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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 öngörülememiştir. 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.
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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
Hüsnü KÜÇÜKAHMET
E. Aîriiral

Başkan Yandırması
Haşmet YURTAL
Tuğgeneral
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Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine
Dair Kanun Teklifi

Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine
Dair Kanun Teklifi
Amaç ve kapsam

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

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

Kaynak

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 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

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

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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Döner sermaye ve alım satım işleri

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^

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

Ücret

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.

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

Yönetmelik

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.!

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

Yürürlük

Yürürlük

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

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

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

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