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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Balıkesir Üvesi Nejat Sarıçalı; zeytinyağı 
fiyat ve stok durumları ile ihraç imkânlarının 
süratle sağlanması mevzuunda konuştu. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşülmesi bitirildi ve tasarmnT*?ftunlakması ka
bul edildi. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan 3 er üyenin işti
raki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine, 

Genel Kurulun, vaktin darlığı ve işlerin çok
luğu sebepleriyle, saat 10 - 13 ve 15 - 19 ara
sı n d a çalışm asm a; 

Yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki İra
mın teklifinin havale edildiği komisyonlardan 
seçilecek üyelerden teşekkül edecek bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergeler okun
du ve kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına ait he
sapları, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait hesapları, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 aylarına ait 
hesapları hakkındaki Cumhuriyet Senatosu He
saplarım İnceleme Komisyonu raporları okundu 
ve bilgiye sunuldu. 

1965 vılı bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve 
yapılan oylamada yeter çoğunluk sağlanamadı
ğından, tasarının gelecek birleşimde tekrar açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniver
site kurulması hakkındaki 6505 sayılı Kanunun 
geçici 4 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının görüşülmesi bitirildi. 

8 . 7 . 1965 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 18,10 da, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Afyon Karahisar 

Fikret Turhangil Mustafa Yılmaz înceoğlu 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
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2. — GEL33T KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 

2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Mecliisncc kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/458, Cumhuriyet Senatosu 
1/508) (îç'şleri Komisyonuna) 

2. — Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi (1/519, 
Cumhuriyet Senatosu 1/594) (Anayasa ve Ada
let, Tarım, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
tmar - Ikûn ve .Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — îl özel idarelerinin ve belediyelerin ?re-

lirlcr'nden pay ayrılmasına dair mevcut kanun
lardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısı

nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisynoları raporları (Millet Meclisi 1/853; 
Cumhuriyet Senatosu 1/569) (S. Snyısı : G67) 

4. — 5134 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 93 ncü maddesinin sonuna bir bend ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici .Komisyon raporu (JVJillet Meclisi 
2/757; Cumhuriyet Senatosu 2/1G8) (S. Sa
yısı : GGG) 

5. — G302 sayılı Gider Verdisi Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alman Hazine hissesin'n kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
m u metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko-
misvon raporu (Millet Meclisi 1/791, Cumhuri
yet Senatosu 1/588) (S. Sayısı : GG8) 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhang*:i 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sırrı Usunhasanoğlu (Bolu) 

BAKAN — 113 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 'Çoğunluk bulunmadığı cihetle 

ıbir saat sonra toplanmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. ' 

Kapanma saati : 10,10 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangll 
KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Sim Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BtAJŞKAN — Oturumu ajçıyiorum. 

BAŞKAN — Ydklaıma yapılacaktır. 
(Yıdklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 78 sayın1 üjye vardır. Saat 12 de 

3. — YOKLAMA 

tloplıanıılımalk üzıere Birleşlkni kapatıyıoruıtn. 

Kapanma saati : 11,15 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 12,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangtt 
Ahmet Naci An (Kırklareli), Sim Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıytoruım. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklaıma yapılacalktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Umumi Heyette ve Karma Ko

misyonda olmak üzere 68 üye vardır. Çoğun

luğumuz bulunmadığı cihetle Birleşik Toplantı 
olduğu için buıgun saat 15,30 da toplanmak üze
re Oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 12,05 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Bagkanvekili Fikret Turhang'd 

KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli), Mustafa Yılmaz înceoğhı (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıtyiorojm. 

BAŞKAN — YıoMaıma yapılacaktır. 
(Yıolklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

•BAŞKAN • 
ye başılııytoruız. 

Qoğuaııluığuanuz var, m'üızakere-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın, ge
çen tutamak ve Başkanlık Divanının tutumu hak
kında demeci 

AiZMl ERDOĞAN (Diyarbakır) — Zaptı 
sabık hakkında, usul ve Başkanlık Divanının 
tutumu 'hakkında kusa bir maruzatım var, lüt
fen müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan, zaptı 
sabık ve Başkanlık Divanının tutumu hakkında. 

AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, gayet kısa bir şekilde huzuru
nuzu işgal edeceğimden dolayı evvelâ özür dile
rim. Mesele şu; dün seçimlerle ilgilti kanunların 
değiştirilmesi hususundaki 654 Sıra Sayılı ka
nun tasarısının müzakeresinde 13 neü maddeye, 
muhterem arkadaşım Sadık Artukmaç tarafın
dan verilen bir önerge ile tekriri müzakere su
retiyle bir fıkra ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Evvelâ nazarı dikkatinizi bir nokta üzerine 
celbetmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. Aynı 
takrir bir ıgüıı evvel kesin olarak aynı şekilde ve 
yine reddedilmişti. Fakat yine tekriri müzakere 
ile komisyon her nedense birinci defa dattıa ka-
tılımadığı halde ikinci bir talep üzerine ikinci 
bir defaiki tekriri müzakereye katıldı ve bu ka
tılma dolayısiyle arkadaşlarımız öyle zannediyo
rum ki işin malhiye'tine tamamen nüfuz edilme
den bu tekriri müzıakere kabul edilip, usul 
hakkında söz ricasında bulunduğumuz halde, 
Yüksek Başkanlık her nedense usul hakkında 
dattıi söz vermeyip, bu tekriri müzakereden son

ra oylamaya geçildi ve bu madde kafcul edildi. 
Bu maddenin mahiyeti şu : Millî Bakiye Sistemi
ne göre muteber oy adedinin, çi/kan senatörler 
adedine taibaim'inden çıkasn harici kısmete göre 
oy alanlar seçilirler. Fakat çıkarılan Senatör 
adedine bir ilâve edilmek suretiyle bu madde bu 
şekilde bir tadil gördü. Şimdi burada hatalı 
olartak kabul edilen hükümlerin düzeltilmesi 
hakkında zaptj sabık hakkında söz almak yet
kisi bulunduğu için buı madde Millî Bakiye Sis
temini Senatoda tatbik imkânından mahum bı
rakmıştır. Çünkü 150 bin muteber oyu bulunan 
bir vilâyet iki Senatör çıkarıyor, bir ilâvesi ile 
üç ediyor, 50 bin rey ıalan Senatör çıkıyor, 51 
bin oy alan A ve B partisi iki Senatör çıkarı
yor, geride kakın 48 bin oyu plase edecek yer 
kalmıyor. Bu itibarla Millî Bakiye Sisteminin 
tatbiki imkânsız bir hale geliyor ve Millî Baki
ye Sistemi Senatoda kabili tatbik diğildir diye 
hatalı bir karar alınmış bulunmaktadır. Evvelâ 
bu hususun zaıpta .tescili 'bakamından söz almış 
bulunuyorum. 

İkinci olarak, muhterem Başkanlıktan bir rica 
ve istirhamım olacaktır. O da şu : Bendeniz usul 
hakkında Yüksek Başkanlıktan söz talebetmiş-
tim. Yüksek Başkanlık bana söz vermedi. Ben
denizin usul hakkında! istemiş olduğum sözün, 
hemen ne garip tecellidir ki, komisyon üyesi de
min arz etmiş olduğum değişikliğin yeniden 
madde halinde tedvini için maddeyi geri istedi. 
Fakat, Yüksek Başkanlık dalba evvel haklı ola
rak maddenin tümünü oya vaz'ettiği için geri-
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'verme imkânı hâsıl olmadı. Halbuki, daha- mad- ı 
denin tümünü oya vaz'ötmeden dikkate alınma
sının oya sunulmasının ieubettlğini arz edecek
tim ve Başkanlığı bu şekilde uyarmaya matuf 
bir usuli muameleye girişmesini istirham ede
cektim, bu olmadı. Bu itibarla maddenin kabul 
sökünde dahi hata vardır. Zira evvelâ madde 
dikkate alınıp yeniden tedvin edilmok üzere 
madde komisyona iade edilecekti ve komi.cyon 
bundan sonra maddeyi tedvin edip ondan sonra 
kesin olarak hükme bağlıyacaktı. Bu da olmadı. 
Bu şekilde Yüksek Başkanlığa usul hakkında I 
bir üyenin İsteğine, içtüzüğün 53 nci maddesi 
L'arih olduğu halde usul hakkında söz istiyen 
üyeye derhal söz verilmesi icabeder hükmü maa-
leoe tatbik imkânını bulamamıştır. 

ikinci no'kta; bendeniz geçen gün yine bir 
t tkrir vermiştim; görüşme nisabı bulunmadığı 
hakkında.. Yoklama yapılsın demiştim. Bu 
taikririm de; oya konulmadı. Halbuki üç gün ev
velki celsede Muhterem Başkanımız Enver Aka 
Bey R'yaset ederken aynı. mealde arkadaşım 
Kalpaklıoğlu'nun vermiş olduğu takrir üzeri
ne derakap amel edilerek nısabolup olmadığının 
tesbiti cihetine gidilmiştir Şimdi, bir Barkan 
Meclisi idare ederken bir baçlka sistem, diğer bir 
Başkan Meclisi idare ederken bir başka sittem 
üzerinde giderce haklı olarak üyeler Nizamna
meye göre nasıl hareket edecekleri hakkında 
tereddüde düşerler. Biz her hal ve kârda B.ç-
'bınluk Divanîm bir küllolar:ıl: mütalâa ederiz. 
Ayrı ayrı sictemiıeri tatbik eden Başkanlar ola
rak mütalâasına imkân yoktur. Bu itibarla, y-i-

. ne rica ye istirhnm ediyorum, hangi usul ile 
muamele görecekler ise evvelâ Yüksek Başkan
lık Divanı kendi aralarında bir mutabakata var
sınlar. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmet
lerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Seçim Kanunu ile ilgili Karma 
Komisyon teşekkül etmiştir. Bu Komisyon nez-
dinde yapılacak teşebbüs- meseleyi halleder. 

2. — M araş Üyesi Cenap Aksu'nun, geçen 
tutanak hakkında demzei. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında buyurun 
Sayın Aksu. 

CENAP AKSU (Maraş) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; dünkü celsede Hesapları 
Ineo'eme Komisyonunun, Yüksek Heyetinizin 
ıttılaına arz edilen raporları okunurken bir • sa- | 
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ym üyemiz bu kürsüden, Büyük Meclisinizin 
itimadı ile kurulmuş bir Komisyonun 9 üyesin
den 7 sinin imzasını taşıyan raporları, bu ra
porlarda imzası bulunan arkadaşların, iki ar
kadaşın mütalâasını almadığı ve raporda imzala
rının bu'unmadığı beyanı ile bu raporların 
okunmasının mimaslbolamıyacağmı ve buna 
ilâveten de bu hesaplarm sıhhati üzerinde şüp
he ve tereddüt uyandırıcı bâzı cümleler sarf et
tiği için huzurunuzu işgal etmiş bulunmakta
yım. . . - ; . . - -

Muhterem arkadaşlarım; bu hesaplar bun
dan takriben dört , dörtbuçuk av evvel ilk üç 
aylık hesap Komisyonumuza geldiği zrman bu 
"ivm arkadaşın vâki itirazı üzerine tetkikatm 
derin1 eştirilmedi maksadiyle bir Su Komhvonu 
kuru1 muş ve üç kişilik bir heyete bu vazifenin 
yirmi gün içerisinde yapıl ar? .k esas Komisyrna 
verilmeli vazife "i tevdi edilmişti. Aradın üç ay 
gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına- rağmen bu 
Komisyon vazifelini yapmarrrş ve bu mevanda 
ikinci ve üçüncü üçer aylık hesaplar da, Hesap
ları inceleme Komisyonuna g^miş bulunmakta 
idi. Komisyon tekrar tonlandı bu arkadaşları 
din1 edikten sonra tekrar bir arkadaş ilâvesi su
retiyle Sn Komisvonu takvive edilmiş, yine 
uzunca bir müddet kendisine mehi! verilmiş fa
kat bu 'müddet de geçtiği halde, takriben 5 
aylık bir zaman içinde hiçbir murme'e yapma
mışlardır. Esasen muvakkat mahivoti haiz o1an, 
içerisinde avantan ve diğer muvakkat hesapları 

•taşıvan bu-rakamlar bu sebenle Yüksek Ilevefi-
n"zin ıttıla1 arma arz pişmektedir, direr Komis-
von kararları gibi delildir. Esasen hesabı 'katı 
•rakamları" ancak Hesabı Katı Kanununa bir 
î m m r o ' r a n itibarivle bir kıvmet takmaktadır. 
Bn itibarla. Hevcti Umumlvenm tasvibi de abn-
mar. Böyle muvakkat bir mahiveti haiz olan bir 
hesabın tetkikinde Yüksek Rivayet Divanının 

• tutumu -gavot verinde idi. Onun için de hende-
nh söz istediğim halde söz vermediler ve bu da 
isabetlidir. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, 
arkada^,1 ar kendi vazifelerini w.mn.n,nla yan
mış o1 Ti1 ardı bu kürsüden gelip bövle itiraz ile 
B'ivük Senatoyu işgal etmemiş bükınurlardı ve 
bh de bu suretle mühim zamanm'zı ".alacak ka
dar voktinVi irraf etmemiş olurduk. 

Ben de bilhassa bu hususun zapta go^m^ini 
tenim için s?>z alnrş bulnnuvc'mm. Kevfivet 
bundan ibarettir ve ötedenberi devam öden Ös-
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manii Devleti Meclisi Mebusanı dâhil, Büyük 
Millet Meclisi dâhil ve bugüne kadar geçen 
usulle yapılmıştır bu raporlar. Yani bu rapor
lar, öteden beri de böyle, hesaplar gelir, me
muru, denetçisi izahat verir, bu izahat kâfi 
görülür ve bunun üzerine imza edilir, Heyeti 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'-
nun Hesapları. İnceleme Komisyonundan istifası 
hakkında yazısı. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu'nun istifa 
yazısını okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
7.7.1965 günkü celsede Umumi Heyete açık

ladığım sebeplerle Hesapları İnceleme Komisyo
nundan istifa ettiğimi arz ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — imlâlarınıza arz edilmiştir. 
Efendim Danışma Kurulunun kararını arz eli
yorum. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
karan. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu karanın oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosunun Danışma Kurulu 

8.7.19Ö5 tarihinde toplanmış ve ilişik hususu ka
rara bağlamıştır. Genel Kurulun tasviplerine 
arz olunur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Ka
rarı : 

«1. Devlet Memurları kanun tasarısının Ge
nel Kurulda tümünün müzakeresinden sonra ta
dil teklifleri önergeleri üzerinde İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince görüşme yapılması ve diğer 
maddelerin okunarak oylanması 'hususu kararlaş
tırılmıştır.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulu Kararı üze
rinde görüşmek istiyenl. Buyurun Sayın Sarı
göllü. -£ 
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Umumiyeye sevk edilir. Esasen Hesabı Katî 
kanunları yapılırken bu hesaplar bir defa daha 
elden geçeceği için muvakkat maMyeti de haiz
dirler. Keyfiyeti bu suretle izah etmiş olduğu
mu zannediyorum. Hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, Sayın Başbakan ve Hükümet 
erkânı, Danışma Kurulu Kararı bir gün evvel 
allığımız Cumhuriyet Senatosu kararına muha
liftir. Dün gündem üzerinde bir 'değişiklik ya
pılmamalı inerinde Başkanlık ısrarla durmuş
tur. Bir maddeden ibaret olan ve bir liste ile 
alâkalı hâkimlere verilecek ödenek mevzuunu 
bir tarafa bırakıp, 233 esas, 24 geçici madde ki, 
262 maddeden ibaret olan Devlet personelinin 
statüsü... 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü müsaade eder 
misiniz efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Buyurun efendim. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun Kararı 
Personel Kanununun müzakereye vaz'ında tatbik 
edilecek usule ait alınmış karardır. Dünkü ka
rarı... 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Oraya geliyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tebdil eden henüz bir takrir 
bahis koninıı değildir. Konu olduğunda bu şe
kilde konuşma hmusu mahfuzdur. O bakımdan 
Danışma. Kurulu Kararı münhasıran Personel 
Kanununun müzakeresine aittir. Heyeti Umu-
miyenin tasvibine arz edeceğim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Davamla) — 
Oraya geliyorum. Sayın Başkaırm. Dün yine ka
nunlar üzerinde müzakereden bahsederken, ka
nunların burada hakikaten müzakeresinin lüzu
muna da değindik. Birtakım sınıflar yaratan, 
birtakım yeni hükümler 'getiren, intibak hususu 
kanaatimizce hatalı gördüğümüz, dış mem1e-
ke ti erde görev alacakların, kıdemlerinin dahi 
nazarı itibara alınmadığı, sarahatle 36 ve 
37 nci maddelerle memurların durumunda, bir
takım hükümler getirilmiş ki, sınıflara ayrılan 
bu memurların burada maddeler üzerinde du-
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ramları tartışılmadan ekspres bir kanun olarak 
geçmesi kanaatimce yerinde değildir. Bu iti
barla Danışma Kurulunun gördüğü lüzum bel
ki yerinde olabilir. Ama bunun tümü üzerinde 
müzakere ile aynı askerî mahkemeler ve Savcılar 
Kanununun gösterdiği sanki bir lüzum ve zaru
ret varmış ve yarın askerî mahkemeler tatili faa
liyette bulunacak ve Mamak hâdiseleri yüzüstü 
kalacak gibi bir endişe ile karşı karşıya imişiz 
gibi tümü üzerinde bir müzakere açılıp yalnız 
tadil önergeleri ile iktifa edilmesine şahsan ta
raftar değilim ve yerinde görmediğimi hepinize 
arz ve beyan ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu Kararını tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının havale edildiği 
komisyonlardan seçilecek üyelerden teşkil oluna
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
D'jtçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — iki takrir vardır, okuyup ka
rarlarınızı istihsal edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Kanununa geçici bir madde eklen

meline dair kanun tasarımı Millet Meclisinde 
görüşülmüş, Cumhuriyet Senatosuna gönderil
miştir. Havale edilmiş bulunan Anayasa ve 
Adalet, Tarım, îçiş^ri, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve tmar ve îskân ve Bütçe ve Plân komisyon
larından ikişer üye alınmak suretiyle kurula
cak Geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

İçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Takrirde bildirilen komisyon
lardan müteşekkil bir Karma Komisyon kurul
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Türk Eğitim Derneğinin Emlâk Kredi 
Bankasına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan 
borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek üyeler
den teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi. 
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Yüksek Başkanlığa 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
olan borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun tasa
rısı Millet Meclisinde görüşülmüş ve Cumhuri
yet Senatosuna gönderilmiştir. Mezkûr kanun 
tasarısı havale edilmiş olan Millî Eğitim, Bütçe 
ve P'ân komisyonlarından 3 er üye alınarak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

îçel 
Cavit Tevfik Okyayüz 

BAŞKAN — Takrirde bahsi geçen komisyon
lardan müteşekkil Karma bir komisyon kurulma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/875, Cumhuriyet Senatosu 1/574) (S. Sayı
sı : 665) 

BAŞKAN — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerin Diyanet îşlcri Başkanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı-
mn açık oylaması sonucunda saHçoğunluk sağ
lanamamıştır, yeniden açık oylarınıza arz edile
cektir. 

6. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
da:r kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/638; Cumhuriyet Senatosu 1/547) 
(S. Sayısı : 644) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi adiyle izmir'
de bir üniversite kurulması hakkındaki Kanu
nun açık oylaması yapılmıştır, açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

7. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkındaki kanun ta
sarısının havale edildiği komisyonlardan seçile
cek üyelerin iştiraki ile kurulacak bir Geçici 
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Komisyonda görüşülmesine dair Malî ve İktisadi 
İsler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilip 

Cumhuriyet Senatosuna gönderilen, Belediyelerin 
ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
bir kısım borçlarının Hazinece terkin ve tah
kimine ait kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu Malî ve iktisadi İşler, İçişleri, Bütçe ve 
Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Başkam 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Takrirde yazılı komisyonlardan 
müteşekkil bir Geçici Komisyon kurulması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — 3.4.1962 gün ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi; hakkındaki kanun tasarısının hava
le edildiği komisyonlardan seçilecek üyelerin iş
tirakiyle kurulacak- bir Geçici Komisyonda gö-
ıKişülmcshiP dair Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
3.4.1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına 

dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
meline dair kanun teklifinin havale edildiği Mil
lî Eğitim, Bütçe ve Plân komisvonlarından seçi
lecek üçer üyeden müteşekkil bir Geçici Komis-
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yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

içel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

'BAŞKAN — Kanun tasarısının teklifte yazı
lı komisyonlardan müteşekkil bir Karma Komis
yonda görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9. — Mîllet Meclisince kabul edilerek Cumhu
riyet Senatosuna intikal etmiş bulunan vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
15 aierl kanun tasarısının, havale edildiği komis
yonlardan seçilecek üyelerin iştiraki ile kurula
cak Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. 

BAŞKAN — Bir teklif daha vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilip 

Cumhuriyet Senatosuna gönderilen vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
mevcut 15 aded kanun teklif ve tasarılarının ha
vale edilmiş bulundukları Malî ve İktisadi işler, 
Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu 
Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Takrirde adı yazılı komisyon
lardan müteşekkil bir Geçici Komfayon kurul
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 1/567) (S. 
Sayısı : 664) (1) 

(1) 664 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Hükümet Başkanı Sayın Suad 
Hayrı Ürgüplü tarafından verilmiş bir önerge 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devlet memurları kanunu tasarısının müsta
celiyeti ve mahiyetinin önemine binaen gündem-
•ds bulunan bütün maddelere takdimen, ivedilik 
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ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Başbakan 
Sııad Hayrı Ürgüplü 

BAŞKAN — Takririn alevlimde bir kişiye 
söz vereceğim. (Sağdan, lehinde sekleri...) Malûm 
olduğu üzere loh kısmı takrir mahiyeti içinde 
vardır. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bal
kan, muhterem arkadaşlar, Kıymetli Başbaka
nımız Sayın Sııad Hayri Ürgüplü tarafından 
Devlet Memurları Kanununun bütün gündemde 
yazılı maddelere tercihan müzakere edilmesine 
dair takririni saygı ile dinledik. Ancak, bu 
takririn isdihdaf ettiği usule muhalif olduğunu 
arz etmek isterim. Çünkü, gündemde Hâkim
ler Kanununa bağlı cetvelde değişiklik yapd-
ması, Ceza İnfazına ait kanun tasarısı, Temsil 
ödemeği ve sair gibi ufak maddeleri, az madde
leri ihtiva eden bir iki kanun vardır. Bilhassa 
Hâkimler Kanunu daima gelip gitmektedir ve 
muhtelif şekilde tefsirlere mâruz kalmaktadır. 
Gerek kıymetli arkadaşlarımızın, gerek bizle
rin bu kanunun çıkarılmaması hususunda gay-. 
retler sarf edildiği söylenmektedir. (A. V. sı 
sıralarından «ay-p şey» sesleri) Bunu ortadan 
kaldırmak ieabcdiysr. Bu, bir maddelik bir 
meseledir, gayet basit bir iştir. Ben, Suad Hay
ri Beyin teklifine muarız değilim. Elbette ki 
büyük bir kütleyi alâkadar eden memurların 
dâvasını halletmek, bunlara geniş sahalar, çalış
ma imkânları vermek cihetteki lâzımdır. Bütün 
gayretimle tatil oluncaya kadar bu kanunu çı-
karmıya sâri gayret -sarf edeceğiz. Hcp'nıizin 
gayesi budur, hephnizin maksadı budur. Bun
dan ayrı bir şey düşünmüyoruz. Ama, gündem
de bir iki madde vardır; bunları da çıkarmak 
lâzımdır. Öteki kanının şimdiden müzakereye 
başlarsanız 200 küsur maddeyi ihtiva ediyor ve 
bu kanunun çıkarılması hususunda belki gece 
gündüz çalışmak ieabediyor. önümüzdeki Cu
ma gününe kadar, Partiler Kanunu müzakeresi 
meydandadır, Cumaya kadar bitirileceğinden 
ben şüphe ediyorum. Bu itibarla şu basit ka
nunları çıkaralım, ondan sonra da buna girelim, 
aralıksız olarak bu kanunu tamamen bitirelim 
ÂC meseleyi halled.tlim. Bunun için gündeme 
sadık kalınmasını istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, Başkanlık Diva

nının tutumu hakkında, buyurun. 
SİRRİ ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, hafızalarınızda tazedir, hatırlarsınız, 
dıv.ı gündemle ilgili bir tartışma ve usule ait 
görü ;me sırasında şimdi Başkanlık Divanını iş
gal eden çok kıymetli Başkanvekili 10 küsur 
önergenin bulunduğunu ve bu önergelerin her 
birinin ayrı ayrı isimlerini ve kapsamak istedi
ği meseleleri izah ettikten sonra, Sayın Başkan 
hepsinin de istediği kanun tasarı veya teklifle
rinin diğerlerinden önce görüşülmek istediğini 
bu sebeple Başkanlığın bir takdir hakkını kul
lanmak durumu ile karşı karşıya geldiğini, buna 
imkân olmadığını ancak, olrektif olarak tek bir 
yol ve usulle bunun mümkün olabileceğini bu
nunda gündemdeki sıraya riayet edileceği hu
susunda olduğu idi. Açıkça dün tesbit edilen 
ve Başkanlık tarafından tebliğ edilen husus bu 
idi. Ve bu husus tatbik edildi. Başlandı gö
rüşülmeye 5017 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine aidolan değişik kanun 
teklifine sıra geldiği zaman Sayın Başkan bir 
açık oylamaya ait neticeleri okuyarak ekseriye
tin olmadığını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir açık oylama ne
ticesini Başkanlık ne zaman okur, ne zaman 
okumaz? Bunun için içtüzüğümüzde her hangi 
bir hüküm yoktur; bir işaret yoktur. Ancak 
muamelenin ikmalinden sonra Başkanlık müna
sip bir zamanı bulduğunda ve bunu münasip bir 
zamanda okur. Her nedense bu münasip zaman 
talihsiz 5017 sayılı Kanuna sıra geldiği zaman 
derhal ortaya çıkar ve Başkanlık tarafından 
okunmuştur. Başkan bilir ki, ben bunu tebliğ 
ettiğim zaman otomatik olarak neticesi yoklama 
ve yoklamadan sonra ekseriyetin olmadığıdır. Bu
nu bilmemeye imkân yoktur. O halde Sayın 
Başkan saat 18.00 de bunu okuduğu zaman 
derhal sıraya gelen kanunun o gün görüşülüp 
görü dil memesi kaderi de kendi elindedir, şüp
hesin ki bu bir tesadüf değildir. 5017 sayılı 
Kanun birkaç günden beri görüşme sırası gelir 
gelmez bu şekildeki tatbikatlarla görüşülme 
imkânlarından mahrum kalmaktadır. Başkanlık 
açıkça ifade etmiştir dün açıkça Umumi Heyete 
ifade etmiştir ve bu önergelerin bir kısmı Sayın 
Baka"dardan gelmektedir. Hattâ Sayın Adalet 
Bakanı da önerge de vermiş bulunmakta ve ön
celikle görüşülmesini istemektedir. Hükümet-
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ten gelen çeşitli önergelere rağmen Balkan, bir 
tercih yapamıyacağmı gündemdeki sıranın tatbik 
edileceğini ifade etmesine rağmen şimdi Sayın 
Başkan bir başka önergeyle, Sayın Başbakanın 
önerges'yle gündemdeki sırayı tatbiki dün açık
ça ifade etmiş olmasına rağmen bu yola gidece
ğini açıkça ifade etmiyor. Bu sefer Heyeti 
Umumiyenin tasvibini almak istiyor, bu doğru 
değildir. Personel Kanunu mutlaka görüşül
melidir, kaç gün devam ederse sabahlara kadar 
olmak üzere devam edeceklerin içinde değil ba
şında ben varım. Eey verecek arkadaşların bü
yük bir kısmı Personel Kanununun görüşülmesi 
sıracında bulunmıyacaktır, biraz sonra sıralar 
tcnhal aşacaktır, ama sonuna kadar devam ede
ceklerin başında ben varım. (Biz de varız ses
leri) Diyorum ki, evet en çok devam edenlerden 
biri benim, cesaretle söylüyorum. 

BAŞKAN — Her üye devamlıdır. Sayın 
Ata! ay. 

STRRT AT ALAY (Devamla) — Evet, evet, 
görüyoruz, hepimiz birbirimizi rahatlıkla görü
yoruz. 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında ko
nuşacaksınız, üyelerin tutumu hakkında değil. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Demek is
tiyorum ki, bunların görüşülmesi lâzım. Ve 
çıkarmadan gitmiyeceğiz. Çıkarmadan gitmi 
yeceğiz. Ama, mademki bir program, mademkr 

bir gündem mevcut ve bu gündem de acıkcr 
ifade edilmiş Riyasetin tebliğleri vardır. Sebe
bi yokken ve gündemde mevcudolduğu biliner 
(memur kanununa rağmen) gündem maddeleri
ne rağmen yeni «bir maddenin getirilmesi dünkü 
tutumunu Başkanın sebepsiz olarak değişmesi 
karşısında ancak hayret etmek lâzımdır. 
(C. II. P. si sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Başkan
lık Divanı dünkü kararından dönmüş değildir. 
(C. II. P. si sıralarından gürültüler) Hükümet 
Başkanı olarak verilmiş bir takriri, Yüksek 
Heyetinize dosyada mevcut Bakanlar, komis
yonlar, komisyon sözcülerinden Hükümet Reisi 
olarak Başkanlık Divanı farklı gördüğü için 
sunmak zorunluğunu kendinde duymuştur. 
Başkanlık Divanı başka kanı içinde değildir. 
Hiçbir maksadı, gayesi yoktur. Bütün üyeler 
en az Atalay kadar Senatoda hizmet etmekte
dirler, devam etmektedirler. (Sağdan alkışlar, 

8 -7 . 19C5 Ö : 4 
bravo sesleri) Yeni bir çığır açıldı konuşma 
imkânını sağlamak için. Başkanlığın tutumu 
hakkında buyurun Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, Devlet Memurları aylıkları kanun tasa
rısının da görüşülmesi lâzımdır. 

Mühim bir konuya taallûk etmektedir. Ace
le mahiyetini taşımaktadır. Ancak, dün ben 
hâkimlerin ödeneği ile ilgili kanun teklifi hak
kında geçici komisyon sözcüsü sıfatiyle söz al
dım ve bugün de Başkanlık vazifesini yapmak
ta bulunan Saym Başkanvekiline komisyonu
muzun bu kanun teklifi ile ilgili raporun ve 
metnin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ka
rar aldığını bildirdim. Tezkere ile bildirdiği
mi arz ettim. Ayrıca komisyon sözcüsü sıfatiy
le bu kanun teklifinin seçimlerle ilgili kamın
dan sonra bütün diğer işlere takdlrnen görü-
ûilımesini yazılı olarak teklif ettim. Sayın Baş
kan bu kürsüden dün hepimize bu mahiyette 
11 önerge olduğunu; bu sebeple, bu önergeleri 
oya sunamıyacağını ve gündeme sadakatten 
başka çare bulunmadığını, gündemde sırası 
geldiği zaman o mevzuun da konuşulacağını 
söyledi. 

Bizim İçtüzüğümüzde öncelik ve ivedilik 
teklifi bütün diğer işlere tercihan, takdimen 
bir mevzuun görüşülmesi teklifi oya konula
maz. Başkanın takdiri mevcuttur yolunda bir 
hüküm yoktur. Bir kere dünkü işlemi bizim İç
tüzüğümüze sarahaten aykırıdır. 11 önergenin 
11 ini de oya koyacaktı. Eğer hiçbirisi kabul 
edilmezse gündemdeki sıra takibedileeekti. iç
lerinden birisi oya mazhar olduğu takdirde onu 
diğerlerine tercihan görüşmeye konu yapacak
tı. Başkanlığın dünkü işlemi yanlıştır. Dünkü 
işlem biran için muhal bir farz olarak doğru 
kabul edildiği takdirde bugünkü işlem yanlış
tır. Teklif Başbakandan gelince oya konur, 
Başbakandan gelmezse oya konmaz diye bizim 
İçtüzüğümüzde birleşimi idare eden Başkana 
böyle bir takdir yetkisi veren hiçbir hüküm 
yoktur. Kaldı ki, dün oylamadığı önergeler için
de benim bildiğime göre Adalet Bakanının öner
gesi de vardır, İçişleri Bakanının önergesi var
dır. Binaenaleyh Başbakanın teklifini oya sun
mak, konusu üzerinde kendisi böylece bir tak
dir yetkisi kullanamaz. Hâdise huzurunuzda ce
reyan etmektedir. 
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Daha fazla mâruzâtta 'bulunmak suretiyle 

vaktinizi almak istemiyorum, Başkanvekilimizin 
tutumu budur. (Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Efendim Başkanlığın tutumu 
bir usul meselesidir. Usul hakkında iki üye ko
nuşmuştur. Hükümet adına buyurun Sayın Ür
güplü. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) —• Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım, evvelâ bu kanunların tatilden evvel çık
masını temin için bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantı parti liderleri ve Hükümet Başkanının 
iştirakiyle cereyan etmiştir. Parti liderleri, ile 
ittifakla mutalbık kalman bir çalışma usulünü 
ifade ettiği için bu takriri arz etmiş bulunuyo
rum. 

Parti liderlerinin kendi 'kanatlarına bu ka
rarı intikal ettirip ettirmemesi beni alâkadar 
etmez. Ben yalnız parti liderlerinden yaptığı
mız çalışmada Meclisin tatilinden evvel hangi 
tasarılara öncelik vereceğiz, hangilerini daha 
evvel çıkaracağız diye uzun konuşmalar yapıl
mıştır ve bir sına tesbit edilmiştir. Siyasi Parti
ler Kanunu, Seçim Kanunundaki tadilâttan 
sonra hemen Devlet Personel Kanununun mü
zakeresinde tam bir ittifak temin edilmiştir. 

O itJoarla bu takriri arz etmek mecburiye
tini hissetmişimdir. Hükümet Başkanı olarak 
parti liderlerinin mutabık kaldığı bu karara il
tihak ettiğimiz için bunu arz ediyorum. 

Şimdi Başbakan olarak hen bu takriri ver
dikten sonra gayet tatbiidir ki, diğer Bakan ar
kadaşlarımın da kendi bakanlıklarını alâka
dar eden tasarılar hakkında öncelik takriri var
dır, fakat bunun Hükümet takriri kabul edile
rek takririmin takaddüm edeceği gayet tabii
dir. Ondan sonra sıra diğer Bakan arkadaşla
rımın takrirlerine gelir. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir, nasıl takdir buyurunsanrz o yolda me
saiye devam edilir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN •— Takriri oyunuza arz ediyoa-rm. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz ist iyen sayın 
üyeleri arz ediyorum. 

Sayın Sırrı Atalay, Sayın Sarıgöllü. 
Grup adına başka görüşmek ist iyen var mı? 

Yok. C. H. P. Grupu adına Sayın Atalay, buyu
run. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız Sayın 

Başkan, daha evvel bir usulün tamamlanması 
lâzım. Komisyon raporunun oylanıp, oylanma
ması hususunu lütfen oylayın. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını 

oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunmama
sı karargir olmuştur. 

C. H. P. Grupu adına buyurun Saym Sırrı 
Atalaj^. 

O. H. P. GRUPU ADINA SIRRI ATALAY 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, Devlet me
murları kanunu tasarısı üzerinde C. H. P. Cum
huriyet Senatosu Grupunun görüşlerini kısaca 
arz etmeye çalışacağım. 

7 Eylül 1964 tarihinde Üçüncü Karma Hü
kümet tarafından Millet Meclisine sevk edilmiş 
bulunan büyük bir emeğin ve dikkatin neticesi 
olan ve uzun yıllardan beri memleketin bir ih
tiyacı olarak tesbit edilen memurlar kanunu ta
sarısı üzerindeki görüşlerimizi ifade etmeye baş
larken, bunun kısaca bir seyrini de işaret etmek 
isterim. îdare edilenlerle idare edenler arasın
daki münasebetin tanzimi ve Devlet iktidarının 
yönetimi meselesinde Devlet memurlarının yetiş
medi ve vazife görmeleri büyük bir ehemmiyet 
taşımaktadır, taşır ve daima bu önemini taşıya
caktır. Toplumun bir idareci zümre tarafından 
yönetimi bahis mevzuu olan her yerde bir Dev
let memuru meselemi de ortaya çıkar. Nitekim 
bizde de ilk defa Yıldırım Bayazıt zamanında 
Ivır Devlet idaresi ve bir memur statüsü mey
dana gelmiş bulunmaktadır. Derebeylikten mer
keze doğru yetkiler alınmış ve 1 nci Bayazıt za
manında da bütün asker ve sivil kişilerin birer 
beratla tâyinleri ve hukukî statüleri tanzim 
edilmiş, ıslahat fermanlarında çeşitli noksanla
rın giderilmesine çalışılmış, çareler aranmış, 
yollar aranmış ve İmparatorluğun parçalanma
sını önlemek için aranan sobepler arasında Dev
let memurlarının statüsünün düzeltilmesi husu
sunda başlıca bir sebebolarak aranmış ve bunun 
için tedbirler bulmaya çalışılmış, İmparatorlu
ğun son zamanından ve Cumhuriyetin ilk zama
nında Devlet memurlarının statüsünün düzeltil
mesi için çeşitli tedbirlere başvurulmuş, Memu-
reyn Kanunu ve barem kanunları bu arama için 
yapılan çabaların birer neticesidir. Fakat bu Me-
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mureyn Kanunu ve barem kanunları modern 
bir Devletin ve hukuk devletinin karşılıklı ola
rak Devlet iktidarı ile istihdam gücünü üzerin
de taşıyan Devlet memurunun karşılıklı olarak 
münasebetlerini iyi tanzim eden bir hüküm o!a-
rak görülememiştir ve bunu temin etmemiştir. 
Zamanla çeşitli memleketlere heyetler gönderil
miş, raporlar hazırlanmış, ta 1945 ten bu yana 
Devlet memurları statüsünde bir değişiklik için 
çabalar gösterilmiş, aradan 20 yıla yakın bir 
zaman geçmiş ve işte bugün Millet Meclisinde 
görüşülüp geçen ve Cumhuriyet Senatosuna ge
lip görüşülmeye başlanan, demokratik mânada 
ve Devlet memuru statüsünü iyi bir şekilde tan
zim eden hükümler olarak karşımv/.a gelmiş bu
lunmaktadır. Devlet memurlarının hukukî, ida
ri, nakdi statüsünü tanzim eden sosyal güven
likle yetişmelerini ve eğitimlerini kapsıyan bu 
tasarı genel idare reformlarını temin edecek de
ğildir şüphesiz. Fakat asıl olan ve hedef olarak 
görülmesi iktiza eden husus bir idari reform
dur. Bu idari reformda başlıbaşma ve sadece 
Devlet memuru kanunundan beklemek mümkün 
değildir. Çeşitli diğer hususlar bir araya gelecek
ler ve genel idarede bir reform meydana getire
ceklerdir. Fakat bu reformun meyd?uıa getiril 
mesi için Devlet 'memurları statüsünün yeniden 
gözden geçirilmesi zarureti vardı. Ve nitekim bu 
meydana gelmiş denebilir. Ancak, şunu ifade et
mek lâzımdır ki, genel idarede bir reform şart
tır, lâzımdır; bu gelen ancak bunun bir kanadı
nı teşkil etmektedir. Bütün hukukî cepheleriyle 
bir genel idarede reformun meydana gelmesini 
ümitle beklemekteyiz. Ve bunu zaruri görmekte
yiz. 

Genel idarede reform âmme faaliyetlerinin 
düzenli bir şekilde işlemesini temin eder. Eğer 
âmme faaliyetlerinin düzenli olarak çalışması 
temin edilmezse hususi hayatta huzur ve güven 
kalmaz. Refah kolay kolay bir toplumda temin 
edilemez. Ağır masraflar meydana gelir ve kal
kınma güç olur, hızlı kalkınma bütün plânın 
çabalarına rağmen meydana gelemez. Çünkü bü
tün bu plânlara rağmen asıl mühim olan, bunu 
tatbik edecek olan, maddi unsur olan insandır 
ve Devlet memuru bunu teşkil etmektedir, ida
ri genel reform içerisinde mesnetler kuvvetli ola
rak temin edilmediği müddetçe hızlı kalkınmayı 
da temin etmeye imkân yoktur ve sadece Devlet 
memuru kanunu tasarısını getirmekle de idari 
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reformlar meydana gelmez. O halde biz herşey-
den evvel hızlı kalkınma istiyorsak, tarafsız bir 
idare kurmak istiyorsak, genel idaredeki refor
mu diğer şartları ile mutlak surette tahakkuk 
ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Bunu işaret ettikten sonra, gelen tasarı üze
rinde kısaca görüşlerimizi ifade etmek isterim. 

Biraz önce ifade ettim, beş hususu kapsa
maktadır Devlet memurları kanunu tasarısı; 
nakdî statü, idari statü, hukukî statü ve bunun 
dışında sosyal güvenlik problemi ve Devlet me
murlarının eğitimi ve yetişmeleri. Bu tasarı bü
tün Devlet memurlarını kapsıyan bir tasarı değil
dir. Bunu açıkça ifade etmek lâzımdır. Silâhlı 
Kuvvetler bunun dışındadır, Kamu İktisadi Teşek
küllerinin mensupları bunun dışındadır, mahallî 
idareler bunun dışındadır ve Yargı organları 
mensupları bunun dışındadır ve böyle olması la
zımdır, Anayasa bunu gerektirmektedir. Tam 
bir genel idaredeki reform için ayrıca bu husuf
ların da temin edilmesi lâzımdır. Zannedersem 
gelmektedir. Millet Meelisindedir, Silâhlı Kuv
vetlere ait tasarının gelmesi lâzımdır. Fakat 
Yüksek yargı organlarına ve bunların mensup
larına ait tasarı hakkında hiçbir fikrimiz yok
tur ve öyle zannediyorum ki, hiçbir teşebbüs yok
tur. Ve bu genel idarelerdeki reform için büyük 
bir kusurdur. Çünkü memur statüsünde hukukî 
'dare ve nakdî statüde, sosyal güvenlik ve yetiş
tirmede zihnî görüşler ve hukukî esaslar getirilir
ken diğerlerinin noksan kalması bir işin tamam 
Dİ mamasını açıkça göstermektedir. Silâhlı Kuv
vetlere aidolanlarm hazırlığı ilerlemiş ve Millet 
Meclisine gelmiş, mahallî idarelerin zannedersem 
hazırlıkları mevcut, fakat yüksek yargı organları-
ıa aidolanlar için hiçbir haber yok. Yetkili kişi-

1 erden bu hususta bize malûmat vermelerini ayrı-
ee, rica edeceğim. 

Nakdî statü ile tasarıda biz sadece malî hü
kümler kısmını görmekteyiz, öyle zanediyorum 
ki, bâzı tertip, yani kanun tasarısının bünyesi 
içinde daha modern bir teknik olarak hükümler 
getirilebilirdi. Yani malî hükümler adı altında 
nakdi statü ile, idari statünün sınırları birbiri 
içerisine karıştığı gibi, hukukî statü ile idari sta
tünün genel hükümleriyle yine birbirleriyle ka
rıştığını, kesin surette ayrılmadıklarını görmek
teyiz. 

Devlet memurları kanunu tasarısını görüş
meye başladığımız sırada herşeyden önce aklımı-
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za gelecek ve üzerinde dikkatle duracağımız hu
sus, Devlet memurlarının tarafsızlığı meselesi
dir. Hukukî ve idari statü iskeleti içerisinde bu 
tasarının Devlet iktidarı içerisinde huzuru ve 
güveni temin etmesi için tarafsızlık hükmünün 
iki veçhesiyle mutlak mânada temin edilmesi lâ-
lımgelirdi. 

Şimdi tasarıyı beraber tetkik edelim; görece
ğiz ki, tarafsızlığa ait hüküm yeterli değildir. 
G nei madde sadakatten, 7 nei madde tarafsızlık
tan, 8 nei madde davranış ve işbirliğinden bah
setmektedir. Gerçekten hukuk devletinde Devlet 
memuru iktidarda bulunan siyahi partiye sada
katle borçlu değildir, mecbur değildir. Ve bu 
doğru değildir. Devlet memuru, Devlete karşı 
sadakatle borçludur ve Devlete sadık olmaya 
mecburdur. Devlete karşı Devlet memurunun 
sadakati asıldır. Ve hukuk devletinin bu bir ica
bıdır. Şüphesiz ki, Devlet iktidarı içinde ister 
karma Hükümet şeklinde, ister doğrudan doğru
ya tek başına kurulmuş olsun Devlete karşı sada
kat acildir. 

Hükümete ve Devlet iktidarına sadakat esas
tır. Bunu temin etmek ve Devlet memurunun 
tarafsızlığını beklemek lâzımdır. Ama bunun 
kadar mühim olan husus Devlet memurluğunun 
tarafsızlığım temin etmek, yani tarafsızlığı di
ğer tarafta da tesis ve temin etmek lâzımdır. Si
yasi iktidar karşısında Devlet memurunun gü
venini ve onun huzurunu temin etmek şarttır. 
Nasıl ki, Devlet memuru siyasi iktidara ve Dev
let iktidarına karşı sadakat ve iyi hizmetle mü
kellef ve' borçlu ise siyasi iktidar karşısında da 
huzur ve güvene sahibolması yani kendisinin 
emniyetinin garantilere kavuşması o nisbette ye
rine getirilmesi gereklidir ve şarttır, iktidarla
rın değişmesi, Devlet memuriyetlerinin değişme
si ve onların endişe duyması demek değildir. 

Geleneklerimize ve kanuni hükümlerimizde 
bunu koymaya mecburuz. Asıl idarede refor
mun büyük bir veçhesi de bu olacaktır. Devlet 
memuru müsteşarından en küçük kademesinde, 
hangi mevkide ve han "d yerde olursa olsun, Dev
lete sadakat mükellefiyeti kadar, yerinde görevi
ni chlİ3retle ve dürüstlükle yaptığı müddetçe şi
vesi iktidar değişmelerinden sureti kafiyede mü
teessir olmıyacağım, yerinden ve ekmeğinden 
olınıvacağmı iyi bilmelidir. 

Şimdi bana, yetkililer diyecektir ki, Devlet 
Şûrasına müracaat hakkı mümkün ve Anayasa 

8-7 .1965 O : 4 
garantisi içindedir. Her türlü tasarruf her hal
de yargı denetimine tâbidir. Fakat sadece tâ
yinlere değil; Devlet memurunun tarafsızlığı 
sadece azledilmek, emekliye sevk edilmek değil
dir. Bir yerden alıp diğer yerlere vermek gibi 
çeşitli tasarruflarla huzur ve rahat ortadan kal
kabilir ve rahat çalışma imkânlarını temin et
mez. İsveç'te ve İngiltere'de tatbik edilen usul
lerle Amerika'da tatbik edilen usuller birbirin
den farklıdır. Amerika'da siyasi iktidarlar ya
hut Başkanlara bağlı Devletin büyük kademe
deki memurları değişir, böyle bir sistemidir ve 
karşılıklı şikâyet edilir. İktidarlar daha çok im
kâna sahiptirler ama tarafsız çevreler... 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, bir noktayı 
da hatırlatayım. Aldığımız karar gereğince ko-
nırma müddetiniz 20 dakikadır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biliyorum, 
Sayın Başkan. 

İsveç'te hu en ıküçük, b'nbaşıya, yüzbaşıya 
kadar, Silâhlı Kuvvetlere de dâhil olmak üzere 
hepsi bir deftere geçirilir ve bir kimse ne şekil
de, nasıl tâyin edilecek ve nasıl yerinde olacejk 
tesbit edilir. İngiltere'de ise hiçbir sebeple siya
si iktidarlar değişmesi ve davranışları Devlet 
memurunun en ufak şekilde huzursuz olmaması 
temin edilmiştir ve bunun için de muhkem hü
kümler mevcut bulunmaktadır. Bizim tasarıda 
Devlet meımurunun tarafsızlığını temin edecek, 
emin ve muhkem hükümleri bulmak mümkün 
değildir. 

Bir de yüksek idareci yetiştirmek için Fran
sa veya İngiltere'de olduğu gibi yönetici sınıfın 
ehliyetli ve bilgili, gerçekten üstün yönetim ka
biliyetlerine ve tecrübelere sahibolan memur sı
nıfı olarak yetiştirilmesine hiçbir teşebbüsün ol
madığını görmekteyiz. Bunlar için bâzı çalışma
lar varsa da yetişmeleri için bunlar kâfi değil 
dir. Ve bunlar üst kademede yönetici bir sınıfı 
yetiştirecek imkânları getirmekten mahrum bu
lunmaktadır. Zamanın darlığı sebebiyle bütün 
^unların genişliğine ve derinliğine inmeye im
kân yok, hemen geçiyorum. Şimdi genel statü 
"işerinle görüşlerimizi kısaca ifade etmeye çalı-
-îscıgım. Nakdi statü tasarıda 5 ilâ 146 nei mad-
dsvlc 146 - 187 nei maddeleri kapsamaktadır. 
•Ş'tnhesiz çok iyi bir çalışmanın neticesinde iyi 
ve bizim memuriyet hayatımız için çok güzel 
hükümler getirmektedir. Hükümlerin yeniliği 
övülmeye değer hususlardır. Ancak bir husus 
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dikkatimizi çeker. 70 lira ile 100 lira arasında 
bulunacak bu birimler yani, asgari gerimle âze-
mi tatmin diye Garp hukukunda ve memur hu
kukunda ifadesini bulan 70 ilâ 1 000 arr^m-d • 
en az birimle en çok birim arasında 70 ilâ, 1 000 
dir. îsveç ve birçok memleketlerde, sosyal ada
leti gerçekleştirmiş memleketlerde bu rakamlar
da kat farkı daha azdır. Bu bizde bu kat farkı 
70 ilâ 1 000 arasında derece farkı 14 derecedir. 
Veyahut 14 yakındır, 14 meslidir. Yani odacı ile 
en yüksek memur olarak ifade ediliyor memur 
statüsü içinde ifadesini bulmaktadır. 

En ufak memurla en yüksek memur arasın
daki ka.t bizde 14 katı bulmaktadır. Sosyal ada
leti gerçekleştirmenin esası büyük farklar değil
dir, birbirine yakın imkânları temin etmektedir. 
Bizde asgari geçimle, âzami tatmin arasmdaV 
fark 14, ama bu bâzı memleketlerde bu katların 
ilk nazarda daha farda olduğu görülebilir, mese
lâ İngiltere'de. İngiltere'de çeşitli sosyal imkân
larla bu daha çok temin edilebilir. Meselâ, bir 
Devlet ce^a evinde haftalığı, 170 lira, şilin alan 
bir ceza evi memuru ile ona ödenen sosyal gü
venliğin katı 70 - 100 şilin arasında olduğu za
man ödeneklerinde hiç'bir fark yapmalar. Sos
yal güvenlikte fark yapmazlar. Biz de sosyal gü
venliğe ait bütün hususları burada birleştirdiği
mize yeknazaıvla şu veya bu memleketlerde de 
kat azdır veyahut da kat çoktur d !y !;'r MV" 
getirmeye imkân yoktur. Çünkü çeşitli güveni İh 
sistemlerini de almıştır. İngiltere de katın çok
luğu yeknazarda aradaki farkın fazlalığını gös
termez, ama orada sosyal güvenlikle bu farklar 
kapatılır. Asıl sosyal adaleti gerçekleştirmek is-
tiyen memleketlerde bu farkların çok azlığını ve 
6 kata kadar indiğini görmek mümkündür ve 
böyle olmuştur. Ümidederdik ki, bunlar daha iyi 
tetkik edilir do bu farklar daha az olabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müddetiniz bit
mek üzeredir, bir dakikanız var, bağlamanızı 
rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu arada 
idari statü ile hukukî statüyü süratle geçece
ğim, çünkü zamanım kalmadı. Sosyal güvenlik 
meselesi üzerinde birkaç kelime ifade etmek iste
rim. Emeklilik biraz daha iyi bir şekilde gelmiş
tir. Fakat geniş ve ferahlık getirecek hükümler 
yok. Hastalık ve analık sigortası. Yalnız burad° 
üzerinde ehemmiyetle durulacak konut ve sos-
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yal ipotek konut imkânlarıdır ki, bunlar birer 
teselliden ibarettir. İmar - iskân Bakanlığı şu 
veya bu şekilde yapacak. Banların tahakkuku 
çok güç ve kolay kolay tatbike medar olacak bir 
şeklini de göremediğimizi ifade etmek isterim. 
Banlar çok güzel fikirler, ama maddede yarnhş 
ve gösterilen hususlar tatbiki mümkün olmıyan 
Ebetlerdir. Öğretim kursları, liselerin hüvük 
şehirlerde leyli olarak bulunmaması sebepleriyle 
bunlar da c/o 50 tenzilât bir şeyi ifade etmez. Şa-
vet mümkün o1 u m büyük şehirlerde lise buhın-
mıyan yerlerde bu % 53 indirim karşılığım me
murlara vermek deha iyi bir yol olabilecektir. 
Yetiştirme statüsü içerisinde görüşme ve danış
ını kurulları, kamu personeli yüksek kurulu, 
Devlet memurları yüksek kurulu gibi üç, ayrı 
kurum ve kuruluş getirmenin, bizim Devlet ha
yatımızda birbirine benzer meselelerde çeşitli 
kurumları kurmakta edindiğimiz tecrübelerden 
büyük faydalar sağlamadığımız aşikâr olduğuna 
göre, Devlet Personel Kanunu tasarısı içerisinde 
Devlet memurları hukukî, idari ve nakdi statü
lerle ilgili üç ayrı kurumun bulunması benim 
görüşüme göre pek isabetli değildir. Görüşme 
ve danışma kurulları, kamu personeli yiik'^k ku
rulu, Devlet memurları yüksek kurulu gibi çe-
s"tli kurumların bir yumuşaklık içinde nasıl ea-
b.şıp muvaffak olabileceklerini yetkili Devlet 
Personeli Heyeti Başkanından Öğrenmek iste
rim. B'r de çeşitli teferruat hükümleri vardır. 
Meselâ 15 nci maddede vilâyetlerde valiler, mer
kezde Bakanlar veyahut görevli kıldıkları kişi-
h?r basma ancak beyanatta bulunacaklar. Bun
lar çok teferruatlı hükümler çok bağlayıcı hü
kümler. Vilâyette defterdar her hangi bir sebep
ten dolayı, bir vergi meselesinden dolayı basını 
yvdmktması mümkün olmıyacaktır. Veyahut 
Vnkara'da, yani Hükümet merkezinde katma 

bütçeye sahip her hangi bir Devlet dairesinde 
Micek Bakanlar. Meselâ İstanbul'da sahil sıhhi-
•-esiyle ilgili bir mevzuda, yahut da Ankara'da 
-alan katma bütçeli bir umum müdürlükte her 
hangi bir beyanatta bulunacak. Çbk sıkı bir mer
keziyetçilik, çok teferruata kayan hükümleri de 
burada görmekteyiz. Meselâ 25 nci madde... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, vaktiniz doldu, 
'üt fen bağlayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Son cümle, 
rica edeceğim. 
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Her hangi bir Devlet memuru bir şikâyete 

mânı;', kalır, bu şikâyet dolayısiyle tahkikat ya
pılır, tahkikat sonunda delil kifayetsizliği veya
hut her hangi bir sebep dolayısiyle bir ceza ken
disine verilmezse, o Devlet memurunun merkez
de en yüksek âmiri, vilâyette vali, Cumhuriyet 
Savcısından dâva açmasını istiyecektir. O şikâ
yete mâruz kalan vatandaş, Devlet memuru va
tandaş herhangi bir sebepten dolayı şikâyet eden 
kişi hakkında dâva açmasını istemiyebilir, onun 
tabiî hakkıdır. Bu hakkın yerine vali veyahut 
Bakanlıkta her hangi bir Yüksek dereceli bir 
memuru yetkili kılmaya hakkımız yoktur. Ama 
bütün bunları bir değişiklik olduğunu nazarı iti
bara alıp bir önerge verecek değiliz. Sadece 
fikirlerimizi ifade edeceğiz. Geçici Komisyonun 
yapmış olduğu değişikliklerin yerinde olduğu
nu, yeniden her hangi bir önerge vermeden bu 
tasarının geniş ve memleket sathında hizmet ya
pan Devlet memurları için yeni bir ufuk, yen: 
bir ümidolabileceğini ve hayırlı olmasını, fakat 
Devlet memurunun da bu fakir milletin bütün 
fakirliğine rağmen getirmiş olduğu bu yeni ufuk 

.ve yeni imkânlara da lâyık olmasını ve bu mil
letin hizmetinde lâyıkı veçhile dürüstlükle ve iyi 
bir şekilde vatandaşa hizmet yolunda çalışma
sını dilemenin de hakkımız olduğunu ifade et
mek isterim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Nusret Tuna. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, 
müzakeresine başladığımız Devlet Memurları 
Kanunu, yıllardan beri hasreti çekilen, yok
luğu üzüntü yaratan bir kanun idi. Halihazır
da müzakeresine başatlığımız bu kanunla in
şallah bu ihtiyaçlar karşılanacaktır. Şimdi, Ana
yasamız bir reformlar yapılmasını, bir yenilik 
getirilmelini kabul etmektedir. Reformların yaL 

pılması her şeyden evvel Devlet personelinin li
yakatli olmasına bağlıdır. Bu kanun Devlet per
sonelinde yapılacak reformun ilk adımıdır. Da-
(ha bundan sonra çıkacak kanunlarla bu reform 
hareketi tamamlanacaktır. Şunu ifade etmek is
teriz ki, Devletin yegâne rüknü memurdur. Me
mur kabiliyetli ise, memur hakkına sahipse, me
mur üzerine düşen vazifeyi yapabiliyorsa o Dev
letin hizmeti daha ileriye getürülebiliyor de
mektir. Bu ihtiyaç yıllardan beri çekilmektedir. 
Muhtelif safhalarda hazırlıklar yapılmaktadır. 
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Maalesef bugün gördüğümüz kanun haline gel
mesi bundan kısa bir zaman evvele nasibola-
bilmiştir. Bugün çıkarılmakta olan bu kanun 
Devlet memurlarını içerisine almaktadır. Kat
ma bütçeleri içerisine almaktadır ve bir de bun
dan sonra çıkması lâzımgelen Hâkimler Kanu
nu, Askerî Personel Kanunu gibi kanunlar da 
bulunmaktadır. Bunların hepsinin 1966 senesi 
Mart ayına kadar tamamlanması plânlanmıştır, 
inşallah o zamana kadar bunların hepisi tamam
lanır ve şu Devlet personel rejimi kemaliyle her 
bakımdan ikmal edilmiş olarak meriyete ve 
Türk Milletinin hizmetine girmiş olur. Kanun, 
'hakikaten yenilikler getirmektedir. Sınıflandır
ma sistemi, kariyer sistemi, liyakat sistemi... 
Maddeleri geldiği zurnan üzerinde gerekli izahat 
verilecektir, bugün ihtiyacını duyduğumuz ye
niliklerdir. İstihdam şekilleri bakımından hali
hazır meri kanunlar içinden çıkılmaz bir hale 
gelmiştir. Muhtelif cetveller, Devletin nere
sinde ne cins memurların istihdam edildiğini 
gÖE'tercmİyecek durumda idi. Bu yeni kanun 
istihdam sakillerini, Devlet memuru, sözleşmeli 
personel ve yevmiyeli personel diye üç esasa 
bağlamış. Bunun d:şmda istihdam şeklti kabul 
etmemiş ve her üç sistemi de anahatlariyle te
barüz ettirmiştir. Bundan sonraki devrede Dev
letin ne cins memur kullanıyor, ne miktar 
memur 'kullanıyor, bunları ferahlıkla gömlek
liğimiz, hele Bütçe Kanunundan evvel sunula
cak kadro kanunu ile Devletin nerede kimleri 
iy'tihdam ettiğini açıkça müşahede etmemiz müm
kün olacaktır. Ve bu suretle Parlâmentonun ida
reyi kontrol ermesi imkânları daha iyi sağlan
mış olacaktır. 

Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki; Devlet 
Personel K.ınunu ilmin aradığı mânada, hukuk 
ilminin aradıği mânada hazırlanmıştır. Muh
telif hazırlık safhaları geçirmiştir. Muhtelif 
dairelerden sorulmuştur. Bir kanunun hazır
lanman için hukuk ilminin neyi istediği tesbit 
edilmişse hakikaten bu .yolların hepisine başvu
rulmuştur. Her beşerî eser gibi hatası olabilir. 
Bunların ilerde düzeltilmesi mümkündür. Fa
kat bugünkü imkânlar tam kullanılmak sure
tiyle bünyemize uygun bir kanun meydana ge
tirilmiştir. Devlet memurlarının ödevleri ve 
Floru mluluklaıı ka'tî olarak teshidolunmuştur. 
Hıkları ve vazifeleri keza kesin hatlarla tesbi-
dolunmuşıtur. Devlet memuru olma, âmirinin 
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her türlü emrine bilâkaydü şart inkıyadetme, 
boyun efane haYı bu kanunla berteraf edilmiştir. 
Bir iş bölümü vardır, herkes hakkını ve vazife
sini bilecek ve yapacaktır. 

Bu zamana kadar çektiğimiz sıkıntılardan 
birisi de Devlet memurlarının maaşları keyfi
yeti idi. Kalkınma devresinde olan devletlerden 
para tahavvülü vukubulmakta, iştira gücü 
azalmakta, her geçen yıl biraz daha hayatın 
paJıalılsadığı tesbit olunmuştur. Fakat maaş
lar sabittir, mütemadi kanunlarla tadil yapma 
imkânı bulunamıyor, çarnaçar Devlet memuru
nun zaman zaman maddi sıkıntı içinde kaldığı 
bir vakıa' idi. Bu konu eşel mobil sistemine mu
vazi bir ücret sistemi getirmiştir, göstergeler 
sistemi getirmiştir, 70 ile 1 000 arasında deği
şen âzıami ve asgari had!>eri belli bir gösterge 
usulü getirnrstir. Her milî yılın başında Dev
let imkân dâhilinde gördüğü çarpı emsalini tes
bit edecektir ve ayırabileceği miktarı Devlet me
muruna ayıracatır. Gösterge emsali ile bu çarpı 
emsalleri çarpılmak suretiyle her yıl ödenme
si lâzımgelen maaşlar tesbit olunabilecektir. Bu 
'hayat pahalılığına karşı memuru korumak ba
kımından bir imkân sağlamaktadır. Emeklilik 
durumu için kanunda, bilâhara getirilecek ka
nunlarda hakikaten Devlet memurlarım tatmin 
edecek hükümler bulunmaktadır. Bizim en mü-
h :m dertlerimizden birisi, kırtasiyeciliği artı
ran durumlardan birisi de Devlet memurunun 
kendi çalıştığı mevzuda kâfi derecede yetişm:ş 
ol m-iması dır. Niye bugün git, yarın gel demek
tedir? Bunun pek çoğunda kendi elindeki işi 
liyakatle verememesinin rolü vardır. Bu Perso
nel Kanunu, Devlet hizmetinde çalışan bütün 
memurların sürekli bir surette kendi çalışma 
kollarında yetiştirilmelerini temine matuf ted-
'birler almıştır. Mutlak hizmete alınan bir me
mur hizmet süresi boyunca yalnız beklediği 
için terfi etmek değil, yetiştirme, hakikaten ye
tiştiği takdirde takdir edilmek suretiyle hizmete 
lâyık bir şekilde, hizmete amade bir halde bu
lundurulacaktır. Kanunun maddeleri müzake
re edildiği zaman üzerinde durulacaktır. Onun 
için fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ne
tice itibariyle şunu söylemek isterim ki, haki
katen bu kanun gayet güzel hazırlanmıştır. 
Buna büyük çaba sarf eden Personel Dairesi 
Sayın Başkan ve arkadaşlarına huzurunuzda te
şekkür etmeyi bir vazife bilirim. Her beşerî 
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eser, gibi bu eserin de hatalı tarafı olabilir, tat
bikat hataları meydana gelebilir. Bunların tas
hihi daima mümkündür, iyi bir başlangıçtır. 
Bu kanunun Türk Devletine, memuruna ve 
milletine hayırlı olmasını grupum adına te
menni eder, cümlenizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
Bir dakikanızı rica edebilir miyim Sayın Sa

rıgöllü? Bütçe kanunlarına oy vermiyen saym 
üye var mı?.. Yok. Oy verme muamelesi bitmiş
tir. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü, on dakikalık müd
detiniz saat tam beşte bitiyor. 

03MAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydm) — 
Onun için ben de saatimi ayar ettim Sayın Baş
kanım. 

Cumhuriyet Senatosunun kıymetli üyeleri. 
Memlekette hakikaten büyük bir boşluğu dol
durmak ve ikmâl etmek üzere bir müşterek me
murlar yani Personel Kanununun getirilmesi bir 
ihtiyaç idi. Bu ihtiyaç üzerinde zannedersem 
ittifak etmemek mümkün değildir. Yalnız nasıl 
getirilmeliydi, neler yapılmalıydı, zaruretler 
nerden geliyordu? İşte bunların üzerinde bir 
nebze duracağım. Müddetimiz de 10 dakika. 

Demokratik nizamı, rejimi tatbik eden mem
leketlerde, hattâ bu sisteme benzer sistem kur
muş uzun asırlar icrai Hükümet etmiş, yaşamış 
memleketlerde en mühim nokta Devletle, Hükü
metin ayrılması prensibinin tatbikidir. İşte Per
sonel Kanunu, Devletle Hükümetin ve Hükümet 
müesseselerinde çalışanların durumlarım tesbit 
etmek üzere bu kanunu hazırlamış. Bugün hâlâ 
bir Bakanımız vilâyetlere seyahat ettiği zaman 
valilerimiz hudutlardan karşılar. Halbuki va
linin bir sıfatı da Devleti temsil etmektir. Bi
naenaleyh, bu kanun vasıfları itibariyle evvelâ 
şu lâzimeyi tam getirmiş olsa yine de makbu-
lümdür. Fakat açık noktaları mevcuttur. Vak
timiz detaylara girmemize müsait değildir. Üze
rinde durduğum ikinci nokta yenilik gibi gö
rünen bir sınıflandırmanın getirilişidir. Sınıf
landırma o meslekte çalışan memurların sınıf
lara ayrılması bizim bünyemize maalesef uy
gun delildir. Binaenaleyh, bilhassa yönetici sı
nıf kâfi miktarda mevcudolmadığmı ve yönetici 
sınıf yetiştirecek müesseselerimizde namevcut 
olduğuna göre, burada yönetici sınıf kanaatimce 
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suni bir smıf ve kademe olmaktan ileriye gide
meyecektir. 

Üçe ayrılıyor : 
K Büro işlerinde çalışacak olanlar, 
2. Teknik personel, 
3. Yönetici sınıfı, 
Evet, Amerika'da böyle bir sistem mevcut. 

Diğer memleketlerde de mevcut olabilir, fakat 
bugün bizim bu kanun bu getirdiği sınıflandır
ma ile bünyemize maalesef uygun değildir, in
giltere, bugün dillerimize ı>elesenk olan, adalet 
sistemini, adlî kazanın icra seklini Osmanlı İm
paratorluğundan alınış kendi bünyesine uydur
muş ve bugün gıpta ile İngiliz adaleti, hâkimi ve 
tevzii adaletini görüşürüz ve hasret çekeriz. Bu 
kendi sistemimizi ıslah etmemişiz, gitmişiz diğer 
memleketlerin sistemlerini alıp getirmişiz. Ku
maş aynı fakat vücutlar ayrı, terzi ayrı. Onun 
için bir türlü intibak etmemiş ve bugün de et
memektedir. Bilhassa şunun üzerinde tekrar 
duracağım ve izahat verecek arkadaşımdan bu 
kanunun bu hususu tamamen kapsayıp kapsa
madığı üzerinde bir izahat rica edeceğim. İkti
darla, Hükümetle Devlet mefhumu ve icraatı ay
rılmış mıdır? Osmanlı İmparatorluğundaki bir 
geleneği hatırlatacağım, mührü sadaret alınma
dıkça en şedit hükümdar sadrazam hakkında ce
za infaz edememekte idi. Binaenaleyh, burada 
yöneticilere umum müdür, müsteşarlara, mesul 
kişilere verilen yetkiler tamamen tâyin* ve tas
rih edilmiş değildir kanaatindeyim. 

Bir iki hususa da dokunup sözlerime son ve
receğim, çünkü vaktimiz bu şekilde karara bağ
landı. Bilhassa 36 neı maddede, 32 nci madde
nin getirdiği sınıf tâbiri, sınıflandırma kanaa
timce müesseselerde memurlar arasında rahatsız
lık yaratacaktır ve bünyemize maalesef uyma
maktadır. Yetişmiş bir şahıs kendi istikbalinin 
muayyen bir noktada dondurulduğunu görünce 
evvelâ şevki ve istikbaline ait şevki kırılmış ve 
istikbaline ait endişe başlamış olacaktır. 

Vergi mevzuu gerekli şekilde 156 ncı mad
de le tâyin ve tasrih edilmemiştir. 57 nci mad
dede bilhassa harice gidecek ve hariçte vazife 
görecek personelin hukuku maalesef tâyin ve 
tadadedilmemiştir. Birleşmiş Milletler veya 
onunla ilgili müesseselerde görev alan kişilerin 
kendi arzuları ile gittikleri takdirde diye 
maddede yer alan kısımda, vazifeleri ile alâka
larının kesileceği ve avdetlerinde aynı noktadan 

başlayıp kıdemlerine bu müddetin sayılmaya
cağı hususu vardır. Bu Vehltii Ûlâda dyi bir 
hüküm gibi, görünmekte ise de zaten bu vazi
felere gidecek kişiler birtakım vasıflara sahip 
kişilerdir. Ve Türkiye'yi dış memleketlerde 
temsil edecek, mühim hizmetler göreceklerdir. 
ister kendileri liyakatleriyle bu işe talibol-
sunlar ve isterse kendi dairelerince veya ku
rumlarında tavzif edilmiş olsunlar, bunlar 
döndükleri zaman bu geçen müddet iki sene, 
beş sene, on sene bunların kıdemlerine sa
yılmazsa bu memleket hizmetinde çalışacak me
murlar bundan sarfınazar edeceklerdir. Çünkü 
döndükleri zaman kendi arkadaşlarının bir ve
ya iki üst dereceye terfi etmiş olmaları kar
şısında böyle bir hizmetten içtinabedeceklerdir. 
Binaenaleyh, kanun lüzumludur. Böyle bir ka
nunun gelmesi iktiza etmektedir. Ama bu 
hususlar, gönül arzu ederdi ki, çok daha iyi 
bir şekilde belirtilsin ve yer alsın. Bu itibarla, 
tümü üzerinde kısaca şu noktaları arz ettim. Bir, 
iki veya üç madde üzerinde de tadil teklifi su
nacağım, iltifat etmenizi bilhassa istirham ede
rim. Çünkü bu kısımlar maalesef aksatıcı kı
sımlardır. Sonda da bir 5 nci muvakkat madde 
vardır ki, bu intibak maddesidir. Bu intibak 
maddesi maalesef müktesep haklara yer ver
memekte ve dokunmamaktadır. Tadil teklifle
rime iltifat etmenizi ve maddeler geldiği zaman 
gerekli mâruzâtımı arz edeceğim, hepinizi hür
metle selâmlar huzurunuzdan ayrılırım efendim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. Söz 
alan arkadaşlarımızı arz ediyorum, Sayın Ağır-
naslı, Sayın Çetin, Sayın Ege, Sayın Melen, 
Sayın Tunçkanat, Sayın Kangal ve Sayın 
Dikeçl igil; 

MEHMET ALI DEMlR (Tunceli) — Muh 
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Parlâ
mentoya girdiğimiz günden bugüne kadar gerek 
ben, gerekse benden başka birçok arkadaşlar 
hattâ bugün Sayın Baskanvekilimiz de dâhil ol
mak üzere 1961 - 1962 senesinde yapmış oldu
ğumuz sözlü sorulara, ki, bu sözlü soruları bil
hassa kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen 
memurlara ait idi. O zamanın mesul şahısları 
bu kürsü ve gelerek 1961 de yanmış olduğu
muz sözlü sorulara o zaman 1962 senesinde 
bu Personel Kanunu çıkacaktır, böylelikle bu-
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güne kadar mağdur olan memurların mağdu
riyetleri giderilecektir şeklinde beyanda bulun
muşlardı. Mütaakıp senelerde 1963 senesinde 
yaptığımız konuşmalarda yine aynı konulara 
değindik, gerek Karma Bütçe Komisyonunda, 
gerek sözlü, gerekse yazılı sorularda hakikaten 
aynı cevapları almıştık. Bilhassa ben şahsan 
Karma Bütçe Komisyonunda her bakanlığın büt
çesi müzakere edilirken yıllar yılı memurların 
kadrosuzluktan dolayı terfi edemediklerinden 
benim g'bi birçok arkadaşlar acı acı dert yan
mışlardır ve şahsan ben Personel Kanununun 
1964 değil, 1965 değil, 1974, 1984 değil hattâ 
ikibin yılma kadar çıkarılamıyaeağım da bu 
kürsüden beyan etmişt:m ve o konuşmamda 
şöyle demiştim : «Bunu çıkaracak şahısları, çı
karacak Hükümeti bu kürsüden tebrik etmeyi 
vicdani bir borç bdirim» demiştim. Şimdi arka
daşlar hakikaten iki bin yılma kadar çıkmı-
yacağım düşündüğüm bir kanunun bugün bura
da müzakere edilmek suretiyle sayısı dört yüz 
bini bulan bir memur zümresinin uzun yıllar 
çektikleri ıstıraba son vermesi bakımından bu 
hususta emeği geçenleri huzurunuzda can ve gö
nülden tebrik etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım Saym Sarıgöllü 
arkadaşım dokundu, bugün. Gönül arzu eder-
ki, 400 bin kişiyi -ki, daha da ileride artacak
t ı r - ilgilendiren bir kanunun iki, üç gün içine 
sığdırılmadan bunun üzerinde uzun boyhı, eni
ne boyuna konuşmak gerekirdi. Neden diye
ceksiniz? Zira dün yine temas ettim. Emek
li Sandığı Kanunu vardır, muhterem arkadaş
larım. içindeki mevcut kanunların sayısı 8 - 9 
bin kadardır. Bu kanunların yüzde 40 ı Emekli 
Sandığı Kanununun A bendine, B bendine. C 
Bendine... Şu maddesine, ek fıkralar, şunbır 
bunlardır. Efendim benim bütün korkum bu 
kanun çıktıktan sonra, .bakın söylüyorum muh
terem arkadaşlarım, zabıtlara da tescil ettiri
yorum, bu kanun çıkaktan sonra gelecek se
ne, yine bu kanunun tatbikçisi, çıkaranla, tat
bik eden ve tatbikte birçok mağdurların mağ
duriyeti meydana çVkmca bizleri tazyik ede
cekler, kendi görüşlerine, kendi düşünüşleri
ne göre hazırlayacakları gerekçe ve maddeleri 
huzurunuza getirmekle arkadaşlarım Senatoda 
bu 'kanunun bâzı maddelerine ek fıkralar koy
mak mecburi vet/nde kalacağız. Benin bütün 
korkum Emekli Sandığı Kanununun, 5434 sayı-
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lı Kanunun bugün içine düşmüş olduğu akıbete 
Personel Kanununun da aradan bir iki sene 
geçtikten sonra düşmesidir. Bu da aynı du
rumda kalacak, sağdan soldan zedelenmeye 
başlayacaktır. Şimdi peşinen bunu arz ediyo
rum. Ve benim bu sözlerim bir gün, buraya bir 
arkadaş bu maddeleri getiridiği zaman aynı şe
kilde tekrarlanacaktır, bunu tahmin ediyo
rum. Daha şimdiden mevcut. Bunu böyle tes-
bit ettikten sonra, bilhassa gerek şahsan ben, 
gerek benim gibi birçok arkadaşlarımın getir
miş oldukları kanun teklifleri Karma Bütçe Ko
misyonda görüşülürken Hükümet ve Hükü
met adına gelen Hükümet temsilcileri yalanda 
Personel Kanunu gelecektir, bunlar Personel 
Kanunu içinde görüşülecektir, onun iç'n gö
rüşmeye lüzum yoktur ve bundan dolayı da red
dedilmiştir ki, bunlar içinden birisi Adalet Par
tisi namına konuşan, grup adma konuşan sa
ym arkadaşım da bu tekliflerden birisini getir
miştir ki, o da şu idi: 1108 sayılı Kanun ücretli 
memurlara asıl memurlar gibi bâzı haklar ta
nınması, meselâ muhterem arkadaşlarım, üc
retli memurların izin müddeti 15 gün idi, üc
retli memurlar iki aydan fazla hasta olduğu 
zaman derhal vazifeden çıkarılır, ücretli me
murlara çocuk zammı yoktur, ücretli memur
lar bir yerden diğer bir yere gittiği zaman 
15 gün tanınan yolda geçen müddet, bunlara 
tanınmamaktadır. Bilhassa aynı masada otu
ran iki memur arasında, iki arkadaş arasındaki 
farkları kaldırdığından ve zail ettiğinden dola
yı ve adaleti sağk-ımasmdan dolayı hakikaten 
yerinde ve isabetlidir bu maddeler ki, bunun 
ıstırabım biz ve bizim gibi aynı masada karşı
lıklı oturan memurlar çekmektedirler ve çek
mişlerdir. Bu yerinde ve isabetlidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 82 ve 72 nei 
maddelerde ve 14 ncü maddede -ki. zaman dar
lığı dolayısiyle maddeler görüşülürken ben 
mümkün olduğu nisbette temas edeceğim -
84 ncü, 72 nei maddede ben komisyondan bir 
şey öğrenmek istiyorum. Madde geldiğinde so
racağım. Orada bir memurun diğer bir yere 
nakli için iki yıl konmuş. Fakat bu iki yıl şim
di öğretmenler için tatbik edildiği zaman üç 
yıl olur. 

Onun için bir parantez içine öğretmenler 
için ayrı bir şey koymak lâzım. Ik.i öğretim 
yılı demek lâzım. Eğer bu tâbir kullanılmazsa, 
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iki yılda arkadaşlarım, öğretmenler, şimdi de 
böyle tatbik ediliyor ve üç yılda bir öğretmen 
bir yerde aynı şekildedir, statüde de öğretmen
ler için tatbik edilen nakil yönetmeliklerinde 
iki yıl demiştir. İki yıl dediğimiz zaman bir 
yerde üç yıl 'kalmak mecburiyeti hâsıl oluyor. 
öğretmenler bu kanuna göre aynı şekilde iki 
yıl sonra bir yerden diğer yere nakledilecektir. 
İkincisi de askerliğini er olarak yapanlar. Bu
nun mücadelesini yaptık, Senato burada ha
kikaten askerliğini er olarak yapanlar için lâ
z ı m k e n hakkı verdi. Fakat biliyorsunuz ilk 
Komisyondan Senatoya gelinceye kadar bütün 
komisyonlarda bu kanun reddedilmişti. Tasa-
rm-n 84 ncü maddesinde bu yer almaktadır. 
Fakat beni tatmin etmedi. Gönül arzu ederdi 
•ki, bâzı sebeplerden dolayı konulmuş, yani 
kn /^^ak tarafları var. Zira a. b. c benellerini 
tetkik ederseniz iyice bunlar görülecektir. Gö
nül ar-Mi eberdi ;ki, halihazırda memuriyette bu
lunan kimseler için askerlikte peron hikmetlerin 
de kıdemlerine sayılması, emekliliklerine sa
yılması yerinde ve isabetli olurdu ki, bunlara 
an."ak bugünden itibaren vazifelere girenlere 
tanınmış, bundan evvel girenlere tanınmamış
tır. Yov\ geldim zaman bu hususla ilgili olan 
takririmi vereceğim. Üçüncü husus, ben anb-
yamadım, bunu izah etmelerini istirham o^in. 
ceğim, çok mühim olan hususlardan biridir. 
34 neü marT'1-""^ vnr ni'i-'frı br>van edilmekle be
raber, bu çok mühimdir arkadaşlarım. E^er 
komisyon ve TTükü^ot. muhterem senatörleri. 
tatmin etmediği taktirde bunu değiştirmek lâ
zımdır. Zira... 

BAŞKAN — Sayın Demir bir dakikanız kal
mıştır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Ba-
şüstünc Başkanım.. Müsaade ederseniz su cüm
le i1 e taTna,mlıyaea,ğım. Benden evvelkilere yar>-
tığınız şeyi bana da yapmanızı istirham ediv^-
rum. Sunu arz edeyim, intibak meselesi. Ka
nuna dikkat buyurun, 200 - 300 bin memur 
mevcuttur. Bunların bâzdarma b'r haık t a n ı 
dı -ki bunlara tanınanlar arasında meselâ öğ-
retmenlr-rih intibakı Ir'r 'kısmına taıımdı, bâzı
larına 6073 sayılı Konunun aksak tarafları ol
ması rW ayı siyi e terf'h edememiş, intıbakdan 
favdahanamamıstır. Yine lei-r^-n Bakanbî"1 

için 2/3 ünü yani kadrosuzluk d^havısiyle terfi 
edemiyenler için 2/3 ünü kabul ettiniz. 2/3 bir 
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memur veya bir nüfus memuru 25 senelik (hiz
meti varsa bunun 12 si her terfide bir sene, 
6 ay, iki sene kadro alamamış terfi edememişse 
onun toplamı 12 sene oluyor da, 12 senenin 
2/3 ünü tanıdınız, 8 senesini, 4 senesini tanı
madınız. Şimdi bunu öğrenmek istiyorum, içiş
leri Bakanlığı mensuplarına tanındı. Maliye 
Bakanlığı mensuplarının ıkabahati, günahı ne
dir? Zira getirmiş olduğumuz bir sözlü soruya 
burada zamanın Başbakan Yardımcısı Sayın 
Akif Eyidoğan'm vermiş olduğu cevapta, 
10 000 ne yakın memurun ıkadrosuzluk dola-
yısiyle terfi edemediğini, bunların içerisinde 
2 500 ünün içişleri Bakanlığının bünyesinde, 
geri kalanının da diğer bakanlıkların bünyesin
de olduğunu beyan eylemişlerdi. Şimdi öğren
mek isterim: Bu durumda olan (memurlardan 
kanun yürürlüğe girdiği takdirde farzımuhal 
bu yıl normal olarak iyi sicil almak kaydı ile 
60 liraya kadar terfi etmesi gereken küçük bir 
memur kadrosuzluk dolayısiyle 35 lirada kal
mış ise; otomatikman bu kanunun çıkışı tari
hinden itibaren 60 liraya bu memur getirilecek 
mi? 60 liranın karşılığı olan parayı alacak 
mı?... Eğer almıyacaksa büyük bir haksızlık 
olacaktır, eğer alacaksa bu şekilde getirilmiş
se, getirenleri can ve gönülden, mağdur olanla
rın namı hesabına bu kürsüden tebrik eder, 
kendilerine teşekkür ederim. . 

Zamanım dolduğu için böyle bir kanunu, 
böyle bir tasarıyı hazırlayıp getiren, 1952 den 
beri basında, radyoda şurada, burada söylenen 
ve nihayet aşağı - yukarı 10 - 15 seneyi buluyor, 
bunu tahakkuk ettiren kimselere, bunun hazır
lanmasında emeği geçen kimselere huzurunuzda 
teşekkürü, o mensuplar adına, ilgilileri adına 
bir borç bilirim. Bu kanunun memlekete hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. Gönül arzu 
ederdi ki, geniş zaman olsa her maddesi hallaç 
pamuğu gibi sağa, sola atılsa, üzerinde durulsa 
daha yerinde, daha isabetli olurdu ve Emekli 
Sandığı Kanununun bugüne kadar uğramış ol
duğu akıbete uğramamış olurdu. 

Hürmetlerimle; sizleri tebrik ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, idare edenler, idare edilenler 
tefrikinin artık bu 20 nei yüzyılda pek anlamı 
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kalmamıştır, idare edenler aynı zamanda idare 
edilenlerdir ve idare edilenler için idare edenle
rin görevleri idare edilenlere hizmettir. Bu an
layışa vâsıl olan bir tekamül merhalesinden son
ra 3656 sayılı 3659 sayılı kanunlarla onların ek
leri ve tadilleriyle ötesinden berisinden didik-
lenmiş, yaralanmış olan memur statülerinin bir 
sisteme bağlanması hususunda gösterilmiş olan 
gayreti bu Devlet Personel Kanunu ile Anaya
sanın bir emrinin de yerine getirilmesi, gecikil- j 
miş de olsa yerine getirilmesi hususunda gayret 
sarf edenleri başta Personel Dairesi Başkam ol- ; 
raak üzere hepsini takdirle anmak durumunda- \ 

yız. I 
Arkadaşlar Devlet idaresini bâzı prensiplere I 

bağlarsak, elbetteki rahat bir şeye yönelmiş j 
olurduk ve bugün huzurunuza getirilmiş olan ka
nunda da bu sistemin bâzı auahatlavını hakika
ten mevcut görüyoruz. Noksanları yok mu"?.. 
Var. Ama, müstacelen bu kanunun çıkma
sında ve sonra bu eksiklerin ıslahında bir fay
da olacağı kanaatine ben de iştirak ederim. 

Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar mesuli
yet aşağıya doğru itilir, salâhiyet yukarı doğru 
çekilirdi. Devamlı olarak, bir mesuliyet oldu 
mu; vekil müsteşara, müsteşar umum müdü
re, umum müdür mümeyyize, mümeyyiz kâtibe 
kadar... Siyasi sorumluluk hariç, çok defa o 
da pek nazara alınmazdı. Salâhiyet oldu mu; 
salâhiyet de, aşağıdan - yukarıya doğru çıkar
dı. Salâhiyetle, sorumluluk arasında bir 
orantı olmalıdır. Bir şube müdürünün yetkisi 
ne ise, sorumluluğu da bununla dengeli olma
lıdır. Bir müsteşarın mesuliyeti yetkisinin 
hududu ile mütenasibolmalıdır. Aşağı - yuka
rı bu sistemi bu kanunda buluyoruz. Bir, ufkî 
terfi sistemini ve şakuli terfi sistemini getirme
si. İki, terfi sisteminin birden uygulanması 
çok yerinde olacaktır. Bu kanun da aşağı -
yukarı bunun da prensiplerini buluyoruz. Dev
let memurları arkadaşlar umumiyetle toptan 
eşya fiyatlarının indekslerinin seyri ile paralel 
olarak aylık almadıkları için iştira güçlerinin 
% 36 ya 37 ye kadar düştüğü seneler olmuş
tur. Aldığı paranın bilmem baz olarak 1938 ele 
alınırsa 1938 senesindeki iştira gücü bu hnrb 
yılları içinde arz ettiğim gibi % 36 ya kadar 
düşmüştür. Muayyen memur ve işçi sınıfların
da vergi yükleri alabildiğine ağırken, % 30 unu, 
aylıklarının, ücretlerini vergi olarak öderken, 
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satmalma güçleri de alabildiğine düşmek sure
tiyle bu sınıflar hakikaten sefaletin derinliği
ne doğru itilmişlerdir. Istiyerek değil şüphe
siz, ama sistem ona götürmüştür. Devlet ev
velâ fiyatlara hâkim olmayı, fiyatları kontrol 
etmeyi, fiyatları dizginlemeyi bilecektir. Eski
nin jandarma Devlet anlamı bugün tamamen 
yerini sosyal Devlet anlamına terk etmiştir. 
Anayasamızın da emri budur. 

İşte, Personel Kanununda eşhel mobil siste
minin kabul edilmiş olması memurların bundan 
sonra bu duruma düşmelerini engelliyecektir. 
Devlet olarak siz fiyatları dizgin altında tuta-' 
mıyorsanız, kadrolarda, ücretle * tesbiti buna 
paralel olacaktır. Ücretler de bununla hem-
ahenk olarak ayarlanacaktır. Devlet sıkıntıya 
düjer; düşerse bunu düşünecektir. Devlet, fi
yatlara da nâzım olmasını bilecektir. 

Şu halde, bu sistemi yani Devlete hizmetini, 
hayatını vakfetmiş insanın yarınına güvenle 
bakması acaba bakkal fiyatlara zam yaparsa, 
kasap eti elli kuruş, bir lira artırırsa ben ne 
yapacağım diye evinin etini düşünmemesi, seb
zesini, meyvesini düşünmemesi gibi bir Devlete 
külfet ama, Devlete zamanını, hayatını, emeğini 
vakfetmiş insana bir emniyeti getiren sistemi 
bu kanun da görüyoruz. Bundan dolayı da 
kanunu takdirle kaydetmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; burada bütün memur
larımız ve bütün Devlet kadrosu için bir zihni
yetin mutlak suretle benimsenmesi lâzımdır. 
Eskinin haşin, vatandaşa karşı soğuk yü-lü, 
memuru yerine, güler yüzlü vatandaşın emrinde, 
hizmetinde ve ama haysiyetli, şerefli, memleke
tin sevk ve idaresinde rol oynıyan insanı ikame 
etme yoluna gireceğiz ve merkezin şişkin kadro
ları yerine, vilâyetlerdeki kadro eksikliklerinin 
sıkıntısını süratle gidermek zorundayız. Haki
katen merkezlerde alabildiğine kadro genişliği 
vardır ve merkez kadrolarında çalışanların ra
hatı, yani mobilya, mefruşat bakımından yerin
dedir ve fakat vilâyetlerde büyük bir sıkıntı 
vardır ve kifayetsizlik vardır, memur yetersiz
liği vardır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır Sayın 
Ağırnasılı. 

NİYAZI AGIRNASLI (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Şu halde bunları da hizmette maliyeti hesap 
etmeye kadar varan, merkez kadrolarmdaki 
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şişkinliği azaltarak mülhakata vilâyetlere doğru yacağı imkânları 
yaymak ve yavaş yavaş da verdiği nimet ölçü
sünde hizmet ve külfet tahmil etmek yoluna gi
den bir sistemi de getirmiştir. Devlet Personel 
Kanunu. Bu yönden de takdirle anmak yerinde 
olur. Ama arz ettiğim gibi her halde bütün me
muriyet kadroları için benimsenmesi ve sık sık 
belki kurslarla ve sairelerle tamamlanması ge
rekli olan husus, halkın tarafsız olarak şu parti, 
bu parti zihniyetini gütmeksizin, tarafsız ola
rak vatandaşın hizmetinde olduğumuzun, Par-
lömanterler dahi dâhil olmak üzere bütün meka
nizmanın vatandaşa hizmet için çalıştığının ku
rulmuş olduğunun idrakini, bilincini bütün 
Devlet kadrolarında çalışan insanlara aşılan
ması ki ; buna Personel Dairesinin ön ayak ol
mak suretiyle bütün memlekete, bütün meka
nizmaya malolaeağı ümidini de izhar etmek 
suretiyle kanunun toplumumuz için, milletimiz 
için hayırlı olmasını temenni ederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çetin?.. Yok. Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyc:" 
leri; müzakere etmekte olduğumuz Devlet Me
murları kanun tasarısının memleketimiz için 
büyük bir ehemmiyet tanıdığını benden önce ko
nuşan arkadaşlarım haklı olarak belirttiler. Bu 
kanun tasarısının şu anda müzakeresine başlan
mış olması, bende âdeta bir hayalin hakikat ol
maya başlaması gibi bir tesir uyandırmaktadır. 
Çünkü, yıllarca bu memleketin memurlarının 
bozuk düzen bir statü içersinde ne sıkıntılar çek
miş olduğunu, hattâ ıstıraplar çekmiş olduğunu 
yakından bilen bir insan olarak bu tasarının 
kanunlaştığı takdirde, mükemmel olmasa da, 
eskisinden çok ileri bir reform getirmesini te
menni maksadiyle sözlerime başhyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Devletin varlı
ğında Devlet memuruna düşen büyük bir so
rumluluk vardır. Bir Devletin memuru hangi 
kademede olursa olsun; işine, gücüne sahlbol-
mazsa, bir nemelâzımcılık havası içine girerse 
o memlekette Hükümetin değişmesi, partilerin 
değişmesi, hattâ o memlekette ihtilâllerin olması 
hiçbir zaman memleketin gidişatına arzu edilen 
yönü vermez. Bu bakımdan Devlet memuru 
haysiyetini, Devlet memuru vekarını ve şerefi
ni Devlet memuruna verecek, Devletin tanı-
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olmalı ve bu imkânları tanı

malıdır. işte bu tasarıda böyle imkânlar geti
rilmeye çalışılmıştır. 235 maddelik tasarıda mad
delerine geldiğimiz zaman ifade etmeye çalışa
cağımız noktalar olmakla beraber hakikaten ta
sarının hazırlanmasında emekleri göçenlerin bü
yük bir yarayı tedavi için gayret sarf etmiş ol
duklarını yakından görmenin ferahlığı içinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; kıymetli arkadr.tşım 
Sarıgöllü bir noktaya dokundu. Ben de aynı 
şeyi düşünürdüm. Devlet memuru ile Hükümet 
mamuru mevzuu. Yani memur Devlete mi ait, 
Hükümete mi ait meselesi artık bu tasarı hal
letmelidir. Bizde yıllarca maalesef memur den
diği zurnan Devletin değil, Hükümetin memu
ru olarak kabul edilmiştir. Tek partili devirde 
memuriyet yapanlarımız bilirler. O zamanlar 
Hükümet, Devlet aşağı - yukarı aynı şey ola
rak görüldüğü için bunun sıkıntısı pek görül
mezdi. Ama çok partili devre geçildikten son
ra Devlet memuriyeti, güç yürütülür bir nesne 
haline geldi. Bilhassa bunu itiraf etmek mec
buriyetindeyiz. Şahsiyet saıhibi, meslekine bağlı, 
vazifesini bihakkın yapmak istiyen insanların 
karşısına birçok müşküller çıkmaya başlamıştır. 
Bu ıstırap memurda bir nemelâzımeılık, âmir
de bir nemelâzımeılık uyandırdı ve böylelikle 
memleketin birçok işleri muayyen saatleri dol
durmanın, yani sabahleyin saat 9 dan 12 ye, 
işte 13,30 dan 17 ye, 17,30 a, 18 e kadar olan 
zamanı doldurmanın dışında bir iş yaratma, 
bir eser meydana getirme meselesinin dışında 
kaldı ve memurlar arasında daha doğrusu Dev
let hizmetinde çalışanlar arasında tefrikler 
mevzuubalhcolmaya başladı. Bu tefrikler filân 
sınıf, falan zümreye hükümetlerin daha dikkat 
ettiği, daha onları refaha kavuşturduğu, mad
di, mânevi imkânlara kavuşturduğu iddiası ile
riye atıldı. Bu da» tetkik edildiği zaman tama
men hilafı hakikat bir görüş ve beyanı olmadı
ğı açıktadır. Şimdi, bu tasarı Devletin diğer ka
nunlarla Devlet hizmetinde çalışanlara sağladı
ğı imkânları, o kanunların sağlıya madiği kim
selere sağlaması bakımından ehemmiyet taşı
maktadır. Kanun tasarısı iyi düşünülmüş, iyi 
etüt edilmiş, memurların her türlü ihtiyaçları, 
çalışma imkânları, vazifelerini ihmalleri, bunun 
karşısında alınacak tedbirlerin neler olması lâ-
zımgcldiği birer birer tesbidedilip sayılmıştır, 
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Meselâ amaç maddesinde, 2 nci maddede «hiz

met şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetişti
rilmelerini, ilerleme, yükselmelerini, ödev, hak, 
yönü. ve sorumluluklarını, ayrılıklarını, ödenek
lerini ve diğer özel işlerini düzenler» şeklindeki 
maddeye baktığımız zaman toplu olarak kanun 
içinde bulunan fasıllarda bunların birer kelime 
ile ifade edilmiş olduğunu görüyoruz ki, haki
katen memurlar için lüzumlu okra, zaman za
man çok konuşulmuş ve yakılmış olan meseleler 
elıe alınmış ve işlenmiştir. Sonra, bilhassa me
murların tarafsız olabilmesi, şu veya bu fikri 
tanıması, şu veya bu inançta olmasının memu
run vazifesi ile hiçbir zaman karıştırılmaması 
iâzımıgeldiği de bu tasarıda esaslı olarak ele alın
mıştır. Bu bakımdan temenni ederiz ki, Türki
ye'de bir huzursuzluk, bir tatminsizlik, bir ya
rınına güvensizlik içinde olan geniş bir kütle 
inşallah bu kanunla refaha kavuşur. Ve bu re
fah sadece maddi imkâna kavuşmakla değil, mâ
nevi baskıdan ikurtııdmak, vazifesini bihakkin 
yapanların, hani, testiyi dolduran da, kıran da 
bir olduğu hikâyesindeki gibi yapmanın tefriki
nin, yapanın, çalışanın, vazifesini bihakkin ye
rine getirenlerin, maddi, mânevi tesiri sağla
nırken, diğer taraftan vazifesinde ihmali gö
rülenler hakkında gereken tedbirler alınmak su
retiyle ciddî bir çalışmanın, memleket için lü
zumlu olduğuna artık inanan kişilerin Devlet 
hizmetinde kalabileceğini, bunun dışında mace
raperest, tembel, vazifesini yapmaz, çeşitli haf
talar ve şalhsi noksanlar içerisinde olanların da 
Devlet memurluğu haysiyetiyle telif edilmiye-
cetk halleri görüldükçe itilmesi, Devlet memu
riyetinden uzaklaştırılması gibi meseleler ele 
alınmış 'bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hakikaten kı
sa bir zamanda çok mühim olan bir kanun mev
zuu üzerinde yer yer dokunulup geçmekten 
ileri gidemiyen şu kırık dökük görüşmelerle, ko-
n<uşmalarla bu büyük dâvanın arzu edildiği şe
kilde ifadesi güç oluyor. İnşallah maddelerde 
gerekli teklifleri, gerekli hatırlatmaları yapmak 
yoluyla kanun tasarısının âzami noksan ile çık
masını temin edecek gayreti sarf etmek imkâ
nına kavuşuruz. Şimdiden memleketimiz için 
uğurlu ve hayırlı -olmasını temenni eder, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylama neticelerini arz 
ediyorum. 
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1965 bütçe kanununa bağlı cetvellerde Di

yanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının oylanma
sına 11.1 sayın üye 'katılmış; 118 kabul, 1 ret, 
2 çekinser, salt çoğunluk sağlanmıştır, Kanun 
kai'bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Ege Üniversitesi adı ile İzmir'de bir Üni
versite kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının açık oylamasına 114 sayın 
üye katılmış ; 112 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt 
çoğunluk sağlanmıştır, kabul edilmiştir. Hayır
lı olsum. 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
arkadaşların işaret ettiği gibi, bu kanun 
bundan evvelki plân, sosyal kanunlar, vergi 
kanunları veya İktisadi Devlet Teşekkülleri ka
nunları gibi bir reform getiren bir kanundur. 
Millî Birlik Hükümetinden başlıyarak bugüne 
kadar bütün hükümetlerin bu kanunda büyük 
emeği geçmiştir. Ve bu kanunun çıkmasından 
en çok bu hükümetlerde vazife alanlar memnun 
olacaktır. Yalnız bu arada bir vazifeyi ifa et
mek istiyorum. Hakikaten başka memleketle
rin son zamanlarda çıkardıkları kanunlarla 
dahi mukayese edildiği takdirde mükemmel ol
duğunu göreceğiniz bu tasarıya Devlet Per
sonel Dairimizin büyük bir eseri nazariyle ba
kıyorum. Ve huzurunuzda kendilerini tebrik 
etmek isterim. Başka memleketlerde ilmî neş
riyat dahi başlamıştır ve mükemmel bir eser
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun muhtevasına 
girmek istemiyorum. Hiç şüphesiz modern 
prens'pleri getirmiştir. Memurlara haklar ta
nımaktadır. Terfilerini, memuriyete atanması, 
emeklilik, çalışma usullerini bâzı esaslara bağ
lamaktadır ve bilhassa geniş nisbette teminat 
getiriyor, memurlara. Ve fiyat artışlarına, enf-
lâsvona karşı da memurlarımızı koruyan Eşel 
Mobil sistemini getirmiş bulunuyor. Tetk'Ic bu
yurduğunuz zaman, bunları geniş nisbette 
müzakere ettiğiniz zaman göreceksiniz. Yalnız 
bu anda bu kanunun tatbiki imkânları üzerinde 
durmak istiyorum. Evvelâ, yalnız basma bu 
kanunu tatbik etmek mümkün delildir. Bu ka
nun filvaki memurlarımızın büyük çoğunluğu
nu içine almaktadır. Fakat bu kanunla beraber 
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mümasil hükümleri ihtiva eden Hâkimler Ka
nunu, Askerî Personel Kanununu bununla be
raber getirmek, beraber yürürlüğe koymak lâ
zımdır. Yine İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
Personel Kanunu da yine bu kanunla beraber 
yürürlüğe koymak lâzımdır. Aksi halde bu
gün bir ücret sistemi cari olan memleketimizde 
bir kısmı memurlar için bir kanun çıkarıp; 
ötekilerini bir iki sene bekletirsek bu nizamı 
derhal bozmuş oluruz, daha ilk tatbika girdiği 
anda. Nitekim bizim 3656 sayılı Kanunumuz 
böyle olmuştur. Barem Kanunu o devre göre 
güzel prensipler getirmişti, fakat etraflı tatbik 
edilmediği için sadece muayyen bir kanunu 
tatbik ettiğimiz için kısa bir zamanda rahneler 
açılmış ve dejenere olmuştur. Bu kanunu da 
yalnız başına tatbikata koyduğumuz zaman kı
sa zamanda dejenere olmaya mahkûmdur. Çün
kü bunun arkasından Meclisler birçok haklı, 
mucip sebeplerle gelecek başka tasarıları kabul. 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. Daha baş
langıçta ölüme mahkûm olacaktır. Bu üzerinde 
durulması lâzımken mühim noktalardan biri
sidir. Bu kanunu müzakere ediyoruz ama bu 
kanunun yürürlüğe girmeden evvel Emekli San
dığı Kanununda yapılacak tadilât, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri Personel Kanununda, Hâ
kimler Kanununa muvazi olarak yapılacak ta
dilât ve Askerî Personel Kanununda buna mu
vazi olarak yapılacak tadilâtın, bununla .birlikte 
Meclislerin müzakere edip çıkarması ve hepsi
nin bir anda yürürlüğe konması lâzımdır. 
Aksi halde arz ettiğim gibi bu sakat doğar. 
Bu anda, şüphesiz tatil devresinden evvel bun
ların çıkarılmasına imkân yoktur. Bu kanun 
önümüzdeki Martta yürürlüğe girecektir. Ama 
Hükümet hazırlığını yapmalıdır ve bu tasarı
ları süratle getirmelidir, önümüzdeki Marttan 
evvel arz ettiğim bu kanunlar da Meclislerde 
müzakere edilip ve birlikte yürürlüğe konmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci nokta finans
man mevzuudur. Bu kanunun paraya ihtiyaç 
göstermiyen hükümleri mevcudolduğu gibi, daha 
çok paraya ihtiyaç gösteren hükümleri de 
mevcuttur. Bir hamlede tatbik etmeye hiç şüp
hesiz imkân yoktur. Fakat mümkün olduğu ka
dar bu kanunu bütün kemaliyle kısa bir devre 
içinde yürürlüğe koymazsak yine dejenere 
olmaya mahkûmdur. Bu kanunu hazırlarken 
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istifade ettiğimiz yabancı profesör mevcuttu, 
ismi Gregoire, benimle konuştuğu zaman bu 
nokta üzerinde İsrarla durdu, bu kanunu çı
karıyorsunuz ama tatbik edebilecek misiniz? 
Çünkü büyük bir finansmana ithiyaç gösteri
yor, munzam finansmana ithiyaç gösteriyor, 
Eğer her sene; paramız yok gelecek seneye kal
sın diyeceksiniz bu kanunu hiç çıkarmayın, 
demişti haklı olarak. Bir de hikâye anlat
mıştı. Vaktiyle Fransa'da bir berber varmış. 
Dükkânının üstüne yarısından itil?.ren traş be
davadır, diye yazmış. Açıkgözün biıi, e V;-sigünü 
hemen damlamış, oturmuş traş olmuş, para ver
meden giderken berber para istemiş. Açıkgöz 
berbere yazıyı göstererek yarından itibaren be
dava diyorsun. Berber de, evet bugün için değil, 
yarından itibaren. 

Siz de yarma bırakacaksınız bu kanunu çı
karmayın demişti. Şimdi ikinci tehlike budur" 
arkadaşlarım. Mart geleceği zaman, yeni büt
çeyi kabul edeceğimiz zaman önümüze bir fa
tura gelecektir ve o vaktin imkânları ile kar-
41 - karşıya bulunacağız. O vakit korkarım kiy 

L966- da değil, 1967 de, 1967 de değil, 1968 de 
tatbik ederim diye oturup düşünelim. Ve maa
lesef bu son aylarda Devletin yüklendiği yük
ler bizi böyle bir tehlike karşısında bulundur-
naktadır. Biliyorsunuz bütçesi reddedildiği 
'çin istifa eden Hükümetin bütçesine yeni Hü
kümet bir rivayete göre bir milyar, bir diğer ri
vayete göre 3,5 milyar açık olduğu iddia edilen 
bütçeye yeni Hükümet 350 milyon lira ilâve ya
karak getirmiş idi. O günden bugüne bir mil
yara yakın yeni yük gelmiştir, bütçemize. Ve 
'm anda bütçemizin, ]965 bütçesinin açığı kar-
ılıksız ödenekler bir buçuk milyar liraya ulaş

mıştır. Muhterem Maliye Bakanımız gelir de 
yüzde 18 nisbetinde artış vardır, bununla kar-
ıılıyaeağız demişler galiba Senatoda. Muhte
rem arkadaşlar, bu yüzde 18 artış zaten daha 
birinci Koalisyonun, yani reddedilen bütçenin 
tahsisatlarında derpiş edilmişti, karşılık olarak 
derpiş edilmişti. Bizim hesabettiğimiz bir mik
tardı. Vergilerde bu miktarda bir artışı biz de 
tahmin ederek masraflarımızı ona göre tesbit 
etmiştik. Binaenaleyh yeni'masrafların karşı
lığı değil, ilk tasarıdaki masrafları - karşılığını 
teşkil edecektir. Yüzde 18 artış tahakkuk eder
se. Kaldı ki, bu anda % 18 bir artış gözük
mektedir. Buna en çok ben sevinmekteyim, 
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çünkü bizim getirip müdafaa ettiğimiz kanunla- I 
rın meydana getirdiği bir artıştır. Ama bu sc- I 
ne sonuna kadar nisbetin devam edeceğini zan- I 
iletmiyorum. Çünkü Maliye Bakanlığının belki I 
hesabetmediği şeyler vardır. Geçen yıl kabul I 
ettiğimiz kanunların bir kısmı bu Temmuz'da yü-
rürülüğe girdi. Binaenaleyh Mart - Temmuz 
devresindeki - bu sene onlar Mart'tan itibaren 
yürürlüktedir - bu artışların bir kısmını onlara I 
bağlamak lâzımdır. Yüzde 18 değil, ama yüzde 
15 nisbetinde bir artış olabilir. Ama arz ettiğim I 
gibi Hükümet tasarısındaki, ilk bütçesindeki I 
masrafları karşılıyan miktardır, ek tahsisat ola- I 
rak verdiğimiz ödeneklerin karşılığı mevcut de- I 
ğildir. Bu durumda yeni bütçeyi 1966 bütçesini I 
yaparken bu 1,5 milyar bizim Personel Kanu- I 
nunu tatbik edip etmiyeceğimizi maalesef tat- I 
bik etmemize imkân bırakmıyacak bir unsur I 
olacaktır. Bu durumu nazara alarak Hüküme- I 
tin kendisini geçici bir Hükümet saymaması ve I 
seçimlerden sonra gelecek Hükümetlere şimdi- I 
den yardım etmesi ve seçimlerden sonra Perso- I 
nel Kanununun tatbikine imkân verecek bir ze- I 
min hazırlaması için çok büyük çalışma yapması I 
lâzım. Bütçe üzerinde filvaki tenkid etmişlerdi I 
ama şimdi yapmaya mecburdurlar ve yapmalı- I 
dırlar. Operasyonlar yapması lâzımdır. Bâzı I 
masrafları budaması lâzımdır. Aksi halde Pcr- I 
sonel Kanununu kabul buyurursunuz ama naza- I 
ri kalır ve 1966 yılında tatbik etmek imkânını I 
bulamayız. Bu bir hakikate açıkça ortaya koy- I 
mak lâzımdır. I 

BAŞKAN — Sayın Melen vaktiniz tamam, I 
cümlenizi tamamlamanızı rica edeceğim. 

FERİD MELEN (Van) — Bir 3 ncü nokta
yı da bağlamak için arz ediyorum. Bu kanun I 
kuvvetli bir Hükümet ister. Zayıf Hükümetler I 
hele bilhassa bugünkü gibi ahenksiz ve insicamı I 
bülunmıyan Hükümetler kadroların tesbiti ve I 
saire gibi birçok şeyler bırakıyoruz, böyle bir I 
kanunu tatbik edemez arkadaşlar. Bunu da I 
tatbikatına girdiğimiz zaman göreceksiniz şim- I 
diden arz ediyorum. Hürmetlerimle. (C. H. P. I 
sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var- I 
dır. Takriri oylamadan evvel Sayın Tunçkanat I 
sıradadır, son söz kendilerinindir. I 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Tak
ririn aleyhinde. | 
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DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Di-
keçligil. Buyurun efendim Hükümet adına. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Çok muhterem 
Başkan, çok muhterem senatörler, çok önemli 
konuların gündemde bulunduğu bir sırada ön
celik ve ivedilikle ve her türlü kolaylıkla her 
kanuna takdimen bu kanun tasarısının görüşül
mesi hususunda verdiğiniz lûtufkâr karara bil
hassa teşekkür ederim. 

Muhterem Senato üyelerinin bu çalışma sü
resi sırasında verdikleri muhtelif önergelerle, 
tenkidlerle, konuşmalarla bizi daima irşadeden 
eden çalışmalarından ilham almış olduğumuz, 
büyük faydalar istihsal ettiğimiz bu kanun 
tasarısının görüşülmesi sırasında Muhterem Se
nato üyelerine en derin şükranlarımızı arz ede
rim. Yine kanun tasarısının görüşülmesini ha
zakatle temin buyuran muhterm komisyon baş
kan ve üyelerine bilhassa arzı şükran . ederim. 
Burada lütfedip irşat ve tenkid yollu konuşan 
muhterem senatörlerin fikirlerine kısaca arzı 
cevaberleceğ'm. Ancak daha evvel Persone'l 
Daire Başkanı olarak bu kanun tasarısının 
hazırlanmasında ve bir reform tasarısı olarak 
huzurunuza gelmesinde ciddî kararlar alan, 
idari reformlarla birlikte kararlar alan muh
terem hükümetlere, dört Hükümet Başkanına 
ve üyelerine de daire, teşkilât ve bu personel 
tasarısını hazırlıyan mütehassıslar adına hür
metlerimizi ve şükranlarımızı arz ederiz. Bu 
eser doğrudan doğruya Büyük Parlâmentonun 
eseridir. Ve onun hükümetlerinin eseridir. Bil
hassa bu hususta da dört Hükümet de müşterek 
kararlar almıştır. Ve tasarı millî bir kanun 
tasarısı halinde huzurunuzda müzakere edil
mektedir. Elbetteki bunun önemi vardır. Ve tat
bikatta da bunun faydalarını göreceğiz. Tasarı 
hususunda mütalâa beyan eden Muhterem Sırrı 
Atalay'm fikirlerine kısa olarak temas edeceğim. 
Kanun tasarısının kapsamı gerçekten dar tu
tulmuştur. Ama personel reformunun pren
sipleri İkinci Koalisyon Hükümetinin tesbit et
tiği kararnamede gayet geniştir. Birinci Koa
lisyon Hükümeti bir idari reform projesi hazır
lanmıştır. Bu idari reform projesi iki safhayı 
ihtiva etmekteydi. Genel idarelerde ve mahallî 
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idarelerde reform, personel idaresinde reform. 
Personel idaresindeki reformu Personel Dairesi 
tarafından yapılmak üzere vazifelendirilmiş-
ti. Genel idaredeki reformu da ayrı bir ko
misyon, karma bir komisyon teşkil edilmiş ve 
çalışmaya başlanmıştır. Personel idaresindeki 
reform için yapılan hazırlıkların sonunda ikinci 
Koalisyon Hükümeti zamanında 48 maddelik 
bir kararname neşredilmiş, prensipleri göste
rilmişti. Üçüncü Koalisyon Hükümeti kanun 
tasarısını hazırlıyarak buraya sevk etti. Dör
düncü Koailsyon Hükümeti de gerek koalis
yon Protokolünde gerek Hükümet Programın
da bu kanun tasarısını benimsedi ve huzuru
nuzda müdafaasını üzerine aldı. Hâkimler Ka
nunu, Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Ka
nunu, Mahallî İdareler Personeli Kanunu, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri personeli Kanununun 
da İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında ha
zırlanan personel reform ve prensiplerine uy
gun olarak hazırlanmasına başlandı. Ancak 
Devlet memurları kanun tasarısı bir anareform 
tasarısı olduğu için prensipler burada evvelâ tes-
bit edildi. Hâkimler kanunu tasarısı, Anayasa 
hükümlerine uygun olarak ayrı olarak tedvin 
edilecek idi. Hâkimler Kanunu da bugün Mec
lisimizde ve komisyonlarda bulunmaktadır. Fa
kat üzüntü ile arz edeyim ki, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun hasırlanmasında ne 
kadar ahenkli olarak Personel Dairesi ile Ge
nelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Ba
kanlığı müştereken çalışmış ise de Adalet Ba
kanlığı ile Hâkimler ve Savcılar hakkındaki Per
sonel Kanununun hazırlanmasında müşterek bir 
faaliyet olamamıştır. 

Son bir ay içinde Personel Dairesi yaptığı
mız mütaaddit müracaatlara Adalet Bakanlı
ğından müşterek şekilde bu kanunun da istihdaf 
prensiplerimize ve personel reformu prensip
lerimize uygun olarak tadili ve ıslahı komisyon
da mümkündü ve bunu rica etti. 

Fakat Hâkimler kanunu tasarısı Kasım ayı 
içinde Meclise geldiği takdirde her hangi bir 
müşkülâtın doğmıyacağı hakkındaki Adalet Ba
kanlığı görüşü hâkim olmuştur. Hâkimler Ka
nunu komisyondadır. Kasım devresinde huzu
runuza gelecekt'r. Şüphesiz ki, istihdam pren
siplerinde, ücret prensiplerinde, rejimde aynı ka
rarı, aynı ahengi temin edecektir. 
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Türk Silâhlı Kuvvetler personeli kanun ta

sarısı halen Yüce Millet Meclisinin Genel Ku
rulu gündemindedir. İnşallah huzurunuza ge
lecektir, müşahede buyuracaksınız ki, oradaki 
prensiplere paralel olarak personel reformu pren
siplerine, yani bu kanun tasarısının anapren-
siplerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Mahallî idareler personeli meselesine gelin
ce; biz Devlet memurları kanun tasarısı ile 
paralel olarak iki ayrı kanun tasarısı hazır
lamış bulunuyoruz, özel idareler memurları 
kanun tasarısı, belediye memurları kanun ta
sarısı. özel idarelerin ve belediyelerin sayımı, 
anketleri yapıldı. Bugün özel idareler me
murları 16 - 18 bin arasında, belediye personeli 
ise, 45 - 50 bin arasındadır, özel idareler 
ve belediyeler kanun tasarısında aynı esaslar 
ve prsensipler hâkim olmuştur. Sadece mahallî 
idarelere ve belediyelere yeniden vermek iste
diğimiz düzen, Anayasanın ve idari reform 
prensiplerinin vermek istediği düzen, daha zi
yade ademimerkeziyete gitme prensibidir. 

Bu bakımdandır ki, personel idaresinde de 
bu anafikirden ilham alınarak yani belediye ve 
genel meclislere daha geniş yetkiler verilmiş
tir. Onun için bu kanun tasarısının dışında 
mütalâa edilecek bir Personel Kanunu bu ida
reler için daha elver'şli olacaktır, daha modern, 
daha ilmî esaslara göre, daha mükemmel ve Ana-
vanamızın ruhuna uygun olarak hazırlanacaktır. 
Kanun tasarısı hazırlanmıştır, mütalâaları alın
mak üzere vilâyetlere ve belediyelere gönderile
cektir. Kasım ayı içinde huzurunuza mutlaka 
gelecektir. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin per
soneli meselesi daha önem kazanır. İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin idaresi hakkında ısdar 
buyurduğunuz 400 »ayılı Kanun bu teşekkül
lerin yeniden düzenlenmesini âmirdir. Mecliste 
bir komite çalışmaktadır ve şimdiye kadar yüz 
küsur teşekkülden 24 aded esas teşekkül İktisadi 
Devlet Teşebbüsü olarak kabul edilmiştir, ka-
n:<n tasarıları hazırlanmaktadır. Biz de buna 
paralel olarak İktisadi Devlet Teşebbüsleri için 
ayrı bir statüsü hazırlamaya başladık. 

Geçen hafta Sayın Başbakan Yardımcısının 
ve bu hafta da Sayın Sanayi Bakanının riyase
tinde toplanan İktisadi Devlet Teşebbüsleri ge
nel müdürleri ve Devlet Plânl&ma Dairesi, Ma
liye Bakanlığı ve Yüksek Denetleme Kurulu ve 
Personel Dairesinden mürekkep komisyon bu 
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hususlarda ciddî bâzı mülâhazalarla personel 
rejiminde, personel ücretlerinde vâki olan artır
ma teklifleri karşısında kanunun süratle Mec
lise gelmesini temin edecek prensip kararlarını 
almış ve dörtlü bir teşekkülü yani, Devlet Plân
lama Dairesi, Maliye Bakanlığı, Yüksek De
netleme Kurulu ve Personel Dairesinden mürek
kep dörtlü bir teşekkülü, Personel Kanunu
nun İktisadi Devlet Teşebbüslerinin Personel 
Kanununun hazırlanmasına memur etmiştir. Bu 
bakımdandır ki, bu dört kanun; belediyeler, 
özel idareler, iktisadi Devlet Teşebbüsleri Ka
nunu ile Mecliste bulunan ve ancak bâzı hü
kümleri bu kanunun malî hükümlerine ve istih
dam şekillerine, kadro prensiplerine uydurula
cak olan Hâkimler Kanunu, Kasım ayında bağ
lıyacak olan Millet Meclisinin yeni döneminde 
huzurunuza getirilmiş olacak ve her halde Sayın 
Ferİd Melen'in de ifade buyurdukları gibi 
19>66 Martında beraber tatbik edilmek üzere 
kanunlaşması için Hükümet olarak ve daireler 
olarak elimizden gelen çalifima ve ça.bayı göste
receğiz. Bu hususta Yüce Senatonun güven duy
gularını bilhassa istirham ederiz. 

Sayın Sırrı Atalay "hukukî ve idari işletme
lerle malî statüler arasında birbirine karıştı
rılmış bir mevzuun bulunduğunu ifade buyur
dular. Zannederim ki, burada, bir zühul ola
cak. Biz malî hükümleri tamamen ayrı tuttuk. 
Hattâ o kadar ayrı tuttuk ki, tekerrürler var 
maddelerde, sırf tatbikatta kolaylık vermek 
için, vuzuh vermek için yazılış üslûbunda da 
fedakârlık yaptık. Ayrı ayrı bölümler halinde 
tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Tarafsızlık meselesine gelince : Tarafsızlık 
hüküm1 erinin yeterli olmaması hakkındaki hü
küm biraz karamsardır. Eğer kanun tasarısı 
tetkik buyurulnrsa görülür ki, 'baştanbaşa kanun 
tasarısının hükümlerinde tarafsızlığı lâfzen 
ifade etmemekle birlikte tarafsızlığa esas olacak 
olan asli hükümleri, mesnetleri vaz'etmiş bu
lunmaktadır, kanun tasarısının hükümleri. 
Şöyle ki, ta raf sizlik her şeyden evvel bir liya
kat sistemini ihtiva eder. Liyakat sistemi. 
- hüzünle, ıstırapla arz edeyim ki, - Türkiye'de 
henüz uygulanmış değildir. ingiltere'de ve 
Amerika'da yüz sene evvel uygulanan, Alman
ya'da tâ Prusya Kralı Birinci Frederik zamanın
da tatbik edilen liyakat sistemi, yani Devlet 
memuriyetlerinde bütün vatandaşların objektif 
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u'jullerle ve açık imtihanlarla girmesi ve orada 
yine objektif usuller ve seçme sistemleriyle ter
fi etmesi ve emekliliğe kadar geçen müddetlerin, 
hattâ emeklilikten sonra geçen müddetlerin için
de daima liyakat sisteminin, ehliyet sistemi
nin esas tutulması prensibi maalesef tamamen 
bugünkü mevzuatımızda temin edilmiş durum
da değildi. 

Biz bu tasarıda bu hükümlerin kemaliyle ge
tirilmiş olduğuna inanıyoruz, hüküm olarak. 
Tatbikat meselesine gelince, cidden üzerinde du
rulacak bir mevzudur. Hükümler ne kadar 
kuvvetli ve güzel olursa olsunlar, nihayet bun
ları tatbik edecek olan beşerî unsurdur, insan
dır, Hükümettir, idaredir. Bunu da elbette ki, 
bundan sonraki Hükümetler ve iktidarlar ehem
miyetle ele alacaklardır. Tarafsızlık her şeyden 
evvel evvelâ siyasi iktidarların memurlar üze
rindeki tarafsızlığı ile başlar. Bir memur ki, 
emrinde çalıştığı Devletten ve Devletin iktida
r ın ı sahibolan siyasi partilerden tarafsızlık 
görmezse ve emniyet bulmazsa, garanti sistemi 
tamam olmazsa o memurun vatandaşa taraf
sız muamele etmesi lâfzen emir dahi verilse, ka
nunlar da kendisini mecbur etse tamamen temin 
edilemez. 

O halde tarafsızlığın ilk şartı, kanaatimce 
evvelâ Hükümetlerin, siyasi partilerin Devlet 
memurlarını ehliyetli ve liyakatli bir garanti sis
temine tabi tutması ve onlara bir Devlet baha 
rolü ile vazifesiyle onları hakikaten objektif 
usullerle idare etmemini bilmesidir. Ondan 
sonradır ki. Devlet memuru hem siyasi ikti
darlara karşı olan tarafsızlık, hem de vatan
daşlara karşı olan tarafsızlık vazifesini ke
maliyle yapmakta hiçbir müşkülâta uğramaz. 
Tarafsızlık hükün^erinde cezai müeyyideler 
vardır. Ceza kanunlarındaki müeyyidelerden 
»başka disiplin hükümlerinde cok katî hükümler 
getirilmiştir, ihraca ka-dav hükümler vardır ve 
disiplin sistemimiz bugünkü sistemden daha 
geniş bir sistemdir. Binaenaleyh, tarafsızlık 
hususundaki hükümlerin kâfi olduğuna itimat 
buyurmanızı, ancak tatbikat hususunda da pek 
tabiî Hükümet'erin ve idarelerin bu hususta çok 
hassas bulunmaları lâzımgeldiğini arz ederim. 

Yönstici sınıfların yetiştirilmesi meselesi ge
nel eğitim plânı içinde yer almıştır. Dikkat 
buyurulursa görülür ki, bizim teklif ettiğimiz 
tasarıda teker teker bütün sınıfların hüküm-
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leri mevcut değildir. Sınıflar, esas prensipler i 
itibariyle burada yer almıştır. Ama her sınıfın 
kendi tüzüğünde, onların o sınıflara girişinden 
çıkışma kadar olan bütün hukukî, malî ve 
idari statüleri ve eğitim hükümleri orada yer 
alacaktır. Yönetici sınıf hakikaten bir eğitime 
tabi tutulmaya muhtaçtır. Yönetici sınıf haki
katen yenidir, fakat daha İmparatorluktan be
ri Cumhuriyet devirlerinde nüvesi hazırlan
mış, esasları kurulmuş bir sistemin burada te
kemmül ettirilmiş bir şeklidir. Ve görülecektir 
ki, gayet kolaylıkla uygulanacaktır. Hiçbir 
endişe duyulmamasmı bilhassa istirham ederim. 

Ayrıca bu yönetici sınıf için belki bir ensti
tü, belki ayrı bir eğitim merkezi kuracağız. Bu
nun için genel eğitim plânında buna ayrıca 
önemli bir yer vereceğiz. Bugün bâzı müessese
lerde meselâ kaymakamlıkta, kaymakamlık 
kurslarında tatbik edilen sistem çok daha ge
niş olarak ve esaslı olarak burada da tatbik 
edilecektir. Hariciye m omurlarını içine alrn, 
İçişleri memurlarını içişleri meslek memurları
nı da içine alan bir eğitim sistemi cidden ihti
yacı duyulan bir shtemdir. Bu hususta Sayın 
Sırrı Atalay'ın fikirlerine tamamen iştirak 
ediyoruz. 

70 ve 1 000 arasındaki göstergelerin çok dar 
olduğu hakkındaki telâkki de biraz karamsardır. 
Zira 70 ile 1 000 arasındaki gösterge rakamla
rında biraz şunu arz edeyim ki, diğer devlet
lerin, her devletin kendine mahsus bir sistemi 
vardır. Bizim sistemimizde bir hususiyet var
dır. Biz, en aşağı kademede bulunan memur
ları diğer Devlet memurları gibi telâkki etme
dik. Orada meselâ bizim odacı, bekçi gibi hiz
metlerde çalışan memurlar Devlet memuriyetin
den sayılmaz, yevmiyeli olarak kullanılır, bede
nî işçi olarak. Biz Devleti içine almış bulunu
yoruz ve bu kadroda doğrudan doğruya memur 
olarak bugün (D) cetvelinde ücretli olarak bu
lunmaktadırlar. Sonra daha kısaltmak yani 
aradaki farkı, çok farktır, farkı daha kısaltmak 
halinde de birtakım malî mahzurlar da ortaya 
çıkacaktır. Bu bakımdandır ki, bu malî mah
zur da daha ziyade mahrutun tabanındaki küt
lenin genişliğidir. Bu bakımdan bu göstergeler 
meselesi Maliye Bakanlığı ve Plânlama Dairesi 
ile birlikte üzerinde çalışacağımız ve işliyeee"i-
miz bir mevzu olacaktır. Genel kadro Kanunu 
huzurunuza geldiği zaman bunlar esasen bir | 
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tablo halinde bütün sınıfların en az ve en yük
sek göstergelerinin karşılıklı tabloları halinde 
huzurunuza gelecektir. O zaman daha geniş mü
zakere, temenni ve tenkid imkânlarını bulmuş 
olacaksınız. Fakat sosyal güvenlik meselesin
de getirdiğimiz katı hüküm yalnız emeklilere 
inhisar etmektedir. Diğerlerinde hakikaten 
ayrı kanunlar derpiş edilmiştir. Yalnız bu ay
rı kanunlar mevzuu yeni başbyacak bir çalışma 
mevzuundan ziyade başlamış olan çalışmaların 
burada da tekrarından ibarettir. Biz, bir bu
çuk, iki seneden beri bu mevzu üzerinde diğer 
kurumlar ile birlikte müştereken çalışmaktayız. 

Emeklilik mevzuu üzerinde de ciddî bir ça
lışmaya girdik. Sayın Ferid Melen'in Maliye 
Bakanlığı zamanında yaptıkları bir teklif ile 
meselenin ehemmiyeti dolayısiyle, önemi dolayı-
siyle Başbakanlıkta müşterek bir komisyon ku
rulmuştur; Emekli Sandığı ve Maliye Bakan
lığı ve Personel Dairesinden mürekkep bu ko
misyon emekli rejimini yeniden ele almış bulun
maktadır. Bunun da ilk kanun tasarısı şu an
da Büyük Mecliste müzakere edilmektedir, bu 
kanun tasarısı kabul edilmiştir. Bu geçmişte 
olan rejimleri, iki rejimi, 1909 ilâ 1930 rejimini 
1950 rejimine götürecek olan ilk safhayı teşkil 
edecek Emekli kanunu tasarısıdır. Bundan ev
vel muhtelif rejimlere tabi olan emeklileri bir
leştiren bu kanun tasarısı ile biz evvelâ 250 lira 
gibi küçük olmakla beraber, alt sınırı teşkil ede
cek olan bir sınır tesbit ettik, en az emekli ma-
aşı için, ondan sonra 1909 da yani Meşrutiyet 
devrinde çıkan kanuna tabi olan emekli, dul ve 
yetimlerin, bugünküleri arasındaki farkı izale 
edecek bir sistemi getirdik. Yüce Meclis kabul 
buyurmuştur, huzurunuza geldiği zaman daha 
reni; izahat arz edeceğim. İkinci kanun tasarısı 
doğrudan doğruya yeni emklilik rejimine Dev
let Personel Kanununa paralel olarak hazırla
nacak yeni emeklilik rejimine aittir. Orada ay
nı zamanda Emekli Sandığı statüsü de yeniden 
düzenlenecektir. Emekli Sandığının durumu 
cidden kritiktir, fakat yeni getireceğimiz sis
tem ve tedbirlerle bu kritik durum ıslah olmak 
durumuna inşallah girecektir. Diğer sosyal 
güvenlik tedbirleri geniş yer kapsıyor. Bilhas
sa mahrumiyet yeri ödeneği, aile tazminatı, ko
nut meselesi, diğer yardımlar bu kanun tasarı
sının ehemmiyetli maddelerindendir. Bugün ko
nut meselesi ele alınmış değildir. Gerçi biz bu-
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rada bâzı atıflar yaptık, ileriye muzaf bir ça
lışma olduğunu tesbit ettik, ama çalışmalar da 
başlanmış bulunmaktadır. Bugün emekliler 
için konut mevzuu sadece Personel Dairesinin 
vazifesi değildir. İmar - iskân Bakanlığının, 
Emlâk - Kredi Bankasının, Emekli Sandanım 
ve diğer teşekküllerin yardımı ile müşterek bir 
kanunla buraya gelecektir ve huzurunuza ayrı, 
iktisadi hükümleri, ayrı kredi imkânlarını, ay
rı sistemleri ihtiva eden bir kanun tasarısının 
asli hükümlerini şüphesiz ki bu kanun içine ala
mazdık. Bu bakımdandır ki bu kanunlar ha
zırlanmaktadır. Ayrı ayrı komisyonlar çalın
maktadır. Mahrumiyet yeri ödeneği yeni bir 
sistemi getiriyor. Bizim daima merkezde yığı
nak yapıldığı, memurların merkezde toplu bu
lunduğu hakkındaki ciddî tenkidlerimiz, gerek 
Yüce senatörlerin, gerek Yüksek Senatonun ve 
Millet Meclisinin bu husustaki tenkidi eri bizi 
cidden bu hususta ehemmiyetli çalışmalara 
sevk etmiştir. Mahrumiyet yeri ödeneği plân
la ilgilidir ve plânın tahakkuku için şarttır 
Teşvik unsuru olarak kullanılacak olan bu mah
rumiyet yeri ödeneği ile memuriyetlerde yalnı-
merkezlerin cazip olması sistemi kalkıyor ve 
bütün vatanın her köşesinde çalışacak olan me
murları teşvik yolu ile çalışma imkânlarına maz-
har kılıyoruz. Bundan başka aile ödeneği de 
değişmiştir. Çocuk zammı yanında bir de eş 
zammı konmuştur. Ve böylece bilhassa alt ka
deme memurlarının hayat standartlarını biraz 
daha yükseltmek imkânlarını bulmuş olacağız. 
Maiûmuâlinizdir ki aile tazminatını, çocuk taz
minatını pek çok devletler uygulamaktadır. Çok 
zengin devletler buna lüzum görmezler ama. 
bütçesi fakir olan devletler daima uygulanan bu 
hükümlerle aileye teveccüh edilen bir yardım 
prensibi vardır. Burada eşit işe eşit ücret, pren
sibinden ziyade eşit işe eşit geçim prensibi hâ
kim olur. Maksat Devlet memurlarının aileleri
ni geçindirmektir. Ve böylece malî bakımdan 
da bâzı avantajlar sağlanır, zira bekâr memurla. 
evli memur, çocuk sahibi ve çok çocuk sahibi 
memur arasında biraz daha çok çocuk sahibi 
memura ve evli memura müteveccih bir avan
taj temin edilmiş olur. Ve bütçedeki akisleri de 
her hangi bir şekilde, eşit sunrette yapılacak 
olan, hepsine sosyal durumları nazarı itibara al
madan yapılacak olan maaş zamlarına nazrar 
çok daha elverişlidir. Bugün ise biz on lira ola-
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rak verdiğimiz çocuk zamlariyle bütçeye yükle
diğimiz yük 40 milyondan ibarettir. Binaena
leyh daha az masrafla daha çok imkân temin 
etmek mümkün olacaktır, sağlanacaktır. 

Diğer bir mevzu da burslar meselesidir. Yi
ne aynı şekilde sosyal 'güvenlik tedbirleri ara
sında bu bürolar mevzuu bilhassa köylerde ve 
çok az gelişmiş yerlerde çalışan Devlet personeli 
için çok faydalar sağlıyacaktır. Bugün köyler
den şehirlere doğru bilhassa öğretmenlerde bir 
akım başlamıştır. Bunların sebeplerini tafhlil 
ettik. Tabiî geçim sakıntıları, mahrumiyet sı
kıntıları ve sairenin yanında* bir de çocuk okut
ma dâvası vardır. Bir öğretmen köyde uzun yıl
lar kaldığı takdirde çocuğunu okutamama gibi 
bir elîm durumla karşı karşıya kalmaktadır. 
Elbette o da insandır, aile sahibidir, çocuğunu 
okutacaktır, imkânları mahduttur, Devletin 
yardımı yoktur. Kendisi de orada, o az gelişmiş 
mıntıkada kültürden uzak, yani eslki tâbiri ile 
aksai ümrandan uzak olan o mıntıkada) mah
kûmdur. O halde burada çalışan Devlet perso
nelini biraz daha kültür ve medeni vasıtalardan 
istifade ettirmek zarureti vardır. O halde köy
lerde, nahiyelerde ve kazalarda çalışan memurla
rın çocuklarının okutulması için tıpkı, yüksek 
öğrenim yurtlarında yaptığımız sisteme uygun 
bir sistem üzerinde durduk. Maarif Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesi mutabık olasrak bir 
hazırlık yaptık. Yani, vilâyetlerde orta öğre
nim yurtiıan kurulacak ve buralara ilçe ve köy
lerdeki memur çocukları gelip burslu olarak oku
yacaklardır. Tabiî diğer vatandaşların çocuk
ları ile beraber. Yalnız bu köy, ilçe ve nahiye
lerde çalışan memurların çocuklarına ayrıca 
bir burs imkânı da sağlamış olduk. Bunu nak
den vermekte biraz mahzur görüyoruz. Çünkü 
bunu bilhassa kontrol etmek ve Devletin de mu-
rakabesini temin etmekte her halde fayda mü
lâhaza edileceğini kendileri de takdir buyurur
lar. Basma bilgi vermek meselesi : Basına bil
gi vermek yasak değildir, basına beyanat ver
mek şahsan beyanat vermek yasak kılınmıştır. 
Bilgiler daima basından saklanmış değildir. Fa
kat bu beyanat vermek mevzuunu bir disiplin 
altına alınmasına da zannederim ki, ihtiyaç var
dır. Sayın Sırrı At al ay bu hususta bizimle be
raber olacaklardır. Diğer muhterem senatörlerin 
çok kıymetli tenkid ve irşatlarına geçiyorum. 
Sayın Sainı Sarıgöllü yönetici sınıf meselesi 
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üzerinde durdular. Yönetici sınıf meselesi bir 
çok noktalardan pek aydınlanamadı. Bunu sa
rim oiaırak tesbit etmemiz lâzım. Şimdiki sistem 
içinde kâtip sınıfı, icracı sınıf, idareci sınıf 
karışmış durumdadır. Bizim ta imparatorluk 
devrinden başlıyan sınıflandırma sisteminde 
özelliklerimiz, hususiyetlerimiz vardır. Bir sevk 
ve idare kadrosu meselesi daima düşünülmüş
tür, daima tatbik edilmiştir. Bu "bilhassa mer
kezî devletlerde Almanya'da, ingiltere'de, Fran
sa'da ve saire hep İsinde vardır. Yönetici sınıf 
zannedildiği gibi âmir sınıfı değildir. Yani 
başlangıçta vatandaşlar arasından müsabaka 
ile, imtihanla .alınacaktır ve yetiştirilecektir ve 
bunda hiçbir imtiyaz ve tahdit de mevzuııbalıis 
değildir. Üniversite mezunu olan ve yüksek 
okul mezunu olan her vatandaş, her genç bura
ya girme hakkına sahiptir, ihtisası ne oluı-sa 
olsun. Binaenaleyh, muayyen ihtısco şubelerine 
has ve tahdidedilmiş değildir. Buraya müsaba
ka ile alınacak ve yetiştirilecek, ayrı bir aday
lık sistemi içinde iki sene veya üç sene yetiştiri
lecektir. Ondam sonra bunlar şube müdürü, 
şube müdür muavini, müdür, müdür muavini 
gibi ve sair kademelerde yine aynı şekilde kurs
lardan geçirilerek terfileri temin edilecektir. 
Yetki ve görevlerine gelince; bugün ihtiyaç duy
duğumuz en mühim mevzu, bu sevi: ve idare 
kadrolarınn siyasi iktidarlar yanında verimli 
olarak çalışmasını temindir. Siyatsi partiler re
jimine girdikten sonra bu ciddî olarak önümüze 
gelmiştir. Bunu halletmemiz behemehal lâzım
dır. Siyasi partiler gelâr giderler ve iktidar
ları müddeti sırasında idarenin yardımı ile ic
raatta bulunurlar. Yanlarında teknisiyenler ve 
idareciler hükümetlere ne kadar yardım eder
lerse, ne kadar verimli olurlarsa o kadar iktida
rım muvaffakiyeti artar. Bu 'bakımdandır ki, 
tarafsız idare rejimi olsun, verimli idare reji
mi olsun hepsi bir yönetici sınıfı istilzam eder. 
Bunlar tanzinıcidirler, yönetmelik, tüzük ve 
kanun tasarısı hazırlamakta hükümetlere yardım 
ederler. Bunlar müşavirdirler, danışma kurul
ları teşkil ederler. Bunlar siyasi heyetlerde, 
Parlâmentoda ve komisyonlarda Hükümeti ve 
idareyi temsil ederler. Bunlar aynı zamanda 
murakıptırlar, koordinatördürler ve böylece bu 
sınıf siyasi organizmamın yanında ona yardım
cı geniş bir unsurdurlar. Buraya girmek ser
besttir, açıktır. Müsalbakaya tabidir. Burada 

yükselmek objektif uisulLere tabidir. Tarafsız
lıkları vardır, gaırant ileri vardır, teminatı var
dır. Buraya geçmek için de sadece üniversite 
mezunu olup da yeniden girmek değil, diğer sı
nıflardan da intikal mümkündür. Diğer sınıf
lar için kanun tasarısı sarihtir, diğer sınıflar
dan buraya da1 geçilebilir, icracı ve meslekî sı
nıflardan buraya geçilebilir. Bu yönetici sınıfın 
yanımda, icracı ve büro sınıfları, kâtip sınıfları 
vardır. Ondan sonra meslek sınıfları gelir, öğ
retmenler, doktorlar, bu meslek sınıfı, hâkim, 
mühendis, daktilo, ziraatçi, ormancı ve sair hep
si meslekler halinde teşekkül edecek aynı sı
nıflar içinde inkişaf edeceklerdir. Yetkilerinin 
hepsi bu sınıf]arın hazırlanacak olan tüzükle
rinde bu kanun tasarısına ve genel kadro kanu
nu emrine uygun olarak hazırlanacak olan tü
züklerde tesbit edilecektir. Bu tüzükler üzerinde 
Devlet Şûrasının, Danrştayımızın da mütalâa
ları alınarak hazırlanacaktır ve neşredilecektir. 

Valilerin dunumu üzerinde kanun tasarısın
da! tahsisen bir hüküm yoktur. Bu, doğrudan 
doğruya iller idaresi Kanununu ilgilendiren 
bir mevzudur, iller idaresi Kanununda bu 
mevzuda geniş hükümler vardır. 

Sayın Meihmet Ali Demir'in iltifatlarına çok 
teşekkür ederiz. Hakikaten kendileri de bu mev
zuu üzerinde bize çok yardımcı olmuşlardır, Ko
misyonlarda ve Genel Kurullarda... Ücretlilerin 
duranu üzerinde sarahatle beyan ederiz ki; 
gerek D cetveli, gerek diğer memuriyet statü
lerinde çalışanların hakları bu kanun tasarısın
da mahfuz tutulmuştur. D cetveli 100 000 kişilik 
bir kadroyu S cetveli ile birlikte, Diyanet işle
ri personeli ile birlikte 100 000 kişilik bir kad
royu ihtiva etmektedir. Bu kadronun maıhfuzi-
yeti tamamen tanınmıştır. Haklan tanınmıştır 
ve müktesep baklan tanınmıştır. Bunlar tıpkı 
memurlar gibi, memurlann istifade ettiği bü
tün hukukî, malî imkânlardan istifade edecek
lerdir. Herhalde bu zümrede bu şekilde tatmin 
edilmiş olacaktır. 

Efendim; askerlik meselesinde, askerlikte 
geçen müddetin sayılması meselesinde subaylık
la erlik arasındaki farkı kaıldırdık. Sadece bu 
makable şâmil bir hüküm değildir. Bu ayrı bir 
movzudur. Bunu takdir buyururlar; biz bura
da tabiatiyle gelecek yıllardaki tatbikatı dü
şünmüş oluyoruz. O ayn bir kamum tasarısıdır. 
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ayrı bir foanun mevzuudur. • Onu Yüce Meclis, 
Yüce Senato takdir buyurur. întı'bak meselesin
de, geçici 14 ncü madde sarih hükümler ihtiva 
eder. Bilhassa bu çok mühimdir, onun için 
tavzihinde hakikaten lüzum vardır. Sayın De-
mir'e teşekkür ederim. Şimdi, intibakta esas 
«lmaoak olan unsurlar kanunda sayılmıştır. 
Fakat tabiatiyle diğer unsurlarını tüzüklerinde 
belli edeceğiz. Buıniar şunlardır : Süre, Devlet 
•hizmetinde süre. esaslı bir unsurdur. Binaen
aleyh, hizmet müddeti, kamu hizmeti derken 
•geniş anlamı içinde alıyoruz. Bu geniş anlamın 
içinde kamu hizmetlerinde geçirdiği süre, inti
bakta aısli bir unsurdur. 

Binaenaleyh, 20 - 25 sene geçmiş olan bir 
/hizmetin hesabı mutlaka yapılacaktır, bu inti
bakta. Ve bu intibak bu şekilde değerlendi
rilecektir. Birinci unsur budur. 

İkinci unsurun tesbiti; formasyon ve tah
sil durumudur. İlkokul ile ilkokul ortaokul 
ile ortaokul arasındaki birimler cihetteki na
zarı itibara alınacaktır yani sınıfın tüzüğünde 
gösterilen kayıtlar 

Üçüncü unsur, sicil unsurudur. Bu sicil 
meselesi de esaslı bir unsurdur. EJbetteki kö
tü sicilli bir memurla, iyi sicilli bir memurun 
durumu intibakta aynı kademe ve derece^r" 
ihtiva etmiyebiTir. Bunları müşterek komis
yonda Devlet Personel Dairesi ve Maliye Vekâ
leti yetkililerinden mütevekkil bir intibak ko
mitesi esaslı olarak tetkik eder. Bu husustaki 
tasarrufların, tasarılar.n bittabi şikâyet mer
cileri vardır ve aynı zamanda idari kazanın da 
murakabesine tabidir. Demek iki, bir garanti 
sistemi tesis edilmiştir ve hükümler konmuş
tur. Dördüncü hüküm orada bulunduğu me
muriyetlerin önemidir. 

BAŞKAN — Sayın Adal; bir istirhamımız 
olacak. Tümü üzerinde; lütfen maddeler ü/e
rinde izahat vermeyiniz. Maddelere geçti
ğimiz zaman lütfedersiniz. Vaktimizin ehem
miyetini de hatırlatmak isterim. Vaktimizin 
ehemmiyetini takdir edersiniz. 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Emir
lerine muhterem senatörlerin aynen cevap vere
memekten üzüntü duyduğum için biraz uzattım, 
özür dilerim. Yalnız çok mühim olan Sayın Fe-
rid Melen'in bilhassa iki noktada tenkidlerlne 
ve irşatlarına teşekkür ederek eevap arz ede
ceğim. Konuşmalanımın başlangıcında da arz 
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etmiştim. Kanun tasarısı sadece bütün perso
nel reformunu kapsamıyor. Diğerleri gelecek
tir. Getirmeye bütün gücümüzle çalışacağız, 
efendim. 

İkinci nokta; finansman meselesidir. Fi
nansman meselesi hakikaten mühimdir. Biz fi
nansman meselesini bittabi ki. Genel kadro Ka
nunu ile beraber düşünmüş olacağız. Yani Ge
nel kadro Kanunu, şöyle arz edeyim ki, bu 
kanun tasarısı çıktıktan sonra kurumlar bize 
yeniden hem sınıflarını, hem de yeni kadrola
rım teklif edeceklerdir. Bu teklifler üzerinedir 
ki. Kadro Komitesi, Maliye Bakanlığı, Dev
let Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi 
ve kurumdan mürekkebolan Kadro Komitesi 
yeni kadroları tesbit edecektir ve bu kadrolar 
üzerinde tesbit edeceğimiz tasarıyı da Yüksek 
Meclise sunacağız. Portesi meselesi için şimdi
den bir hüküm vermeye imkân yoktur. Yalnız 
şunu >arz edeyim, kanun tasarısı çak esnektir, 
suplesi vardır, reksbilitesi vardır. Bugünkü 
norsonel masrafları ile dahi uygulanabilir, tat
min edilir veya edilmez. Fakat tabiatiyle bir 
nersenel fonuna ihtiyaç vardır. Bu personel 
fonunu, üzülerek arz edeyim, ıstırapla arz edi
yorum ki, biraz yemiş bulunuyoruz; birçok 
tazminat, kanunlariy'e bunlar şişirilmiş vaziyet
tedir. % 3 ve % 7 stopajla, Plânlamanın ve 
Maliyenin kabul ettiği ve uygulamaya çalıştığı 
esaslar personel masrafları dolayısiyle uygula
namamıştır. Yüzde 10 ıı aşmıştır. Bugün 4.5 
milyar olan personel masraflarının 1964 ve 1965 
ydı arası farkı 450 milyon liraya yaklaşmakta
dır. Yani yüzde 10 u geçmiştir. Bu stopaj 
mevzuu üzerinde bu sene çok ciddî olarak du
racağız ve personel kadrolanndaki tasarrufla 
da bunu çok ciddî olarak takibedeceğiz ve bil
hassa yeni kadrolara fazla tâyin yapılmaması 
hususunda, lüzumsuz tâyinlerin yapılmaması 
hususunda Hükümetimiz de kararlıdır. Bu 
hususta da Sayın Başbakanın fikirlerini arz et
miş bulunuyorum. Bu teklifler mutlaka gele
cek ve bütün bakanlıklara tamimler yapılacak
tır. Kadrolarda tasarruf, yeni tedbirler ve 
Kadro Kanununun getireceği yeni hükümler. 
Bugün şunu arz edeyim k i ; kadrosuz yani kad
rolardaki miktar ile çalışan memurlar arasında
ki miktar arasında büyük fark vardır. Sayım
da 275 bin memur tesbit ettik. Buna mukabil 
1964 başındaki kadrolarımızın sayısı 315 O0Q 
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idi. 40 000 kadro fazlalığı vardır. Ek görev
ler v. s. Biz Sayın Ferid Melen'in bilhassa Ma
liye Bakanlığı zamanındaki irşatlariyle kurdu
ğumuz komitede finansman meselesini yabancı 
mütehassıslar ve Plânlamanın da iştirakiyle tet
kik ettik. Şunu gördük ve tesbit ettik ki ; Hü
kümete arz ettiğimiz raporda da mevcut bütçe 
imkânları içinde bu kanun tasarısının getirece
ği malî külfetlerin bir miktarım tatmin ve te
min etmek imkânı vardır. En aşağı 500 veya 
600 milyon liralık bir tasarruf imkânını bura
da buluyoruz. Bundan başka şunu arz ebe
yim ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutabık 
olduğumuz bir nokta vardır ki, plân sadece ya
tırımları, maddi y a t ı m l a r ı nazara alacak de-
pıMİT». Mo.ktep y a p ı ş t ı r , hastane yanmıştır 
fabrika yapmıştır. Fakat buna mukabil, mek
tebe öğretmeni, fabrikaya mühendisi ve tek
nisyeni, hastaneye gerekli sağlık personelin' 
düşünmiyen bir plân elbctteki mümkün, değil
dir. Maddi yatırımların yanmda, maddi ol-
mıyan insan gücü yat r ımı da vardır ki, biz 
şimdiye kadar yaptığımız personel stopajında 
sırf personel reformu tahakkuk etmediği, israf
lara, fazla masraflara gitmemek için bu husus
ta personel heyeti olarak her hangi bir tek
lifte bulunmamıştık. Fakat bugün Plânlanın 
Teşkilâtı ile beraber bu hususu ciddî olarak e1^ 
almaya ve mümkün olan insan gücü problemi ir 
plân içinde düşünmek mecburiyetindeyiz. Br 
bakımdan da personel reformunun ayrıca bir 
fonu, bir reform fonu her halde olacak t1 r. Bu-
nu temin etme imkânını bulacağımızı ümide el i -
yorum. Cumlhuriyet Senatosunun yardı mi ariy-
le, Yüce Meclisin irşatlariyle bu çok önemli 
olan bu reform konusunu tatbikat safhasınd*1 

da muvaffakiyete eriştirmek imkânını n hâsı1 

olacağına ümidimiz mevcuttur. Tabiî, yüksek 
yardımlarınızla... 

Fazla yordum, huzurunuzu işgal ettim, tek
rar teşekkürlerimi arz ederim. Hürmetle huzu
runuzdan ayrılıyorum, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 
AKYAH (Denizli') — Komisyon adına kısa bir 
cümle söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akyar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT 

AKYAR (Denizli) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; görüşen sayın arkadaşlarımızın so-
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rularına Personel Dairesi Başkanımız cevap arz 
etmiş bulunuyor. Çok şümullü bir vukufa ih
tiyaç gösterdiği için bu kanun, komisyon ola
rak Personel Başkanından bu hizmeti rica etmiş 
durumdayız. Kendi maruzatına komisyon ola
rak da iştirak ettiğimizi arz ederim. Huzuru
nuzda bir noktayı daha ifade etmeyi bir vazife 
sayıyorum. Kanunun hazırlanışında gerek Per
sonel Dairesi Başkanı ve gerkse mesai arkadaş
ları cidden övünülecek bir gayret ve çalışma 
göstermişlerdir. Bu itibarla Yüksek Senato 
önünde bu mesailerini komisyon olarak takdir
le andığımızı ifade etmek isterim. Saygılarım
la. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetin oya arzım 

saygı ile rica ederim. 
Kocaeli 

Rifat Özdeş 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu vurun aleyhinde. 
HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Personel Kanununun ehemmi-
vetinden arkadaş!ar1 mız bahsetti. Devlet Per
sonel Kanunu («Personel Kanunu değil, Devlet 
memurları kanunu tasarısı» sesleri) Evet, Dev-
vet memurları personel Kanunu... (Gülüşmeler) 
Öyle olsun. 

Şimdi bunun önceden elimize geçmesini arzu 
ederdik. Bugün Başbakanın takriri ile önce
likle konuşulması kabul edildi. Ve hakikaten 
bu kanun üzerinde gerektiği kadar durma im
kânı bulunmadı. Sayın arkadaşımız kifayeti 
müzakere takririnde «konu aydınlandı» dedi. 
Ama, arkadaşımızın kendisi burada yok ki, 
aydınlanıp aydınlanmadığını bilsin. («Burada 
burada» sesleri) Memnun oldum. 

BAŞKAN — Burada efendim, takibedi-
yorlar. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 
memnuniyet duyduk, yeni geldi arkadaşımız. 
Şimdiye kadar müzakereler devam ederken din
lemedi. Meselâ biz sabahtan akşama kadar 
burada oturduk. 
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BAŞKAN — Kifayetin gerekçesi hakkında 

konuşun. 
HÜSNÜ DİKEÇLIGİL (Devamla) — Evet 

Beyefendi; gerekçesi hakkında konuşuyorum. 
Gerekçe lüzumuna işaret edeceğim, buna te
mas ettikten sonra. Meselâ, sınıflandırma me
selesi. Ben şahsan sınıflandırma meselesinde 
tatmin olmadım. Acaba bu sınıflandırma her 
meslek arasında olduğu takdirde reaksiyon ola
bilecek mi, doğabilecek mi? Sonra hepsinde gi
debilecek mi? Meselâ; meslek grupları mesele
sinde öyle kimseler meslek gruplarına alınmış
tır, kimler dâhil olmuştur; olmıyanlar da her 
haliyle mühim olan bir kanunun zaten konuş
ma müddeti 10 dakikaya indirilmiştir. 10 daki
ka ve arkasından bir kifayet takriri geliyor. 
10 dakika beyefendiler... Bir mesele daha var. 
Şimdi finansman meselesini Sayın Ferid Melen 
ortaya attı. Doğru. Ama mütemadiyen Sena
toya ticari yatırımları artıran ek tazminat ka
nunları geliyor. Hükümet ne diyebilecek? Na
sıl olacak. Bu kanun çıktığına göre bunlara 
dur diyebilecek miyiz, demiyecek miyiz? Bun
lar aydmlanmamıştır. Diyoruz ki, finansman 
bulamıyacağız, zor. Bunun tatbiki 1906 da 
olacak. Olacak mı, olmıyacak mı? Hakikaten 
mesele. Ve bu Yüce Heyetinizin huzurundan 
namütenahi ek ödenekler, tazminatlar filân 
geçti. Ve bir sürü de gündemde sırada. Hayli 
de malî külfet yüklüyor. Bu kanun çıktığma 
göre bunlar ne olacak? Hükümetin fikri ne?... 
Kalkacak mı, kalkmıyacak mı.. Bunlar aydın
lanmış değil. 10 dakikalık bir konuşma müd
deti veriyorsunuz, arkadaşımız konuşuyor ha
yati bir mevzuu üzerinde, kifayeti müzakere de
yip geçiliyor. Olmaz arkadaşlar. Takdir sizle
rindir. Ben kifayetin aleyhinde konuşmuş bu
lunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri üze
rinde konuşuldu. Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı efendim, sayı
lar birbirine çoy yakın, kabul edenler lütfen 
tekrar işaret buyursunlar... 22 oya karşı 25 oy
la kabul edilmiştir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Müsaa
de buyurursanız, kabul etmiyenleri de tekrar 
oya koymak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — İtiraz mı ediyorsunuz, efen
dim, 
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Evet. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 24 oya 
karşı 26 oyla kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Devlet 
memurları kanun tasarısının 27 Mayıs Devri
mine kadar uzanan bir başlangıç tarihi vardır. 
13 Aralık 1960 tarihinde zamanın Millî Birlik 
İdaresi, Devlet memurlarının içinde bulundu
ğu bilhassa mağduriyetleri ve haksız tasarruf
ları göz önünde bulundurarak, bunları düzen
lemek için bir Devlet Personel Dairesi kurmaya 
karar verdi ve 13 . 12 . 1960 tarihinde 160 sayı
lı Kanunla Devlet Personel Dairesi kuruldu. 
Bu kanun Devlet Personel Dairesine şu vazifeyi 
veriyordu 1 nci maddesi ile; «bu kanun şümulü
ne dâhil kurumların personel rejimini memleke
tin iktisadi, malî ve sosyal şartlarına ve hu
kukî esaslara uygun bir şekilde düzenlemek, 
bu düzeni değişen şartlara göre ayarlamak ve 
idame ettirmek maksadiyle Başbakanlığa bağlı 
bir Devlet Personel Dairesi kurulmuştur» denil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun çıkı
şından bu zamana kadar aşağı - yukarı beş se
ne geçmiş bulunmaktadır. Bugün huzurunuza 
gelmiş bulunan kanun muhtelif değişikliklerle 
mükemmel denilebilecek hakikaten modern 
esaslarla ve ilmî kıstaslarla huzurumuza gelmiş 
bulunmaktadır. Yalnız bu kanun sadece ana 
bir kanun. Devlet memurlarını istihdam eden, 
onları kapsamına alan ana bir kanundur. Bu
nunla beraber Askerî Personel Kanunu, Ma
hallî idareler Kanunu ve aynı.zamanda İktisa
di Devlet Teşebbüsleri hakkındaki kanunların 
süratle hazırlanması lâzımgclmektedir. Bilhas
sa Sosyal Sigortalar Kanunundan sonra bu ka
nunun prensibolarak getirdiği sosyal hakların 
da Emekli Sandığı Kanununda yapılacak tadil
lerle süratle gerçekleştirilmesi ieabctmekledir. 
Ancak bundan sonradır ki, bu kanun hakika
ten Devlet sektöründeki, aynı zamanda me
murların ve diğer memurların yahut mahallî 
idarelerde çalışan kimselerin haklarını, vazi
felerini, çalışma sistemini tâyin etmek sure
tiyle esaslı bir kanun mahiyetini kazanmış ola
caktır. Bilhassa bu kanunun getirdiği prensip-
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ler arasında sınıflandırma üzerinde durmak is
tiyorum. Sınıflandırma ile hakikaten bizim 
Devlet dairelerimizin çalışması daha verimli bir 
hale girecektir., Bilhassa plânlı devrede me
murların ne kadar büyük bir önem kazanmış 
olduğunu, insan gücünün önem kazanmış ol
duğunu izaha lüzum görmüyorum. Şayet plâ
nın iyi bir sonuca ulaşmasını istiyorsak muhak
kak surette bu sınıflandırmaya gitmek zaruri 
idi. Yalnız Devlet Personel Dairesi bu sınıf
landırmayı gereği gibi yürütebilecek midir'? 
Çünkü en zor taraf budur. Çünkü eskiden be
ri alışılmış itiyatlar ve gelenekler kayırmalar 
bunun en büyük za'fını teşkil etmektedir. Bil
hassa Devletin, Hükümetin, Plânlama Dairesi 
ile birlikte Devlet Personel Dairesine yardımcı 
olmasını rica ederiz. Eşel Mobil sisteminin bil
hassa değişen şartlara karşı, değişen hayat pa
halılığına karşı memurların bir sigortası olacak 
olan Eşel Mobil sisteminin daha prensibolarak 
Hükümet tarafından reddedilmiş olmasını bu
rada esefle kaydetmek isterim. Gerçi katsayısı 
gibi bir çözüm yolu bulunmuşsa da katsayı Iher 
sene hazırlanan bütçelerle buraya getirileceği 
ve burada Devletin malî imkânlarına göre ayar
lanacağı için bu şekilde bunun kabul edilip 
edilmemesi ihtimali yine askıda, muallâkta kal
mış olmaktadır. Bu husus bilhassa kanunun 
za'fını teşkil etmektedir. 

Bir de zam furyası ile ve aynı zamanda 
kadro teklifleriyle bu kanını geniş mikyasta ze
delenmiş bulunmaktadır. Bunlar bu kanun 
çıktıktan sonra müktesep hak olaraik ileri sü
rüldüğü takdirde bu kanunun uygulanması 
nasıl mümkün olacaktır? Bunun getirmek is
tediği adalet ve eşitlik nasıl sağlanacaktır? 
Bilhassa bunlar hususunda geniş endişeler mev
cuttur. Aynı zamanda bunun finansman kay
nakları da-bulunmalıdır. Eğer Devlet dairele
rinde ek görevler ve buna mümasil kadro ta
sarrufları yapıldığı takdirde bu kanunun malî 
imkânlarının uygulanması için de bir ortam 
mevcudolduğu kanaatindeyim. Eğer bu husus
lar üzerinde dikkatle durulmadığı takdirde, 
malî hükümlerinin 19(56 da dahi uygulanmama
sı ihtimali mevcuttur. Aynı zamanda plân üze
rine etkisi de, menfi etkisini de hesaplamaları 
icabeder hükümetlerin. Bu bakımdan bu husu
sun önemle takibi icabetıneıktedir. 
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Muhterem arkadaşlar; bu kanun memurlara 

eşit şartlar altında çalışmak imkânları vermek
te ve çalışanları taltif etmekte, aynı zamanda 
büyük bir emniyet ve güvenlik getirmektedir. 
Yeter ki buna Hükümetler sahibolsunlar ve bu 
kanunu gereği gibi uygulasınlar. Yalnız Dev
lete, burada Devlet Personel Dairesine bilhassa 
Personel Dairesi Başkanlığına mühim vazifeler 
düşüyor. Devlet Personel Dairesi âdeta merkezi 
bir teşkilât olarak Personel Kanununun uygu
lanmasında en büyük bir sorumluluğu üzerine 
almıştır. Bu sorumluluğunu yerine getirirken, 
salâhiyet ve vazifelerini yerine getirirken çok 
zor durumlarla karşı karşıya kalacaktır. Bil
hassa Hükümetlerin bu durumda Personel Dai
resini bir kenara itmeleri ihtimali karşısında 
bu kanunun getirmek istediği prensipler tanıa-
miyle zedelenecek ve memurlara arzu edilen gü
venlik ve maddi teminat sağlanmamış olacaktır. 
Bu kanunun memurlarımıza mutlu olmasını di
lerken askerî Personel Kanununun, Mahallî ida
reler Personel Kanununun ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Kanununun aynı zamanda bun
larla ilgili olarak, Emekli Kanununun süratle 
hazırlanarak Meclislerden geçirilerek kanunlaş
ması ve bu suretle bu kanunun asıl gayesine 
varmış olmasını temenni ederiz. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Memurları kanunu ta
sarısının tümü üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Heyetinizin daha evvel almış olduğu 
bir karara müsteniden, ancak üzerinde tadilât 
ihtiva eden maddeler üzerinde görüşme açıla
caktır. Diğer maddeler üzerinde görüşmesiz oy
lamaya geçileceğini arz ederim. 

HÜSNÜ DfKEÇLKML (Kayseri) — Bu ka
nuna mahsus mu alındı bu karar, yoksa diğer 
kanunlara-da şâmil mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanuna mahsus 
Danıştay Kurulunun kararı oylandı ve Yüksek 
Heyetiniz tensibetti, 
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bunlarında birtakım hususiyetlere sahibolması 
lâzımdır kanısındayım. Bu bir. 

BÖLÜM : 1 
temel ilkeler, istihdam şekilleri Kapsam, amaç 

Kapsam : 
MADDE 1. — Bu kanun, Devlet kamu hiz

metlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerde 
(•alışan, genel veya katma bütçelerden veya bun
lara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veya
hut kefalet sandıklarından aylık alanlara uygu
lanır. 

ikildin ve savcı sınıfından olanlarla, subay 
ve astsubaylar bu kanun hükümlerine tabi değil
dirler. 

Ünivertite öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
malî hükümler dışında Üniversiteler Kanunu ile 
aynı kanunun ek ve tadillerine tabidirler. 

İl özel idareleri ve belediyeler personeli 
hakkında kendi öze] kanunları hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkında bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesine aşağıdaki fıkra

nın ilavesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

O.Raini Sarıgöllü 

Sayıştay Başkan ve üyeleriyle yardımcıları
nın (hırımın Yüksek Hâkimler Kurulu seviyesin
de kadro ve yetkilerinin tâyini ve tesbiti ayrıca 
kanunla tan/im edilir. 

BAŞKAX — Takrir sahibi?.. Burada. Tak
ririnizi izalı edecek misiniz Savın Sarıgöllü?. 

OSMAN SAİM 
Evet, efendim. 

SARIGÖLLÜ (Avdın) — 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, efen
dim şimdi birinci maddeyi tetkik ettiğimiz za
man istisnai hükümler arasında hâkimler, sav
cılar ve ondan sonra üniversite geliyor. Sayış
tay da Anayasaya göre müesses bir müessese 
ve onun da bilhassa bu sarflardan mütevellit 
ilzam kararları var. Ama bu hâkim sıfatiyle mi, 
yoksa bir tetkik kurulu sıfatiyle mi? Her ne ise 

Bir de şiındi arz edeceğim husus var. 1 nci 
madde yalnız Devlet memuru esprisi içinde re
jimi almış, bunun dışına çıkması iktiza eden 
müesseseler vardır. Meselâ şimdi takdim ede
ceğim Devlet Tiyatrosu sanatkârları da vardır. 
Sanatkârları memur statüsüne tabi tutmaya im
kân yoktur. Mektep mezunu değildir, hususi 
olarak çalışmıştır, sesi vardır ve bu sesinin kar
şılığında değeri veya sanatı vardır. Bunun karşı
lığında muayyen bir ücrete taliptir. Bunu mev
cut Ölçülerle dondurmaya imkân yoktur. Mev
cut kanun bugün sanatkârları bir taraftan bare
me taibi tutmuştur tekaütlük hakları itibariyle, 
diğer taraftan mukaveleye bağlamıştır ve esba
bı mucibesi fazla bir bedel, ücret verebilmeleri
dir. Her memlekette bir Devlet tiyatrosu, ope
rası, balesi vardır. Lüzumludur, terbiyelidir ve 
hattâ rejimle dahi ilgili bir müessesedir. Bina
enaleyh bu müesseseyi de şimdi başkanlığa tevdi 
edeceğim önerge ile bunların statülerinin nasıl 
üniversitelere muhtariyet vermek bir zaruret 
ise, onlara da hususi bir rejimin tatbik edilmesi 
zarureti vardır. İlgililerle temas ettim buyurur
lar ki, bunları da biz gerekli bir sınıf halinde 
sınıflandırırız. Bu sınıflandırma kâfi değildir. 
Onları aynı kategoriye, aynı sınıfa koyamazlar. 
Evet koyarız bu espiri içinde deriz ki, onlar da 
girsinler, imtihana tabi tutalım ve memur olsun
lar. Bugün mevcut kanuna göre kurulmuş sen
dikaları da mevcuttur. Binaenaleyh bunları da 
memur statüsüne tabi tutmak bugün bu müesse
sede idarecilerin yaptığı suiistimali bir nevi hi-
ma}Te etmek gibi bir neticeye varılır. Bugüne ka
dar bu müessese maalesef idarecileri tarafından 
sanatkârlar baskı altında tutulmuş, kimisi sana
tını kaybetmiş, kimisi bale oynıyamıyacak hale 
gelmiş, kimisi tiyatrodan kaçmak zorunda kal
mıştır. Bunun, kendisine mahsus bir hususiyeti 
vardır ve bunları bir memur statüsü anlayışı 
için mütalâa etmeye kanaatimce imkân yoktur. 
Buna ait önergeyi Başkanlığa sunuyorum. İlti
fat etmenizi bilhassa istirham edeceğim. Günkü 
sık sık kürsüye bu mevzu gelmiştir. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Bir takrir daha gelmiştir onu 
da okuyayım efendim, 

2İ3 
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Sayın Başkanlığa 

Tasarının 1 ne i maddesindeki istisnalar ara
sına Devlet Tiyatrosu Kanununa bir fıkra 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

Ek fıkra : 
Devlet Tiyatrosu Sanatkâr ve isçileri duru

mu kendi kanunlarınca düzenlenir. 
Eababı Mucibe : Bir eğitim ve sanatkâr oluş

larının hususiyeti ve mer'i kanun espirisi ile 

BAŞKAN — Sayın Adal buyurunuz. Yalım 
kısa istirham edeceğim. Hükümetin katılıp ka
tılmadığını beyan ediniz. Komisyona da ayrıca 
soracağız. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKllt) ADAL — Hükümet katıl
mıyor, bu kanun tasarısının espirisine aykırıdır. 
Sebebini arz edeyim. Kanun tasarısının birinci 
maddesi hangi esaslarla bazı sektörleri açıkta 
ayrı bıraktığını t.osbit etmiştir. Anayasamn em
rettiği hususlar, bir hâkimler, savcılar sarih... 
İkincisi, askerî personel, Silâhlı Kuvvetler. Ana
yasanın 117 ne i maddesinde «Devletin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin, kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği asli vo sürekli görevler, memurlar eliy
le görülür» der. 

Binaenaleyh, Devlet bir tümdür. Orada çalı
şan her personel bir statüye tabi olacaktır. Kim
ler tâbi olmıyacaktır? Yine Anayasa bunları tos-
bit etmiştir. Hâkimler, savcılar, Yüksek: Hâkim
ler Kurulu, Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası 
azaları, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri 

dâhildir. 
2 nci olarak Devletin ve diğer kamu tüzel 

kişileri. Diğer kamu tüzel kişileri Anayasayla 
tâyin edilmiş olan kamu tüzel kişileri ki, özel 
idareler, belediyeler ve köyler. Bunları tasrih 
etmişizdir. Bunlardan öteye herkes bu statü 
içerisinde sınıflarına göre, istihdam şekilleri ve 
barem ücretlerini tesbit etmek mümkündür. Za
ten bütün hususiyeti, de burada. Bugünkü sis
tem katî, rijit bir memur baremi rejimi ve bun
dan kurtulmak ist iyen müteaddit istisnalar var
dır. Bunları kaldırdık. Bunlardan bir tanesini 
açtık mı yarın teker teker hepsi dışarıya ve bu
rada kimse kalmaz. Bunda endişe edilecek birşoy 
yok. Alt maaş, üst maaş hepsi tesbit edilir. Sa
yın Saim Sarıgöllü emin olsunlar ki, ne tiyatro 
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sanatkârları, ne de Sayıştay mensupları bundan 
zarar görmiyeeek, bilâkis faydalanacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon? Katılmıyor. 

Sayıştaym istisnaiyetine mütedair olan tak 
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul et mi yeni er... Kabul edilmemiştir. 

Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının istisnaiyet 
taşıması hususundaki takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,,. Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. (Saat 1.9,00 a geldi sesleri) 

İki dakikamız var müsaade buyurun. 

Amaç. : 
MADDE 2. — Bu kanun, Devlet memurları

nın hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve 
yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, 
ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıkla
rını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini dü
zenler. 

Bakanlar Kurulu bu kanunun uygulanması
nı göstermek veya emrettiği hususları belirt
mek üzere tüzükler çıkarır ve bu kanuna daya
nılarak çıkarılacak tüzüklerin uygulanmasını 
gösteren yönetmelikler Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir var. Bugünkü tatbikatımızda sa
bah üç defa ayrı ayrı oturum yaplıdığı halde 
çoğunluğun olmadığı ve daha evvel saat 10,00 a 
yapılmış olan taliklerin de ancak 11,00 de ço
ğunluk temin edildiği görülmüştür. Bu hususu 
arz etmekle beraber takriri okutarak yüksek ka
rarlarınızı istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Sabah müzakereleri için nisap bulunamıyor. 

Bu durum Senatonun itibarını zedelemektedir. 
Bu itibarla bundan sonraki çalışmalar için bir
leşimlerin hergün saat 15,00 e bırakılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
İbrahim Saffet Omay 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Hergün denil

mesinden maksat acaba buna Cumartesi günü 
de dâhil midir ? 

BAŞKAN — Cumartesi günü hakkında alın
mış bir kararımız yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama efendim 
burada bir hergün tâbiri vardır. 

BAŞKAN — Hergün demek yani hergün 
demekten kasıt normal birleşim günlerimiz-
dir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir hakkında mı efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Bir teklifiniz varsa oradan bu
lunduğunuz yerden de yapabilirsiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ha
yır teklifi şifahen ve kürsüden yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yani saat hakkındaki teklifi
nizi oradan da söyliyebilirsiniz. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem arkadaşlar, müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz tasarı çok mühim ve geniş bir tasarıdır. 
Onun için bu tasarı üzerindeki müzakerelerin 
devamlı olması lâzımdır, benim anlayışıma göre. 
Ancak sayın Başkanlıktan istirham ediyorum; 
eğer sayın Başkanlık tasarıdan bahisle radyoya 
ilân verirlerse ve arkadaşlara duyıırurlarsa öy
le zannediyorum ki, sabahleyin saat ; 10, da ya
pacağımız toplantıda nisap elde edebiliriz. Bu 
şekilde mühim bir tasarı olduğu şeklinde ilân 
verirlerse ve bu, arkadaşlara böylece duyurur-
larsa o zaman yarın sabah saat 10,00 da arka
daşlar her halde gelirler ve nisap elde ederiz 
ümidindeyim. 

BAŞKAN — Tatbikattan aldığımız netice 
göstermiştir ki, 10,00 da toplanmak gayrimüm'-' 
kündür. Bu sebeple (saat 11,00 de sesleri) Bu 
sebeple 9 . 7 . 1965 Cuma günü saat 11,00 de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Eteni Erdinç'in, tecavüz edilen bir araziye dair 
yazılı soru önergesine, İçiçleri Bakanı İsmail 
Hakkı Akdoğan'in cevabı (7/211) 

16 . 5 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görele kazasının Çanakçı nahiyesinde Kılıç-

tarla namı ile maruf tapunun Eylül 1962 tarih 
C. 5, sayfa 16 ve parsel 1 numarasında Akköy 
köyünden Osman özdemir adına kayıtlı araziye 
Mehmet ve Muzaffer Bilgeler 20.5.1953 te teca
vüz etmişler, tecavüz ilişik kararla menolun-
muştur. 

Bu kere yine Muzaffer Bilge aynı yere 
27/28.3.1965 tarihinde bir baraka yapmıştır. 
Yine aynı mahalle Muzaffer Bilge ve köy muh

tarı Kâzım Koca'nm teşviki ile Başöğretmen 
Aziz Kasım, öğretmen Akif Açar, Cemal Dede, 
Hayri Polak, Nabi, Hasan tarafından nahiye 
okulunun demirbaşında bulunan Atatürk, büstü 
bir gecede dikilmiştir. Bu suretle Atatürk büs
tü istismar edilerek tecavüzde bir alet olarak 
kullanılmıştır. Mahallî idare âmirlerinin olaya 
bigâne kalmaları üzerine olay 20.4.1965 tarihin
de içişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

Bu husustaki yazılar eklidir. 

1. Anayasanın teminatı altında 
mülkiyet hakkına yapılan bu tecavüz 
midir? 

bulunan 
önlenmiş 

2. Mütecavizler hakkında ne işlem yapılmış
tır? 

Yukardaki iki sorumun içişleri Bakanı tara-

215 — 



Ö. Senatosu B : 113 
fmdan yazılı olarak ceVaplandırihnası (hususunu 
saygılarımla arz ederim. 

Kütahya Senatörü 
Etem Erdinç 

5917 sayılı Kanuna göre Görele Kaymakamlı
ğınca verilen Karar : 

Karar tarihi 
Karar numarası 
Tecavüze uğrayan 
Tecavüz edenler 

Tecavüz tarihi 
Müracaat tarihi 
ittilâ tarihi 

Münazaa! ı yerin : 

Mevkii 
Cinsi 
Miktarı 
Doğusu 
Batısı 
Kuzeyi 
Güneyi 

24.6.1953 
54 
Osman tkdemir 
Mehmet Bilge ve Muzaffer 
Büğe 
20.5.1953 
16.6.1953 
16.6.1953 

Kuzçeköy (Çanakçı) köyü 
Çanakçı - Kılıçtarla 
Tarla 

Umumi yol 
Osman özdemir bahçesi 
Su arkı 
Osman özdemir tarlası 

MeVzuu : 
Akköy köyünden Abdullaih oğlu Osman Öz-

demirln tarlasına Kuzçeköy köyünden Aziz oğ
lu Mehmet Bilge ve oğlu Muzaffer Bilgelerin vâ
ki tecavüzlerinin defi talebedilmistir. 

Tetkikat : 
1. Yukardaki gibi tesbit edilen tecavüz, mü

racaat ve ıttıla tarihlerine göre isteğin 5917 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesine uygun olduğu 
görülmüştür. 

2. Bahis mevzuu -gayrimenkule şikâyetçinin 
bir seneden beri zilyed olduğu ve mütecavizlerin 
zilyedlik bakımından haksız olarak tecavüz ve 
müdahalede bulundukları mahallinde düzenlenen 
tahkik tutanağındaki ifadelerinden de ve .muhak
kikin kanaat raporundan anlaşılmıştır. 

Karar : 
1. Mütecavizler Kuzçeköy köyünden Aziz 

oğlu Mehmet Bilge ve oğlu Muzaffer Bilgelerin 
tecavüz ve müdahalelerinin defi ile yukarda hu
dutları yazılı gayrimenkulun zilyedi bulunan 
Akköy köyünden Abdullaih oğlu Osman özdemir'e 
mahallinde ve şahitler huzurunda fiilen tesli
mine, 
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2-, Müşteki tarafından yatırılan ve muhakki

ke ödenmiş bulunan 420 kuruş harcırah ile vesa
iti nakliyeye verilen 17 lira 50 kuruş ki, cem'an 
21 lira 70 kuruşun icra marifetiyle mütecaviz
lerden tahsili ile müştekiye iadesine, 

3. Mütecavizlere bu gayrimenkule tekrar te
cavüzü takdirinde en az iki ay hapsedilecekleri-
nin ve bu gayri menkulde yaptığı değişiklikten 
dolayı ancak umumi hükümlere göre mahke
mede hak arıyabileceklerinin 5917 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi icabından olduğunun hatırla
tıl masına, 

4. Mütecavizlerin tercihe şayan bir hakları 
varsa mahkemeye müracaatta serbest bulunduk
larına karar verilmiştir. 

Kaymakam 
Kâzım Ataman 

İvesmî mühür, imza 

T.O. 
Görele 

Sulh Hukuk Mahkemesi 
Esas 953 - 222 
Karar 954 - 63 

Karar 

Y. Hâkim : Muzaffer Akgün 
Kâtip : Ziya Yılmaz 
Davacı : Kuzçaköy köyü Muhtarı .'Minin 

Bilge 

Davacı : Kuzçaköyünden Mehmet Kızı ve 
Mehmet karısı Hatun Bilge 

Davacı : Kızılcainek köyünden Durmuş Bilge 
Dâvâlı : Akköy köyü Muhtarı Osman Özde-

mir. 

Dâva : Meni müdahale; 
Kuzçaköy köyünde vâki tapunun Haziran 934 

numara 1, cilt 111 de kayıtlı Kılıç tarla den
mekle mâruf ve davacıların üzerine kayıtlı bu
lunan gayrimenkule dâvâlının haksız yere mü
dahalede bulunduğundan haksız müdahalesi
nin meni ile taraflarına tesciline dair davacıla
rın 29 . 6 . 1953 tarihli dilekçe ile Görele Sulh 
Hukuk Mahkemesine açmış oldukları meni 
müdahele dâvasının yapılan açık mahkemesi so
nunda : 

Gereği düşünüldü : Davacılardan Durmuş 
Bilge huzuru mahkemede işbu dâvadan bütün 
neticeleri ile feragat eylediğini bildirmiş dâvâlı 
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Osman'da feragati kabul etmi§ bulunmasına 
ve diğer davacıların Hatun ve Emin Bilge'nin-
de dosya içinde yazılı feragatlerine raslanmış 
ve fakat duruşmaya gelmemiş bulunmaları kar
şısında davalının talebi veçhile işbu davacılara 
feragatlerini bildirmek üzere mahkemeye gel
meleri ve aksi halde bütün neticeleri ile dâva
larından vazgeçmiş sayılacakları yolunda tebli
gat yapılmış ve bu tebligata rağmen gelme
dikleri görülmüş olduğundan dosya içindeki ya
zılı feragat arzuhali ve yapılan ihbara binaen 
davacıların gelmemeleri muvacehesinde işbu 
davacıların da dâvalarından feragat eyledikleri 
kabul olunmuş olduğundan bahse mevzu dâva
nın feragata binaen reddine ve feragat ilk cel
seden sonra vukubulduğundan peşin alman har
cın mahsubu ile geri kalan 16 lira 66 kuruş fe
ragat harcının davacılardan mütesaviyen ve 
müteselsilen tahsiline katî olarak davalının yü
züne karşı karar verilip tefhim olundu. 

,31. . 3 . 1954 

Yüksek İrişleri Bakanlığına 
Ankara 

Görele'nin Çanakçı nahiyesinde Kılıçlarla 
namı ile mâruf ve tapunun Eylül 106*2 tarih, 
C. sayfa 16 ve parsel 1 numarasında adıma mu
kayyet gayrimenkulun mâlik ve mutasarrıfıyım. 

Anayasanımızm teminatı altında bulunan 
mülkiyet hakkımıza berveçhiati belirteceğimiz 
şekilde tecavüz edilmiş ve ilgililer bigâne kal
mış olduğundan Yüksek Bakanlığınıza, müraca
at etmek zarureti hâsıl olmuştur. 

1. — Bu gayrimenkulum e 20 . 5 . 1953 tari
hinde Mehmet ve Muzaffer Bilgeler tecavüz ey
lemiş ve ilişikte takdim eylediğimiz, Görele 
Kaymakamlığının ısdar eylediği 24 . 6 . .1953 
tarihli ve 54 sayılı kararla adıgeçenlerin teca
vüzü menolunmuştur. 

Bu kere yine Muzaffer Bilge aynı yere 
27 . 3 . 1965 ve 28 . 3 . 1965 tarihlerinde bir ba
raka yapmıştır. 

Keza başta Muzaffer Bilge ve nahiyenin 
Kuzçıaköy köyü muhtarı Kâzım Koca olmak 
üzere 12 . 4 . 1965 Kurban Bayramı gecesi de 
yerime Atatürk'ün bir büstünü dikmişlerdir. 

Bu gayrimenkulde, adıgeçenlerin ve bilhas
sa köy şahsiyeti mâneviyesinin herhangi bir 

8 7 . 1965 O : 4 
hakları olmadığı yukarıda bahsi gecen idari ka
rar ve buna teyideden, yine etken sunduğu
muz Görele Sulh Hukuk Malhkemesinin 1953/222 
esas ve 1954/63 sayılı ve 31 . 3 . .1.954 tarihli 
Kararı ile sabittir. 

Kararda adıgeçen Hatun Bilge, bu kere te
cavüz edenlerden Muzaffer Bilge'nin anne-si-
dir. 

2. — Yüksek Bakanlığınızca malûmdur ki, 
bir baraka yapılaibilir ve olağan işlerden mâ-
tuttur. Ancak, Atatürk'ün büstü, böylece bir 
gecekondu şeklinde ve hiejbir merci ve makam
dan izin almaksızın dikilebilir mi ? 

Bu büst istismar edilmek suretiyle adıgeçen
lerin hakka tecavüz eyledikleri aşikârdır. 

Bir büstün gelişigüzel, bir gece içerisinde, 
başkasının malik olduğu bir mülke dikilmesine 
hiçbir kanunun cevaz vermiyeceğine kaaniiz. 
Mevzuat buna herhalde mugayirdir. 

Kaldı ki, bu büst, Çanakçı nahiyesindeki 
ilkokulundur. Ve okulun da demirbaşıdır. .Va
sıl oluyor da okuldan bu büst ahna'biliniyor ve 
gecekondu olarak dikilebiliyor? Alâkadar ma
kamlar kendi yönlerinden neden durumu tah
kik etmezler? Atatürk'e, O aziz insana reva gö
rülen bu muamele, yine bize göre, Yüksek Ba
kanlığınızın takdir buyuracakları gibi bir suç
tur. 

Biz durumu Görele Kaymakaamına bildir
dik. Hakka, Anayasamızın teminatı altında bu
lunan mülkiyet hakkımıza tecavüz olduğunu,,, 
evvelce de böyle bir tecavüzün vâki olup me-
nedildiğini, bu kerre de takibat icrasını, aksi 
halde kanunsuzluk devam edeceğini arz ettik. 
Bize verilen cevap: «Beni ilgilendirecek bir şey 
yoktur.» şeklindedir ve kanun ve hakka riayet 
etmiyen ve tasarruf hakkını tanımıyan müteca
vizler hakkında kanuni takibat yapılmamıştır. 

Yine Kaymakam ile bu konuşmamız arasın
da onun bu büst koyma işinden halberdar oldu
ğunu istihraç ettik. Mâruzâtımızı nazara almı-
yan, aksine taraf lan birbirine düşüren, kanun
suzluğa teşvik ve sevk eden Kaymakamın, ida
recilik sıfat ve vasfının takdirini Yüksek Ba
kanlığınıza tevdi ediyoruz. 

Biz hakka, kanunlara riayetkarız ve Yük
sek Bakanlığınızda gereken muamelenin icrası 
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için derhal emir buyuracağınızdan emin olarak 
saygı ile durumu arz ve intizar eyliyoruz. 

20 . 4 . 1965 
Akköy köyünde Abdullah oğlu 

Osman özdemir 
Görele 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 8 . 8 . 1965 
iller İd. Gn. Md. 

Şb. Md. 3. 23364/26 - 365/4340 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kütahya Üyesi Ethem Erdinç'
in yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 20 . 5 . 1965 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 5106 - 2/211/6785 sayılı 
buyruklarınız. 

Giresun ili Görele ilçesi Akköy köyünde Os
man özdemir'in arazisine tecavüz edildiğine da
ir Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ethem 
Erdinç tarafından Başkanlığınıza sunulup Ba
kanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi 
gereği için Giresun Valiliğine gönderilmişti. 

Valilikten alman 16 . 6 . 1965 gün ve Yazı 
işleri Kalemi 97 sayılı cevabi yazıda : 

Görele ilcesine bağlı Çanakçı bucağı merkezi 
olan Kuzçaköyün Kılıçtarla mevkiinde Doğusu, 
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I umumi yol. Batısı Osman özdemir Bahçesi, Gü

neyi Su arkı, Kuzeyi Osman özdemir Tarlası ile 
çevrili arazisine Kuzçaköyden Mehmet Bilge ve 
Muzaffer Bilge tarafından tecavüz edildiği iddi
ası ile Osman özdemir'in 16 . 6 . 1953 tarihli 
dilekçe ile müracaatta bulunduğu, yapılan ince
leme sonunda 5917 sayılı Kanun gereğince 
24 . 6 . 1953 tarih ve 54 sayı ile men'i müdahale 

I kararı verilip infaz olunduğu Osman özdemir'in 
bu defa 5 . 4 . 1965 tarihli dilekçesi ile aynı şa
hıslar tarafından men kararı verilen aynı arazi
ye ikinci defa tecavüz edildiğini iddia etmesi 
üzerine, dilekçesi, tecavüzün mon'i için aynı gün
de Çanakçı bucağı Jandarma Karakol Komu
tanlığına havale olunduğu ve böylece ikinci in
fazın da yapılarak dosyanın ceza bakımından 
21 . 4 . 1965 gün ve 62 sayılı yazı ile mahallî 
Cumhuriyet Savcılığına verildiği Kuzçaköy 
Muhtarlığmea Osman özdemir'in arazisine bi
tişik, tapu kaydına göre Kuzçaköy mânevi şah
siyetine aidolan yere Atatürk Büstü kaidesinin 
konduğu, Osman özdemir'in büst kaidesi konu
lan yerin kendi arazisi içinde olduğuna dair 
herhangi bir müracaatı bulunmadığı ve kanun
suz bir işlem yapılmadığı, bildirilmiştir. 

Keyfiyeti arz ederim. 

î. Hakkı Akdoğan 
içişleri Bakanı 
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1965 yılı Bütçe Kanununa t ağlı cetvellerin Diyanet taleri Başkanlığı lasmında değişiklik yapıl

ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanım kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Irıce-
o&lu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BtTLÎS 
Ziya Namı" Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzun h asa noğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

üye sf 
Oy vere 

•yısı : 184 
iler : m 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıya il ar : 7 \ 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

.Vahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin (>tin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi EHojran 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uca gök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Vizarn ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haiit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdoîay 

İSPARTA 
Mustafa Oülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin A rıhımın 
Fikret Gündoğan 

' Osman Zeki Gümüşoğlu 
• Ekrem özden 
\ Rifat öztürkçine 

M. Cemal Yıldırım 
IZMIR 

izzet Biraııd 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğîu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
\ Rifat özdeş 
î KONYA 
! Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet, Onar 

KÜTAHYA 
S I. Etem Erd ınc 

MALATYA 
Melmıet Zeki -Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

• Ferit Alpiskender 
Orhan Siiersan 

MARAŞ 
i Cenap Aksu 
î Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refct Rendeci 
Fethi Tevetofclu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batınr 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat ZaloıHıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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VAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı ü lay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
a.) 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zereıı (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik Inei 
CITMH (JRBAŞK ANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Mehmet Şükran özkaya 
KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 

[Oya katılmıyanlar] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağiayan-
fifH (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (i.) 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı At al ay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
liûtfi Tokoğlu 

MANÎSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mim İlâ Akarca 

Hasan Kangal 

Osman Koksal 

Ragıp Ün er 

Âdil Ünlü 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atas&ğun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumculu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş. 
Enver Kök 
Bahir Kuratluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özden İst 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite ku rulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun geçici 

4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BÎTLlS 
Ziya Şerefhanoglu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 1 

Çekimserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 68 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Anburun 
Fikret Gündoğân 
0. Zeki Gümüşoğhı 
Rkrem özden 
Rifat öztürkçdne 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
ÎSnis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOOAELÎ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoflu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersarı 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlıı 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rdfat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüıieş 
SeJâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim ILıncıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Reddeden] 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

[Çekinser] 

TABtî ÜYE 
Mehmet Şükran Özkaya 

[Oyu Jcatılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

N'ibri Topçuoğlu 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayan-
gU (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İznim 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Srıad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülker-im Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osmaiı Koksal 
Ragıp Uner 
Adü Ünlü 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karaknrt 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkahn 
Muzaffer Alankuş 
[Tasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
^«hir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Zerin Tüzün 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

113 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 7 . 1965 Perşembe 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLİK DİVAN IMX GEN'LL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye secimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

cimi. 

P, - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İSLER 
X I . — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerin Diyanet işleri Başkanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/875, Cumhuriyet Senatosu 1/574) (S. Sayı
sı : 665) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1965] 

II 
SORULAR VK GENEL GÖRÜSMU 

III 
ÖNCLLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İSLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir 

üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/638; O. Se
natosu : 1/547) (S. Sayısı : 644) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 8 . 1965) 

P> - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEVA 
fÎ-ÖRÜSÜT/TCCEK İSLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka

nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla d e 
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da-
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
25 . 9 . 1965) 

2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

3. —• Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
[Dağıtma tarihi : 29.6.1965] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava. Ulaştırmasına dair anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) [Dağıtma tarihi : 
29.6.1965] 



X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclis He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nei fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/862, Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sayı
sı : 661) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] 

6. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26 . 1.1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) S. Sayı
sı : 660) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] 

fi — 
[ X 7. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Mil-
I lî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta-
| tüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mektupların 
j onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
j tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
î ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra

poru (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu 1/566) (S. Sayısı : 662) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1965] 

8. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/768, Cumhuriyet Senatosu 1/568) (S. 
Sayısı : 663) [Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1965] 

X 9. — Devlet memurları kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 
1/567) (S. Sayısı : 664) [Dağıtma tarihi : 
5 . 7 . 1965] 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet memurları kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 1/567) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 977) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 6 . 1965 

Kanımlar Müdürlüğü 
Sayı : 9435 - 54408 

Cumhuriyet Sanatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 6 . 1965 tarihli 133 neti Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Devlet memurları kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmcn 

Not : Bu tasam 9 . 9 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
rulun 2, 16, 17, 18, 22 ve 23. 6 .1965 tarihli 121, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı: 977) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 1 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/567 

Karar No. : 2 

Yükssk Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 Haziran 19G5 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek acık oy ile kabul edilen Devlet memurları kanunu tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 25 Ha
ziran 19G5 tarihli ve 9435 - 54408 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Cumhuriyet Senatosunun 25 Haziran 19G5 tarihli 104 ncü Birleşiminde Anayasa ve Adalet, Bütçe 
ve Plân, İçişleri, Malî ve İktisadi İşler, Dışişleri ve Turizm, Millî Eğitim, Bayındırlık - Ulaştırma 
ve İmar ve İskân, Sosyal İsler ve Tarım komisyonlarından ikişer üyenin iştiraki ile kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonumuzun 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 1965 tarihli birleşimlerinde, Hükü
met adına Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkan ve üyeleri (Heyet halinde) ve diğer ilgili 
Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, reform çalışmalarının en önemlilerinden biri olup, Devlet memurları rejiminin teme
linden yeni bir düzenlemeye tabi tutulmasını öngörmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunun yükselme devirlerin 1c Avrupa milletlerine emsal teşkil eden idari bün
yemiz ve personel rejimimiz yükselme devrinin nihayetine doğru bozulmaya başlamıştır. Daha doğ-
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ru bir ifade ile, idari bünyemizde ve personel rejimimizdeki bozulma, duraklama ve gerilemeyi mey
dana getirmiş ve İver gecen gün bu bozulma biraz daha gelişerek idari bünyemiz ve personel rejimi
miz müzmin bir yara halini almıştır. 

Daha İmparatorluk zamanlarında birçok kereler bu konuda reform çabalarına girişilmiş, tanzi-
mat ve ıslahat hareketleriyle meşrutiyet devrinde gerçekleştirme imkânları araştırılmış ve nihayet 
Cumhuriyet devrinde de bunlar tekrar! anmışsa da nispî başarılar dışında netice istihsali mümkün 
olamamıştır. 

Ancak, Cumhuriyet devrinin Memurin Kanunu ve Barem kanunları dahi, Devlet personelinin hu
kukî ve malî statülerinin tesbiti bakımından önemli adımlar olarak kabul edilmek gerekir. 

Bu kanunlar, alanı bütünü ile kapsıyan temel ilkeler ihtiva etmemeleri, merkezî değil kurum
sal bir personel politikası yürütülmesine imkân vermeleri, değişen şartlara intibak kabiliyetin
dim yoksun olmaları neticesinde uygulamada yeterli olamamışlar ve İkinci Dünya Harbi sonrası 
ekonomik ve sosyal ortamında işaret ettiğimiz bu yönlerini tamamen ortaya koymuşlardır. Uy
gulamada yapılan değişiklikler daima yetersiz olmuş, temel çareler değil, fiyat konjonktürünün etki
sinde zamlar öngörülmekle yetiniliniştir. 

Kurumlar arasında, farklı imkânlar Devlet bünyesi içinde birtakım rekabete sebebolmuş 
ve kurumlardan kurumlara kaymalar meydana gelmiş ve bu da özellikle. İktisadi Devlet Teşek
küllerine doğru tezahür etmiştir. 

Bilhassa plânlı kalkınma devresinde, uygulamanın en önemli unsuru olan personel gücü bakı
mından (ehliyeti, yetişmesi v. b. nitelikleriyle) müşkülâta uğranıImıştır. Zira mevcut sistem 
daha doğrusu sistemsizlik personel gücünün yeterli bir şekilde değerlendirilmesine imkân ver
memektedir. Bir ihtisaslaşma, bir genel istihdam politikasının mevcudolmaması düzensiz, güçsüz 
bir dağılıma sebebolmuştur. 

27 Mayıs İnkilâbını mütaakıp, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile birlikte inkilâbın getirdiği en önemli 
müesseselerden biri olarak telâkki edilen Devlet Personel Dairesinin kurulmasiylc birlikte, plân 
faaliyetlerine uygun bir gereği olarak 1962 yılında personel rejimimiz köklü olarak ele alınmıştır. 

Devlet Personel Dairesince yapılan ön çalışmalar neticesinde yeni personel rejimine mütaallik 
prensipler tesbit olunmuş ve bunlar Bakanlar Kurulunca, da, benimsenerek yeni personel rejimi 
hakkındaki prensipler olarak Resmî Gazetede 21 Mayıs 1963 tarihinde yayınlanmıştır. 

Bu tasarı, sözü edilen prensipler esas olmak üzere hazırlanmıştır. 

a) Tasarının hazırlanışında faydalanılan kaynaklar : 
Hülkiinıet tomısıiılıcile rinanı IktamıısytonıılmtTzda, vermiş lokluMaın izıaihata -göre tasanınım 'hıatzurtLaaıı-

şında, Fransa, İngiltere, Aımjeriika, lAikn'atnyıaJ ve ilâh. delvkM'erlitn bin yıoMdıalkii çabşmiailarınd'anı ya-
rarHaaıııkbğıı ve bu >a'rada Oömıanlı İmparatorluğu devrindeki sistetmiin bâzı (mnieisIsıeisieJLeırîtne de 
yer verildiği anılaşııiknaşte. 

Bunlaırdam 'aıyın ollaraik OESÖD ve AID uızımanlarınan raporlıairındam evvelce MalLilye; Vekâleti 
taraıfnndıan balzıırülanıan Personel Ikanuınu tasarısıından, uzun vadeli plâmmn (haizınaflinas satiîlıaisındajki 
konulylıa! ilgili görlüışilerden iısitffialdıe olıumduığu da ifade edilmiştir. 

Yine Mirti ldiğeıe giöre Devliet Perlsloıueıl: Dairelsi diğer devletılterdıni muiadliilıi daliıMeriyüıe de
vamlı temas halinde olup gelişmeleri yakından tafai'betımıelktc ve ibirliıMe llıarelkeit eıtmjelkt'edir. 

h) Tasarının genel esprisi : 
Tasarıya esas olan genel espri, idareyi Anayasamıza u'yıguu olaraJk, .bir bütün teliâJktki et-

riK'lk ve personel pioılütliıkıaısıınıi mıeı̂ kezn!lıe$tirtme!fctik'. 

<•) Tasarının niteUği : 
Tasan ınTodcm idare Ihuıkufcu prensiplerinle uygun -olanak 'haizıırilıatnımuş, tıemııeıl esıaısılairın rvaız'edil-

ıneshıdıe ıbizıaat dlrzenlleıyiiıci olınumş ve bu esaslar dairesinde idareye de düzenleme yetkisi vermiş
tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 664 ) 
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d) Tasarvmn kapsamı: 
Bu fcaaıtunıa tabî oîiajoak IkıınıınLİar ve personeli birinci maddesinde gösterilmiştir. 
Amıealk, 'buı ikaaıunıuıtı pıensıonıel ılejimii foaJkifm randan umaılmi esaslar ilhltifva etranedi dloLayısiyle, 

ikıaıpsatmı duşunda kalıan (kuıruım. ve pertsooueilıe ilişkin , kanunları id a eitikiilyeceği Ibir gerçektir ve 
böyle de olmak gerekir. 

Tasaınnm 'genel 'aspiıu ibalkıımiindain, düğer kanıiunıliarm da (asikerlier - hıâMmıler ve iktisadi 
Devlet Teşekkülleri) Ibuı ikıaaııunafL>a. beraber •hazırla nımıası faydalı •oluınd'U' ıııiüıtailâaısıı, Hülkümıet tem
silcilerince kısmen başarıldı şeklinde cevaplandııraTtaıaış; ISÜâhlı KııvvetlTer Pıerisoneıl fcanıumuı tara
nışı ile tam bir Ibü'rÜaik olduığu, îktöısadiı Devlet Teşekkülleri personelimle ilişkin 'talsairanın ise 
bu esaslar dâhilinde hazırlandığı, Hâkimler Kanununun da buna uygun olarak hazırlanacağını 
ümiddettikleri ifade edilmiştir. 

Komisyonumuz raporunda da bu Ihususlarm temenni olarak yer alması uygun görülmüştür, 

e) Tasarının prensipleri : 
Sınıflandırma 
Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün görevler, niteliklere, mesleklere ve Devlet için 

taşıdıkları değere göre sınıflandırılacak]ardır. 
Sımflaştırmada, ortak yetişme ve meslek nitelikleri esas olacaktır. Dolayısiyle bir kariyer 

tesis olunacaktır. Bu sistemde iyi bir memurun pramidin zirvesine çıkına ihtimali, mutlaka ya
kındır. 

Sınıflara, Komisyonumuzun bâzı maddelere ilişkin açıklamalar bölümünde kıstasları yönün
den tekrar temas edilecektir. Burada şu hususa işaret edilmek gerekir ki, sınıflar her ne kadar 
bir kasıt sistemini andırıyorsa da, bir sınıftan bir diğer sınıfa geçmek her halükârda mümkündür. 
Yeter ki, gerekli niteliklere sahibolunabilsin ve geçiş imtihanı başarılabilsin. 

Sınıflandırmanın ilk defa idari bünyemizde yer almadığına, Osmanlı İmparatorluğu devrinde 
tatbik edilmekte olduğuna ve İngiltere'nin bizden alıp benimsediğine ve bugün hemen hemen ek
seri memleketlerde uygulanmakta olduğuna da işarette fayda vardır. 

Liyakat : 
Memuriyete intisap, ilerleme, sınıf değiştirme gibi hususlar imtihan ve seçme sistemi ile dü

zenlenmiştir. 

İstihdam : 
«Devlet memuru», «Sözleşmeli personel» ve «Yevmiyeli personel» olmak üzere, istihdam bakı

mından personel 3 kısma ayrılmıştır. 
Bu üç şeklin dışında personel istihdam edilemiyeceği esası kabul edilmiştir. 
Böylece denetim imkânları sağlanmıştır. 

Sınıflara bağlı ve katsayı ile değişken barem : 
Aylıklar hususunda yeni bir sistem getirilmiştir. Buna aylık, görülen hizmetin Devlet için 

taşıdığı değer kıstas olmak üzere tesbit edilecektir. 
Her kademe için bir gösterge rakamı tesbit edilecek ve rakam her malî yıl tesbit edilecek 

katsayı ile çarpılmak suretiyle, ödenecek aylık miktarı bulunacaktır. 

Ek görevler ve tazminatlar : 
Tazminatlar kaldırılmıştır. Ek görevlerde, kanunda gösterilen istisna dışında kaldırılmıştır. 

Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Objektif kıstaslar esas olmak, sınıflar ve kademeler arasında bir farklılaşma yapılmaksızın. 

memleketin mahrumiyet (memleket mahrumiyet yerleri itibariyle belgelendirilmiş ve bu bölgelere 
göre tazminat verilmesi kabul edilmiştir) yerlerinde hizmet görenlere, (mahallî memurlar da dâ 
hil) mahrumiyet tazminatı verilecektir. Bu konuya aşağıda madde açıklaması olarak temas ede
ceğiz. 

C. Swıa)tosu ( S. Sayısı : 604 ) 
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Sosyal haklar : 
Sosyal haklar konusunda tasarı, prensipleri vaz'etmiş uygulama malî imkânlara bırakılmıştır. 
Emeklilik konusunda da yeni bir rejimi prensibolarak öngörmekte olup bu hususlar halen ha

zırlanmakta bulunan Emeklilik kanunu tasarısı ile düzenlenecektir. 

Hizmet içi eğitim : 
Devlet memurlarının verimi arttırmak için hizmet içi eğitim, esası kabul edilmiştir. 

İdare, ve memur ilişkileri : 
Tasarı ile kabul edilen diğer bir esas da, idare ile idare edilenlerin zaman zaman bir araya 

gelmesi ve karşılıklı istişarelerde bulunııla*bilmesidir. 
Bu esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
XI - Millet Meclisi metninin 35, 83, 84, 92, 154, 206, 220, 227, 229 ve 237 nci maddesi dışındaki 

maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş, ve metne biri 237 nci ve diğeri geçici 24 neü 
madde olmak üzere iki yeni madde eklenmiştir. 

a) Komisyonumuzca değiştirilen maddelere ilişkin gerekler : 
Madde 35. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da esas bakımından benimsenmiş ancak, bi

rinci fıkranın birinci satırının sonundaki «çalıştırılacaktır» ibaresindeki «tır» elcinin bir hata neti
cesi kullanıldığı anlaşıldığından bu ek çıkartılmakla ifade doğrulanmıştır. 

Madde 83. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da esas bakımından benimsenmiş ancak, birin
ci fıkranın sonundaki «seneler» ibaresinin, «süreler» olmak gerekirken hata neticesi bu şekilde ya
zıldığı anlaşıldığından değiştirilmek suretiyle doğrulanmıştır. 

Madde 84. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da esas bakımından benimsenmiş anca?:, birin
ci fıkrasındaki «Devlet memurluğunu görenlerin» deyiminin «Devlet memurluğuna girenlerin» olmak 
gerekirken hata neticesinde bu şekilde yazıldığı anlaşıldığından değiştirilerek doğrulanmıştır. 

Madde 92. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da esas bakımından benimsenmiş ancak, mad
denin ikinci fıkrasına bir ilâve yapılarak, memurken aday olabilmek için Seçim Kanunu gereğince 
istifa edip de seçimi kazanamıyan adayların memuriyete döndüklerinde ve seçimi kazanan adavla-
rm ela tekrar seçilemedikleri ve yeniden memuriyete döndüklerinde aynı haktan istifade edebilmeleri 
sağlanmıştır. 

Madde 154. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da esas bakımından benimsenmiş ancak, 
maddeye esas kat sayı uygulamasında artışların veya eksilişlerin aylıklarda değişiklik anlamına gel-
miyeceğini sarahaten ifade edebilmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 20G. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca 2 numaralı bendi çıkartılmak sureliyle Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

Madde 210. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da esas bakımından benimsenmiş ancak, 
maddenin ikinci fıkrasının sonundaki «Devlet Personel Dairesinde» ifadesi «Devlet Personel Daire
since» olmak gerekirken bir hata neticesi bu şekilde yazıldığı anlaşılmış, değiştirilmek suretiyle ifa
de doğrulanmıştır. 

Madde 227. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca, maddenin (B) fıkrasının 1 numaralı bendin
deki yedi üyelik, sekiz üyeliğe çıkartılmak suretiyle benimsenmiştir. Bu değişiklik ile Kamu Perso
neli Yüksek Kurulunu ondört idare temsilcisi ve ondört de kamu personeli temsilcisinden dengeli bir 
şekilde kurulması sağlanmıştır. 

Madde 229. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca, maddenin (B) fıkrasındaki onbir üyelik, 
oniki üyeliğe çıkartılmak suretiyle benimsenmiştir. Bu değişiklik ile Devlet Memurları Yüksek Ku
rulunun oniki idare temsilcisi ve oniki de Devlet memurları temsilcisinden dengeli bir şekilde kurul
ması sağlanmıştır. 

Madde 234. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca, matlabı değiştirilmek suretiyle kabul edil 
mistir. 
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Millet Meclisince kabul olunan matlap metnindeki «öğrenim üyesi» ibaresi «öğretim üyesi» olmak 

gerekirken bir hata neticesi olarak bu şekilde yazıldığı anlaşıldığında doğrulanmak üzere değiştiril
miş ve matlap metninin sonundaki «maddeler» ifadesi ise, madde metnine uygun olmadığı zira, uygu-
lanmıyacak olan maddenin tek bir madde (15 nci madde) olması dolayısiyle «madde» şeklinde tadil 
olunmuştur. 

Madde 237. —- Komisyonumuzca metne 237 nci madde olarak yeni bir madde eklenmiştir. 
Bu yeni madde ile Komisyonumuz, 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 

değiştirilmesini, ve bu tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde, sözü edilen 1 sayılı Kanunun atıf
ta bulunduğu 7244 sayılı Kanunun yürürlükten kalkmasiyle T. B. M. M. üyelerinin aylık ve öde
nekleri konusunda doğacak boşluğun düzenlcnebilmesini öngörmektedir. 

Geçici Madde 24. — Komisyonumuzca metne geçici 24 ncü madde olarak, geçici yeni bir hüküm ek
lenmiştir. 

Bu yeni geçici hüküm ile Komisyonumuz, bu tasarının ilgili hükmü yürürlüğe girinceye kadar, 
T. B. M. M. üyelerinin ödenek ve yollukları hakkında eski hükümlerin uygulanabilmesi öngörülmek
tedir. 

Madde 23S. — Millet Meclisi metninin 237 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak 
birinci fıkrasına 154 ve 237 nci maddeler de eklenmiştir. 

b) Koml-ujonumn.zea da aynen kabul edilen maddelerden bâzılarına ilişkin açıklamalar : 
Madde 1. — Maddenin üçüncü fıkrasında geçen «Malî hükümler», bu kanunun malî hükümleridir. 

Komisyonumuzca bu anlayışla kabul edilmiştir. 
Madde 1. —•- Bu madde personeli sadece istihdam şekli bakımından tasnif ve izah etmektedir. 

Görev bakmundaıı yapılacak tasnif bundan ayrı olup, görev kanunu ile düzenlenecektir. 
Madde 10. — Bu maddede geçen «doğru» ibaresi «dürüstlüğü», «iyi» ibaresi de «verimliliği» 

ifade etmektedir. 
Madde 33. — Maddeniu getirmiş olduğu sistem. murakabenin dahi merkezileştirilmesini öngören 

ve Komisyonumuzca, da benimsenen istihdam polr : basının bir neticesi kabul edilerek aynen kabul 
edilmiş ancak, pek kısa bir süre evvel Cumhuriyet Senatosunca da kabul edilen ve sadece 12 nei mad
de si M'llel. Mrei İsınca benimseımıediği için kesiniejnıiyen Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu ile tasa
rının sistemi bağdaşıp bağdaşmadığı, tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde MİT Kanununun ilga 
olunup oluumıyaeağı, suigeneris bir müessese olması dolayısiyle bu tasarı içindeki yeri ve buna 
uygun işleyişi hususunda mevcut tereddütleri gidaamek amacı ile bu konuda müzakere açılmıştır. 

Millî Emniyet Hizmetleri Başkanı Ziya Selışık'ın da hazır bulunduğu müzakerelerde. Hükümet 
Temsilcisi vo Devlet Personel Dairesi Başkanı IIa;an Şükrü Adal konuya ilişkin şu açıklamalarda 
bulunmuştur : 

ı - Tasarmm get.irdi.f7l sistem MİT, kanununun sisteminden ayındır. Ancak, yine tasarıda Millî 
İstihbarat Teşkilâtı istisnai memuriyetler meyanma ithal olunmuştur. 

11 - Tasarı, sadece MİT'in açık kadroları ile ilgilidir ve bunu kapsar. 
ıu - MÎT'e özel kanununun 7 nci maddesiyle tanınan fiilî kadro sistemi, tasarının yürürlüğe gir

mesinden sonra da uygulanabilir. Bu sistem değil, kadroların hukukî ve malî yönleri tasarının kap
samına girmektedir. 

iv - Tasarı ile ödenekler ve tazminatlar kaldırılmıştır. Fakat, MİT'e özel kanununun 21 nci mad
desiyle görev ödeneği verilcbilme imkânı tanınmıştır ki, bunun tasarı ile bir ilişiği yoktur. Yani, 
supluman ver i lobil ir. 

v - MİT'in özel kanununun 22 nci maddesiyle MİT mensuplarına veya ailelerine verilmesi öngörü
len tazminat da bu 1 asarının 23 ncü maddesinde «ödül» olarak yer alan tertip meyanmda mütalâa 
ed dm el id ir. 

v] - MİT hizmetlerinin mahiyeti, mahiyeti esas tutulmak üzere, mensupları için ayrı siipf tüzükleri 
haz ir ün.-saktır. 
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Komisyonumuz, Devlet Personel Dairesi Başkanının bu açıklamalarını maddenin kabul gerekçesi 
olarak raporda belirtilmesini kararlaştırmış ve uygulamada bu hususların göz önünde bulundurul
masını temenni etmiştir. 

Madde 36. — Bu maddeye esas sınıf tüzükleri, tasarının gerekçesinde Devlet Memurları Kanu
nundan sonra, memuriyet statüsünün en önemli dayanağı olarak kabul edilmekte ve her sınıfın 
özelliklerini gösteren teferruata ilişkin hükümlerin bunlarda yer alacağı belirtilmektedir. 

Komisyon müzakerelerinde bu sınıfların genel vasıfları aşağıdaki şekilde izah olunmuştur : 

a) Yönetici sınıf : 
Modern devlet idarelerinde, memurluğun ve idari faaliyetlerin belkemiğini teşkil eden, önemli 

kararların alınması ve idari görevlerin en yukarı kademede yerine getirilmesi bakımından başlıca 
sorumluluğu taşıyan sınıftır. 

ı - Sevk ve karar yetkisi sahibidirler. 
n - Tanzimei (Tüzük, yönetmelik gibi hukuk kaidesi koymaya yetkili olanlardır. 
ııı - Murakabe ve teftiş yetkisi olanlardır. 
iv - Uygulamada Hükümete yardımcı olanlardır. 
v - Hükümete istişari mütalâa beyan edenlerdir. 
vı - Kanunlaştırma faaliyetlerinde Hükümeti temsil edenlerdir. 
Örnekler : Müsteşarlar, genel sekreterler (Yasama Meclisleri, Devlel Personel Dairesi v. b.) genel 

müdürler, daire başkanları ve yardımcıları. 
Vı\\ alt kademe örnekleri : En alt kademe yönetici hakkındaki sual alaşeler ve şube müdür yar

dımcıları olmak üzere cevaplandırılmışın'. 

b) İcracı sınıf : 
Görevleri itibarı ile yukarı kademelerce alınmış kararların uygulanmasından ve bu kararlara ait 

alt kararların alınmasından sorumlu memurlardır. 
Örnekler: Daire müdürleri ve şube şefleri. 
c) Bura sınıfı : 
Karar sorumluluğu taşımıyan ve sadece büro hizmetlerini yürütmekle görevli olanlardır. 
Örnekler : Daktilo. 
d) Bilimsel sınıf: 
Bilimsel faaliyette bulunanlardır.. 
örnekler: Üniversite öğretim üyeleri. 
e) Teknik sınıf : 
Teknik elemanlardır. 
Örnekler : Teknikerler. 
f) Meslekî sınıf : 
Meslekleri itibarı ile sınıf teşkil edenlerdir. 
Örnekler : Doktorlar. 
Madde 73. — Maddeye esas becayiş için, isteklilerin aynı sınıfta bulunması, âmirin uygun bulma

sı ve malî (bütçe) durumun imkân vermesi de gereklidir. 
Becayişte (karşılıklı yer değiştirmede) asgari süre iki yıldır. Bundan daha kısa bir süre içinde ta

lepte bulunulamıyacaktır. 
Madde 91. — Bu maddeye esas kadroları kaldırılan memurların durumu mer'i uygulamadan fark

lı olarak düzenlenmiş ve kadro açığı kalan memurun, açıkta kaldığı sürece (Yeniden atanana kadar) 
açıkta kaldığı ana kadar almakta olduğu aylığı tam olarak alması, ilk açılan ve eski kadro derecesi
ne eşit bir göreve öncelikle atanması, başka bir kurumdaki göreve atanabilmesi, prensipleri kabul edil
miştir. 
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Madde 161. — Bu maddede sözü edilen mahrumiyet yeri ödeneği, memleketin evvelâ mahrumi
yet yerlerinin tesbit edilip, 4 derecede toplanmaları ve madde metninde gösterildiği derecelerde sı
nıf, kademe, gözetilmeksizin bölgeye bağlı olarak verilecektir. 

Ne miktar mahrumiyet yeri ödeneği verilebileceği her yıl malî imkânlar esas olmak üzere Bütçe 
Kanununda belirtilecektir. Miktarların tesbitini mütaakip de evvelâ birinci derecenin ödenek tutarı 
ve bilâhara da buna nisbetlenmek suretiyle diğer derecelerin ödenek tutarları tâyin olunacaktır. 

Mahallî memurlar da mahrumiyet yeri ödeneğinden istifade edebileceklerdir. 
Geçici Madde 22. — Maddede sözü edilen, personel kadroları ve intibak işlemleri üzerinde çalış

malar yapmak üzere kurulacak komisyonun zarureti Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, çalış
malarının netieeli ve verimli olabilmesi için kurumlardan gelen temsilcilerin iş neticelendirilinceye 
kadar kendilerini tamamen bu işe ayırmaları, bu imkâna sahip olmıyanlarmsa temsilci gösterilmeme
si temenni olunmuştur. 

I I I - Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da kararlaş
tırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
içel 

34 ncü maddede söz hak
kım saklıdır 

C. T. Okyayuz 
Ordu 

Söz hakkım mahfuzdur 
E. Ayhan 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Sözcü 
Denizli 

13 ve 206 ncı maddeler
de söz hakkım sa 

C. Akyar 
Eskişehir 

klı 

Söz hakkım mahfuzdur 
Ö, TJcuzal 

Gaziantep 
N. Özgül 

Erzurum 
8. Hatunoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 

İV. Tuna 

İstanbul 
M. Aksoley 

Bolu 
R. Arıkan 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

S.Valçuk 
İmzada bulunamadı 

Erzincan 
F. Baysoy 

Ağrı 
Söz hakkım mahfuz 

8. Türkmen 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

L. Bozcah 

Konya 
M. Ohuz 

Muş 
Söz hakkım mahfuzdur 

î. Bingöl 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Davlet memurları kanunu tasarısı 

KISIM — I 

Genel hükümler 

BÖLÜM : 1 

Kapsam, amaç. temel ilkeler, istihdam şelrilleri 

Kapsam : 

MADDE 1. — Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerde ça
lışan, genel veya katma büteelerden veya bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veyahut ke
falet sandıklarından aylık alanlara uygulanır. 

Hâkim ve savcı sınıfından olanlarla, subay ve astsubaylar bu kanun hükümlerine tabi değil
dirler. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, malî hükümler dışında Üniversiteler Kanunu ile ay
nı kanunun ek ve tadillerine tabidirler. 

İl özel idareleri ve belediyeler personeli hakkında kendi özel kanunları hükümleri uygulanır. 

Amaç : 

MADDE 2. —- Bu kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarım, niteliklerini, atanma ve yetişti
rilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve öde
neklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. 

Bakanlar Kurulu bu kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek 
üzere tüzükler çıkarır ve bu kanuna dayanılarakçıkarılaeak tüzüklerin uygulanmasını gösteren 
yönetmelikler Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

Temel ilkeler : 

MADDE 3. -•- Bu kanunun temel ilkeleri şanlardır : 
Sınıflandırma : 
A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin 

gerektirdiği niteliklere, mesleklere ve Devlet için taşıdığı değere göre sınıflara ayırmaktır. 

Kariyer : 

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun 
şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. 

Liyakat : 

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin 
sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında 
Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. 
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GEÇICI KOMISYONUN KABUL ETTIĞI METIN 

Devlet Memurları Kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metinin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İstihdam şekilleri: 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen : 

Devlet memuru: 

A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
lere devamlı vazife görmek üzere atanan genel veya katma büteelerden veya bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlardan veyahut kefalet sandıklarından aylık alan kişileri, 

Sözleşmeli personel: 

B) <<Sozle§meli personel» deyirmii, yurtta yapılamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren 
belirli istisnai görevlerde kurumların bu kanundaki esaslara uygun olarak görev kanunları ile ala
cakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri , 

Yevmiyeli personel: 

C) «Yevmiyeli personel» deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin aslî mahiyette olımiıyan işlerinde 
bedenen, belirli ve geçici süre için, gündelikle çalıştırılan kimileri, 

İfade eder. 

Üç istihdam şekli dışında personel çalıştırılamtyacağı: 

MADDE 5. — Bu kanuna tabi kurumlar dördüncü maddede yazılı üç istihdam şekli dışında per
sonel çalıştıramazlar. 

BÖLÜM : 2. < 

Ödevler ve sorumlulukla}-

Sadakat: 

MADDE 6. — Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sadakatla bağlı kalmak ve 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. 

Tarafmhk: 

MADDE 7. — Devlet memurları, siyasi partilere üye olamazlar; her hangi bir siyasi parti veya 
kişinin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirler
ken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar. 

Davranış ne işbirliği: 

MADDE 8. — Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene lâyık oldukla
rını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar» 

Devlet memurlarının iş birliği içinde çalışmaları esastır. i 

Yurt dışında davranış: 

MADDE 9. — Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araş
tırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil 
ve davranışlarda bulunamazlar. 
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öeçiei Komisyonun kabul «ttiği «ı«tfaı 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ııcü maddesi aynen kabnl edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Âmire kar§ı sorumluluk : 

MADDE 10. — Devlet memurları, görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden âmirlerine kaçşı 
sorumludurlar. 

Emirlerin yürütülmesi, kanunsuz emir ; 

MADDE 11. — Devlet memuru, âmirinin verdiği emirleri yerine getirmekle ödevlidir. 
Devlet memuru, âmirinden aldığı emri, Anaya :a, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine aykırı 

görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı, o emri verene bildirir. Ancak âmir emrinde İsrar eder 
ve bu emrini yazı ile yenilerse, emri yerine getiren sorumlu olmaz; sorumluluk emri verene aittir. 

Konusu scıe teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumlu
luktan kurtulamaz. 

Devlet memuru, âmirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve 
emri yürütmezse âmir, gecikmesinin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli tara
fından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar. 

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istis
nalar saklıdır. 

Kişisel sormnluluk : 

MADDE 12. — Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadırlar. 
Görevleriyle ilgili olarak idareye verdikleri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun haksız fiil esas
larına tabidirler. 

Kişilerin uğradıkları zararlar : 

MADDE 13. — Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
Stürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dâva açarlar. Ku
rum, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu eder. 

Mal bildirimi : 

MADDE 14. — Devlet memurları, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, 
mal bildirimi verirler. 

Basma bilgi veya demeç verme : 

MADDE 15. — Kamu görevleri hakkında basma, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç, bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili kıla
cağı görevli tarafından verilebilir. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgilerin verilmesi özel kanunları hükümlerine tabidir. 

Resmî belge, araç ve gereçlerin iadesi : 

MADDE 16. — Devlet memurları, görevleri sona erdiği zaman, ellerinde bulunan, görevle ilgili 
resmî belgeleri, araç ve gereçleri iade etmek zorundadırlar. 

Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şâmildir. 
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MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin .11 nci maddesi aynen kabul jdilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16, — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

BÖLÜM : 3 

Genel haklar 

Uygulamayı isteme hakla : 
MADDE 17. — Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 

yönetmeliklere göre tâyin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında ay
nen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. 

MADDE 18. — Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verile
mez, aylık ve bagka hakları elinden alınamaz. 

EmekUUk : 

MADDE 19. — Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirdi şartlar içinde, emeklilik hakları 
vardır. 

Çekilme : 

MADDE 20. — Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekiüebdlirler. 

Şikâyet ve dâva açma : 

MADDE 21. — Devlet memurları, üstleri veya kurumları tarafından kendtüerine uygulanan idari 
eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet etme ve bunlara karşı dâva açma hakfkma sahiptirler. 

Sendika kurma : 

MADDE 22. — Devllet memurları, özel kanunumda belirtilen hükümler uyaranca sendika ve 
meslek birlikleri kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 

Bu meslek teşekkülleri, özel kanunundaki hükümller uyarınca mesleklerinin ve üyelerinin müşterek 
hak ve menfaatlerini yetkili merciler önünde ararlar. 

İzin : 

MADDE 23. — Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip
tirler. 

Kovuşturma ve yargılama : 

MADDE 24. — Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suç
lardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dâva açılması özel hükümlere 
tabidir. 

îsnat ve iftiralara karşı koruma : 

MADDE 25. — Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret haka
ret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma voya yargılamanın tabi olduğu 
kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük âmiri, 
illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isti-
yebilirler. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ııeıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2o. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDK 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : 4 

Yasaklar 

Birlikte çekilme yasağı : 

MADDE 26. — Devlet memurlarının, kamu hikmetlerini aksatacak şekilde memurluktan birlikte 
çekilmeleri yasaktır. 

Grev yasağı : 

MADDE 27. — Devlet memurlarının greve ka?ar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilân etmeleri, bıı 
yolda propaganda yapmaları yasaktır. 

Devlet memurları, her hangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya 
teşvik edemezler. 

Ti: üret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 

MADDI<] 28. —- Devlet memurları, Türk Ticaret Kanununa göre «tacir» veya «esnaf» sayılma
larını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar, ticari mümessil ve ticari vekil olamazlar, kolek
tif şirket ortaklığı ile komandit şirkette komandite ortaklığa giremezler ve ticaret şirketlerinde 
müdürlük, daire meclisi üyeliği ve murakıplık gö.-evlerini deruhde edemezler. Devlet memurlarının 
üyesi oldukları yapı ve tüketim kooperatiflerindeki yönetim ve denetim görevleri bu yasaklama
nın dışındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev
let memurları tarafından yapılamayacağı, sınıfının tüzüğünde belirtilir. 

Pisleri birinci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunan Devlet memurları, bu durumu 15 gün 
içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: 

MADDE 29. — Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve 
görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiple
rinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. 

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı: 

MADDE 30. — Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mcnsııbol-
duğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında 
olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. 

Gizli bilgileri açıklama yasağı: 

MADDE 31. — Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden -ay
rılmış bile olsalar, yetkili bakanın veya yetkili kıldığı görevlinin, illerde vali veya yetkili kıldığı gö
revlinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 
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MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmişti)'. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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KISIM - II 

Sınıflandırma 
Sınıf : 

MADDE 32. — Sınıf, bu kanuna tabi kurumlarda müşterek yetişme ve meslek niteliklerini ge
rektiren Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetler, için tesbit edilen kadrolara atanan Devlet memur
larının toplamından meydana gelir. 

Kadroların tesbiti : 

MADDE 33. — Bu kanuna tabi kurumlarda, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün gö
revler için görev yerleri, belirtilerek kadrolar tesbit olunur. 

Sözleşmeli personel ile yevmiyeli personelin kadroları, kadro cetvellerinde sayıları belli edilerek 
alacakları ücretlerin en az ve en çok hadleri gösterilmek suretiyle tesbit olunur. 

Bu kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kimse çalıştırılamaz. 

Kadroların hazırlanması : 

MADDE 34. •— Bu kanuna tabi kurumların görevlerini başarı ile yapmalarına yetecek kadro
lar, görev yerleri belirtilerek kurum, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesi 
yetkili temsilcilerinin birleşik kararı ile hazırlanır. 

Genel kadro kanun tasarısının hazırlanması : 

MADDE 35. —• 33 ncü ve 34 neti maddelere göre her kurum için hazırlanan kadrolar, kurum 
tarafından çalıştırılacaktır : 

A) Devlet memurlarının : 
1. Kadro unvanını, 
2. Sınıfını, 
3. Derecesini, 
4. Derecelerin en az ve en çok göstergelerini, 
5. Kadro adedini, 
B) Sözleşmeli personelin : 
1. Kadro adedini, 
2. Her kadronun karşılığının yıllık en az ve en. çok tutarını, 
3. Özel ihtisasın tanımım, 
4. 4 ncü maddenin (B) bendinde tanımı yapılmış özel ihtisası veren öğrenimin yurt içinde ya

pılmadığına dair Millî Eğitim Bakanlığından ve üniversitelerarası kuruldan ayrı ayrı belge alın
dığına dair kaydı, 

O) Yevmiyeli personelin adedleri ile gündeliklerinin en az ve en çok miktarlarını, 
Gösteren ve her kurum için hazırlanmış bulunan kadro cetvelleri «Genel kadro kanun tasa

rısı» adı altında düzenlenerek Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 
Genel kadro Kanununda değişiklik gerektiği hallerde yukardaki maddelere göre işlem yapılır. 

MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların 
görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları ile büro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sa
yılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi için gereken sınıfları ve müşterek yetişme nitelikleri olan bilimsel teknik, meslekî 
ve diğer sınıfları tesis eder. 
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MADDE 32 — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel kadro hamın tasarısının hazırlanması : 

MADDE 35. — 33 ncü ve 34 ncü maddelere göre her kurum için hazırlanan kadrolar, kurum 
tarafından çalıştırılacak : 

A) Devlet memurlarının : 
1. Kadro unvanını, 
2. Sınıfını, 
3. Derecesini, 
4. Derecelerin en a/ ve en çok göstergelerini, 
5. Kadro adedini, 
B) Sözleşmeli personelin : 
1. Kadro adedini, 
2. İTer kadronun karşılığının yıllık en az ve en çok tutarını, 
3. Özel ihtisasın tanımını, 
4. 4 ncü maddenin (B) bendinde tanımı yapılmış özel ihtisası veren öğrenimin yurt içinde ya

pılmadığına dair Millî Eğitim Bakanlığından ve iinivertitelerarası kuruldan ayrı ayrı belge alın
dığına dair kaydı, 

O) Yevmiyeli personelin, adedleri ile gündeliklerinin on az ve en çok miktarlarını, 
Gösteren ve hor kurum için hazırlanmış bulunan kadro cetvelleri «Genel kadro kanun tasarısı» 

adı altında düzenlenerek Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 
Genel kadro Kanununda değişiklik gerektiği hallerde yukardaki maddelere göre işlem yapılır. 

MADDK 36. — Millet Meclisi metninin 3(î ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sınıfların tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili ku
rumların ve Devlet personel sendikaları veya meslek birliklerinin, federasyonlarının veya konfede
rasyonlarının görüşlerini de alarak hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 
a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro kanunundaki, ilgili hükümlerin her sınıf için özellik taşıyan hususları belir

tilir. 
Meslekî ihtisasla ilgili idari kadrolara meslekî, teknik ve bilimsel sınıflardan ve yönetici sı

nıftan atama yapılır. Yönetici sınıfa, imtihanla üniversite ve yüksek okul mezunları alınır. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Teşkilâtında görevli memurlar için sınıflar tesis olunur. 

Derece : 

MADDE 37. — Derece, sınıf içerisinde, görevin önem veya sorumluluğunun artışı ile ayarlı 
yükselme adımıdır. 

Gerektiren hizmetler için tek dereceli sınıflar tesis edilir. 

Kademe : 

MADDE 38. — Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet 
Memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığın
daki ilerleyiş adımıdır. 

Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği : 

MADDE 39. — Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez. 

Sınıflandırmada yas : 

MADDE 40. — Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az onbeş yaşını doldurmuş olmak ve Türk Kanu

nu Medenisinin 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartı ile sınıf tüzüklerinde belli 
edilen Devlet memurluklarına atanabilirler. 

Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa girebilmek ve gerekirse sınıflar içerisindeki derecelere geçebilmek 
için şart koşulacak en küçük ve en büyük yaş hadleri belirtilir. 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi: 

MADDE 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler Devlet memuru olabilirler. 
Sınıf tüzüğünde belirtilen bâzı hizmetler için Devlet memurluğuna ilkokulu bitirenlerin de alınma

ları caizdir. 
Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa veya gerekirse sınıflar içinde derecelere girebilmek için şart koşulacak 

daha yüksek öğrenim dereceleri, lüzumlu hallerde okul isimleri ve öğrenim dalları sayılarak belirtilir. 

Yetişme ve deneme süreleri : 

MADDE 42. — Gerektiren görevlerde sınıfın tüzüğünde belirtilen derecelere yükselen Devlet me
murları, 6 seneden çok olmamak üzere bir yetişme ve deneme süresi geçirirler. 

Bu yetişme ve deneme süresinin sonunda sınıfının tüzüğünde belirtilen esas ve şartlara göre başarı 
sağlıyamıyan Devlet memurları hakkında yapılacak işlem, sınıfının tüzüğünde belirtilir. 
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MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metinin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Göstergeler : 

MADDE 48. — Bu kanuna tâbi kurumların kadrolarında aylıklar, hizmetin Devlet için taşı
dığı değere göre tesbit edilir. 

Sınıf tüzüklerinde, aylıklar, hizmetin Devlet için taşıdığı değer, varsa, hizmet riski, değişik 
hizmet şartları ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için gereken özel şartlar hesaba katıla
rak diğer hizmetlerin Devlet için taşıdığı değerlerle orantılı olarak her derece ve kademe için 
gösterge rakamları ile belirtilir. 

fin. düşük gösterge 70 ve en yüksek gösterge 1 000 dir. 

Çalışma yaş hadleri : 

MADDE 44. — Hizmetin özelliğine göre, her sınıfta ve gerekiyorsa her derecede, Devlet memur
larının yaş haddi ile zorunlu olarak emekliye çıkarılacakları yaşlar, sınıf tüzüklerinde gösterilir. 

Bu suretle Devlet memuru 45 yaşından evvel emekliye çıkarılamaz, 70 yaşından sonra çalıştırıla
maz. 

Memurun başka görevde çalıştırılamıyacağı: 

MADDE 45. — Hiçbir Devlet memuru, sınıfının ve sınıfının içindeki derecesinin görevlerinden 
başka bir görevde çalıştırılamaz. 

KISIM - m . 

Devlet memurluğuna alınma 

BÖLÜM : 1. 

Usul 

Atanma yapılacak boş kadroların bildirilmesi : 

MADDE 46. — Kurumlar, altı aylık devre içinde personel atanmasına lüzum gördükleri boş kad
roların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Başbakanlık Devlet Personel Dairesine altı 
ayda bir bildirmeye mecburdurlar. 

Duyurma : 

MADDE 47. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi : 
a) Atanma yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, 
b) Kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, 
e) Kadrolara alınacak personel sayılarını, 
ç) Kadroların aylık miktarlarını, 
d) Alınacak personelin genel ve özel şartlarını, 
e) En son başvurma tarihini, 
f) Başvurulacak mercileri, 
g) Yarışma sınavı ile atanma yapılacaklarda ayrıca sınav yerlerini ve zamanlarını, 
Başvurma süresinin bitiminden en az onlbeş ^ün önce Radyo, Resmî Gazete ve uygun görülecek 

diğer araçlarla duyurmaya medburdur. 
Sınavsız atanıma yapılacak yeklere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak 

sınavın gün ve yerini yükardaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurmaya mecburdur. 
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MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 48 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : 2 

Şartlar 

Genel ve özel şartlar : 

MADDE 48. — Devlet memurluğuna alınacak'arda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır : 
A) Genel şartlar : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Bu kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şart1 arını taşımak, 
3. Bu kanunun 41 nci maddesinde yazılı öğre ıim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irti

kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inamı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı 
bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle : 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek 

sınıfa geçirilmiş olmak. 
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

ile özürlü bulunmamak. 
B) özel şartlar : 
Hizmet göreceği sınıfın özol tüzüğünde belirtilen : 
1. öğretim veya eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 
2. Diğer şartları taşımak. 

Yarışma sınavlarına katılma : 

MADDE 49. — Devlet kamu hizmetlerine girmek istiyenlerden genel ve özel şartları haiz bulun-
mıyanlar yarışma sınavına katılamazlar. 

Genel ve özel şartları haiz olanların girmek isteükleri sınıfın yarışma sınavına katılmaları ve sı
navı kazanmış olmaları şarttır. 

Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebilecek görevler sınıf tüzüklerinde gösterilir. 

Yarışma sınavlarının yapılması : 

MADDE 50. — Yarışma sınavlarının tertiplenmesi ve yürütülmesi Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin gözetimi ve denetimi altında yapılır. 

Kıırumlararası sınıflara alınacak personel için tertibedilecek yarışma sınavları, Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi tarafından kurulacak «Sııav kurulları» nca; 

Kurumsal sınıflara alınacak personel için ter.ibedilecek yarışma sınavları Devlet Personel 
Dairesinin gözetimi altında kurumları tarafından kurulacak «Sınav kurulları» nca yapılır. 

Sınavlara karşı itiraz mercii Devlet Personel Dairesidir. 

Yarışma sınavlarının sonuçları : 

MADDE 51. — Her yarışma sınavının sonucu, sınava girip kazananların başarı sıralarına göre 
«Başarı listesi» şeklinde Resmî Gazete ile yayınlanır ve yazı ile ilgililere bildirilir. 
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MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kurumların memur İhtiyavmı karşılama şekli : 

MADDE 52. — Kuramların memur ihtiyaçları, başarı listesinde belirtdlen başarı sırasına göre, ku
rumlarınca atamalar yapılmak suretiyle karşılanır. 

Devlet memurluğuna alınma ve yarışma sınam yönetmeliği : 

MADDE 53. — Devlet memurluğuna alınma ve yarışına smıvları hakkındaki hükümlerin uy
gulanması ile sınav kurullarının kuruluşu ve çalışma usulü ve sorumluluğu ve sınavlara karşı 
yapılacak itirazların tetkiki Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanacak bir yönetme
likte düzenlenir. 

BÖLÜM : 3 

Adaylık 
Adaklığa kabul edilme : 

MADDE 54. — Devlet memurluğuna girmek iatiyenlerden yarışma sınavını kazanmış bulunan
larla, sınavsız olarak kabul edilenlerden ihtiyaca göre alınacaklar, kurumlarınca «Memur adayı» 
olarak atanırlar. 

Aday olarak atanmış olan Devlet memuru altı aydan az, iki yıldan çok olmamak üzere bir aday
lık süresi geçirir. 

Her sınıfta geçirilecek adaylık süresi sınıfının tüzüğünde belirtilir. 

Adayların yetiştirilmesi : 

MADDE 55. — Adaylar, görev alacakları sınıfların hizmet içi eğitim yönetmeliklerinde belirti
len usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

Adaylık devresi içinde göreve son verilme usulü : 

MADDE 56. — Sınıf tüzüklerinde belirtilen usul ve şartlara uygun olarak ilgili kurumların 
«Değerlendirme kurulları» nca başarısızlıklarına karar verilenlerin, atamaya yetkili âmirin onayı ile 
adaylık devresi içinde görevlerine son verilebilir. 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık : 

MADDE 57. — Adaylardan, adaylık süresi sonunda sınıf tüzüğünde belirtilen usul ve şartlara 
göre yapılacak sınavlarda veya değerlendirmelerde başarı gösteremiyenlerin, özürsüz olarak bu sınav
lara girmiyenlerin ve olumlu sicil alamıyanlarm, kurumların değerlendirme kurullarının kararı ve 
atamaya yetkili âmirin onayı ile ilişikleri kesilir. 

KISIM — IV 

Hiamet şartları ve şekilleri 

BÖLÜM : 1 

Atanma 
Temelli atanma : 

MADDE 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil almış ve sınıf tüzüklerinde belirtilen 
usul ve şartlara uygun olarak, ilgili kurumların değerlendirme kurullarınca basanları tesbit edil
miş bulunanlar atamaya yetkili âmirin onayı ile temelli Devlet memuru olarak atanırlar. 
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MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı 
da kazanmaları şarttır. 

İstisnai memurluklar : 

MADDE 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi memurluklarına, Cumhuriyet Senatosu, Millet Mec
lisi, Başbakanlık. Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, 
daimî temsilciliklere, Diyanet İşleri Müşavere Heyeti üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtına bu 
kanunun atanma, sınavları, kademe ilerlemeleri ve derece yükselmelerine dair hükümleriyle bağlı 
olmaksızın, adı geçen memurluklara tahsis edilmiş derece aylığı ile, memur atanabilir. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve 
diğer memurluklara naklen atanmalarında her hangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. 

Yukardaki fıkralarda sayılan görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte 
devam eder. 

İstisnai memurluklara atanmalar : 

MADDE 60. — İstisnai Devlet memurluklarına : 
A) Kadro belirli bir sınıfın derecelerinden birinde bulunduğu hallerde : 
1. Sınıfın özel tüzüğünün icaplarına göre ve liyakat sistemi dâhilinde o sınıfın bir alt derecesin

deki memurlardan, 
2. Sınıfın dışından, bu kanuna tabi bütün personelden, 
3. Bu kanuna tabi olmıyan, ancak kanunun 44 ncü ve 48 nci madde genel şartlarını taşıyan 

kişilerden, 
B) Kadronun belirli bir sınıfın derecelerinden birinde bulunmadığı hallerde bu kanuna ,abi olan 

veya olmıyan ve kanunun 44 ncü ve 48 nci madde genel şartlarını taşıyan kişilerden, 
atanmalar yapılabilir. 

İstisnai memurluklara atananlara bu kanunun uygulanacak hükümleri : 

MADDE 61. — İstisnai memurluklara kanunun 60 nci maddesinin (A) bendinin 2 ve 3 ncü 
paragrafları ile (B) bendine göre atananlar hakkında kanunun genel atanma, sınavlar, kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi hükümleri dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Atanmada ise başlama süresi : 

MADDE 62. — Bir göreve Devlet memuru olarak ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme 
suretiyle atananlardan, 

A) Aynı belediye veya köy sınırları içinde bulunan memurlar en geç, atanma emrinin kendi
lerine. duyurulma gününü takibeden iş günü içinde, 

B) Bir belediye veya köy sınırı dışında başka bir belediye veya köy sınırı içindeki bir göreve 
atanan memurlar, yolluklar hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün 
içinde, 

atandıkları göreve başlamak zorundadırlar. 

Atananların görevlerine bağlamamaları halinde uygulanacak işlem : 

MADDÎ] 63. — İlk atanmada belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında ve 62 nci mad
dede kabul edilen süre sonunda görevine başlamıyan memurun atanması iptal edilir. 

Yer değiştirme suretiyle atanan memurlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında 
ve 62 nci maddede kabul edilen süre sonunda yeni görevine başlamıyanlarm görevlerine son verilir. 
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MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştit. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : 2 

Devlet memurluğundaki ilerleme ve yükselmeler 
Kademelerde ilerleme şartlan : 

MADDE 64. — Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması 
lâzımdır : 

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 
B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması, 
C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

MADDE 65. — Kurumlar, sınıflarının her derecesindeki her kademe ilerlemesini tüzüklerinde 
belirtilen aynı tarihte alınacak toplu onayla yaparlar. 

İlerleme ve yükselmelerde onay mercii : 

MADDE 66. — Kademe ilerlemeleri ve derece yükselmelerinde onay mercii, atamaya yetkili 
Amirdir. 

Derece yükseltilmesi ivin acık kadro şartı : 

MADDE 67. — Üst derece kadrosunda açılma olmadıkça Devlet memurlarına derece yükseltil
mesi yapılamaz. 

Derece yükselmesinde usul : 

MADDE 68. — Sınıfların giriş derecesinden gayrı bir derecesindeki kadroda açılma okluğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan : 

A) Sınıf tüzüğünde derecesi için belirtileni en az hizmet süresini doldurmuş, 
B) Sicil bakımından, bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olduğu kurumunun «değerlen

dirme kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 
Olanlar sınıf tüzüğünde belirtilen (yeterlik veya yarışma seçmesi) veya «yeterlik veya yarışma 

sınavı» uda başarı gösterdiklerinde1 üst dereceye yükseltilirler. 

Derece yükselmesinde sınav sonuçları: 

MADDE 69. — Yeterlik ve yarışma sınavını kazananların başarı sıralarına göre düzenlenecek lis
tesi açıklanır ve ilgililere bildirilir. 

İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri : 

MADDE 70. — İstisnai memurluklara atananlardan : 
A) Bu kanunun 60 ncı maddesine göre istisnai memurluklara sınıfının bir alt derecesinden yük

seltilerek atananların aylık durumları ile derecede yükselmeleri ve kademelerde ilerlemeleri sınıf 
tüzüklerinde belirtilen usullere tabidir. 

B) Bu kanunun 60 ncı maddesine göre istisnai memurluklara sınıfın dışından, bu kanuna tabi 
olan veya olmıyan personelden atananlar kadrolarına tekabül eden derecenin ilk kademe aylığını alır
lar ve bu gibiler için kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanmaz. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 664 ) 



— 31 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bir sınıftan, başka bir sini j a geçme : 

MADDE 71. — Sınıf tüzüklerinde belirtilen sınıflardaki memurların yine sınıf tüzüklerinde be
lirtilen sınıflara geçmek için, şart koşulmuş niteliklere sahibolmaları ve yaş hadleri içinde bulunma
ları kaydiyle, bu sınıfların belirli dereceleri için açılacak yarışma sınavlarına veya yarışma seçmeleri
ne girmeleri caizdir. 

BÖLÜM : 3 

Yer değiştirmeler 

Yer değiştirme suretiyle atanma : 

MADDE 72. — Sağlık ve her ikisi de Devlet memuru olan karı-kocanın bir yerde çalışmaları 
zarureti sebepleri dışında, Devlet memurları bulundukları görevde en az iki yıl hizmet görmedikçe 
yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. 

Bir kurumda belirli yerde bir kadro boşaldığı zaman ilk olarak o kadronun sınıf ve derecesinde 
bulunan başka yerdeki Devlet memurları arasından bu kadroya yer değiştirme suretiyle atanmala
rını istiyenler, sağlık ve karı-kocanın bir yerde çalışmaları zarureti, çocuk okutma sebepleri ileri 
sürülerek başvurmaları üzerine yukardaki sıra dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmaları 
yapılır. 

Yukardaki fıkralar hükmünün hangi sınıflarda uygulanacağı, sınıfların özel tüzüğünde belirtilir. 
Bu madde hükümleri valiler hakkında uygulanmaz. 
Dışişleri Bakanlığı, bünyesine dâhil sınıflardan hangilerine bu maddenin uygulanmıyacağım tâ

yin ve tesbit eder. 
Bu hallerin her kurumda ne suretle uygulanacağı yönetmeliklerle düzenlenir. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

MADDE 73. — Başka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, karşı
lıklı olarak yer değiştirilme suretiyle atanmalarını istiyebilirlcr. Bu isteğin kurumun atamaya yetkili 
amirince uygun bulunması şarttır. 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memurların istekleri ile yer değiştirmeleri : 

MADDE 74. — Bu kanuna tabi kurumlardan birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek istiyen 
memurlar, bulundukları görevin sınıf ve derecesinden yukarı olmamak ve kurumlarının muvafakati şar-
tiyle bir kadroya atanabilirler ve bu halde atandıkları kadronun aylığını alırlar. 

e» 
Memurların diğer kurumlardan bu kanuna tabi kurumlara geçmeleri: 
MADDE 75. — Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun dördüncü maddesinde sa

yılan kurumlardan bu kanuna tabi kurumlara istekleriyle geçmek istiyen memurlar hakkında 74 ncü 
madde hükümleri uygulanır. 

Devlet memurlarının kurumlarınca yerlerinin değiştirilmesi : 

MADDE 76. — Memuriyet unvanları değişmeksizin ve kademe aylıklarında bir artış olmaksızın 
kurumlarınca görev yerleri değiştirilen ve bu şekilde başka bir yerde görevlendirilen memurlar, aynı 
derecenin aynı kademe aylığı ile atanırlar ve aylısını alırlar. 
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MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmişti» 

MADDE 72. — Millet Meclisi metriiııin 72 nci maddesi aynen karni edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hizmet alma: 

MADDE 77. — Yabancı bir Devlet hizmetinde veya milletlerarası resmî ve özel teşekküllerde ken
di istekleriyle görev alacak Devlet memurlarına, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarı ile beş yıla kadar görevden ayrılma müsaadesi verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile uzatılabilir. Bu maddeye göre görevden ayrılmak için memurun çalışacağı hizmetin, mil
lî menfaatler bakımından gerekli veya o teşekkülün kamu hizmetine yararlı bir teşekkül olması şarttır. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden ayrılan memurların emeklilik hakları saklı kalmak üzere kadro
ları ile ilişikleri kesilir. 

Ayrılma sırasındaki yükümlülükleri saklıdır. Bu gibiler dönüşlerinde, sınıfları içinde bıraktıkları 
derecede boş kadro varsa bu kadroya, yoksa, ilk açılacak kadroya atanırlar. 

Bilgilerini artırmak üzere dı§ memleketlere gönderilme : 

MADDE 78. — Mesleklerine ait Öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve temelli memur 
olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak 
veya staj yapmak üzere dış memleketlere: 

a) Kurumlarınca gönderilmeleri faydalı görülenlere, 
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, 
îki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 

Bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere gönderilenlerin hal- ve yükümleri : 

MADDE 79. — 78 nci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar ve aylıklarını kendi ku
rumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün lıaklan ile yükümlülükleri 
devam. eder. Müsaade sürelerinin bitiminde, yol süresi, hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. 

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılan
lar aylık ve yol giderleri de dâhil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün mas
rafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar. 

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitirmeden ayrılanlar veya bir 
ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı 
miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

78 ve 79 ncu maddenin uygulanmasını düzenliyen tüzük : 

MADDE 80. — 78 ve 79 ncu maddelerde yazılı olanların, ayırma ve seçilme usul ve şartları, ça
lışmalarının nasıl izlenip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapıla
cağı ve geri çağırılmalarını gerektirecek haller bu kanunun 2 nci maddesi gereğince bir tüzükle 
düzenlenir. 

Silâh altına alınma : . 

MADDE 81. — Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alman Devlet me
murları, silâh altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri : 

MADDE 82. — Hazarda eğitim ve manevra ıuaksadiyl e veya seferde muvazzaflık hizmeti dışın
da silâh altına alman Devlet memurlarının terhislerini mütaakıp bu kanımda yer değiştirme sure
tiyle atanan Devlet memurları hakkında konulmuş bulunan sürede görevlerine başlamamaları halin
de 63 ncü maddeye göre görevlerine son verilir. 
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MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 7!) ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDEI 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

'MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvazzaf 
askerlikte gecen hizmet süreleri, terhislerinden sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve kade
melerine intibak işlemi yapılırken memurlukta geçen seneler gibi hesaplanır. 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulunması vo sınıfının tüzüğünde yarışına snnivı konul
muş olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak, sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, asker
likte ge^en sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe ve derece intibak
ları : 

MADDE 84. -— Askerlikte muvazzaf hzimetlerini yaparak Devlet memurluğunu görenlerin mu
vazzaf askerlik süreleri, kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesinde aşağıdaki şekilvlc hesabedi
lir. 

A) Kademe ilerlemesinde, atama sırasında, 
B) Derece yükselmelerinde üst derecede kadro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarışma! 

sınavı konulmuş olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı göstermeleri şartiyle yı'dcseldikle
ri derecenin kademelerinde, 
hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, askerlikte 
gecen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerinin kad.enu? 
ve derece intibakları : 

MADDE 85. — Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiy-
le veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yük
selmesi gerektiğinde terhisinden sonra acık kadro bulunması ve sınıf tüzüğünde öngörülmüşse; yarış
ma sınavı veya yeterlik seçmesinde başarı göstermeleri şartiyle silâh altında geçen süreleri yüksele
cekleri üst derecenin kademelerinde hesabedilir. 

Bir göreve vekâlet şartları : 

MADDE 86. — Bu kanuna tabi kurumlarda, vekâlet aylığı verilmek suretiyle : 
A) Kurumu imzasiyle taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu 

taşıyan, 
B) Malî, nakdi ve aynî sorumluluğu bulunan, 
C) Fiilen veya şahsan yapılması gereken görevlere; 
Aşağıda belirtilen hal ve şartlarda bir başka memur vekil olarak atanabilir : 
1. Kadronun açık olması veya vekâlet edilecek kadrodaki memurun 45 günden fazla, çeşitli 

surette izinli veya geçici görevle ayrılmış veyahut görevden uzaklaştırılmış bulunması, 
2. Vekâlet edecek memurun aynı sınıftan olması, 
3. Vekâlet edecek mamurun vekâlet edilecek kadrodaki memurdan üst derecede olmaması, 

hallerinize bir başka memur vekâleten atanabilir. 

ikinci görev yasağı : 

MADDE 87. — Devlet memurlarına ikinci görev verilmesi yasaktır. 
Pevlet memurlarına aşağıdaki kurumlarda her ne ad altında olursa olsun ikinci görev verileme^ 

•bu kurululardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz, 
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Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları: 

MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvazzaf 
askerlikte geçen hizmet süreleri, terhislerinden sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve kade
melerine intibak işlemi yapılırken memurlukta geçen süreler gibi hesaplanır 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulunması ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı konul
muş olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, asker
likte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe ve derece inti
bakları : 

MADDE 84. — Askerlikte muvazzaf hizmetlerini yaparak Devlet memurluğunu görenlerin mu
vazzaf askerlik süreleri, kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesinde aşağıdaki şekilde hesabedi
lir. 

A) Kademe ilerlemesinde, atama sırasında, 
B) Derece yükselmelerinde üst derecede kadro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarışma 

sınavı konulmuş olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı göstermeleri şartiyle yükseldik
leri derecenin kademelerinde, 
hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, asker
likte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 ne maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninin 86 ncı maddesi avnen kabul edilmiştir, 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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a) Bu kanuna tabi daireler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseselerle, 

sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar, 
e) Hususi kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve te

şekküller, 
e) Yukardaki bendlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından 

fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nislbette iştiraki ile vücut bulan mü
esseseler. 

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler : 

MADDE 88. — Bu kanuna tâbi kurumlarda çalışan bir Devlet memuruna esas görevinin yanın
da meslekî bilgisi ile ilgili diğer bir görev, hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya, yetkili âmirin 
muvafakati ile serbest meslek icra edenlerden müracaat eden bulunmadığı sürece : 

A) İl, ilçe veya bucaklarda bulunan belediyelerin tabiplikleri, kimyagerlikleri, 
B) îl, ilçe veya bucak belediyelerinin veterinerlikleri, 
O) Bu kanuna tâbi kurumlarda görevli yüksek mühendis ve mühendislerle, yüksek mimar 

ve mimarlara, bulundukları yerlerde ilçe, bucak veya zaruret halinde ilerde belediyelerin teknik 
hizmet kadrolarının yüksek mühendis veya mühendislikleri, yüksek mimar veya mimarlıkları, 

D) îl, ilçe ve bucaklarda bulunan belediye avukatlıkları, 
İkinci görev olarak verilebilir. 

Ders görevi : 

MADDE 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya benzeri kuru
luşlarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi zaruretler 
halinde, öğretmenler veya öğretim üyeleri arasından veya kurumların görevlilerinden, sınıf tüzük
lerinde yazılı şartları taşıyanlara ders görevi verilebilir. 

Birle§emiyecek görevler : 

MADDE 90. — Devlet memurlarına, vekâlet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak 
birisi verilebilir. 

Kadroları kaldırılan Devlet memurları : 

MADDE 91. — Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda ya
zılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devanı eder. 

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarda
ki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluk
tan çekilmiş sayılırlar. 

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde bo
şalacak kadroLara başkaları atanamaz. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan kendi isteğiyle çekilmek suretiyle ayrılıp 160 numaralı 
Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bulunan ku
rumlarda çalışmamış olanlardan ve sınıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşıyanlardan, tekrar ayrıldı 
ğı sınıfın ayrıldığı derecesine dönmek istiyenler boş kadro bulunmak şartı ile, ayrıldıkları tarihte 
almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin kademesine atanırlar ve o dereceye ait kademe 
aylığını alırlar. 
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MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan kendi isteği ile çekilmek suretiyle ayrılıp 160 numaralı 
Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bulunan ku
rumlarda çalışmamış olanlardan ve sınıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşıyanlardan, tekrar ayrıldığı 
sınıfın ayrıldığı derecesine dönmek istiyenler boş kadro bulunmak şartiyle ayrıldıkları tarihte al
makta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin kademesine atanırlar ve o dereceye ait kademe aylı
yı nı alırlar. 
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Devlet memuru iken milletvekilliği veya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenlerden tekrar se-
çilmiyenler veya milletvekili veya Cumhuriyet S2natosu üyeleri veya dışardan atanan bakanlardan 
Devlet memurluğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları memuriyet kadrolarmdaki açıklara öncelikle ata
nırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre, kademe ilerlemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir memurluk kadrosuna atanıncaya kadar ayrıldık
ları memurluk kadrosunun aylığını ve özlük haklarını 91 nci madde hükmüne göre alırlar. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

MADDE 93. — Bu kanuna taDı Kurumlardan kendi istekleri ile emekli olup sınıf tüzüğünde ya
zılı nitelikleri taşımakta bulunanlar, kanunun 92 nci maddesi hükümlerine, göre, bu kurumlarda 
boş kadro bulunmak, seçme veya sınav şartlarına uyulmak suretiyle yeniden Devlet memurluğuna 
alınabilirler. 

BÖLÜM : 4 

Memurluğun sona ermesi 
Çekilme : 

MADDE 94. — Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 
memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. 

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne ka
dar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atan
madığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. 

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler. 

Çekilmede devir ve teslim süresi : 

MADDE 95. — Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin 
sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim istemleri için gerekli 
süreler, yönetmelikte belirtilir. 

Olağanüstü hallerde çekilmede usul : 

MADDE 96. — Savaş halinde, olağanüstü hallerde, veya genel hayata müessir âfetlere uğrıyan 
yerlerdeki Devlet memurları, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar 

Sorumluluk : 

MADDE 97. — 94, 95 ve 96 nci maddelerde yazılı zorunluklara uymıyanlar, malî ve cezai so
rumlulukları saklı kalmak üzere bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar. 

Memurluğun sona ermesi : 

MADDE 98. — Devlet memurlarının : 
a) Bu kanunun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; 
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya 

memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; 
e) Memurluktan çekilmesi, 
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Devlet memuru iken milletvekilliği veya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenlerden tekrar 
seçil miyeni er veya milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri veya Seçim Kanunu icabı isti
fa ederek milletvekilliği veya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenlerden veya seçilmiyenlerden 
dışardan atanan bakanlardan Devlet memurluğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları memuriyet kad-
rolarmdaki açıklara öncelikle atanırlar. 

Yasama görevlerinde geçen süre, kademe ilerlemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sona ermiş olanlar tekrar bir memurluk kadrosuna atanıncaya kadar ayrıl
dıkları memurluk kadrosunun aylığını ve özlük haklarım 91 nei madde hükmüne göre alırlar. 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 IMÎÜ maddesi aynen kaıbul edilmiş,tir. 

MADDE 94 — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 95.— Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 96. — Millet Meslisi metninin 96 ncı maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 97. —Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 98. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ç) istek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye aynim ası; 
d) Ölümü; 
hallerinde memurluğu sona erer. 

BÖLÜM : 5 

Çalı§ma saatleri, izinler 

ÇaUşma saatleri : 

MADDE 99. — Sınıf tüzüklerinde aksi belirtilmedikçe genel olarak Devlet memurlarının hafta
lık çalışma süresi 40 saattir. 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memurların, lüzumu halinde çalışma saatleri dışında da 
çalışmaları mecburidir. Bu takdirde fazla çalışma ücreti ile ilgili madde hükmü uygulanır. 

Günlük çalışma saatlerinin tesbiti : 

MADDE 100. — (TÜnlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin 
ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık 'Devlet Personel Dairesinin teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. 

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti : 

MADDE 101. — Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının 
çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin muvafakati alındıktan sonra ku
rumlarınca düzenlenir. 

Yıllık izin : 

MADDE 102. — Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan beş yıla kadar (Beş 
yıl dâhil) olanlar için yirmi, beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için otuz, daha fazla 
hizmeti olanlar için de kırk gündür; bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dâhildir. 

Yıllık izinlerin kullanılışı : 

MADDE 1.03. — Yıllık izinler, âmirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre 
kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılm izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıllara 
ait kullanılmamış izin hakları düşer. 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer maze
ret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. 

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilâveten bir 
aylık sağlık izni verilir. 

Mazeret izni : 

MADDE 104. — A) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğurduğu tarihten 
itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. 

B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. 
C) Memura isteği üzerine : 
1. Kendisinin evlenmesi halinde üç gün, 
2. Çocuğunun evlenmesi halinde üç gün, 
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MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Millet Meclisi metninin 100 neü maddesi aıynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101 — Millet Meclisi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Millet Medlisi metninin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 103 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Millet Meclisi metninin 104 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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3. Anasının, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün, izin verilir. 
Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili âmirler, illerde valiler, ilçe

lerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik mis/on şefleri tarafından dairesi âmirinin muvafaka
tiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin 
verilebilir. 

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı 
bu izin yıllık izninden düşülür. 

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz. 
Bu izinler sırasında özdük haklarına dokunulmaz. 

Hastalık izni : 

MADDE 105. — Devlet memurlarına hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek 
lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızm aşağıdaki esaslar dairesinde izin verilir : 

A) Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti o1 anlara üç aya kadar, 
B) Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) hizmeti alanlara altı aya kadar, 
C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara oniki aya kadar, 
Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi ıımn süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa 

yakalananlara onsekiz aya kadar, 
izin .süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tesbit 

edilenlerin izinlari, bir katma kadar daha uzatılır. Bu sürelerin de sonunda iyileşemiyen Devlet me
murları hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan bu kanunda ve sınıfının özel tüzüğünde 
gösterilen sağlık şartlarını yeniden kazandıkları re^mî sağlık kurullarınca tesbit edilenlere, tekrar 
g5rev almak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derenlerine öncelikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrıyan veya bir meslek hastalığına tutu
lan Devlet memurları, hizmet süreleri ne olursa olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

İyileşme halinde göreve dönüş : 

MADDE 106. — 105 nci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe 
baslıyabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre 
verilecek raporu) getirmek zorundadırlar. 

Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hazıkında yönetmelik : 

MADDE 107. — Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurul
ları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Mailiye ve Dışişleri bakanlıklarının mütalâaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Dairesince 
düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir. 

Aylıksız izin : 

MADDE 108. — Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği tak
dirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çouıkları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza 
geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olmadı hallerinde, bu hallerin rapo-rla belgelendirilmesi 
şartiyle Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok üç aya kadar görevlerinden ayrılma müsaadesi 
verilebilir. 

Bu müsaade süresince memurluk yükümlülükleri devam eder; aylık, ilerleme, yükselme ve di
ğer hakları işlemez. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur der
hal görevine dönmek zorundadır Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin 
bitiminde görevine dönmiyenlerin görevlerine son verilir. 
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MADDE 105. — Millet Meclisi metninin 105 ncl maddesi aynen kafoul edilmiştir. 

MADDE 106 — Millet Meclisi metninin 106 ne* maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 107 — Millet Meclisi metninin 107 ncl maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 108 — Millet Meçlisi metninin 108 nc: maddesi aynen kaTbul edilmiştir. 
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BÖLÜM : G 

Siciller 

Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası : 

MA'DDtö .1.09. — Devlet memurlar] kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar, Her 
memura bir numara verilir. İler memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası 
tutulur. 

Sicil dosyası : 

MADDE 110. —• İler Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil âmirleri tarafından 
düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve memur
ların mal beyannameleri sicil dosyalarına konulur. 

Özlük ve sicil dosyasının önemi : 

MADDE 111. — Devlet memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece 
yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişiklerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları 
başlıca dayanaktır. 

Sicil raporu vermeye yetkili âmir : 

MADDE 112. — Sicil raporu vermeye yetkili âmirler kurumlar tarafından düzenlenecek yönet
melikte belirtilir. 

Sicil raporlarında belirtilecek hususlar : 

MADDE 113. — Sicil âmirleri, belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında, memurla
rın liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tesbit ederler. 

Sicil Not Defteri : 

MADDİ] 1.14. — İlk sicil âmirleri, sicil raporu düzenliyecekleri Devlet memurları hakkında 
tarih sırası takibeden birer «Sicil Not Defteri» tutmakla ödevlidirler. 

İlk sicil âmirleri, memurun hizmetteki başarı derecesini veya başarısızlığını yapacağı denetleme
ler sonunda «Sicil Not Defterine» kaydeder. Sicil raporları doldurulurken bu kayıtlardan faydala
nılır. 

Sicil raporlarının doldurulması : 

M'ADDE 1.15. — Sicil âmirleri maiyeti e rinde ki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların 
genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri 
hakkında mütalâalarını bildirirler. 

Değerlendirme kurulları : 

MADDE .1.1 o. — iler kurumun merkez kuruluşunda ve iller kuruluşunda «Değerlendirme ku
rulları» bulunur. * 

Bu kurullar, sicil ve özlük dosyalarını incelemek suretiyle sicil raporlarında verilen notlarını 
da nazara alarak, ehliyetlerinin tesbitine esas olmak üzere memurları : 

1. Çok iyi, 
2. İyi, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 664 ) 



— 47 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 109. —Millet Meclisi metninin 109 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 110.—Millet Meclisi metninin 110 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 111 — Millet Meclisi metninin 111 nc; maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 112. — Millet Meclisi metninin 112 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 113. — Millet Meclisi metninin 113 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 114. — Millet Meclisi metninin 114 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 115. — Millet Meclisi metninin 115 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 116. — Millet Meclisi metninin 116 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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3. Orta, 
4. Yetersiz, 
Olarak dört grupa ayırırlar. 

Memurların uyarılmaları: 

MADDE 117. — Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan ku
sur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil âmirleri tarafın
dan kendilerine bildirilir. 

İtiraz hakkı: 

MADDE 118. — 117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karş1 

tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı âmirlere itiraz edebilirler. 
Atamaya yetkili âmirler itirazı değerlendirme kuruluna göndererek yeniden incelenmesini ve ka

rar verilmesini isterler. Bu suretle verilen karar da ilgiliye gizli yazı ile bildirilir. 

Olumlu ve olumsuz sicü : 

MADDE 119. — 116 ncı maddeye göre sicil raporları çok iyi, iyi veya orta olarak değerlendirilmiş 
olan memurlar, genel davranışları bakımından da kusurları ve eksiklikleri yoksa olumlu sicil almış sa
yılırlar. 

Sicil raporları yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunanlarla genel davranışları bakımından kusur 
vo eksiklikleri sicil raporlarında belirtilmiş olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar. 

tki defa üst üste olumsuz sicil alma : 

MADDE 120. — iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurların durumları, görevlerine veya 
Devlet memurluğuna devam edip edemiyecekleri hakkında bir karar verilmek üzere merkez değerlen
dirme kuruluna intikal ettirilir. 

Sicü tüzüğü : 

MADDE 121. — Devlet memurunun sicil cüzdanında bulunacak bilgiler, sicil raporlarının taşı
yacağı sorular, düzenleme zamanı, dolduruluş şekli, uygulanacak not usulü, değerlendirme kurulla
rının kuruluşu ve çalışma usulleri, sicil not defterlerinin tutulması ve sicilleri saklamakla görevli ma
kamlara ilişkin esaslar bir tüzükle belirtilir. 

Takdirname : 
MADDE 122. — Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde 

atamaya yetkili âmirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir. 
Takdirname sicile geçer. 

ö'dül : 

MADDE 123. — Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda bağlı bulundukları kurumlarda, em
sallerinden üstün iş yapan, üstün veya teknik bir bilgiye dayanan şahsi gayret ve teşebbüsleri saye
sinde çalıştıkları kurumun giderlerinde önemli tasarruflar veya gelirlerinde önemli artış sağlıyan, ge
nel bir zararın, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatlarını 
tehlikeye koyarak çalışan Devlet memurlarına ödül verilebilir. 

Hangi hallerde, kimlere ödül verilebileceği, ödülün miktar ve ödeme şartları Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur. 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 664 ) 



— 49 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 117.—Millet Meclisi metninin 117 nc' maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 118. — Millet Meclisi metninin 11S nci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 119. — Millet Meclisi metninin 119 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120 — Millet Meclisi metninin 120 nci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 121. — Millet Meclisi metninin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 122. — Millet Meclisi metninin 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 123. — Millet Meclisi metninin 123 ncü maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 
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BÖLÜM : 7 

Disiplin 

Disiplin cezaları : 

MADDE 124. — Kamu hizmeti erinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, 
tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında ye
rine gctirmiyenlerc, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmıyanlara, yasakladığı işleri yapanlara 
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin cezalarından 
birisi verilir. 

Çeşitleri : 

MADDE 125. — Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
C) Kısa süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin altı ay için durdurulması

dır. 
Bu ceza, o süre içerisinde derece yükselmesi için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de ön

ler. 
Ç) Uzun süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin bir, birbuçuk veya iki yıl 

durdurulmasıdır. 
Bu eeza o süre içerisinde derece yükselmeleri için yarışma smav veya seçmelerine girebilmeyi de 

önler. 
D) Geçici olarak görevden çıkarma: Memuru, kadrosu saklı kalmak suretiyle, bir aydan altı aya 

kadar aylıksız olarak geçici süre ile görevinden çıkarmaktır. 
E) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memur

luktan çıkarmaktır. 

Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve merciler: 

MADDE 126. — 125 nci maddenin (A, B, C) bendlerinde yazılı disiplin cezaları, atamaya yetkili 
âmir tarafından verilir. A, B bendlerinde yazılı disiplin cezalarını, atamaya yetkili âmirden başka si
cil âmirleri de doğrudan doğruya verebilirler. 

125 nci maddenin (O) ve (D) bendlerinde yazılı disiplin eczaları, memurun bağlı olduğu kurumdaki 
yetkili disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra, atamaya yetkili âmir tarafından verilir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı memurluktan çıkarma cezası, atamaya yetkili âmirin bu 
yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile veri
lir. Yüksek Disiplin Kurulunun bu halde ayrı bir ceza tâyinine yetkisi yoktur. Âmirin istediği ce
zayı kabul veya reddeder. Ret halinde âmir başka bir disiplin cezası vermekte serbestir. 

Uyuşmazlık : 

MADDE 127. — 125 nci maddenin (O) ve (D) bendlerinde yazılı disiplin cezalarını vermeye yet
kili âmirin kararı ile disiplin kurulunun mütalâası arasında uyuşmazlık olduğu hallerde, karar mer
cii Yüksek Disiplin Kuruludur. 

Disiplin kurullarının karar süresi : 

MADDE 128. — 125 nci maddenin (Ç) ve (D) bendlerine göre disiplin kovuşturmasını gerektiren 
hallerde yetkili âmir, yaptırdığı soruşturmanın dosyasını, mütalâasını bildirmek üzere yetkili disiplin 
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MADDE 124. — Millet Meclisi metninin 124 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 125. — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 126. — Millet Meclisi metninin 126 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 127. — Millet Meclisi metninin 127 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 128. —Millet Meclisi metninin 128 ne:. maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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kuruluna tevdi eder. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma ev
rakına göre mütalâasını bildirir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı memurluktan çıkarma cezası için, atamaya yetkili âmir 
tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek di
siplin kuruluna tevdiinden itibaren 15 gün içinde soruşturmanın genişletilmesine reya neticesine 
dair kararını verir. Kurulun, soruşturmanın genişletilmesine karar vermesi halinde, neticeye dair ka
rar süresi bu tarihten itibaren iki ayı geçemez. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun hakkı : 

MADDE 129. — Devlet memurluğundan çıkarma cefası vermeye yetkili, memurun bağlı bulun
duğu yüksdk disiplin kurulu, bu ceza hakkında bir karar vermek üzere, gerekli gördüğü takdirde, il
gilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık 
ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkili
dir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını 
incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vası-
tasiyle savunma hakkına sahiptir. 

Savunma hakkı : 

MADDE 130. — Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre 

içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sa
yılır. 

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi : 

MADDE 131. — Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya baş
lanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. 

Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının 
uygulanmasına engel olamaz. 

Uygulama : 

MADDE 132. — Uyarma ve kınama cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi ; 

MADDE 133. — Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma ce
zasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur, uyarma ve kınama cezalarının uygu
lanmasından 3 sene, diğer cezaların uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili âmire başvurarak,, 
verilmiş olan disiplin cezalarının sicil dosyasından silinmesini istiyebilir. 

Memurun, yukarda yazılı süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte gö
rülürse, disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, 
sicil dosyasındaki disiplin bölümü yeniden düzenlenir. 

Disiplin kurulları : 

MADDE 134. — Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere her 
ilde ve kurum merkezinde bir disiplin kurulu bulunur. 

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü tüzükle düzenlenir. 
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MADDE 129. — Millet Meclisi metninin 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 130 — Millet Meclisi metninin 130 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Millet Meclisi metninin 13.1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 132. — Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133. — Millet Meclisi metninin 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Millet Meclisi metninin 134 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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itiraz : 

MADDE 135. — 125 nci maddenin (A), (B), ( C ) , ( Ç ) , (D) bendlerinde yazılı, atamaya yet 
kili âmirlerden başka sicil âmirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz, ilgili memu
run varsa Önce bir üst sicil âmirine, yoksa atamaya yetkili âmire yapılabilir. 

Üst sicil âmirinin kararma karşı, atamaya yetkili âmire başvurulabilir. 
Atamaya yetkili âmirin doğrudan doğruya veya onayı ile verilen disiplin cezalarına karşı Danış-

taya itiraz olunabilir. 
125 nci maddenin (E) bendinde yazılı Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı Danıştaya 

başvurulabilir. 

İtiraz süresi ; 

MADDE 136. — 125 nci maddenin (A), (B), (C), (Ç), (D) bendlerinde yazılı ve sicil âmir
leri tarafından verilen disiplin cezalanna karşı yapılacak itirazların, kararın ilgiliye tebliği tarihin
den itibaren 10 gün içinde yapılması lâzımdır. 

Atamaya yetkili âmirin veya yüksek disiplin kurulunun verdiği cezalara karşı Danıştay'a ka
nunundaki süre içinde itiraz olunabilir. 

Bu süreler içinde itiraz edilmiyen disiplin cezaları kesinleşmiş olur. 

BÖLÜM .- 8 

Görevden uzaklaştırana 

Görevden uzaklaştırma : 

MADDE 137. — Görevden uzaklaştırma, Devi ot kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, gö
revi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet mum urları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın her hangi bir safhasında da alınabilir. 

Yetkililer : 

MADDE 138. — Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır : 
a) Atamaya yetkili âmirler; 
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; 
c) tilerde valiler; 
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) 
Valiler ve kaymakamlar tarafından alman görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna 

derhal bildirilir. 

Görevden uzaklaştıran âmirin sorumluluğu : 

MADDE 139. — Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı 
takibeden 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. 

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan; 
keyfî olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda 
anlaşılan âmirler, hukukî, malî ve cezai sorumluluğa tabidirler. 

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma: 

MADDE 140. — Halklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 13Q 

nci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklastınlabilirler. 
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MADDE 135. — Millet Meclisi metninin 135 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 136. — Millet Meclisi metninin 136 neı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 137. — Millet Meclisi metninin 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. — Millet Meclisi metninin 138 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 139. — Millet Meclisi metninin 139 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 140. — Millet Meclisi metninin 140 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Görevden uzaklaştırılan memurun hak ve yükümlülüğü : 

MADDE 141. — Görevden uzaklaştırılan Devlet memurlarının bu süre içinde her türlü hak ve 
yükümlülükleri devam eder. 

Tedbirlerin kaldırılması : 

MADDE 142. — Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarına veya cezai bir 
işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma 
tedbiri, 138 nei maddedeki yetkililerce (müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkın
da atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 130 ucu madde hükmü uygula
nır. 

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller : 

MADDE 143. — Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce : 
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler; 
b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler; 
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; 
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir 

ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; 
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında âmirin takdiri : 

MADDE 144. — 140 neı ve 142 nei maddelerle 143 ncü maddenin a, b, e, fıkralarında yazılı 
olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan 
fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. 

Süre : 

MADDE 145. — Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde 
en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur 
görevine başlatılır. 

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili âmir 
(müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili âmir) ilgilinin du
rumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgi
liye de yazı ile tebliğ eder. 

KISIM — V 

Malî hükümler 

Kapsam : 

MADDE 146. — Aylıklar, ücretler, ödenekler, n iz m etle ilgili her çeşit ödemeler ve bu ödeme
lerin sakil ve şartları bakımından bu kanunun bL'inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı Devlet 
memurları, bu kanımda yazılı hükümlere; bu kamı um birinci maddesinin ikinci fıkrasına tabi me
murlar özel kanuna veya sınıf tüzüğündeki hükümlere tabidirler. 

10.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet dâvalarını intaceden avukat ve saireye verilecek ücreti ve
kâlet hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 
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MADDE 141. — Millet Meclisi metninin 141 ne i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 142. — Millet Meclisi metninini 142 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 143. — Millet Meclisi metninin 143 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 144. — Millet Meclisi metninin 144 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 145. — Millet Meclisi metninin 145 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 146. — Millet Meclisi metninin 146 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Deyimler : 

MADDE 147. — Bu kanunda gecen : 
A) Aylık : Bu kanuna, tabi kurumlarda görevlendirilen Devlet memurlarına, hizmetlerinin kar

şılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, 
B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanuna tabi kurumlarda, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak. 

Devlet kamu hizmetlerinin özel ihtisas istiyen belirli görevlerinde kadroya dayanılarak çalıştırılan 
sözleşmeli personele sözleşme , şartlarına göre ödenen parayı, 

C) Gündelik : Bu kanuna tabi kurumlarda Devlet kamu hizmetlerinin aslî nitelikte olmıyan be
lirli ve geçici süreli görevlerinde bedenen çalıştırılanlara hizmet yönetmeliği hükümleri gereğince 
ödenen parayı, 

Ç) ödül : Kanunun 123 ncii maddesinde yazılı hallerde Devlet memurlarına ödenen parayı, 
D) Temsil giderleri : Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden Devlet memurlarının 

temsilî mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere; ilgili kurum
ların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönelme!iği hükümleri gereğince ödenen pa
rayı, 

V]) Ders saati ücreti : Bu kanuna, tabi kurumların öğretim ve eğitim ile görendi müessese ve okul
larında öğretmenlik veya, öğretim üyeliği yapanlara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan, 
ders saati itibariyle ödenen parayı, 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu kanunun 178 nci maddesinde yazılı esaslar dairesin
de ve yönetmeliğine uygun şekilde, normal çalışma saatleri dışında. calıştırdıklaiM memurlara, fazla, 
çalışma saati itibariyle ödenen parayı, 
ifade eder. 

Gösterge tabloları : 

MADDİM 148. -—. İler sınıl' tüzüğünde sinil' içerisindeki derecelerin ve dereceler içerisindeki ka
demelerin aylık göstergelerini belirten bir tablo bulunur. 

Kademe aylığı : 

MADDE 149. — Kademe aylığı, her sınıfın tüzüğünde o sınıfa ait, gösterge tablosundaki aylık 
ılerecelerinden bu dereceye dâhil kademelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına teka
bül eden aylıktır. • 

Derece aylığı : 

MADDİ] 150. — Derece aylığı, her sınıfın tüzüğüne göre1 o sınıfa ait gösterge tablosundaki de
recelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

Bu aylık tutarı, derecelerden her birinde o derece için tesbit edilen sonuncu kademe aylığı gös
tergesine tekabül eden aylığa kadar yükselir. 

Derecelerin ilk ve en yüksele kademe aylıkları : 

MADDE 151. -• - İler sınıfın tüzüğünde bulunan gösterge tablosunda yov abın derecelerden her 
birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı dere
cemin son aylık göstergesine tekabül eden miktar da, o derecenin en yüksek kademe aylığını göste
rir. 

İT er sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı: 

MADDİ] 152. — Gösterge tablosundaki derecelerden ilk derece o sınıfın başlangıç elerecesiui ve 
bu dereceye elfıhil kademelerden birincisinin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylık tutarı da o 
sınıfın başlangıç aylığını gösterir. 
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MADDE 147. — Millet Meclisi metninin 147 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 148.—Millet Meclisi metninin 148 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 149. — Millet Meclisi metninin 149 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 150. — Millet Meclisi metninin 150 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 151.—Millet Meclisi metninin 151 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 152. —• Millet Meclisi metninin 152 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı : 

MADDE 153. — Gösterge tablosundaki derecelerden en üst derece o sınıfın en yüksek aylık 
derecesini ve bu dereceye dâhil kademelerden son kademe göstergesine tekabül eden aylık tu tan 
da o sınıfın en yüksek aylığını gösterir. 

Katsayı : 

MADDE 154. — Genel bütçede, her yıl, bu kanuna tabi kurumlanıl sınıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkların eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir tek 
katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî imkânları göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. 

Memurlara ödenecek bürüt aylık tutarları : 

MADDE 155. — Her sınıfın tüzüğünde yer alan gösterge tablolarındaki rakamların Genel 
Bütçe Kanunu ile o yıl için tesbit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak miktar her bir sı
nıfın derece ve kademesindeki memura ödenecek bürüt aylık tutarını gösterir. 

Yurt dışında aylıklar : 

MADDE 156. — Kurumlann yurt dışı kurulınlarma dâhili kadrolarında görev alan Devlet me
murlarının aylıklan, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildik en sonra kalan kısmın, Dışişleri ve Maliye bakan
lıklarının birlikte teklifi ve Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin istişari karan üzerine, Ba
kanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek katsayı ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden 
ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile katsayılı tu1:arı arasındaki fark, her türlü vergiden müs
tesnadır. 

Dış memleketler aylık katsayısı : 

MADDE 157. — 15G neı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, 
para ve geçim şartları göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilir ve tesbitindeki usul uyarınca 
değiştirilir. 

Adayların aylıkları : 

MADDE 158. — Her hangi bir sınıfta aday olarak göreve başlıyanlarm girecekleri aylık de
recesi ve alabilecekleri aylık miktarı, bulundukları meslek smıf tüzüklerine bağlı aylık gösterge 
tablolariylc tesbit edilir. 

Adaylar, atandıkları sınıf tüzüğüne bağlı gösterge tablolarındaki ilk derecenin birinci kademe 
aylığını alırlar. 

Adaylık süresi sonunda temcUi memurların alacakları aylıklar : 

MADDE 159. -— Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümleri dairesinde temelli memur olarak 
atananlar sınıf tüzüğünde : 

A) Adaylığın derece olarak tesbit edildiği hallerde üst derecenin ilk kademe göstergesine teka
bül eden aylığını, 

B) Adaylığın derece olarak tesbit edilmediği hallerde aynı derece içinde bir ileri kademe gös
tergesine tekabül eden aylığı alırlar. 
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MADDE 153. — Millet Meclisi metninin 153 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Katsayı : 

MADDE 154. — Genel bütçede, her yıl, bu kanuna tabi kurumların sınıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkların eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir tek 
katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî imkânları göz-
önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. 

Kaıtsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 

MADDE 155. — Millet Meclisi metninin 155 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 156. — Millet Meclisi metninin 156 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 157. — Millet Meclisi metninin 157 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 158. — Millet Meclisi metninin 158 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 159. — Millet Meclisi metnininloO nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kademe ilerlemesinde verilecek ayhk : 

MADDİM 100. — Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden 
aylığı alır. 

IJir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz. 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verilecek ayhk : 

MADDE 161. — Bir sınıf içindeki muhtelif dereceler arasında bir dereceden bir yukarı dere
ceye yükselmeye halk kazanan Devlet memuru, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine teka
bül eden aylığı alır, 

Başka sınıfa geçeri memurun alacağı aylık : 

MADDE 162. — 71 nci maddeye göre başka bir sınıfa gecen Devlet memuru atandığı kadro
nun aylığını alır. Ayrıldığı sınıftaki kadrosundan aldığı aylık tutarının yeni kadrosunun aylık tuta
rından daha yüksek olması, her hangi bir hak talebi için geçerli değildir. 

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu: 

MADDE 163. — İstisnai memurluklara : 
A) Kanunun 60 ncı maddesi (A) bendinin 2 nci fıkrasına göre atananlar görevlerinden ay

rıldıklarında bu göreve gelmezden evvel geldiği sınıfın bıraktığı derecesinin kademesine atanırlar. 
D) Kanunun 60 ncı maddesinin (A) bendinin 3 ncü fıkrası ve (B) bendi hükümlerine göre 

atananlar, bu görevlerinden ayrıldıklarında hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

Aylığın ödeme zamanı : 

MADDE 164. — Devlet, -memurlarına aylılkları her ayin başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma 
ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına, göre; yevmiyeli personelin gündelikleri gün 
hesabiyle hafta veya ay sonlarında ödenir. 

A t anmada aylığa hak kazanma : 

MADDE 165 — Bir göreve aday veya temelli memur olarak atananlar, göreve başladıkları gün
den itibaren aylığa hak kapanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir. 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma: 

MADDE 166. — - Kademe ilerlemesinde Devlet; memuru, bu ilerlemeye ait, onay tarihini taki-
bcden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

Derece yükselmesinde aylığa hak kazanma : 

MADDE 167. — Derece yükselmesinde memur, yüksekliği derece görevine başladığı tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren bir üst derecenin ilk kademe aylığına hak kazanır. 

Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma: 

MADDE 168. — 7.1 nci ve 162 nci maddeler gereğince diğer bir sınıfa gecen memurlar hak kır 
da 165 nci, madde uygulanır. 
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MADDE 160. — Millet Meclisi metninin 100 ncı maddesi aynen kabul cdilmiştiı 

MADDE 161. — Millet Meclisi metninin 161 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDİ] 162. — Millet Meclisi metninin 162 nci maddesi aynen kabul edilmişi ir 

MADDE 163. — Millet Meclisi metninin 163 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDH 164. — Millet Meclisi metninin 161 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDK 165. — Millet Meclisi metninin 165 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 166. — Millet Meclisi metninin \M> ııcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 167, — Millet Meclisi metninin 167 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 168. — Millet Meclisi metninin J68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Başka 'kurumlara atanan memurların aylıkları: 

MADDE 169. — Başka kurumlara atanan ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görev
lerine başlıyan aday ve memurların aylıkları, görevlerine başladıkları tarihi kovalıyan aybaşından 
itibaren yeni kurumlarınca ödenir. 

Yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan aday ve memurlara işe başladıkları tarihten 
ay sonuna kadar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dolayısiyle meydana gelen aylık farkı da 
yeni kurumlarınca ödenir. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü geçenlerin bir ay içerisinde eski kurumlarından peşin olarak aldık
ları aylıkları için kurumlar arası her hangi bir hesaplaşma işlemi yapılmaz ve memurdan geri 
alınmaz. 

Görev yeri değiştirilen memurun izin veya geçici görevde bulunması : 

MADDE 170. — Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken, asıl görev 
yeri değiştirilen memurlar için 62 nci maddedeki süre, izin veya geçici görevin sona ermesinden 
itibaren başlar. Bu durumdaki memurların eski aylıkları tam olarak ödenir. 

Sayman ve mutemetlerin devir süresi : 

MADDE 171. — Hesaplarım yerlerine gelenlere devir zorunda bulunau saymanlara, bir ayı 
aşmamak üzere devir sonuna kadar aylıkları tam olarak ödenir. Bu halde 62 nci maddede yazılı 
süreler, devrin bitimi tarihinden başlar. 

Sayman mutemetleri için devir süresi 15 gündür. 

Görev yeri değiştirilenlerdeîi eski görevlerine devamları tebliğ edilenler : 

MADDE 172. — Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca 
yazılı olarak tebliğ edilenlere eski aylıkları tam olarak ödonir. Bu takdirde 62 nci maddedeki sü
re : 

A) Yerlerine atananların gelişi, 
B) Yeni görevlerine hareketlerinin kurumlarınca kendilerine tebliği, 
tarihinden başlar. 

Vekâht aylıklarına hak kazanma : 

MADDE 173. — Vekâlet aylıklarına : 
A) Boş kadro ya vekâlet edenler bu göreve başladıkları tarihten, 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 günden 

fazla devam eden süre için bu sürenin bitimini takibeden iş gününden, başka kurumlardan vekâ
let ettirilenler işe başladıkları tarihten, 

itibaren hak kazanırlar. 
Boş kadroya vekâlet edenlere üç aydan fazla vekâlet aylığı verilmez. 

Vekâlet görevinin fiilen yapılması şartı : 

MADDE 174. — Vekâlet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. 

Vekalet aylığı miktarı : 

MADDE 175. — Bir göreve vekâleten atananlara vekâlet edilen kadro aylığının üçte biri veri
lir. 

Tertiplerinde karşılığı bulunmıyan hallerde vekâlet aylıkları kadro tasarruflarından ödenir. 
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MADDE 169. — .Millet Meclisi metninin 169 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 170. — Millet Meclisi metninin 170 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 171. — Millet Meclisi metninin 171 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 172. — Millet Meclisi metninin 172 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 173. — Millet Meclisi metninin 173 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 174. — Millet Meclisi metninin 174 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 175. — Millet Meclisi metninin 175 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ders saati ve konferans ücretlerinin hesaplanman: 

MADDE 170. — 89 neu madde gereğince kendilerine ders görevi verilenlere aşağıdaki usulle, 
kadrolarından, ders saati başına ücret ödenir : 

A) Ders ücreti toplamı, kadrosunun ilk kademe aylığının tutarını geçemez. 
B) Bir ders tieretinin tutarı, kadro ilk kademe aylığının, bir ay içinde kanunen okutulması 

zorunlu bulunan ders adedine bölünmesi sonucunda elde edilen miktardır. 
O) Bir kadro karşılığı olan ders saatleri zaruret halinde birden fazla kişilere verilebilir. Bu 

takdirde, her birine (B) bendi gergince hesaplanan ders ücreti ödenir. 
Ders saati ücretlerinin hesaplanması, ödeme şekilleri ve buna dair diğer hususlar Millî Eğitim 

ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanacak yönetmelikte gös
terilen usullerle düzenlenir. 

Yolluk giderleri ve gündelikleri : 

MADDE 177. — Bu kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürek
li veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki 
özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre 
ödenir. 

Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 178. — Günlük çalışma saatleri dışında vazife görmeyi gerektirecek bir hüviyet taşıyan 
hizmetlerde ve sınıf tüzüklerinde belirtilen hal ve şartlarda, bu kanuna tâbi kurumlarda çalışan 
Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti verilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluşu içinde, kanunlarla belirli ve bizzat yapılması gerek
li icrai yetkiler verilmiş bulunan memuriyet kadrolarının boş olması halinde bu görevlere vekil ola
rak atanan hekim ve tababet şubeleri mensuplarına, esas görevlerinin sınıf tüzüklerinde belirtilecek 
günlük çalışma saatleri dışında yapacakları görev için fazla çalışma ücreti verilebilir. 

Hangi hallerde kimlere ve ne miktarda fazla çalışma ücreti verileceği ve buna dair hususlar il
gili Bakanlık ve kurumların, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin hazırlıya-
caklan yönetmelikle belirtilir. 

Temsil giderleri ve yönetmeliği : 

MADDE 179. — Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler 
icabı temsilî mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve 
bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları : 

MADDE 180. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya 1.56 ncı maddeye göre aylık alabi
lecek Devlet memurlarından bu görevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara 
atanma emrinin kendilerine tebliğ tarihine kadar olan aylıkları 156 ncı maddeye göre ödenir. An
cak adı geçen memurlardan, yurt içinde bir göreve atanmalarında, yerine atananların gelişine ka
dar bekleme emri alanlara, kendilerinin atanma tarihinden itibaren en çok iki aylıkları 156 ncı mad
deye göre ödenebilir. 

Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları: 

MADDE 181. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok 
bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir. 
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MADDE 176. — Millet Meclisi metninin 176 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 177. — Millet Meclisi metninin 177 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 178. — Millet Meclisi metninin 178 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 179. — Millet Meclisi metninin 179 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 180. — Millet Meclisi metninin 180 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 181. — Millet Meclisi metninin 181 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları : 

MAD.DU 182. — Yukarıdaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulu
nan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atılmala
rında 180 nci madde hükmü uygulanır. 

Hazarda eğitim re manevra için silâh allına alınanların aylıklarının ödenmesi : 

MADDHI 183. — Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silâh altı
na alınan .'Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir. 

Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldık
ları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askerî kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi ka
zandıkları tarihten itibaren silâh altında bulundukları sürece Millî Savunma Bakanlığı tarafından öde
nir. 

Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi : 

MADDE 184. — Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silâh altına alınan Devlet memurlarına 
rütbeli olsun, olmasın silâh altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir. 

A) Yedek subay, yedek askerî memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları 
Millî Savunma Bakanlığınca ödenir. 

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaiki 
fark kurumlarınca ödenir. 

B) (A) Bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca öde
nil*. 

Sefer haline geçişi» silâh altında bulunan memurların aylıkları : 

MADDE 185. — Sefer haline geçiş sırasında 183 ncü maddeye göre silâh altında bulunan Devlet 
memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 ncü maddeye gö
re ödenir. 

Silâh altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları: 

MADDE 186. — Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına 
alman Devlet memurlarından, silâh altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaş
tırılanlar hakkında, silâh altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) Bunlardan yedek subay, yedek askerî memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının 
açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 ncü madde hükümleri uygu
lanır. 

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan acık aylığının verilmesine 
devam olunur. 

KISIM — VI 

Sosyal haklar ve yardımlar 

Emeklilik hakları: 

MADDE 187. — Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri ha
linde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir. 
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MADDE 182. — Millet Meclisi metninin 182 nei madde&i aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 183. — Millet Meclisi metninin 183 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 184.. — Millet Meclisi metninin 184 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 185. — Millet Meclisi metninin 185 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 186. — Millet Meclisi metninin 186 neı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 187. — Millet Meclisi metninin 187 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C, Senatosu ( S. Sayısı : G64 ) 



- tö -
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Hastalık ve Analık Sigortası: 

MADDE 188. — A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile meslekî 
hastalık, 

B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının 
hastalık ve analık, 

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca 
uygulanan ig kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağ
lananlar hariç) hastalık ve analık, 

Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve ana
lık, 

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan 
gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık, 

Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır. 
Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir. 
Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul 

edilen hak ve yardımlardan az olamaz. 

Yeniden işe alıştırma : 

MADDE 189. — Malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabile
ceği umulanlar, eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üze
re işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

îşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda gösterilir. 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 

MADDE 190. — Özel kanunlarla Devlet memurlarının istekleriyle katılabilecekleri sosyal sigor
ta, dinlenme kampları ve yardımlaşma kurumları da kurulabilir. 

Emeklilik ikramiyesi : 

MADDE 191. — Emekli veya malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından emekliliğe tabi ey
lemli hizmet süresi 30 yıl veya daha fazla olanlara, her eylemli hizmet yılı için, bağlamaya esas tutu
lan aylıklarının yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katım geçemez. 
Eylemli hizmet süresi 25 yıl ile 30 yıl arasında olanlardan yaş haddi veya malûllük sebebiyle ay

lık bağlananlara da birinci fıkradaki esaslara göre ikramiye verilir. 
ikramiyenin hesabında, 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara 

alınmaz. 
Eylemli hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla olanlardan emekli veya malûllük aylığı bağlanma

dan ölenler için yukardaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak kazanan dul 
ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu ikramiyeleri, dul ve yetimlerine verilir. 

Emeklilik ikramiyelerinin ödenmesi : 

MADDE 192. — Devlet memurlarının ikramiyeleri emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları 
bağlanırken bu aylıkları ödemekle görevli kuram tarafından tahakkuk ettirilerek verilir ve yazı 
ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içerisinde kurumlarınca, görevli kuruma ödenir. 
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MADDE 188. — Millet Meclisi metninin 188 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 189. — Millet Meclisi metninin 189 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 190. — Millet Meclisi metninin 190 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 191. — Millet Meclisi metninin 191 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 192. — Millet Meclisi metninin 192 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet memurları için konut : 

MADDE 193. — Devlet memurlarının, 
A) Lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihtiyaçları, imar ve İskân Bakanlığınca 

tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca Onanacak programlar gereğince, genel veya katma bütçelerce her 
yıl konulacak ödeneklerle, 

B) Mülk konutu ihtiyacı için sosyal ipotek kredisi, memurların da iştiraki suretiyle, emekli ay
lıklarını ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek, 

fondan karşılanır. 
Bu madde hükümleri özel kanunlarla düzenlenir. 

Bâzı Devlet memurlan için konut taksisi : 

MADDE 194. — Kurumlar, kuruluş ve görev kanunlarında belirtilen yerlerde ve görevlerde 
çalışacak personeli için kira karşılığı olmadan eşyalı ve eşyasız konut tahsis edebilirler. Bu konut
ların tahsis ve idare şekli Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tarafından 
birlikte hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Mahrumiyet yeri ödeneği : 

MADDE 195. — Memlekettin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartları dola-
yısiyle Devlet memurlarının yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlerine, sürekli gö
revle atananlara, o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilir. 

Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi : ' J 

MADDE 196. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman ve hangi hallerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü şekil 
ve şartları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onana
cak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir yeniden tesbit olunur. 
Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

Miktarı: 

MADDE 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği 4 derece; üzerinden ödenir. Birinci derece mahru
miyet yeri ödeneği her yıl bütçe kanunlarında belirtilir. Diğer mahrumiyet yerlerinin ödenek
leri aşağıda gösterilen oranlara göre hesabohmur: 

Mahrumiyet ödenek 
derecesi oranı 

1 % 100 
2 % 75 
3 % 50 
4 % 25 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü : 

MADDE 1S8. — Mahrumiyet yeri ödeneği bu yerlerde göreve başlandığı günü takibeden ay 
başından itibaren ve aylıklarla birlikte kesintisiz ödenir. 

Başka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 
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MADDE 193. — Millet Meclisi ınotninitı 19l> neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 194. — Millet Meclisi metninin 194 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 195. — Millet Meclisi metninin 195 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 196. — Millet Meclisi metninin 190 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 197. — Millet Meclisi metninin 197 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 198. — Millet Meclisi metninin 198 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Öğrenim bursları ve yurtla/n : 

MADDE 199. — Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğu
nun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hak
kını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indirimin
den faydalanırlar. 

Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların 
her biri için % 50 si oranındadır. İndirim sonueınıda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden 
ödenir. 

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Millî Eğitim 
Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse 
aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği: 

MADDE 200. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta 
kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs kaklarının devamı : 

MADDE 201. — Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tâbi olmayan yerlerdeki bir 
göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, 
bulundukları ders yılı sonuna kadar; kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit 
dönemi sonuna kadar devam eder. 

Aile yardımı ödeneği : 

MADDE 202. •— Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. 
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi ve çocukları 

için her yıl Bütçe Kanunlarında tesbit edilecek miktar üzerinden ödenir. 
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükümü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini 

de kararında belirtir. 
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. 

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü : 

MADDE 203. — Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. 
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. 
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için hacz

edilemez. 

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma : 

MADDE 204. — Memur, eş için ödenen aile yardımı Ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen 
yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hakkazanır. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme : 

MADDE 205. — Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya 
eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı madde
deki hallerin vukuunu takibeden ay başından itibaren kaybeder. 
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MADDE 199. — Millet Meclisi metninin 199 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 200. — Millet Meclisi metninin 200 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 201. — Millet Meclisi metninin 201 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 202. — Millet Meclisi metninin 202 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 208. — Millet Meclisi metninin 208 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 204. — Millet Meclisi metninin 204 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 205. — Millet Meclisi metninin 205 nci maddesi aynen kabul edilmişti!-. 
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Çocuk için aile yardımı ödeneği vcrilmiyccek haller : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 
1. Evlenen çocuklar, 
2. Evlât edinilmiş çocuklar, 
3. 19 yaşını dolduran çocuklar. 

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarna 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 
yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve çalısamıyaeak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz 
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

4. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek, veya, tüzel kişiler yanında her ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar 
hariç), 

5. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

Doğum yardımı ödeneği : 

MADDE 207. — Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere her yıl Bütçe Kanunu ile tes
bit edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği ve rilir. 

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. 
Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar' için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksı

zın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez. 

ölüm yardımı ödeneği : 

MADDE 208. — Devlet memurlarından, 
A) Memur olmıyan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu Ölenlere memurun almakta 

bulunduğu aylığın bir aylığı tutarında, 
B) Memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş 

ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine son aylığının 
iki aylığı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. 

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın 
saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. 

Yurt dışında sürekli görevle bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı 
maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

Tedavi yardımı : 

MADDE 209. — Devlet memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ço
cuklarının yurt içinde veya yurt dışında hastalan maları halinde evlerinde veya resmî veya özel sağ
lık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavilerine, bulundukları yerdeki resmî tabip raporu 
(Yurt dışında mahallî usule göre) lüzum gösterilenlerin tedavi ve yol giderleri ödenir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanesi 
raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiş olması halinde tedavi
leri için yurt dışına gönderilir. Bu memurların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. 

Cenaze masrafları : 

MADDE 210. — Devlet memurlarının ölümleri halimle cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. 
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan Devlet memurlarından ölenlerle sürekli gö-
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Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek hallet' : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez : 
1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşını dolduran çocuklar, 

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 
yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yasını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve calışanuyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz 
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olur
sa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar ha
riç), 

4. Burs alan veva Devletçe okutulan çocuklar. 

MADDE 207, — Millet Meclisi metninin 207 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDU 208. — Millet Meclisi metninin 20S nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 209, — Millet Meclisi metninin 209 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cenaze, masrafları : 

MADDE 210. — Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. 
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan Devlet memurlarından ölenJerle sürekli görev 
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revlerde bulunanların eş ve bakanakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarından ölenlerin ce
nazelerinin yurda getirilmesi için zaruri giderler kurumlarınca ödenir. 

Yukarıdaki ve bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mü
talâaları alınmak suretiyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde hazırlanacak yönetmeliğe göre 
uygulanır. 

Giyecek yardımı : 

MADDE 211. — Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalana
cakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları bir 
yönetmelik ile tesbit olunur. 

Yiyecek yardımı : 

MADDE 212. —• Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydala
nacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

Yakacak yardımı : 

MADDE 213. -— Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şe
kilde yakacak yardımı ödeneğinden faydalanacakları ve bu yardımın uygulanmasiyle ilgili esaslar 
Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları bir yönetme
likte tesbit olunur. 

KISIM — VII 

Devlet memurlarının yetiştirilmesi 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme yükümlülüğü : 

MADDE 214. — Kurumlar memurlarım, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, verimliliklerini art
tırmak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak amaciyle, sınıflarının «Eğitim yönetmelikleri» inde 
belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirmekle yükümlüdürler. 

Eğitime tabi tutulması gereken kurumlar arası ve kurumsal sınıfların eğitim yönetmelikleri 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanır. 

Eğitim birimleri : 

MADDE 215. — Her kurumda, yetiştirme faaliyet' İni düzenlemek, yürütmek ve değerlendir
mekle görevli bir «Eğitim birimi»-kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri 
«Merkez Eğitim Birimi» adını alır. 

Eğitim merkezleri : 

MADDE 216. — Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarım karşılamak üzere eğitim merkezleri 
açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri de açılabi
lir. 

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin görü
şü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
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lerde bulunanların es ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarından ölenlerin cenaze
lerinin yurda getirilmesi için zaruri giderler kurumlarınca ödenir. 

Yukardaki ve bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalâa
ları alınmak suretiyle Başbakanlık Devlet Personel. Dairesince luızırlanacak yönetmeliğe göre uygu
lanır. 

MADDE 211. — Millet Meclisi metninin 211 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 212. — Millet Meclisi metninin 212 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 213. — Millet Meclisi metninin 2L8 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 214. — Millet Meclisi metninin 2J4 ucü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 215. — Millet Meclisi metninin 215 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 216. — Millet Meclisi metninin 216 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet memurları eğitimi Genel plânı: 

MADDE 217. — Devlet memurları eğitimi genel plânı, Maliye ve Millî Eğitim bafcanlıklaıriyle 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili kurumların 
görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe koamLur. 

Yurt dışında yetiştirme : 

MADDE 218. — Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya 
yetiştirme - eğitim m erke /Jetinde de yetiştirilebilirler. 

Ilımlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dal
da, öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesince 
kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi verilebilir. 

Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 ncu madde hükümleri uygulanır. 

Rapor verme : 

MADDE 219. — Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalış
malarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesine bir raporla bildirmek zorundadırlar. 

Koordinasyon ve denetleme : 

MADDE 220. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim 
programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koor-
dine etmek ve denetlemekle görevlidir. 

Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi : 

MADDE 221. —- Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle: 
A) Kendi bünyeleri içerisinde meslekî öğrenim ve eğitim yapabilirler. 
B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 
(!) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 

fleçme usulü : 

MADDE 222. --- Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sı
navı ile seçilirler. 

Öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetmelikler : 

MADDE 223. — Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere dkıu 
ve kurslar açılabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, 
okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma 
veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşleri alınmak 
suretiyle, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıfclariyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin birlüfcta 
hazırlıyaeakları yönetmeliklerde belirtilir. 

Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk eden
ler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel kanun 
ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır. 
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MADDE 217. -- Millet Meclisi metninin 21.7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 218. — Millet Meclisi metninin 2.18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 219. — Millet Meclisi metninin 219 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 220. — Millet Meclisi metninin 220 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. MADDE 221. — Millet Meclisi metninin 221 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 222. — Millet Meclisi metninin 222 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 223. — Millet Meclisi metninin 223 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 664 ) 



— 82 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

M cebim hizmet : 

MADDE 224. — Devlet tarafından okutulanlardan; 
Yurt içinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler öğrenim süreleri kadar (Tatiller dâhil), 
Yurt dışındaki öğretim kuramlarında Devlet hesabına öğrenimlerim bitiren öğrenciler öğre

nim sürelerinin iki katı kadar (Tatiller dâhil.), 
Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere 

gönderilen Devlet memurları yurt dışında kaldıkları sürenin iki kah kadar, 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar kurumlarınca yarışma sınavımı tabi tutulmaksızın ata

nırlar. 

Mecburi hizmetlilerin kurumlarına başvurmaları : 

MADDE 225. —• Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin 
bitiminden itibaren en çok bir ay içinde 'kanunlarına başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan : 

A) Başvuranların, başvurma tarihinden itibaren on geç üç ay içinde bir göreve atanmıyanla-
rın mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Bu durumun ihdasına sebebiyet veren memurlar bun 
dan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. 

B) Başvurmıyaniar veya atanma için gereMi belgelerini tamamlamıyanlar yol giderleri de dâ
hil olmak üzere kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunaın bütün masrafları iki kat olarak ödeme 
ye mecburdurlar. 

C) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebi 
ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki 
kat olarak ödemek zorundadırlar. 

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. 

KIŞIM — vra 
Çeşitli hükümler 

Görüşme ve Danışma kurulları : 

MADDE 226. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle ortaya çıkabilecek meselelerde ve genel 
olarak kamu personelinin ödevleri, hakları, çalışma şartları, yükümleri ve kamu hizmetlerinin yü
rütülmesi ile ilgili konularda mütalâa vermek üzere : 

A) Genel nitelikteki konular bakımından merkezî, 
B) Bir kurumla ilgili konular bakımından o kurum personeli için, 
C) Kurumlar arası sınıfla ilgili konular bakımından o sınıf personeli için, 
D) Kurumsal sınıflarla ilgili konular bakımından o kurulun personeli için, 
Görüşme ve danışma kurulları kurulur. 
(A) bendindeki görüşme ve danışma kurulları Devlet Personel Heyeti Başkanının başkanlı

ğında toplanır. 
(B), (C) ve (D) bendi erindeki Görüşme ve Danışma Kurullarının başkanlıkları 231 nci mad

dede yazılı tüzükte gösterilir. 
(A) bendindeki kurullar istişari kararlarını doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna, 
(B) bendindeki kurullar istişari kararlarım ilgili kurumun en yüksek karar organına. 
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MADDE 224. — Millet Meclisi metninin 224 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 225. — Millet Meclisi metninin 225 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 226, — Millet Meclisi metninin 226 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(C) bendindeki kurullar istişari kararlarım Devlet Personel Heyetine, 
(D) bendindeki kurullar istişari kararlarını ilgili kurumların en yüksek karar organlarına 

sunarlar. Bu istişari kararlar, varsa, muhalefet şerhleri ile birlikte Resmî Gazetede yayınlanır. 
Görüşme ve Danışma Kurulları, Devlet Personeli sendikalarınca, veya meslek birliklerince, 

federasyonlarjnca veya konfederasyonlarmca kendi üyeleri arasından seçilecek personel temsilci
leriyle yetkili organlarca yine personel arasından atanacak idare temsilcilerinden meydana gelir. 

Personel temsilcileri ile idare temsilcilerinin sayıca eşitliği şarttır. 
idare, personelle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname tasarılarının hazırlanmasında 

ve personelin ödevlerini, haklarını, çalışma şartlarını ve yükümlerini düzenleyici nitelikteki ge
nel kararların alınmasında ilgili görüşme ve danışma kurullarının görüşünü istemekle yüküm
lüdür. 

Bir kurumun genel bütünlüğüne veya bir kısmına veya bir meslek veya uzmanlık koluna 
aidolmak üzere kurulan bir personel sendikası veya meslek birliği, federasyonu veya konfederas
yonu, üye sayısı, o kısım ve kurum veya kurumlar veya uzmanlık kolu veya kolları kadrolarınım 
% 10 unu aşmadıkça görüşme ve danışma kurullarına temsilci gönderemez ve müracaatta bulu
namaz. 

Kamu personeli yüksek kurulu : 

MADDE 227. — Genel nitelikteki konular bakımından bütün kamu personeli için kurulacak 
olan merkezî görüşme ve danışma organı «Kamu personeli yüksek kurulu» adını alır. Kamu per
soneli yüksek kurulu şu üyelerden kurulur: 

A) idare temsilcileri: 
1. Devlet Personel Heyeti Başkam, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakanlık müsteşarı; 
3. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Genel müdürleri arasından Bakanlar Kurulunca üç yıl sürey

le görevlendirilecek bir genel müdür; 
4. Belediye başkanları arasından içişleri Bakanlığınca bir belediye seçimleri dönemi boyun

ca görevlendirilecek bir belediye başkanı. , 
B) Kamu personeli temsilcileri : 
ilgili personel sendikalarının ve meslek birliklerinin en yüksek yetkili organları tarafından 

kendi tüzükleri gereğince üç yıl süreyle seçilmek üzere; 
1. Devlet memurlarını temsil edecek yedi üye; 
2. Kamu iktisadi Teşebbüsleri memurlarını temsil edecek üç üye; 
3. Belediyeler memurlarını temsil edecek iki üye; 
4. özel idareler memurlarını temsil edecek bir üye. 

Kamu Personeli Yüksek Kurulu karar verme usulü: 

MADDE 228. — Kamu Personeli Yüksek Kurulu, kamu personeliyle ilgili bütün meselelerde 
personel temsilcileriyle idare temsilcilerini bir araya getiren en yüksek görüşme ve danışma organı 
olarak çalışır; ancak, Devlet, Kamu iktisadi Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idareler personeli 
için ayrı ayrı kurulmuş olan görüşme ve danışma kuruUarı ile kurumlar ve sınıflar için kurulmuş 
olan görüşme ve danışma kurullarının görüşünü almadan kendileriyle ilgili istişari karar vere
mez. 
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Karnu personeli yüksek kurulu : 

MADDE 227. — Genel nitelikteki konular bakımından bütün kamu personeli için kurulacak 
olan merkezî görüşme ve danışma organı «Kamu personeli yüksek kurulu» adını alır. Kamu per
soneli yüksek kurulu şu üyelerden kurulur : 

A) idare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakanlık müsteşarı; 
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel müdürleri arasından Bakanlar Kurulunca üç yıl sürey

le görevlendirilecek bir genel müdür; 
4. Belediye başkanları arasından İçişleri Bakanlığınca bir belediye seçimleri dönemi boyun

ca görevlendirilecek bir belediye başkanı. 
B) Kamu personeli temsilcileri : 
ilgili personel sendikalarının ve meslek birliklerinin en yüksek yetkili organları tarafından 

kendi tüzükleri gereğince üç yıl süreyle seçilmek üzere; 
1. Devlet memurlarını temsil edecek sekiz üye; 
2. Kamu iktisadi Teşebbüsleri memurlarım temsil edecek üç üye; 
3. Belediyeler memurlarım temsil edecek iki üye; 
4. özel idareler memurlarını temsil edecek bir üye. 

MADDE 228. — Millet Meclisi metninin 228 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Memurları Yüksek Kurulu : 

MADDE 229. — Bütün Devlet memurları için kurulacak olan merkezî görüşme ve danışına or
ganı «Devlet Memurları Yüksek Kurulu» adını alır. Devlet Memurları Yüksek Kurulu şu üyelerden 
kurulur : 

A) İdare temsilcileri ; 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri, 
2. Bakanlar Kurulunca seçüecek 5 bakanlık müsteşarı. 
B) Devlet memurları temsilcileri : 
Devlet memurları sendikalarının veya meslek birliklerinin, veya Devlet personeli teşekküllerinin 

eti yüksek yetkili organlarınca, kendi tüzüklerine göre, Devlet Memurları Kanununa tabi .kendi üye
leri arasından ve çeşitli sınıfların hakkaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süreyle seçilecek onbir 
üye. 

Diğer personel için kurulacak kurullar : 

MADDE 230. — Kamu iktisadi Teşekkülleri, belediyeler ve özel idareler personeli için kurulacak 
görüşme ve danışma kurullarının adları ve üyelikleri bu personel için çıkarılacak kanunlarda gös
terilir. 

Görüşme ve danışma kurulları ile ilgüi tüzük ve yönetmelikler : 

MADDE 281. — Görüşme ve danışma kurullar mm çalışma tarzları, »toplantı esasları, zaruri gi
derlerinin nasıl karşılanacağı, kurumlararası sınıf kurullarının adları, üye sayıları, bunlardaki idare 
temsilcilerinin atanma usulleri ve başka hususlar Başbakanlık Devlet Personel Heyetince düzenle
necek bir tüzükle gösterilir. Bir kurum çerçevesindeki görüşme ve danışma kuruUariyle ilgili husus
lar, o 'kurumca hazırlanıp Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin incelemesinden geçirilerek bu ka
nun hükümlerine göre yayınlanacak olan yönetmeliklerle düzenlenir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler : 

MADDE 232. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askerî Mahkeme
ler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mev
zuatın uygulanmasını sağlama bakımından bu kanunda açıklanan, 

Kadroların tesbitti hakkındaki 33 ncü madde, 
Kadroların hazırlanması hakkındaki 34 ncü madde, 
Genel kadro tasıarısının hazırlanması hakkında 35 nci madde, 
Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 nci madde, 
Çalışma saatleri hakkındaki 9*9 ncu madde, 
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti hakkındaki 100 ncü madde, 
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tesbiti hakkındaki 

L01 nci madde, 
Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 nci madde, 
hükümleri uygulanmaz. 
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Devlet Memurları Yüksek Kurulu : 

MADDE 229. — Bütün Devlet memurları için kurulacak olan merkezî görüşme ve danışma or
ganı «Devlet Memurları Yüksek Kurulu» adını alır. Devlet Memurları Yüksek Kurulu şu üye
lerden kurulur: 

A) İdare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri, 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 bakanlık müsteşarı. 
B) Devlet memurları temsilcileri : 
Devlet memurları sendikalarının veya meslek birliklerinin, veya Devlet personeli teşekkülleri

nin en yüksek yetkili organlarınca, kendi tüzüklerine göre, Devlet Memurları Kanununa tabi 
kendi üyeleri arasından ve çeşitli sınıfların hakkaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süreyle 
seçilecek oniki üye. 

MADDE 230. — Millet Meclisi metninin 230 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 231. — Millet Meclisi metninin 231 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 232. — Millet Meclisi metninin 232 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmam devam olunacak hükümler: 

MADDE 233. — Bu kanun 7 nci bölümünde yer alan «disiplin» e ait 124 - 136 ncı maddelerin
deki hükümlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında uygulanmasından, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve yargılama usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır. 

MADDE 234. — Bu kanunun 15 nci maddesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin öğretim 
üyeleri ve yardımcıları hakkında uygulanmaz. 

Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar : 

MADDE 235. — Genel Kadro Kanununda yer almıyan devletler veya milletlerarası kuruluşlar 
nezdinde, siyasi, ekonomik, sosyal sebeplerle derhal diplomatik veya konsüler misyonlarla dele
gasyonların açılması Dışişleri Bakanlığınca zaruri görüldüğü takdirde bunlara gereken tâyinler, 
Hükümetin bu konuda alacağı prensip kararma uyularak, Dışişleri Bakanlığınca derhal yapılır ve 
tâyin tarihinden itibaren en geç onbeş gün zarfında bu kadroların Genel Kadro Kanununda yer 
almasına matuf tasarı, 34 ncü madde hükmüne uygun olarak hazırlanıp Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Genel Kadro Kanununda yer alan diplomatik, konsüler misyon veya delegasyonların kadrola
rında aynı sebeple yapılması gerekli görülen de ğişiklikler de aynı usulle yürütülür. 

Diğer taraftan diplomatik veya konsüler misyonlarla delegasyonlara geçici görevle gönderil
melerine veya aynı şekilde merkeze alınmalarına Dışişleri Bakanlığınca lüzum görülecek memurla
rın mahallinde devamlı olarak kalmaları gerektiği ve mevcut kadrolar buna müsaidolmadığı tak
dirde, kadro muameleleri bilâhara aynı şekilde tekemmül ettirilir. 

KISIM — IX 

Geçici hükümler 

Sınıflar hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi : 

GEÇİCt MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılacak Devlet memurları için, birleşik 
yetişme ve meslek niteliklerine göre, tesisini öngördükleri sınıflar hakkındaki tekliflerini, hiz
metlerin kurum içinde birbirleriyle olan değer oranlarını matematik formüllerle belirterek, bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Dairesine bildi
rirler. 

Bu kanuna tabi kurumlar sınıflandırma konusu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin istiyeceği her türlü bilgiyi verirler. 

Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Dairesine ve Maliye Bakanlığına bildiril
mesi : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak üç ay içinde, bu kanuna tabi 
kurumların yukarıki madde hükmüne göre tesisini teklif ettikleri sınıflara uygun olarak 33 ncü mad
de gereğince düzenliyecekleri kadroları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığına 
bildirirler. 
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MADDE 233. — Millet Meclisi metninin 233 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 234. — Millet Meclisi metninin 234 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 235. — Millet Meclisi metninin 235 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi : 

GEÇİCİ MADDE 8. — 85 nci maddede belirtilen Genel Kadro Kanununun ve sınıf tüzükleri
nin yürürlüğe girmesiyle o tarihte bu kanuna tabi kurumlarda her ne ad altında olursa olsun, bir 
kadroda çalışan personelin bu kanun hükümlerine uygun olarak yeni sınıf kadrolarına intibak iş
lemlerine başlanır. 

Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurumlararası sınıflarla kurumsal sınıflara girecek personelin intibakı 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin gözetimi ve kurumlarla işbirliği ile yapılır. 

Memurların intibakında malî esaslar : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanıma tabi kurumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde belirtilen 
nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanun ve buna ek 24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun 1 nei maddesi ile tesbit 
edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark, derece yükselmesi ve, kademe ilerle
mesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin istisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu niteliğin 

bulunmadığı yeni kadrolara atananlar intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara ata

nan, 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası uyarın

ca 1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan, aradaki farkı Bakanlar Kurulu Kararı ile tazminat 
olarak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değişti
ren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların 1, 2 
veya 3 üst derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan yeni kadrolara atanan, 

5. Özel kanunları gereğince ödenek (Temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli gö
revlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların de
rece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık tu
tarlarından veya aylık ve ödenek toplamı tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, derece yükselmesi 
ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda gire
cekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gereğince (»denebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar tamamı ile ortadan kalkıncaya kadar her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere konula
cak ödeneklerle karşılanır. 

Daimî hizmetlerin intibakında malî esaslar : 

GEÇİCİ MADDE 6. •— Bu kanuna tabi kurumlarda bütçelerin (D) ve (S) cetvellerine dâhil 
kadrolarında bulunan daimî hizmetlilerin sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara 
göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları ayıık tutarları, bunların intibak 
sırasında aynı görevde kalmaları şartı ile 7244 sayılı Kanunun 5 nci ve 24 . 2 . 1961 tarihli ve 
263 sayılı Kanunun birinci maddesiyle tesbit edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu takdirde, 
aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle gideri]inceye kadar, ödenmekte 
devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geçici hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu kanuna tâbi kurumlarda, bütçelerin (E) cetveline dâhil tertiplerden 
alman kadrolarda çalışan personelden sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyan
lar, halen bulundukları kadrolarda aldıkları ücretleri ne olursa olsun, yeni atandıkları smıf kadrola
rında girebilecekleri derecelerin ilk kademe aylıklarını alırlar. 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intibahında malî esaslar : 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanuna tâbi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Personel Yönetmeliği» 
ne göre alman yevmiye kadrolarında çalışan personelden, sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve di
ğer şartları taşıyanlar, halen bulundukları kadrolarda aldıkları yevmiyeleri ne olursa olsun, yeni 
atandıkları smıf kadrolarında girebilecekleri derece ve kademe aylıklarını alırlar. 

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı : 

GEÇİCİ MADDE 9. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi kapsa
nma giren kurumların yönetici, bilimsel, teknik ve meslekî sahalarında çalışmış olupta bu konu
nun yayımı tarihinden en çok 10 yıl önce kendi istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurumlar dı
şında kalmış olan personelden girebilecekleri smıf tüzüklerinde nitelik ve diğer şartları haiz ol
maları sebebiyle smıf kadrolarına atananlara dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem 
hakkı tanınır. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının «b»' bendini 
değiştiren 6422 veya 6435 numaralı kanunlara göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine emekliye 
sevk edilip te Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya idari yargı mercilerinden iptal karan al
mış olanlarla alacak olanların yeni smıf kadrolarına atanmış olanlarla atanacak olanlardan yeni 
sınıf kadrolarına atananlara da dışarıda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem hakkı tanınır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiycnlerin, girecekleri sınıf tüzüklerinin yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri şarttır. 

Belh'li sınıflara dönecekler : 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Geçici 9 ncu madde hükmünün yönetici smıf ile bilimsel, teknik ve 
meslekî sınıflardan hangileri için uygulanacağı, smıf tüzüklerinde belirtilir. 

öğretmenlik meslekine döneceklere tanınan kıdem hakkı : 

GEÇÎCÎ MADDE 11. — Bu kanunun yayımı tarihinden en çok on yıl önce öğrotmenlikten iste
ği ile ayrılmış olup da 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü caddesi kapsamına giren 
kurumlarda çalışmış olanlardan öğretmenlik meslekine dönmek istiycnlerin, smıf tüzüklerinin ya
yımı tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmelori halinde, bu kurumlarda kaldıkları sürenin 
tfamamı kıdemlerine eklenir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalış ıcak personele tanınan kıdem hakkı : 

GEÇÎCÎ MADDE 12. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlarda hiç çalışmamış veya bu ku
rumlarda çalışrp da kendi istekleriyle ayrılmış olan hekim ve tababet şubeleri mensupları, 5.1.1961 
tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde aynı kanunun 26 ncı maddesinde söz konusu edilen kadro-
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GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi metninin gerici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. -*- Millet Meclisi metilinin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİ0İ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi metni :in geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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lanı, sırat" tüzüklerinde belirtilen nitelikleri taşımaik şartiyle meslekî tahsillerini bitirdikleri tarih 
ler göz önünde tutulmak suretiyle, gecen sürenin tamamı terfi sürelerinde hcsabedilerek emsal 
1 erine eşit olarak intibakları yapılıp atanabilirler. 

Sağhk hizmetterinin sosyalleştirilmesinde çalın tınlan personele uygulanacak malî hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre mukavele ile çalışmakta olan sağlık personelinin, sınıf tüzük
lerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri derece ve kademelerinde alacakları ay
lık tutarları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları mukavele ücretlerinden aşağa ise, ara
daki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilineiye kadar1 ödenmekte devara 
olunur. 

İntibak işlerinde uygulanacak esas ve ölçüler : 

GEÇİCİ MADDE 14. — Yukardaki maddeler uyarınca intibak işlemlerinin yapılmasında uyu
lacak esas ve ölçüler sınıf tüzüklerinde belirtilir. 

Bu intibak işlemlerinde personelin; 
1. Öğrenim ve yetişme durumu, 
2. Kamu hizmetlerinde çalıştığı sürece almış olduğu sicil durmu, 
3. Kamu hizmetlerinde geçirdiği hizmet süresi, 
4. Kamu hizmetlerinde bulunduğu görevlerin önemi ve değeri, tüzük hükümlerinin tesbitinde 

göz önünde tutulur. 

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı: 

GEÇİCİ MADDE 15. —- Hâkimler, savcılar ve yardımcıları ile bu sınıftan sayılanlar, subay, 
askerî memur ve astsubaylar, üniversite öğretim üyeleri ile yardımcıları, özel idare ve belediyeler 
personeli hakkında, özel kanunları yürürlüğe giriııciye kadar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı 
Maaş, 1453 sayılı Zabitan ve Askerî Memurlarım Maaşatı, 2556 sayılı Hâkimler, 3656 sayılı Dev
let memurları aylıklarımın tevhit ve teadülüne dair, 493(5 sayılı Üniversiteler kanunları ile bun
ların tadil ve eklerinden kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
c f 

Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi : 
GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun malî hükümleriyle sosyal yardımlara ait hükümleri yü

rürlüğe girinceye kadar halen yürürlükte bulunan kanunlara göre verilen aylık, ödenek, yardım 
ve zamların ödenmesine devam olunur. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

GEÇİCİ MADDE 17. - - Halen aynı derecede bulunan ve bu derecedeki kıdem süreleri farklı 
olanların yeni sınıflarının derecelerine intibaklarında : 

A) Derece içindeki her hizmet yık bir kademe; 
B) 6 aydan eksik hizmet süresi olanların hizmetleri 6 ay; 
C) 6 aydan fazla hizmet süresi olanların hizmetleri 1 yıl; 
hesabedilerek kademe intibakları yapılır. 
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GEÇİCİ MADDE 13. — MiJlet Meclisi metninin geçici 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi metninin geçici 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Millet Meclisi metninin geçici 15 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 1G ııci maddesi ayen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Millet Meclisi metninin geçici'17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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334 sayılı Kanundan faydalananların emeldi ikramiyesi : 

GEÇİCİ MADDE 18. — 19 . 9 . 1963 gün ve 334 sayılı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesinden faydalanan Devlet memurları da kanunun 191 nci maddesinin 1 nci ve 
3 ncü fıkralarından faydalanırlar. 

İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi : 

GEÇtCt MADDE 19. — İntibakı yapılacak personelin sınıflara alınması, derece ve kademe
lerinin tesbit, şart ve şekilleri ve genel olarak intibak hükümlerinin uygulanma usulleri Maliye 
Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanıp BakarJar Kurulunca çıkarılacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı. ' 

GEÇlCÎ MADDE 20. — Kanunun 188 nci, 189 ncu, 193 ncü maddeleri hakkında aynı mad 
delerdo yazılı özel kanunlar; 

Kanunun 46 - 52 nei maddeleri hakkında 53 ncü maddedeki yönetmelik, 72 nci maddesi hak
kında aynı maddedeki yönetmelik, 78 nci maddesi hakkında 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci mad
desi hakkında aynı maddedeki yönetmelik, 105 nci ve 106 nci maddeleri hakkında 107 nci madde
deki yönetmelik, 109 - 120 nci maddeleri hakkında 112 nci maddedeki yönetmelik ve 121 nci mad
dedeki tüzük, 123 ncü madde hakkında aynı maddedeki tüzük, 124 - 145 nci maddeleri hakkındaki 
134 ncü maddedeki tüzük, 89 ncu ve 173 ncü maddeler hakkında 173 ncü maddedeki yönetme
lik, 178 ve 179 ncu maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelik, 194 ncü madde hakkında 
aynı maddedeki yönetmelik, 195 - 201 nci maddeler hakkında 196 nci maddedeki yönetmelik, 
209 ncu madde hakkında 210 ncu maddedeki yönetmelik, 211 nci 212 nci, 213 ncü maddeler 
hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci maddeleri hakkında 214 ncü madde
deki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 218 - 225 nci maddeleri hakkında 223 ncü maddedeki 
yönetmelikler ve 226 nci, 227 nci maddeler hakkında 231 nci maddedeki tüzük ve yönetmelik, 

Düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlükteki kanun, tüzük ve yö-
* netmcliklcrin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ödemelerin başlangıç tarihi : 

GEÇİCİ MADDE 21. — Bu kanuna göre yapılacak ödemelerin başlangıç tarihi, kanunun yürür
lüğe girdiği malî yılı takibeden malî yılın başlangıç tarihidir. 

intibak ve Uygulama Komisyonu : 

GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanun hükümlerine göre sınıflandırma hükümleri dışında yapıl
ması gerekli intibak ve uygulama işlemlerini yapmak üzere, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 1 ay içinde Devlet Personel Dairesinde ve Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığı
nın ikişer temsilcisinden müteşekkil «Devlet Memurları Kanunu İntibak ve Uygulama Komisyo
nu» adiyle bir komisyon kurulur. Bu komisyona ilgili kurumun temsilcisi de üye olarak katılır. 
Komisyona Devlet Personel Dairesi temsilcilerinden Devlet Personel Heyeti Üyesi başkanlık eder. 
Bu komisyonda kurumlarını temsil eden memurların kurumları ile bağları devam eder; özlük 
haklan kurumlarınca ödenir. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince yapılması gerekli intibak ve uygulama ile ilgili her 
türlü incelemeyi yapabileceği gibi kurumların memur ve müstahdemlerinin özlük hakları kurum-
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GEÇİCİ MADDE 18. — Millet Meclisi metninin geçici 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'GEÇİCİ MADDE 19. — Millet Meclisi metninin geçici 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Millet Meclisi metninin geçici 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 21. — Millet Meclisi metninin geçici 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Millet Meclisi metninin geçici 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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larmea karşılanmak üzere geçici olarak çalıştırabilir ve gerekirse kurumlar dışından mütehassıs 
veya yardımcı personel de istihdam edebilir. 

Komisyon giderleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak Özel fondan karşılanır. 
Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer personele verilecek ücret ve diğer özlük hakları Bakanlar 

Kurulunca tâyin olunur. Komisyonun çalışma şekli Devlet Personel Heyetince kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren bir ay içinde bir yönetmelikle belli edilir. Komisyonca hazırlanacak 
rapor, teklif ve tavsiyeler Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Devlet Personel Heyetine verilir. 

GEÇİCİ MADDE 23. — ilkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı 
kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvelleri kadrolarında çalışmakta olanların, bu kanunun 
41 nei maddesine göre ilkokul mezunu olmak şartı öngörülecek sınıflarda, 5 sene süre ile çalış
tırılmaları caizdir. 

Bu süre içinde ilkokulu bitirme sınavlarını kazanamıyanlarm görevlerine son verilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

MADDE 23G. — Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hak
kında : 

a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (237 nei maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başına kadar saklı kalmak şartiyle) bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte; 

b) 2 . 7 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 8 . 7 . 1939 tarih ve 3650 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 7244 
sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarım, niteliklerini, atanma ve yetiş
tirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm, ve sorumluluklarım, aylıklarını ve 
ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen diğer hükümler, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi izliyen malî yıl başından itibaren; 

yürürlükten kalkar. 

Kanunun yürürlüğe girmesi : 

MADDE 237. — Kanunun I - 4 ncü, 6 - 27 nei, 29 - 44 ncü, 48 nei, 53 - 54 ncü, 62 - G3 ncü, 91 nei, 
94 - 98 nei, 100 - 108 nei, 187 nei, 214 ncü, 217 nei, 219 - 220 nei, 232 - 234 ncü, Geçici 1 - Geçici 5 nei, 
Geçici 14 - Geçici 17 nei, Geçici 19 - Geçici 23 ncü maddelerin yayınlandığı tarihte; 

Kanunun 188 - 190 ncı ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürürlüğe ko
nuldukları tarihte; 

Kanunun 78 - 82 nei maddeleri 80 nei maddede yazılı tüzüğün, 109 - 122 nei maddeleri 112 ncı 
maddede yazılı yönetmeliğin ve 121 nei maddede yazılı tüzüğün, 124 - 145 nei maddeleri 134 neti 
maddede yazılı tüzüğün, 222 - 225 nei maddeleri 223 ncü maddede yazılı yönetmeliğin, 226 - 231 nei 
maddeleri 231 nei maddedeki tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe konuldukları tarihlerde; 

Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başından itibaren; 
yürürlüğe girer. 
Üçüncü fıkrada yazılı tüzük ve yönetmeliklerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî 

yıl başından önce yürürlüğe konulmaları zorunludur. 

MADDE 238. ----- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 23. — Millet Meclisi metninin geçici 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 24. — Bıı kanunun 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında sözü edilen madde
ler yürürlüğe girinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yol hıkları 
hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun değiştirilmesi : 

MADDE 237. — 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun I nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin aylık tutarı, Devlet memur
ları Kanunu ile tesbit olunan en yüksek göstergenin tutarıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluklarının aylık tutarı, yukardaki fıkraya göre tesbit 
edilen ödeneklerinin aylık tutarının yarısına eşittir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı ödenek ve yollukların tediyeye esas olan tutarlar, her bütçe yılı, Devlet 
Memurları Kanununun 154 ncü maddesinde yazılı katsayının uygulanması suretiyle hesabolunur. 

Kanunun yürürlüğe girmesi : 

MADDE 238. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 27 nci, 29 - 44 ncü, 48 nci, 53 - 54 ncü, 62 - 63 ncü, 91 nci, 
94 - 98 nci, 100 - 108 nci, 154 ncü, 187 nci, 214 ncü, 217 nci, 219 - 220 nci, 232 - 234 ncü, 237 nci, Ge
çici 1 - Geçici 5 nci, Geçici 14 - Geçici 17 nci, Geçici 19 - Geçici 23 ncü ve geçici 24 ncü maddeleri 
yayınlandığı tarihte ; 

Kanunim 188 - 190 nci ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürürlüğe 
konuldukları tarihte; 

Kanunun 78 - 82 nci maddeleri 80 nci maddede yazılı tüzüğün, 109 - 122 nci maddeleri 112 nci 
maddede yazılı yönetmeliğin ve 121 nci maddede yazılı tüzüğün, 124 - 145 nci maddeleri 134 ncü 
maddede yazılı tüzüğün, 222 - 225 nci maddeleri 223 ncü maddede yazılı yönetmeliğin, 226 - 231 
nci maddeleri 231 nci maddedeki tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe konuldukları tarihlerde : 

Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yılbaşından itibaren; 
yürürlüğe girer. 
Üçüncü fıkrada yazıh tüzük ve yönetmeliklerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî 

yılbaşından önce yürürlüğe konulmaları zorunludur. 
MADDE 239. — Millet Meclisi metninin 238 nci maddesi 239 nen madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
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