375 ve 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ve 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 27.7.1967 Tarih ve 926
Sayılı, 18.3.1986 Tarih ve 3269 Sayılı, 28.5.1988 Tarih ve 3466 Sayılı
Kanunların Bazı Maddeleri ile 481 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun
' (Resmî Gazete ile yayımı: 10.12.1993 Sayı: 21784)
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MADDE 1. - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

\

MADDE 28. - A) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde veya Millî Savun
ma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek benzeri kritik yörelerde özel harekât veya
operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sımfı kadrola
rında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine göre görevlendirilen perso
nel ile Olağanüstü Hal Bölge Valisi ile yardımcılarına 5 000, erbaş ve erlere 2 500 gösterge raka
mının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçmemek üzere,
fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak Millî Savunma ve İçişleri bakanlarının
müşterek teklifi ve Maliye Bakanının görüşü üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda ay
lık ek tazminat (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.
Ancak,
a) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinden; komando ve
dağ komando tugayı, alayı, taburu ve bölüklerinde, özel kuvvetler komutanlığı birliklerinde, jan
darma komando birliklerinde, jandarma istihbarat grup ve timlerinde, jandarma özel harekât timle
rinde, mekanize jandarma komando timlerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma, uzman
erbaş, erbaş ve erler ile muharebe görev uçuşuna katılan helikopter pilotları ve teknisyenler,
b) Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden muharebe görev uçuşuna katılan pilotlar ve si
lah sistem operatörleri ile fiilen görevlendirilen ileri hava kontrolörleri,
c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan özel harekât personeli, fiilen uçuş göre
vine katılan pilot ve teknisyenler (sözleşmeli statüde olanlar dahil) ile patlayıcı maddeleri zararsız
hale getirme ve yok etme hizmetlerinde fiilen çalışan bomba imha uzmanları ve istihbarat grupu
personeli,
İçin birinci paragrafta belirtilen azamî göstergelerin iki katını aşmamak üzere farklı gösterge
belirlenebilir.
Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu bölgelerde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen
istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin risk ve zorluğuna göre birinci ve ikinci paragraf hü
kümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödeme de dik
kate alınmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir.
Bu tazminat fiilen görev yapılan süre ile orantılı olarak ay sonunda ödenir.
B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Ka-
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nunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Mü
dürlüğünde görevli sözleşmeli personel. Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro
karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir il
ler ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belir
lenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üze
re aylık ek tazminat Ödenebilir.
Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesileceği,
ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, perso
nelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve devletin malî im
kânları dikkate alınarak, ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan
onayı ile tespit edilir.
Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise emsa
li personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir.
Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.
Kamu İktisadî teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya
malî imkânları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapma
ya yetkilidir.
Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir.
MADDE 2. - a) 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin dördüncü, be
şinci, altıncı ve yedinci fıkraları,
b) 481 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı maddesi,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195,196,197 ve 198 inci maddeleri,
e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158, 159,160 ve 161 inci madde
leri,
f) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun
21 inci maddelerinde geçen "mahrumiyet yeri ödeneği" ibareleri,
g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 28 inci maddesi,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. - a) 19.7.1987 tarihinden sonra Olağanüstü Hal Bölge Valiliği emrinde
görev yapmış olanlardan bu tarihten sonra bölgede en az bir yıl çalışmış veya ölüm, emeklilik ya
hut görev başında sakatlanma sonucu bir yıl dolmadan bölgeden ayrılmış olanlar ile halen bölgede
çalışan kamu görevlilerine; 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kanunla yürürlükten
kaldırılan hükümlerine göre nemalandınlmak üzere adlarına Toplu Konut Fonuna yatırılmış bulu
nan meblağlar, neması ile birlikte, 31.12.1994 tarihini geçmemek üzere başvuru tarihlerinden iti
baren en geç altı ay içinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına ödenir.
b) 5.3.1993 tarihinden, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 481 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 1 inci Maddesine göre kendilerine nemasız ödeme yapılan personele de, bu
Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde nemaları ödenir.
c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, bu Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 28
inci maddesinin önceki hükümlerine göre ödenen tazminattan en az bir yıl süreyle yararlanmış ve
ya ölüm, emeklilik yahut görev başında sakatlanma sonucu bir yıl dolmadan bu tazminatın öden
diği bölgeden ayrılmış olanlar ile halen bölgede çalışan kamu görevlilerine; nemalandınlmak üze
re adlarına Toplu Konut Fonuna yatırılmış bulunan meblağlar neması ile birlikte, 31.12.1994 tari-
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hini geçmemek üzere başvuru tarihlerinden itibaren en geç altı ay içinde kendilerine veya kanunî
mirasçılarına ödenir.
d) (a) ve (c) fıkrası hükümleri; her iki bölgede ödenen tazminatlardan yararlanma süresi top
lamı bir yılı aşanlar için de aynen uygulanır.
e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Toplu Konut Fonuna yatırılmamış miktarlardan, (a),
(c) ve (d) fıkralarında belirtilen geri ödeme şartlarına haiz olan personele ilişkin olanlar doğrudan
personelin kendisine veya kanunî mirasçılarına kurumu tarafından ödenir. Diğer personele ait olan
lar tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilmiş olup emanet hesaplarında bekletilenler ise kuruma gelir
yazılır.
Bu madde hükümlerine göre personele yapılacak ödemelerden sonra Toplu Konut Fonu adına
Türkiye Emlak Bankasında açılan hesaplarda nema dahil kalan bakiye, 1.4.1995 tarihinde Bütçeye
gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir.
Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak her türlü düzenlemeyi yapmaya ve tereddütleri
gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan hükümlere göre
kendilerine ek tazminat ödenen sözleşmeli personele (Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel
Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli
kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) 31.12.1994 tarihine kadar, sürekli işçilere yeni bir toplu
iş sözleşmesi veya münferit iş akdi yapılıncaya kadar, mahallî idareler ile bunlara bağlı
kuruluşlarda görevli memurlara ise bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 15.12.1993
tarihinde ödenen miktarlar üzerinden (Toplu Konut Fonu adına Türkiye Emlak Bankasında açılan
hesaba yatırılan miktar da kendilerine verilmek suretiyle) ek tazminat, katsayı ve tazminat
bazındaki artışlar dikkate alınmaksızın ödenmeye devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun 1 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan üst sınır, bütçe
kanunlarıyla bir tespit yapılıncaya kadar 6 000 000 lira olarak uygulamr. Bu miktarı % 50 oranına
kadar artırmaya Başbakan yetkilidir.
MADDE 3. - Bu Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası ile 2 nci maddesinin (g) bendi yayımını izleyen
aybaşından, geçici 1 inci maddesinin (b) fıkrası yayımı tarihinden, diğer hükümleri ise 15 Ocak
1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

43
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-

Sayfa
136
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125:158,163:164,207:211

I. - Gerekçeli 384 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 nci Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III. - Esas No.: 1/633

