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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :794

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet
Senatosu Milli Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları Ra
porları (M. Meclisi : 1/28; C. Senatosu : 1/566)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 86)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 1135

7.6.

1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öneeRkle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur.
Saygılarımla.
Cahit Karakas
Millet Meclisi Başkam

Not : Bu tasarı 3 . 1 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona
havale edilmiş ve Genel Kurulun
6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Saysı: 86)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı: 101-113/08167

27 . 12 . 1977

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
26 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın bedeli verilmesi hakkında
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz edmm.
„..,
^
Süleyman Demırel

GEREKÇE
Barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin temel kadrolarında gösterilen subay, askeri memur, astsubay ve
sivil memurların iaşe olunmalarını temin amacıyla ilk defa 1941 yılında kabul edilen 4105 sayılı ve 1943 yı
lında kabul edilen 4367 sayılı kanunlarla birer eı tayınının istihkak olarak verilmesi ve bu istihkakın kazan
dan yemek suretiyle veya aynen yahut da bedelen yerine getirilmesi hüküm altına alınmıştır. 4367 sayılı Ka
nunda söz konusu istihkakın bedelen verilmesi halinde ödenecek miktarın Maliye ve Milli Savunma Bakan
lıklarınca müştereken belirleneceği de öngörülmüştü. Daha sonra 1956 yılında yaşama koşullarındaki deği-
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siklik ve tüketim maddelerinin fiyatlarında meydana gelen artışlar gözönüne alınarak Silahlı Kuvvetlerin temel
kadrolarında yer alan personele verilmekte olan er tayın istihkakının bir aylık tutarının 6706 sayılı bir Ka
nunla subay ve astsubaylara, tayın bedeli olarak 110 lira, sivil memur ve hizmetlilere ise 50 lira olarak öden
mesi kararlaşturılmıştı. Üç yıl sonra bu miktarlar 7238 sayılı Kanunla % 50 nispetinde artırılarak 165 ve 75
lira şeklinde düzenlenmiş ve bu şekilde günün yaşama koşullarıyla, gereken paralellik sağlanmıştır.
Anılan kanunların gerek hazırlanışrndaki gerekçelerinin ve gerekse de yasama organındaki müzakereleri
sırasında tutulan Meclis tutanaklarının tetkikinde, açıkça anlaşılacağı üzere barışta ve savaşta Silahlı Kuvvet
lerin temel kadrolarında gösterilen personelin Devletçe iaşe olunmalarını sağlamak amacıyla konulan er ta
yın istihkakının verilmesindeki ananeden anıdan personelin görevde, eğitimde tatbikat veya manevralarda ve
ya, savaş halinde fizik olarak asgari ölçüde beslenmesini temin ederek diri ve dinamik bir biçlimde hizmet
yapabilmesini sağlayabilmektir.
Son defa 1959 yılında artırılan er tayın istihkakının bir aylük tutarım ifade eden tayın bedeli miktarı ara
dan geçen 18 yılı aşkın bir süre içinde en ufak bir değişikliğe tabi tutulmaksızın günümüze kadar aynı öl
çüyü koruyarak gelmiştir. Halbuki bir erin 1959 yılında iaşe olunmasını sağlayan birim fiyat ölçüsü günü
müzde bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Geçen süre içersinde besin maddelerinin fiyatlarındaki hızlı ar
tış yaşama koşullarındaki başdöndüırücü değişiklik ve günümüz insanının beslenme konusunda oluşturduğu
modern yöntemler göz önünde tutulacak olursa 7238 sayılı Kanunun getirdiği esaslar içinde Silahlı Kuvvetler
Personelinin 1919 yılında belirlenen fiyat birim ölçüsüne göre iaşe olunabilmesi mümkün değildir.
Buna göre tayın istihkakının değişen piyasa koşullarına ve tedavüldeki para değerine göre paralelliğini
sağlayacak ve uyum kazandıracak bir değişkene bağlanmasını temin amacıyla subay, askeri memur, astsu
bay, uzman jandarma çavuşlarıyla Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memurlara tayın bedelinin veriliş maksa
dına sadık kalmak ödemeleri belli bir düzeyde tutmak ve bütçe imkânlarımı da gözönünde bulundurmak su
retiyle günlük er tayın istihkakımın bir aylık tutarının tayın badeli olarak verilmesini sağlayacak biçimde ha
zırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın badeli verilmesine ilişkin kanun tasarısı ile değişen yaşa
ma koşulları ve fiyat konjonktürümle gerekli uyumun sağlanması amaç bilinmiştir. 1977 yılı Bütçe Kanununa
göre erin günlük tayın istihkakı 14,69 lira olarak belirlendiğine nazaran bu durumda tayın bedeli miktarı yak
laşık 440 lira olmaktadır.

22 . 6 . 1977
Millet Meclfei Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/750 esas numarada kayıtlı kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygîlarımla arz ederim.
13 . 1 . 1977
Konya Milletvekili
Şener Battal

C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)
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GEREKÇE
14 Ocak 1943 tarih ve 4367 sayılı Kanunla subay, askeri memurlarla Milli Savunma Bakanlığı teşkilat ve
kadrolarında görevli sivil memurlarla, gümrük muhafaza, jandarma tabur ve alaylarında çalışan sivil memur
ve ücretlilere birer er tayını ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları ile gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
kadrolarına dair 3944 sayılı Kanuna bağlı kadrolara giren maaşlı ve ücretli memurlara 25'er lira verilmesi
hüküm altına alınmıştır. 6706 sayılı Kanunla subay, askeri memur ve astsubaylara verilen tayın bedelleri 110
lira, sivil memurlarla emniyet mensupları ve gümrük muhafaza mensuplarına verilenler de 50 liraya çıkartılmııştır. 7238 sayılı Kanunla bu miktarlara % 50 zam yapılmıştır.
12 Nisan 1962 tarih ve 42 sayılı Kanun çıkıncaya kadar bu durum aynen devam etmiştir. 12 Nisan 1962
tarih ve 42 sayılı Kanunla gümrük ve muhafaza ve muamele sınıf kadrolarında bulunanlarla Emniyet Genel
Müdürlüğü kadrolarında bulunanların tayım bedelleri emsalleri olan Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı
fiili kadrolarla, Milli Savunma Bakanlığı birlik ve müesseselerinde görevli, Maliye Bakanlığına bağlı sayman
lıklar teşkilatında ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerden ay
rılarak 165 liraya çıkarılmak suretiyle subay, askeri memur ve astsubaylarla eşit duruma sokulmuşlardır.
42 sayılı Kanunun kabulüne kadar Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı kadroların
da çalışan sivil memur ve hizmetlilerle, Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
kadrolarında görevliler tayın bedeli bakımından aynı durumda mütalaa olunarak aynı miktarda tayın bedeli
alırlarken 42 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tefrik edilerek Milli Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerin 75 lira tayın bedeli almalarına
mukabil Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarındaki görevli sivil me
mur ve hizmetliler 165 lira tayın bedeli almaktadırlar.
4367 sayılı Kanunu tadil eden 6707 ve 7238 sayılı kanunlarda Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerle Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetliler tayın bedeli bakımından daima bir
likte ve eşit olarak mütalaa edilirken 42 sayılı Kanunla ortada bir tefrik yaratılması, adalet ve eşitlik kaide
lerine aykırı bir durum meydana getirdiği gibi gördükleri vazifelerin ehemmiyeti aşikâr olan ve 211 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetler İçhizmet Kanunu ve Yönetmeliği gereğince askerliğin icap ettirdiği her yerde görev
yapacak ve yapmakta olan ve hatta bir askeri şahıs olmaları sıfatıyla diğer vazifeleri meyanında nöbet hiz
metleri ile de görevlendirilen ilgili personelin çalışma şevklerini de kırmaktadır.
Bu durumun tashihi ve adaletin tesisi için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır.

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALTN TEKLİFİ
4367 Sayılı Kanunun

4684, 6706 ve 70 Sayılı Kanunlarla Değikik 1 nci Maddesinin (C) ve (D) Fıkralarının
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

M A D D E 1. — Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı
Kadrolarında Çalışanlara Birer Er Tayını Verilmesi Hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706, 7238 ve 70
sayılı kanunlarla değişik birinci maddesinin (C) ve (D) fıkraları aşağıdaki gösterilen şekilde değiştirilmiştir.
C) Silahlı Kuvvetlere bağlı fiili kadrolarda bulunan sivil memur ve hizmetlilere Milli Savunma Bakan
lığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birlik ve müesseselerinde görevli sivil memurlar ile Maliye Bakanlığına
bağlı saymanlıklar teşkilatındaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 lira,
D) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarındaki sivil memur ve hizmetlilerle seferi kuruluşa dahil olup
hizmete alınan Devlet teşkilatına bağlı vasıtalardaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 lira,
MADDE 2. — Bu Kanun yayımım takip eden aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)

CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği
Kanun** Müdürüğü

8.6.

1978

TASARI VEYA TEKLİFİN
Sıra Sayısı
M. M. C S.
86

ÖZETİ
Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun tasarısı

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 7 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
îşin niceliğine göre 7 gün
işin niceliğine göre 7 gün
İşin niceliğine göre 7 gün

1. — Milli Savunma Komisyonuna
2. — içişleri Komisyonuna.
3. — Bütçe ve Plan Komisyonuna
Gündeme
20 . 6 . 1978

Milli Savunma Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/565
Karar No. : 9

13 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili bakanlıkların temsilcilerinin
de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü.
Kanun tasarısının gerekçesinde de izah edildiği gibi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına tayın bedeli
verilmesi 1941 yılından 1959 yılına kadar muhtelif yasalarla tespit edilmiştir. Bunlardan son olarak 1959 yı
lında çıkan 7238 saydı Yasadır. Bu yasaya iöre, takdir edilen tayın bedeli; subay ve astsubaylara 165 TL.,
sivil memur ve hizmetlilere de 75 TL. dıir. Bu miktarların bugünkü hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldı
ğı Komisyonumuzca dla kabul edilmiştir.
Bunun için, Komisyonumuz :
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne,
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine,
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına,
Karar vermiştir.
Komisyon Başkam
Başkanvekili
Sözcü
İçel
Tabii Üye
Sakarya
İsmail Çataloğlu
Suphi Gürsoytrak
Hasan Fehmi Güneş
Toplantıda bulunamadı
Balıkesir
Bu Kanuna Sözcü
Kâtip
Hikmet Aslanoğlu
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Elazığ
Toplantıda bulunamadı
Hasan îldan
Cihat Alpan
Toplantıda bulunamadı
C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)
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Manisa
Mustafa Fahri Dayı

Talip

îçel
Özdolay

Kayseri
ibrahim Kirazoğlu
Toplantıda bulunamadı

Kocaeli
Abdullah Köseoğlu
Toplantıda bulunamadı

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Metin Toker

İzmir
Süleyman Tuncel

Sivas
Tahsin Türkây

İçişleri Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 1/565
Karar No. : 2

15 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek, işaret
oyuyla kabul edilen, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, Maliye, Milli Sa
vunma, İçişleri bakanlıklarının temsilcilerinin iştirakleriyle 15 . 6 . 1978 tarihli Birleşiminde Komisyonu
muzda görüşüldü.
Kanun tasarısının gerekçesinde izah edildiği gibi 1943 yılında yürürlüğe konan (Ordu mensuplarıyla, Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını ve
rilmesi hakkında Kanun) a ve bu Kanunda sonradan yapılan değişikliklere göre tayin bedeli verilmesi ön
görülen p&iisonalin hizmietlerinln ezeli iği iiübariylj; dalıma dinamik bir şekilde görev yapabilmelerini sağlamak
üzere Devletçe iaşe olunmaları esası kabul edilmiştir, günümüze kadar yapılan yasa değişiklikleri bugünkü
yaşama koşullarına cevaz verecek nitelikte değildir.
Tasarı tayın bedelinin veriliş amacına uygun olarak, er istihkakındaki ölçüler içinde tayın bedelinin veril
mesi sosyal adalet ilkelerine uygundur.
Bu nedenler içerisinde Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin benimsenmesi
ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesine oy çoğunluğuyla karar vermiş olup, havalesi gereğince Bütçe ve Plan
Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur,
Başkan
Ankara
İbrahim Öztürk

Sözcü
Aydın
Sadettin Demirayak

Konya
Kanunun tümüne muhalifim,
Söz hakkım mahfuzdur
Erdoğan Bakkalbaşı

Malatya
Hamdi Özer

Kâtip
Sinop
A. Vehbi Uğur
Toplantıda bulunamadı
Kahramanmaraş
Rıza Akgün

Balıkesir
Hikmet Aslanoğlu
Toplantıda bulunamadı

İstanbul
Vefa Poyraz
Toplantıda bulunamadı

İzmir
Münir Daldal
Toplantıda bulunamadı

Muğla
Haldun Menteşeoğlu
Toplantıda bulunamadı

Tabii Üye
EkremAcuner
Toplantıda bulunamadı

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Şerif Tüten

Tekirdağ
Orhan Öztrak
Toplantıda bulunamadı

Oral

Manisa
Karaosmanoğlu

Tabii Üye
M. Şükran Özkaya

C. Senatosu
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1/565
Karar No. : 11
Sıra No. : 95

19 . 6 . 1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 6 Haziran 1978 günlü 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanhğımn
7 Haziran 1978 günlü ve 1135 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığınca da 19 Haziran 1978 gününde Komisyonumuza havale edilen tasan, Komisyonu
muzun 19 Haziran 1978 günlü toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır
bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
1941 yılında yürürlüğe giren 4105 sayılı Yasa ile Silahlı Kuvvetler Personelinin de er kazamndan iaşesi
öngörülmüştür. 1943 yılında yürürlüğe giren 4367 sayılı Yasa ile bu istihkakın er kazanından yemek şek
linde olabileceği gibi aynen veya bedelen de yerine getirilmesi hükme bağlanırken, iaşe bedelinin 25 TL. olma
sı öngörülmüştür. Bu miktar 1965 yılında 6706 sayılı Yasa ile 110 TL. ya, 1959 yılında da 7238 saydı Yasa
ile de 165 TL. ya yükseltilmiş, bu arada sivil personele de 75 TL. tayın bedeli verilmesi esası getirilmiştir. Ara
dan geçen 19 yıl içinde bu miktarlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu miktarların aynı gerek
sinmeyi sağlamaktan çok uzak olduğu açıktır. Bu nedenledir ki 1978 yılı Bütçe Yasasında bir erin günlük
iaşesi 21,18 TL. olarak saptanmıştır.
Tayın bedelinin, er istihkakındaki ölçülere uygun olarak bir düzeye getirilmesini öngören işbu tasarı, Ko
misyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.
Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuz; 1978 yılı Bütçe Yasasında belirlenen er tayın istihkakına uygun olarak, Silahlı Kuvvet
ler personeline verilen tayın bedeli miktarını yükselten bu tasarının biran önce yasalaşmasında yarar gördü
ğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına al
mıştır.
îşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Trabzon
Hasan Güven

Başkanvekili
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

Sözcü
Balıkesir
Nejat Sarlıcalı

Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri

Afyonkarahisar
Kâzım Karağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı

Aydın
İskender Cenap Ege
Toplantıda bulundu
İmzada bulunamadı

Bolu
Neş'et Akmandor

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Zeyyat Baykara

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıda bulundu
İmzada bulunamadı

Kars
Muzaffer Şâmiloğlu
Toplantıda bulunamadı

Konya
Mukbil Abay

Ordu
İdris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulunamadı

Tabii Üye
Suphi Karaman

C. Senatosu
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t MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Türk Silahlı Kuvvetleri
Personeline Tayın
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli
Hakkında Kanun Tasarısı

Bedeli

Verilmesi

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kısmen I
er istihkakındakf ölçüler içerisinde taym halindi ala I
j
bilirler.
I
I

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeîer teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında
görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkila
tında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza
Merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele
sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli Gemi Adamlarına, ayda günlük er
taym istihkakının bir aylık tutan tayın bedeli olarak
peşinen verilir.

I
j
I
I
I
I

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı yukarıda sayılanlara tamamen veya kısmen er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde verilebilir.
Taym bedelinin aylık tutan o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken saptanır.

I
1
I
\
j

MADDE 2. — Er tayın istihkakının aynen verilmesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı
Yem ve Tayınat Kanunu esaslanna uygun olarak ilgili Bakanlıklarca belirlenir.
Aynen veya nakit olarak verilen er taym istihkaklan ölüm halinde geri alınmaz.

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivü me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milii Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline ayda günlük er tayın istihkakının bir ay
lık tutarı tayın bedeli olarak verilir.

MADDE 2. — Er tayın istihkakının aynen veril
mesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı
Yem ve Tayınat Kanunu esaslarına uygur> olarak ilgili
Bakanlıklarca belirlenir.
Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkak
ları ölüm halinde geri alınmaz.

I
I
I

I

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla,
MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla,
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza
ve Muamele Sımfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er I ve Muamele Sınıfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er
Tayını Verilmesi Hakkındaki Kanunun ek ve de deği i Tayını Verilmesi Hakkındaki Kanun iîe ek ve deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
şikliklerinin bu kanunda sayılan personele ilişkin ay
8
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Mil
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
li Savunma, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Ba{ kanlıklarmca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYO
N U N U N KABUL ETTİĞİ
METİN

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
N U N U N KABUL ETTİĞİ
METİN

Bazı Kamu Personeline Tayın Be
deli Verilmesi Hakkında
Kanun
Tasarısı

Bazı Kamu Personeline Tayın Be
deli Verilmesi Hakkında
Kanun
Tasarısı

Bazı Kamu Personeline Tayın Be*
deli Verilmesi Hakkında
Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

M A D D E 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen kabaî edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

M A D D E 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet -Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu

Sayısı : 794)
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(Hükümetin Teklifi)

Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takip
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takip
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Milli Sa
vunma, İçişleri ye Maliye Bakanları yürütür.

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

C. Senatosu

(S, Sayısı : 794>
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(Milli Savunma Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 4. — Millet Meclisi
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 4. — MiUet Meclisi
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)

