtilen disiplin nedenleriyle» ibaresi onu 
sağlıyorsa mesele yok. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bu durum orada açıklandı mı mesele yok efen
dim. Yani bu onu karşılar. 

«Anarşist, terörist giremez» denilecek ve böyle bir 
hüküm kanuna girecek. 

BAŞKAN — Onda da bir düzenleme yapmak la
zım. 

Okuldan disiplin yoluyla atılanlar hakkında, di
siplin kurulu kararı çıkar; disiplin kurulu toplanır 
ve karar verir. İşte o kurul kararında; «'Bu öğrenci

nin diğer yükseköğretim kurumlarına gitmesinde sa
kınca vardır» denilir. Öğrenci hakkında öyle bir ka
rar çıkarsa o takdirde diğer öğretim kurumlarına gi-
damemeli; yoksa normal olarak ufak tefek disiplinsiz
liklerden ötürü bir karar alınmış ise, onlar başka yük
seköğretim kurumlarına geçebilmeli. Fakat bugüne 
kadar benim tecrübem odur ki, böyle ufak tefek di
siplinsizliklerden ötürü okuldan çıkarılan pek yoktur. 
Ağır bir disiplin suçu işlemesi lazım; yoksa öyle ko
lay kolay/bir öğrenciyi okuldan çıkarmazlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Silah
lı Kuvvetlerde kalması caiz değildir» hükmü verildi
ği andan itibaren okulda tutmamak lazım, işte asıl 
bu suç olur. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, 
Yükseköğretim Kanununda bunlarla ilgili madde var, 
okuyayım. 

«Türk Cez Kanununun ikinci kitabının birinci ba
bında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cü
rümler sebebiyle hüküm giyenler yükseköğretim ku
rumlarına giremezler.» Bu hükmün paralelinde, ona 
benzetilerek; «Disiplin suçu işleyerek okuldan atılan
ların orduda kalması caiz değildir» dediğimizde, ona 
paralel olarak bu aksaklığı gidermiş oluruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biz Yük
sek idare Mahkemesine yazdığımız zaman, Yüksek 
idare Mahkemesi disiplin suçu dolayısıyla okuldan 
atılanlar hakkında karar alamıyor. Orada şunlar, şun
lar disiplin suçudur diye tadat edilmiş. Fakat yasa
ya şöyle bir hüküm koyup da ;«Bu tarzda disiplin 
suçu işleyenler için böyle bir karar alınmıştır» dersek, 
o zaman Yüksek idare Mahkemesi bunlar hakkında 
herhangi bir ret kararı veremez. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Komutanım, evvela madde; 
«disiplin nedeniyle ayrılanlar» diyor. O halde mek
tep idaresi, disiplin suçu nedeniyle o öğrenciyi okul
dan ayırmaya karar verecek. Hangi hallerde disiplin 
suçu nedeniyle okuldan uzaklaştırılacaksa, bu yönet
melikte belirlenir. Disiplin kurulu toplanacak bir de
fa ona karar verecek. Buraya getirilecek olan husus; 
o öğrendi ayrıldıktan sonra ne yapılacağıdır. Ayrıl
dıktan sonra başka bir fakülteye gidemez. Ayrılma 
şartlarını tespit'etmek lazım. Disiplinsizlik nedeniyle 
ayırmaya mektep idaresi karar verecek, ondan sonra 
bu öğrenci nereye gidecek, işte burada yapılacak olan 
iş o hususu tasrih etmektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — öbür tür-
lü olursa, o zaman daha hafif olan diğer disiplin suç-
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larından dolayı okuldan çıkarmama durumu ortaya 
çıkar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Zaten çıkarmayacak, demin arz et
tiğim gibi; selam vermeme gibi suçlardan dolayı öğ
renciyi okuldan çıkarmayacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlardan 
dolayı da okuldan çıkan bazen oluyor. Yani öyle ki, 
öğrencinin herhangi bir kötü niyeti yok, sırf okulu 
sevmemiş : Selam almıyor, geç kalkıyor vesaire. Di
siplin notunu düşürüyor, düşürüyor ve sonunda okul
dan gidiyor. Ama aslında hiçbir kötülüğü de yok. Böy
le olanlar da var. Fakat çoğunluk beri tarafta. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Onu okuldan çıkarıp çıkarmamaya 
mektep idaresi karar verecek. 

BAŞKAN — Biz buna şöyle desek : «Harp Okul
larında okuyan öğrencilerden evlenenler ile yönetme
likte belirtilen disiplin nedenleriyle ayrılanlardan, ay
rılma kararında sarahaten belirtilenler hiçbir şekilde 
başka yükseköğretim kurumlarına alınmazlar.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Ayrılma 
kararında durumları sarahaten belirtilenler» şeklinde 
desek. * 

BAŞKAN — İşte ben de öyle diyorum, yani ka
rarda belirtilecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Bunun hukukî geçerliliği şüpheli ola
cak. Yargıtaya başvurdu mu hukukî geçerliliği şüp
heli olabilir. 

BAŞKAN— «O da disiplin yoluyla ayrıldı onun 
durumu benimkine giremez» diyecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Harp Okulları Kanunun
dan çıkarılma şartlarını müsaade ederseniz okuya
yım : 

«Okuldan çıkarılma 
Harp okullarında öğrenimde bulunan öğrenciler 

aşağıdaki hallerde okullardan çıkarılırlar : 
a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yö

netmelikte saptanacak ahlak notunu kaybedenler. 
b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğ

renci niteliğini kaybettiklerine dair Yüksek Disiplin 
Kurulunca haklarında karar verilenler. 

c) öğrenimlerini bu kanuna göre çıkarılacak yö
netmelikte belirtilen azamî süre içinde tamamlayama
yanlar ve mahkeme kararıyla öğrencilik hukukunu 
kaybedenler. 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara daya
lı olarak sağlık durumları bakımından Harp Okulu 
öğrenimine devam olanağı kalmayanlar. 

e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğre
nim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içlinde 
niteliklerini değiştirenler. 

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar ha
riç diğer nedenlerle çıkarılanlara kendileri için Dev
let tarafından yapılan masraflar faizleriyle birlikte 
ödettirilir; ancak bu borçları askerlik hizmetleri sü
resince ertelenir.» 

BAŞKAN — öyledir de, bazı esaslar da yönet
melikte vardır. Mesela, yatağını yapmamışsa şu ka
dar puan, verilen emri dinlememişse şu kadar puan 
eksi olarak verilir, sonunda bu puanlar toplanır. O 
galiba 300 puandan başlar. 100 puanın aşağısına düş
tü mü, ahlak notu dediğimiz o disiplin notu düşer, 
okuldan çekilir. Onlar hangi suçlardır ve kaç nottur, 
onların hepsi yönetmelikte var. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Zaten getirilen şu düzenleme de (f) den sonra (g) 
fıkrası olarak buraya ilave edilecek. Yani çıkarılma 
nedenlerinin birisini de bu teşkil edecek. 

Dolayısıyla «Disiplin yönetmeliğinde belirtilecek 
olan» dendiği zaman yönetmeliğe getirilecek açıklık 
esas oluyor. 

BAŞKAN — Bir senede disiplin yoluyla okuldan 
çıkarılan böyle kaç kişi var? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şu anda 
tam kesin arz edemeyeceğim, fakat son zamanlarda 
miktarı fazla idi; fakat bu normal devrede çok az, 
şimdi azaldı. 

KORGENERAL MUHİTTİN FlSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Yalnız bu hafta toplanan 
kurul kararına bakarsak, arttı efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlar da
ha evvelden geliyor; 25 - 30 kişi var. 

BAŞKAN — Onlar artık subay çıkmış. Harp Oku
lundan çıkarılanları soruyorum. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Son za
manlarda pek ~yok Sayın Cumhurbaşkanım, azalma
ya başladı. Tabiî, bu nadirattan, yani anormal dev
renin meydana getirdiği bir durumdu. 

BAŞKAN — O halde böyle kalsın. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönetme

likle idare kendıi elinde tutabilir. Yönetmelikte belir
tilir, bu da idareyi daha çok dikkate sevk edecektir. 
Yani bunun sonucunda idarenin bu kararı verirken çok 
dikkatli olması lazım, onu düşündürecektir. 
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BAŞKAN — Harp Okulunun tıp fakültesine na
zaran tabiî bir özelliği var. Tıp fakültesinden doktor 
çıkıyor, burada muvazzaf subay çıkıyor. Buradakile-
rinin çok daha disiplinli olması lazım, öteki tarafa 
hüküm koyduk, buraya koymazsak çok tuhaf olur. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bazi Askerî Hastanelere Döner Sermaye 
Tahsisine Dair Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu^ (2/168) (S. 
Sayısı : 732) (1) 

(1) 732 S, Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine 
Dair Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, subay, askerî memur, 

astsubay, uzman jandarma çavuş, ve uzman çavuş 
emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, tç 
Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirlenen 
ailelerinden kimsesiz olup da devamlı bakım ve gö
zetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi 
ve gözetimlerini sağlamak amacıyla bazı askerî has
tanelere döner sermaye tahsisine ilişkin esas ve usul
leri kapsar. 

BAŞKAN — 1 linçi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye tahsisi 
MADDE 2. — 1 inci madde kapsamına girenler

den devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanların ba
rındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak 
üzere, Millî Savunma Bakanlığınca özel bakım için, 
uygun görülecek askerî hastanelere toplam 100 mil
yon liraya kadar #döner sermaye tahsis edilir. 

BAŞKAN — îlk konuşmamızda da belirttiğimiz 
gibi, buradaki 100 milyon lira azamî rakam olarak 
konuldu buraya. Yoksa, 5 milyon lira falan diyordu
nuz buna, değil mi? 

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

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BA-
YÜLKEN — Artabilir diye düşündük efendim. 

BAŞKAN — Hani belki ileride lazım olur, diğer 
hastanelere de gerekebilir diye koydunuz?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BA-
YÜLKEN — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, şimdilik 
dört beş milyon lira kâfi gelecek efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, dört beş milyon lira kâfi ge
lecek. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaynak 
MADDE 3. —Döner Sermaye; Millî Savunma 

Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Üçüncü sırada, Bazı Askerî Hastanelere Döner 
Sermaye Tahsisine Dair Kanun Teklifi ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer 
almaktadır. 

Bu rapor 732 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış

tır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
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yapılacak aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerin
den elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan olu
şur. 

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı 
olmaksızın sermaye tutarına eklenir. Ancak, bu şekilde 
artışlarla orantılı olarak Millî Savunma Bakanının 
teklifi ye Maliye Bakanının uygun görüşüyle sermaye 
artırımı sağlanır. 

ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kâr
lar hesap dönemini izleyen yılın 4 üncü ayı sonuna 
kadar Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili 
Saymanlığa yatırılır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzeninde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

bu konu geçen gün de görüşüldü, ödenmiş sermaye 
belli bir tutarı bulduktan sonra, kârlar Genel Bütçe
ye irat kaydediliyor. Acaba, hastanelerin döner ser
maye bölümündeki hastalarının tedavisinde kullanılan 
bazı tıbbî cihaz, alet vesaire donanımların onarım ve 
bakımları veya bunların geliştirilmesi için para la
zım olursa, bu parayı Devlet mi verecek? Bunun için 
kârdan bir kısım para ayrılsa ve bu parayla onarım 
ve bakımlar yapılsa olmaz mı diye düşünüyorum. 

BAŞKAN —^Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Koinisyonu Başkam) — Sayın Cumhur
başkanım, aslındji biz bu çarkın, tıbbî cihaz da da
hil, devlet sermayesiyle, devlet katkısıyla döneceğini 
düşünüyoruz. Yaini bunu 100 milyon, 200, 300 mil
yon da yapsak Şunları karşılamaz; bu bir yardımcı 
paradır. Ama biıj kârın, Genel Bütçeye gelir kaydedil
mesi, döner semjıaye esprisi içinde vardır. Biz bura
da başka bir kolaylık getirdik; Millî Savunma Baka
nımız istediği takdirde, Maliye Bakanlığı ile birlikte 
bunun sermayesijni arzu ettiği kadar, her zaman, ar
tırabilecektir. Ya£ıi, fiiliyatta bu kâr hiçbir zaman Ha
zineye gitmeyecektir. Böyle bir endişemiz yok efen
dim. 

BAŞKAN —iKeşke gitse. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O kadar kâr 
etsek de gitse efendim. 

BAŞKAN —{ Çünkü, bütün döner sermayelerde 
bunu koyuyoruzj 

MÎLLÎ SAVpNMA BAKANI Ü. HALÛK BA-
YÜLKEN — Bağışlar da olabiliyor bazen efendim. 
Ö zaman bu jnfeddeye göre sermaye artırılabilecek, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bağışlar da olacak tabiî. 
3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir ye giderler 
MADDE 4. — özel bakım veren hastanelere ka

bul edilen kişilerden alınacak yatak ve yemek ücret
leriyle döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan diğer 
hâsılat döner sermayenin gelirlerini; döner sermaye
nin memur ve işçi kadrolarında çalıştırılan personele 
ödenen ücretler ile diğer hizmetler için yapılacak har
camalar döner sermayenin giderlerini oluşturur. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye ve alım satım işleri 
MADDE 5. — Döner Sermaye işlemleri 1050 Sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanununa tabi değildir. . 
Döner Sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve 

giderler için malî yılın sonundan itibaren en geç iki 
ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gi
der belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilan
ço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre 
içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

6 neı maddeyi okutuyorum : 
Ücret 
MADDE 6. — Döner Sermaye işlerinde ek görevle 

görevlendirilen subay ve astsubaylara, Millî Savun
ma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca 
50-250 arasında tespit edilecek gösterge rakamının 
her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilen aylık katsayısı 
ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek gö
rev ücreti olarak ödenir. 

BAŞKAN —• Bu yalnız subay ve astsubaylarla il
gili; burada hemşire falan olursa ne olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, personel daha ziyade ya doğrudan doğ
ruya bunun kadrosunda olacak veya bir hastanemizin 
kadrosunda olacak; ama devamlı burada çalışacak. 
Onlar için ek görev düşünmüyoruz. Ek görevi düşün-



M. G. Konseyi B : 185 

sek bile, zaten 657 sayılı Kanunla da çelişkiye düşü
yor. Onun için böyle düşündük. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 7. — Döner Sermayenin işletilmesiyle 

ilgili her türlü malî ve idarî işlemlerin yürütülme 
şekli, muhasebe usulleri, iştirak payları, alınacak ya
tak ve yemek ücretleri, hastaneye kabul ve taburcu 
edilme ve disiplin işlerine ve Döner Sermaye Yöne
tim Kuruluna ait esaslar Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanan bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. . 

Teşekkür ederiz. 
4. — 4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka

nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis
yonu Raporu. (2/167) (S. Sayısı : 730) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına 
geçiyoruz. 

(1) 730 S. Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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Dördüncü sırada. 4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı 
Yargıtay Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 730 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Kâşif oğlu. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Siyasî 
Partiler Kanununun İD uncu maddesine göre, Cum
huriyet Başsavcılığında her siyasî parti için bir sicil 
dosyası tutulacağı ve bu sicil dosyasında kuruluş, bil
diri ve eklerinin bulunacağı, ayrıca merkez karar 
organlarıyla il ve ilçelerde görevli kişilerin bu kayda 
geçeceği; ayrıca her siyasî partiye kayıtlı üyelerin da
hi bu listede yer alacağı; bu değişikliklerin siyasî par
tiler tarafından 6 ayda bir Cumhuriyet Başsavcılığı
na bildirileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu kadar kapsamlı bir çalışmanın yapılabilmesi 
için, Yargıtay bünyesinde ve Cumhuriyet Başsavcılı
ğına bağlı olarak bilgisayar işlem merkezi kurula
caktır. Huzurunuza getirilen teklif, bu işlem merkezi
nin ilk kuruluşunu sağlamak bakımından gerekli kad
rolarının sağlanmasına ilişkindir. Kadrolar, teknik 
hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfına dahildir. 
Teknik hizmetler sınıfında kadrolu memur atanma
sı mümkün olmadığı takdirde, 12 Eylül r980'den son
ra çıkarılan 2333 sayılı Kanuna göre kadro karşılığı 
gösterilmek suretiyle, bu teknik hizmetler sınıfına söz
leşmeli personel de atanacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler..., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yar

gıtay Kanununa aşağıdaki madde geçici 10 uncu 
madde olarak eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — Yargıtayın mevcut kad
rolarına; Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye 
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kadar Cumhuriyet Başsavcılığında kurulacak olan 
Bilgisayar İşlem Merkezi için, 

a) Teknik hizmetler sınıfından; 
1. Bilgisayar programcısı için 1 adet î inci de

rece kadro, 
2. Bilgi işlem sistem çözümleyicisi için 1 adet 

2 nci derece kadro, 
3. Bilgi işlem sistem çözümleyici yardımcısı için 

1 adet 3 üncü derece kadro, 
4. .Bilgisayar analisti için 1 adet 3 üncü derece 

kadro, 
5. Bilgisayar sistem çözümleyici için 1 adet 3 ün

cü derece kadro, 
6. Bilgisayar sistem çözümleme yardımcısı için 

1 adet 4 üncü derece kadro, 
b) Genel idare hizmetleri sınıfından 4 adet 3 ün

cü derece kadro, 
Eklenmiştir. 
Teknik hizmetler sınıfına giren kadrolara sözleş

meli personel de atanabilir.» 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

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

5. — 17,7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, 
İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu, (D. Meclisi : 
1/675; M. G. Konseyi : 1/622) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 469; M, G. Konseyi S. Sayısı : 727) (1) 

(1) 727 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasına ge
çiyoruz. 

Gündemimizin 'beşindi sırasında, 17.7.1964 ta
rihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 727 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Başkanı, Sayın Bakan ve ilgililer yerlerini almışlar
dır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Sös almak isteyen var mı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal G&venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 17 Temmuz 
1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunla sanatçılar, Sosyal 
Sigortalar Kanunu kapsamına alınmışlardır. 

Aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinde de, si
gortalılara 10 yıllık geri borçlanma imkânı tanın
mıştır. Geçici 8 inci maddede İse, ileri yaştakilere 
yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, geçmişteki hiz
metlerini çalışma belgelerine dayanarak kanıtlamak 
koşuluyla 10 yıllık hizmetlerinin sigortada geçmiş 
hizmetler gibi sayılacağı öngörülmüştür^ 

Çalışma belgesi, sigortalının geçmişteki hizmetle
rini gösteren bir belgedir. Bu belge, işveren tarafın
dan düzenlenmektedliır. İşveren belli değilse, mes
lek kuruluşu veya sendika da bu belgeyi düzenleye-
bilmektedir. 

Bu belgeye göre prim ödenmesi söz konusu ol
mayıp, borçlanma ile fark ıbu noktada toplanmak
tadır. Bir sigortalının hem geri borçlanmadan ve hem 
de çalışma belgesinden birlikte yararlanması müm-
Ikün değildir. Ancalk, yanlış bir yorumlama sonucu 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 1978 yılında bu iki mü
esseseyi birleştirerek bir kısım sanatçıya yaşlılık ay
lığı bağlamıştır. 

25 Nisan 1983 tarihli Hükümet tasarısıyla, ilgili 
sigortalılardan prim alınma koşuluyla bu sorunun 
çözümlenmesi öngörülmüştür. 

Komisyonumuz da genelde bu tasarıya katılmış
tır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kurumu buna 
«peki» diyor. Çünkü, yapılmış bir işlem var ve bu-

| güne kadar da bunlara yaşlılık aylığı verilmiş^ 
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SOSYAL GÜVENLİK. BAKANI SADIK Sİ
DE — Sayın Cumhurbaşkanım, buna ihtiyaç vardı 
şimdi getirilen tasan bir haksızlığı ortadan kaldıracak
tır. Çünlkü bu bir borç olmuştur. Özellikle o uygulama
nın bu dönem tashihinde de sayısız fayda vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî, sanatkârlara elimizden gelen 

bütün yardımları yaptık ibugüne kadar. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

—* Devam da ettireceğiz efendim., 
BAŞKAN — Tabiî, bu hususu Anayasaya da 

koyduk; «Sanatkârlar korunur» diye, değil mi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi Mşkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başk% söz almak 
isteyen var mı? Yolk. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayıü Sosyal Sigortalar Ka
nununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasan» 

MADDE 1, — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçidi maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 506 sayılı Kanuna, 2167 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 
inci madde ile kanun kapsamına alınanlardan 11.7.1978 
tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka-
ıdar 506 sayılı Kanunun değişik Geçici 8 indi madde
sinde belirtilen çalışma belgesi ile 2167 sayılı Kanuna 
göre borçlanmaya esas hizmet belgesi verenler veya 
bunların ölümü halinde halk sahipleri, bu belgelerde 
kayıtlı hizmetlerin tamamının; 

A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç üç ay içinde Kuruma yazılı olarak baş
vurmak, 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçer
li olan prime esas asgarî günlük kazanç üzerinden 
hesaplanacak malullük, yaşlılik ve ölüm sigortaları 
prim borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç 6 ay 
içlinde kuruma ödemek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 
Bunlar için ayrıca borçlanmaya esas hizmet belge

si istenmez., ' 
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Kuruma tevdi edilen ve meslek kuruluşlarınca 
veya ilgili dernek veya vakıflarda onaylanmış bu
lunan borçlanma belgeleri için ayrıca işveren onayı 
aranmaz. 

Bu suretle borçlandırılan hizmetler prim veya ke
senek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borç
lanılmış hizmetlere katılır. 

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürele
rin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç 
tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götü
rülür. 

BAŞKAN -̂ - Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2., — 506 sayılı Kanuna 2167 

sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen Ek 1 
inci madde ile Kanun kapsamına alınanlara, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan ödeme
leri geri alınmaz. 

BAŞKAN — Geçici 2 ndi madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada açıkla
ma maksadıyla vurgulamak istediğim bir konu var; 
1980 yılından sonra bu gibi üyelerden olup da, baş
ka bir deyişle usulsüz olarak emekli maaşı alan sa
natçılara, 1980 yılından sonraki kanunlarla yapılan 
zamlar, usulsüz emekli maaşı aldıkları için kendile
rine ödenmemiştir. 

Burada bloke edilen bu paraların ise, prim borç
larına karşılık olmak üzere, sigortaca prim borçları
na mahsup edilmesi öngörülmüştür. Buna katıldığı
mız için, bir açıklama olarak da zabıtlara geçmesi 
açısından arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yani, o farklar prim borçlarına 
mahsup edilecektir, ödenmeyecektir, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

iBAŞKAN — Tabiî, zaten prim borçları vardı de
ğil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş/kileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Siz de buna taraftansınız, değil mi 
Sayın Balkan? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Evet, tatbüikat bunu gerektiriyor Saıyın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan geçici 1 inci ve 2 nci 
maddenin bağlı olduğu çerçeve 1 linçi maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Ka'bul edenler.?. Bitmeyenleri.. 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorumı: 
MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihini izleyen 

aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

17 . 11 . 1983 0 : 1 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. • -

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?;.•.: Yok. 

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

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

Efendim, bugün için görüşülecek başka bir ko
nu bulunmadığından bilahara tespit edilecek gün ve 
saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 16,30ı 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

185 İNCİ BİRLEŞİM 

17 Kasını 1983 Perşembe 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu 
Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo
nu Raporu (2/H65) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 inci 
Ek) 

2. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 2218 
Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddes'ine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu (2/ 169) 
(S. Sayısı: 734) 

3. — Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye 
Tahsisine Dair Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu (2/168) (S. 
Sayısı : 732) 

4. — 4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununa 'Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis
yonu Raporu (2/167) (S. Sayısı : 730) 

5. — 17.7.1964 Tarihli ve 50(6 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine 
Da'ir Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Gü
venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu (D. 
Meclisi : 1/675; M. G. Konseyi : 1/622) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 469; M. G. Konseyi S. Sayısı : 727) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 729 a 1 inci EK 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Oramiral Nejat Tümer'in Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nu Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 

(2/165) 

İhtisas Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 15 Kasım 1983 
Esas No. : 2/165 
Karar No. : 177 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Deniz Kuvvetleri Komutam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Oramiral Nejat Tümer'in Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanun Teklifi 14.11.1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyinde görüşülmüş olup, 
Kanun Teklifinin 49 uncu ve 50 nci maddeleri yeniden incelenmek üzere Komisyona iade edilmiştir. 

özlük haklarıyla ilgili 49 uncu madde ve yönetmeliklerle ilgili 50 nci madde açıklığa kavuşturularak ye
niden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Yurdakul GÜNCEK Alton ATEŞ Ahmet ÖZTEKER 

Tuğamiral Mu. Alıb. Kur. Yb. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly, Yb. 

Özlük haklan 

MADDE 49. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli askerî öğretim elemanlarının ve bu Akademide 
yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören askerî personelin özlük haklarına ilişkin ödeme
lerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Öğretim elemanlarına, başasistan ve uzmanlar hariç olmak üzere, ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği, idarî görevi bulunanlara da, aynı Kanunun 13 
üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde baş asistan ve uzman durumunda olanlara ve bu Akademide yüksek 
lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askerî personele ihtisasları süresince, almakta ol
dukları aylık tutarının (Ek gösterge dahil) fc 80'i eğitim ödeneği olarak ödenir. 

Ancak, yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 s yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngö
rülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Meslek ve sanat
larını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere üniversite ödeneği de ödenmez. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin öde
meler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. 



— 2 — 

Bu Kanunun 32 nci maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, meslek ve sanat
larını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim demanlarma, görev 
unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en çok 18 saate kadar 
verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak, ek 
ders ücreti ödenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören sivil tabiplere yapılacak ödemelerde, aynı 
durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki emsali personele yapılan ödemeler esas alınır, 

Yönetmelik 

MADDE 50. — Aşağıdaki hususlar, yönetmelikle düzenlenir ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlü
ğe konur. 

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının görev, işleyiş, yetki ve sorumlu
lukları, 

b) Öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, gerektiğinde akademik un-
ı vanlarından mahrum bırakılma esasları, 

c) Doçentlik sınavına başvuranlarda, bilimsel yeterlik dışında Genelkurmay Başkanlığınca aranacak ni
telikler, başvuru ile ilgili usul ve esaslar, 

d) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, seminer ve doktora çalışmalarının ne 
ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek derslerle ilgili hususlar, 

e) Ders kitaplarının ve teksirlerin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar, 
f) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayımlarla ilgili usul ve esaslar, 
g) Lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretim, sınıf geçme ve değerlendirme esasları, diplomalar

la ilgili hususlar, öğrenci kaynakları, azamî öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak nitelikler ile kayıt ve ka
bul şartları, 

h) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında 
veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar, 

i) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve sa
vaş hallerindeki görevleri; seferberlik ve savaş hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin 
eksik öğrenimlerini tamamlamaları, gerektiğinde eğitim ve öğrenimlerini diğer yükseköğretim kurumlarında sür-
dürmeleriyle ilgili usul ve esaslar, 

j) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin Genelkurmay Başkanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 
k) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Bilimsel Denetleme Kurulunun kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve 

sorumlulukları, 
1) Döner sermaye işletmelerinin kurulması, işleyişi ve muhasebe usulleriyle ilgili esaslar, 
m) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve bunlardan alınacak ücretlerle ilgili esaslar, 
n) Yabancı öğrencilerin tabi olacağı hususlar, 
o) öğrencilerin devletçe karşılanacak ihtiyaçları, 
p) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar. 
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Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729'a 1 inci Ek) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 734 

Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgene
ral Nurettin Ersin'in 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 2218 
Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis

yonu Raporu. (2/169) 

15 Kasım 1983 

MÎLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 2218 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkam 
ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Çeşitli nedenlerle Harp Okullarından çıkarılanlara yapılacak işlemleri ve uygulamaları, bunların yatay; 
veya dikey geçişlerinin nasıl yapılacağını açıklığa kavuşturmak maksadıyla, 1462 sayılı Harp Okulları Kanu
nunun 2218 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesine bir fıkra eklenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle, «1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 2218 Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» düzenlenmiştir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 15 Kasım 1983 
Esas No. : 2/169 
Karar No. : 176 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Nurettin ERSİN'in 1462 Sayılı 

Harp Okulları Kanununun 2218 sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi, Komisyonumuzca incelenerek görüşülmüştür. 

Harp Okullarından çıkarılanlara yapılacak işlemleri ve bunların yatay ve dikey geçişlerini düzenleyen Ka-ı 
nun Teklifi, Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Üye Üye 
Yurdakul GÜNÇER Taner UZUN AY, Ahmet ÖZTEKER 

Tuğamiral Dz. Kur. AJb< Kur, Yb, 
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GENELKURMAY BAŞKAM VE M.G.K. ÜYESt 
ORGENERAL NURETTİN ERSİNİN TEKLİFİ 

1462 Saydı Harp Okulları Kanununun 2218 Sayılı 
Kanımla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanu
nunun 2218 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Harp Okullarında okuyan öğrencilerden evlenenler 
ile yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleriyle ayrı
lanlar 'hiçbir şekilde başka yükseköğretim kurumları
na alınmazlar. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün yük
seköğretim kurumlarına, Yüksek öğretim Kuruluna, 
Emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine alı
nan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir. Bunun dışın
da kalan nedenlerle ayrılan öğrencilerin Silahlı Kuv
vetler bünyesindeki yükseköğretim kurumları hariç 
olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarına yatay 
ve dikey geçişlerinin yapılmasına ait esaslar, Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3̂  — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

1462 Saydı Harp Okulları Kanununun 2218 Sayılı 
Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

IMADDE 1. — Kanun teklifinin 1 inci maddesi 
aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kanun teklifinin 2 nci maddesi 
aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kanun teklifinin 3 üncü maddesi 
aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 734) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 732 

Bazı Askerî Hastanalere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra

poru. (2 /168) 

14 Kasım 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLİĞİNA 

Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ,ayrılan subay, askerî memur, ast
subay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlar ile Tür'k Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 
uncu maddesinde belirtilen ailelerinden, hastalanmaları halinde 'bakacak yakınları bulunmayan ve devamlı 
bakım ve gözetimleri gereken kişilerin Döner Sermaye tahsis edilecek askerî hastanelerden yararlanmaları 
sağlanmaktadır. 

Halen faaliyetlerini sürdürmekte olan bazı askerî hastanelere Döner Sermaye tahsis edilmek suretiyle 
anılan hastanelerde yatacak kişilerin emekli, dul, yetim ve malûllük maaşları olduğu için yatak ve yemek üc
retleri de kendilerinden alınacağından, bu Kanun Teklifi ile hazineye herhangi bir yük getirilmeksizin sayı
lan kişilere huzurlu 'bir ortamda hayatlarının idamesi sağlanmış, sağlık sigortalan pekleştirilmiş olmaktadır. 

Teklif ile ayrıca bu güne kadar 30-300 lira brüt ücretle ek görevli olarak çalışan subay ve astsubay
ların, çalışma şevk ve verimini artırmak amacıyla, bu ücretin kısmen günün şartlarına uydurulmasına çalı
şılmış, kanunun 'bütünlüğünün bozulmaması için ayrıntılar yönetmeliğe bırakılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin bu maddesi ile, subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandar
ma çavuş emeklileri ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belir
lenen ailelerinden kimsesiz, bakım ve gözetime muhtaç olanların döner sermaye tahsis edilen bazı askerî has
tanelerde barındırılarak hayatlarının geri kalan bölümlerini huzur içinde geçirmeleri amaçlanmıştır. 

Ayrıca, maddede belirtilen ve devamlı bakım ve gözetime muhtaç olan kişilerin, döner sermaye tahsis 
edilen askerî hastanelerde barındırma, bakım, tedavi ve gözetimlerinin bu Kanun esaslarına göre yapılacağı 
hususu belirtilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile kanun kapsamına giren kimsesiz ve devamlı bakım ve gözetime muhtaç Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensubu emeklilerin ve bunların ailelerinin barıldınlması, bakımı, tedavi ve gözetimleri için 
Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülecek hastanelere Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden açılacak fa
sıldan 100 milyon liraya kadar döner sermaye tahsis edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — Teklifin bu maddesi ile döner sermayenin nelerden oluşacağı açıklanmış, sermayenin artı
rılarak daha fazla kişinin yararlandırılması için, bağış ve yardımların tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmak-
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sızın sermaye tutarına ekleneceği öngörülmüştür. Bu eklemenin bağış ve yardımlardan dolayı sermaye tuta
rını aşan miktar oranında Millî Savunma Bakanının tek lifi, Maliye Bakanının oluruyla sağlanacağı açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

Madde 4. — Teklifin anılan maddesinde döner sermaye tahsis edilen hastanelerin gelirlerinin;. hasta
nelere alınacak kişilerin ödeyeceği yatak ve yemek ücretleri, döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan diğer 
hâsılattan; giderlerinin ise döner sermayenin memur ve işçi kadrolarında çalıştırılan personele ödenecek üc
retlerle diğer hizmetler için yapılacak harcamalardan oluşacağı açıklanmış; böylece bu hastaneler Hazineye 
yük olmaktan kurtarılmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile döner sermaye işlemlerinin 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi 
olmayacağı belirtilirken malî yıl sonunda hazırlanacak bilanço ve eklerinin Sayıştay ve Maliye Bakanlığına 
gönderiliş usulü düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Teklifin ücret başlıklı bu maddesi ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
149 uncu maddesinin sağladığı imkânla subay ve astsubayların ek görevle çalıştırılması öngörülmüş, 657 sa
yılı Kanunda benzer hüküm bulunmadığından diğer personel için ek görevle çalıştırılması öngörülememiş-
tir. Bugüne kadar döner sermaye ile işletilen kuruluşlarda ek görevle çalışan ve 12.6.1959 tarihinde çıkarı
lan 7356 sayılı «Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine Bağlı Fabrikalara Döner Sermaye Tahsisine Dair 
Kanun» un 11 inci maddesi uyarınca, bugün için hiçbir maddî değeri kalmayan brüt 30 - 300 lira arasın
da cüzi bir ücretle çalışan personelin çalışma şevk ve verimini artırmak ve bu konuda diğer döner sermaye 
kanunları uygulanmasından dolayı devamlı olarak yapılan haklı müracaatları karşılamak amacıyla, subay 
ve astsubaylara verilecek ücretler kısmen günün şartlarına uydurularak yükseltilmiştir. 

Madde 7. — Teklifin anılan maddesi, ile döner sermayenin işletilmesiyle ilgili detayların Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek bir yönetmelikle düzenleneceği hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 8. — Bu maddede Kanunun yürürlük tarihi açıklanmıştır. 
Madde 9. — Teklifin bu maddesi ile Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir. 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Esas No. : 2/168 
Karar No. : 282 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

14.11.1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «iBazı Askerî Hastanelere Döner Ser
maye Tahsisine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir., 

Hazineye herhangi bir yük getirmeden, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bazı askerî hastanelerinin ka
pasitesinin değerlendirilmesi ile, Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllar hizmet vermiş olanlar ve bunların îç 
Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen ailelerinin daha huzurlu bir şekilde hayatlarının idamesi 
sağlanmış olacaktır. 

Yukarıda belirtilen gerekçe uyarınca olumlu bulunan teklifin tümü ve maddeleri Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir., 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yandırması (Kâıtlip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Aîriiral Tuğgeneral Miy. Yb, 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 732) 

Bütçe - Plan Kondisyonu Raporu 

14 Kasım 1983 



TEKLİF 

Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine 
Dair Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, sulbay, askerî memur, 
astsubay, uzman jandarma çavuş, ve uzman çavuş 
emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç 
Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirlenen 
ailelerinden kimsesiz olup da devamlı bakım 
ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, ba
kım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak amacıyla bazı 
-askerî hastanelere döner sermaye tahsisine ilişkin esas 
ve usulleri kapsar. 

Döner sermaye tahsisi 

MADDE 2. — 1 inci madde kapsamına girenler
den devamlı hakim ve gözetime muhtaç olanların ba
rındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak 
üzere, Millî Savunma Bakanlığınca özel bakım için, 
uygun görülecek askerî hastanelere toplam 100 milyon 
liraya kadar döner sermaye tahsis edilir. 

Kaymak 

MADDE 3. — Döner Sermaye; Millî Savunma 
Bakanlığı 'bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece 
yapılacak aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerin
den elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı 
olmaksızın sermaye tutarına eklenir. Ancak, bu şekilde 
artışlarla orantılı olarak Millî Savunma Bakanının 
teklifi ve Maliye Bakanının uygun görüşüyle sermaye 
artırımı sağlanır. 

Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kâr
lar hesap dönemini izleyen yılın 4 üncü ayı sonuna 
kadar Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili 
Saymanlığa yatırılır. 

Gelir ve giderler 

MADDE 4. — Özel bakım veren hastanelere ka
bul edilen kişilerden alınacak yatak ve yemek ücret
leriyle döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan diğer 
hâsılat döner sermayenin gelirlerini; döner sermayenin 
memur ve işçi kadrolarında çalıştırılan personele 
ödenen ücretler ile diğer hizmetler için yapılacak 
harcamalar döner sermayenin giderlerini oluşturur. 

Millî Güvenlik Konseyi 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine 
Dair Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen ka^ 
bul edilmiştir. 

Döner sermaye tahsisi 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka« 
bul edilmiştir. 

Kaynak 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Gelir ve giderler 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Şayjs* ı 232) 
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(Teklif) 

Döner sermaye ve alım satım isleri 

MADDE 5. — Döner Sermaye işlemleri 1050 Sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanununa tabi değildir, 

Döner Sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve 
giderler için malî yılın sonundan itibaren en geç iki 
ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gi
der belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilan
ço ve tiklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre için
de Maliye 'Bakanlığına gönderilir^ 

Ücret 

MADDE 6 — Döner Sermaye işlerinde ek görevle 
görevlendirilen subay ve astsubaylara, Millî Savunma 
Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca 50-250 
arasında tespit edilecek gösterge rakamının her yıl 
(Bütçe Kanunlarında gösterilen aylık katsayısı ile çar
pılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücre
ti olarak ödenir. 

Yönetmelik 

MADDE 7. — Döner Sermayenin işletilmesiyle il
gili her türlü malî ve idarî işlemlerin yürütülme şekli, 
muhasebe usulleri, iştirak payları, alınacak yatak ve 
yemek ücretleri, hastaneye kabul ve taburcu edilme ve 
disiplin işlerine ve Döner Sermaye Yönetim Kuruluna 
ait esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Millî Savunma (Bakanlığınca hazırlanan bir yönetme
likte gösterilir.! 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.. 

(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Döner sermaye ve alım satım işleri 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Ücret 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

• • • 

Millî Güvenlik Konseyi KS. Sayısı : 732) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 730 

4 . 2 . 1 9 8 3 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Kon

seyi Adalet Komisyonu Raporu. (2 /167) 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayıü Yargıtay Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Gerekçesi ilişikte «unutmuştur. 

Gereğini takdirlerinize saygı ile arz ederim. 
Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

Siyasî Partilere ilişkin işlemlerin sağlıklı yüriiltülme si için Yargıtayda Cumhuriyet Başsavcılığı emrinde Bil
gi İşlem Merkezi Kurulmaktadır. Teklif bu işlem merkezinin çalışmasını sağlayacak kadrolarm verilmesine iliş
kindir. 

Adalet Komisyonu Rapora 

T.C.^ 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 14 Kasım 1983 
Esas No. : 2/167 
Karar No* : 125 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sayın Sedat CELASUN tarafın
dan yapılan «4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi» ve Gerekçesi Komisyonumuza havale edilmekle incelendi : 

Teklifin gerekçesinde de açıklandığı üzere, Siyasî Partiler Kanunu yönünden Cumhuriyet Başsavcılığına 
verilen görevleri en üst düzeyde, sağlıklı ve kısa sürede yerine getirebilmek üzere, Cumhuriyet Savcılığı emrin
de Bilgi İşlem Merkezi Kurulacağı, bu ünite için kadroya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. İstenilen kadrolar Yar
gıtay kadrolarına ilave edilmekle beraber, teknik kadrolara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerektiğinde, 
sözleşmeli eleman da atanacaktır. 

Teklif Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına sunulur, 

Üye Üye 
Muzaffer BA$KAYNAK Kemalettin ALİKÂSİFOĞLU Erdem GÜYER 

Hâkim Tümgeneıral 'Başsavcı Yaırdancıa 



— 2 

TEKLİF 

4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yar
gıtay Kanununa aşağıdaki madde geçici 10 uncu mad
de olarak eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — Yargttayın mevcut kadro
larına; Genel Kadro (Kanunu yürürlüğe girinceye kadar 
Cumhuriyet Başsavcılığında kurulacak Olan Bilgi Sayar 
İşlem Merkezi için, 

a) Teknik Hizmetler Sınıfından; 
1, Bilgi Sayar Programcısı için 1 adet 1 inci de

rece kadro, 
2< Bilgi İşlem Sistem Çözümleyicisi için 1 adet 

2 nci derece kadro, 

3. Bilgi İşlem Sistem Çözümleyici Yardımcısı için 
İ adet 3 üncü derece kadro, 

4. Bilgi Sayar Analisti için 1 adet 3 üncü derece 
kadro, 

5. Bilgi Sayar Sistem Çözümleyici için 1 adet 3 
üncü derece kadro, 

6İ Bilgi Sayar Sistem Çözümleme Yardımcısı için 
î adet 4 üncü derece kadro, 

(b) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 4 adet 3 ün
cü derece kadro, 

Eklenmiştir. 

Teknik Hizmetler Sınıfına giren kadrolara sözleş
meli personel de atanabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(M. G. K.) 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir-

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

* • » 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 730) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 727 

1 7 . 7 . 1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Mec

lisi : 1/675; M. G. Konseyi : 1/622) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 469) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 10 Ekim 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3709 (1/675) 4365 

Konu : Kanun Tasarısı 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Ekim 1983 tarihli 173 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayın Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 25 Nisan 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1487/03617 

DANIŞMA İMECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde 
kararlaştuılan «17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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.17.7.1964 TARİHLİ VE 506 SAYILI KAMUNA ÎKÎ GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 
TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Tasarıda, 2167 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.7.1978 tarihinden itibaren, Kanunî süresi içerisinde 
Sosyal Sigortalar Kurumuna çalışma belgesi vermiş bulunan sanatçılara, bu belgedeki kayıtlı hizmetlerinin 
borçlandırılmasına imkân sağlanmakta ve bu suretle, 506 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (B) 
bendinin (c) fıkrasında yer alan, «Borçlandırılan süreler bu Kanunun geçici 8 inci maddesinin uygulanma
sında nazara alınmaz» hükmü karşısında aylık tahsisi yapılanların durumuna çözüm getirilmektedir. 

Ayrıca, hizmetleri işyeri kayıtları ile doğrulanamaması sonucu, bildirge ve bordroları iptal edilmiş sa
natçılara da, borçlanma hakkı tanınarak mağduriyetlerinin giderilmesi düşünülmüştür. 

Sanatçıların bir çoğunun ileri yaşta olması ve bunun doğal sonucu olarak ekonomik sıkıntı içinde ola
cakları dikkate alınarak; borçlanma ücretinin hesabı günün asgarî ücreti yerine belgeyi verdikleri tarihteki 
asgarî ücret üzerinden yapılması uygun görülmektedir. * 

Bundan başka; geçici 8 inci maddeye göre düzenlenen çalışma belgesi, ücret karşılığı olmaksızın değerlen
dirilirken bu hizmet süreleri prim karşılığı borçlandırılmak suretiyle Kuruma da ayrıca gelir sağlanmaktadır. 

Bu sigortalıların 2167 sayılı Kanuna göre Kuruma verdikleri borçlanma belgelerinin işverenlerince onay
lanması gerekirken, genellikle bağlı kuruluşları tarafından onaylanması karşısında, bu belgelere ide tasarıda 
geçerlilik kazandırılması amaçlanmıştır. 

Aylık bağlanmış bulunan sanatçılardan bağlanmış bulunan aylıkların geri alınması, yargı oranlarının da 
bağlanmış bulunan aylıkları müktesep hak olarak kabul etmesi ve bunun sonucu olarak Sosyal Sigortalar 
Kurumu aleyhine açılacak davaların muhtemelen kaybedilebileceği, bu durumda ise mahkeme masraflarının 
Kurumca fuzulen ödeneceği, ayrıca müzayaka halinde bulunan söz konusu sigortalılara da malî yük getire-' 
ceği göz önüne alınarak Kanunî olarak terkinine imkân sağlanması öngörülmektedir. 

17.7.1964 TARİHLİ VE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA İKİ GEÇİCİ MADDE EK
LENMESİNE DAİR KANUN TASARISI MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki geçici madde eklenmesine dairdir. 
Geçici Madde 1. — 2167 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kanun kapsamına alınanlar, bu 

Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 506 sayılı Kanunun değişik geçici 8 inci maddesinde belirtilen ça
lışma belgesini ve 2167 sayılı Kanuna göre Kuruma verilen çalışma belgelerinde belirtilen sürelerin -ta
mamının- sigortalı veya haksahibi tarafından borçlanılabileceği, 'bunun da Ihada önceki prim veya kesenek 
ödenmek suretiyle çalışılan sürelerle birleştirilebileceği esası getirilmektedir. 

2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 506 sayılı Kanun kapsamına alınanların borçlanma belgelerinin 
işverence onaylanmasının imkânsız olması sebebiyle meslek kuruluşlarınca onaylanmasının yeterli olacağına 
yer verilmiştir. 

Ayrıca, bu Kanundan hangi süreler içinde yararlanılabileceğine ve borç tutarının da nasıl hesaplanıp, 
hangi sürede ödenmesi gerektiğine yer verilmiş, bundan başka sigortalılık başlangıç tarihinin de ne şekil
de hesaplanacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu Madde, daha önce aylık, bağlanmış bulunanlardan ödemelerin geri alınmasının 
güçlüğü -hatta imkânsızlığı- karşısında Kanunî olarak terkinine imkan tanımaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madlde 3. — Yürütme maddesidir. 
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Sosyal Güvenlik tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Sosyal Güvenlik İş ve İsçi 8 Kasım 1983 
İlişkileri Komisyonu 

Esas No. : 1/622 
Karar No. : 19 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Ekim 1983 tarihli 173 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına gönderilen «17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda görüşülmüş ve esasda 
aynen benimsenmekle 'birlikte aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan ve borçlananların borçlanmaya esas 
olarak alınan «çalışma ve borçlanmaya esas hizmet belgelerinin kuruma verildiği tarihteki geçerli olan prime' 
esas asgarî günlük kazanç» ifadesi «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas asgarî 
günlük kazanç» olarak değiştirilmiş ve böylece sosyal güvenliğin temel dayanağı olan nimet-külfet dengesi 
sağlanmış ve bent buna göre reda'kte edilmiştir. 

Komisyonumuz düzenlemesine göre bir yıllık borçlanılacak miktar 480X34X0.20X12 = 39 168 TL. 
olacaktır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki «Meslek kuruluşlarınca» ifadesine söz konusu belgeleri 
FtLM-SAN Vakfı, T.t.F.t.S. Filmciler Derneği tarafından verilmiş olması dikkate alınarak «veya ilgili der
nek veya vakıflarca» deyimi eklenmiştir. 

Geçici 2 nci maddede ise; «aylık» deyimi metinden çıkartılmak suretiyle yakacak avansı veya sosyal yar
dım zammı gibi .diğer ödemelerin de geri alınması önlenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi esasta benimsenmekle birlikte ifade değişikliği yapılmıştır. 
Millî Güvenlik Konseyinin tensiplerine arz olunur 

Başkan Üye Üye 
Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR Nuri ERNAM 
Dz. öğ. Alb. Hv. Prs. Kd. Bnb. S.S.K. Yönetim 

Kurul Üyesi 

Üye Üye 
Tuğrul AĞAR Kemal OKTAR 
Sos. Güv. Bak. S.S.K. Tahsis 

Müs. Yrd. Dairesi Bşk. Yrd. 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

l 
X 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

GEÇİOI MADDE 1. — 506 sayılı Kanuna, 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen ek 1 inci 
madde ile kanun kapsamına alınanlardan 11.7.1978 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 506 
sayılı Kanunun değişik geçici 8 inci maddesinde belirtilen çalışma belgesi ile 2167 sayılı Kanuna göre borçlan
maya esâs hizmet belgesi verenler veya bunlann ölümü halinde hâk sahipleri, bu belgelerde kayıtlı hizmetlerin 
tamamını; 

A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak, 
B) Yukarıda sözü edilen çalışma ve borçlanmaya esas hizmet belgelerinin Kuruma verildiği tarihte geçerli 

olan prime esas asgarî günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim bor
cunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Kuruma ödemek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 
Bunlar için ayrıca borçlanmaya esas hizmet belgesi istenmez. 
Kuruma tevdi edilen ve meslek kuruluşlarınca onaylanmış bulunan borçlanma belgeleri için ayrıca işveren 

onayı aranmaz. 
Bu suretle borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanıl

mış hizmetlere katılır. 
Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, 

borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna, 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen ek 1 inci 
madde gereğince, Kanun kapsamına alınanlara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan aylık öde
meleri geri alınmaz. 
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'(DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN) 

17,7.1964 Tarihli ve 506 Saydı Sosyal Sigortalar Ka
nununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 506 saydı Kanuna, 2167 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 
1 inci madde ile kanun kapsamına alınanlardan 
11,7.1978 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar 506 sayılı Kanunun değişik Geçici 8 
inci maddesinde belirtilen çalışma belgesi ile 2167 
sayılı Kanuna göre borçlanmaya esas hizmet belgesi 
verenler veya bunların ölümü halinde hak sahipleri, 
bu belgelerde kayıtlı hizmetlerin tamamım; 

A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç üç ay içinde Kuruma yazık olarak baş
vurmak, 

B) Yukarıda sözü edilen çalışma ve borçlan
maya esas hizmet belgelerinin Kuruma verildiği ta
rihte geçerli olan prime esas asgarî günlük kazanç 
üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları prim borcunu, tebliğ tarihinden itibaren 
en geç 6 ay içinde Kuruma ödemek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 

Bunlar için ayrıca borçlanmaya esas hizmet bel
gesi istenmezü 

Kuruma tevdi edilen ve meslek kuruluşlarınca 
onaylanmış ibulunan borçlanma belgeleri için ayrıca 
işveren onayı aranmaz. 

Bu suretle borçlandırılan hizmetler prim veya 
kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce 
borçlanılmış hizmetlere katılır. 

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süre
lerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç 
tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürü
lür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna 2167 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen Ek 1 
iinci madde gereğince, Kanun kapsamına alınanlara, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan 
aylık ödemeleri geri alınmaZi 

SOSYAL GÜVENLİK İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

17.7,1964 Tarihli ve 506 Saydı Sosyal Sigortalar Ka
nununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ (MADDE 1. — 506 sayılı Kanuna, 2167 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 
inci madde ile kanun kapsamına alınanlardan 11.7.1978 
tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar 506 sayılı Kanunun değişik Geçici 8 inci madde
sinde belirtilen çalışma belgesi ile 2167 sayılı Kanuna 
göre borçlanmaya esas hizmet belgesi verenler veya 
bunların ölümü halinde hak sahipleri, bu belgelerde 
kayıtlı hizmetlerin tamamını; 

A) IBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren engeç üç ay içinde Kuruma yazılı olarak baş
vurmak, 

B) (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçer
li olan prime esas asgarî günlük kazanç üzerinden 
hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
prim borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç 6 ay 
içinde kuruma ödemek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 

Bunlar için ayrıca borçlanmaya esas hizmet belge
si istenmez. 

Kuruma tevdi edilen ve meslek ' kuruluşlarınca 
veya ilgili dernek veya vakıflarca onaylanmış bu
lunan borçlanma belgeleri için ayrıca işveren onayı 
aranmaz. 

Bu suretle borçlandırılan hizmetler prim veya ke
senek ödemek suretiyle (geçmiş veya daha önce borç
lanılmış hizmetlere katılır. 

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürele
rin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç 
tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götü
rülür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna 2167 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen Ek 1 
inci madde ile, Kanun kapsamına alınanlara, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan ödeme
ler geri alınmaz. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

11.4.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakam 
R, Bay azı t 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
Af, Özgüneş 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. Af. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. Af. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Af- Turgut F. İlkel 

tmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu Af. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakım 
S. Side 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihini izle
yen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Sosyal Güvenlik İş ve İşçd İlişkileri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihini izleyen 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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