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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

21 . 6 . 1927 tarilh ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
(bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi ve 

6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek su-
(baylar ve yedek askerî memurlar Kanununun 
(bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Ibu kanuna 
(bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarıları görüşüldü ve kanunlaşmaları ka-
fbul edildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Ibâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
(bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap

samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarlısının komisyondan 
dönen maddeleri üzerinde görüşüldü. 

28 Temmuz 1970 Salı günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,000 da 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At alay Ömer Vcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Genel Kadro kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/354; Cumhuriyet Senatosu 
1/1135) (S. Sayısı : 1468) 

2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/359; Cumhuriyet 
ıSenatosu 1/1138) (S. Sayısı : 1469) 

BiRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN —103 ncü Birleşimi açıyorum. 
Sayın Akyurt kürsüde yer almanızı rica ede

ceğim. Divan Üyesi mevcut değildir, en genç 
üye bulunmanız sebebiyle sizi davet ediyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132), 
(S. Sayısı : 1462) (1) 

(1) 1462 S. Sayılı basmayazı 23 .7 .1970 ta
rihli 99 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır. 

— 314 — 
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BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde 
müzakerelere devam ediyoruz. Sayın Alpaslan 
Güven Partisi Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, kısa adıyla Personel Kanununun 9 ncu mad
desi üzerinde vermiş olduğumuz önergeleri de 
dikkate almak suretiyle fazlaca vaktinizi alma
dan, kısaca maruzatta bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Personel Kanunu, 
hepinizin kabul edeceği gibi, mücerret Devlet 
memurlarım terfih etmek, onlara daha iyi bir 
hayat seviyesi vermek için getirilmiş bir kanun 
değildir. Bu Personel Kanununun bünyesinde, 
Devlet memurlarını düşünmekten daha çok, 
Devlet hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yürü
tülmesini temin etmek gibi yüce bir maksadın 
saklı bulunduğu aşikârdır. îste o vesile iledir 
ki, Devlet memurunu doyuracaksın, Devlet me
murunu şikâyetlerden uzak tutacaksın, emni
yet içerisinde bulunduracaksın ve huzurla, em
niyetle çalışan Devlet memurunun da Devlet 
hizmetlerini daha iyi görmesi tabiî olduğu için 
neticeye vâsıl olacaksın. Kanunun asıl maksa
dı, zanediyorum ki, budur ve bu olmak lâzım
dır. Amiyane tâbiri ile, bu kanunun görüşül
mesi sırasında, zannediyorum M, bekçiyi döv
mek için değil, üzümü yemek için hareket et
mek lâzımgeldiğini de hep beraber kabul et
meye mecburuz. O itibarla yapmış olduğumuz 
tekliflerin üzerinde lütfedip dikkatlerinizi top
lamanızı istifham ediyorum. Yoksa bir tasarı 
Hükümetten geldiği gibi veya mücerret Hükü
metin görüşü içerisinde eğer kanunlaşacaksa o 
zaman, zannediyorum ki, memleketin meselele
rini Hükümet bünyesinde yer alan insanlar 
kadar bilen temsilciler, kendi vicdanlarına kar
şı sorumlu mevkide kalabilirlerdi. Her birimiz 
muayyen sahalarda, belki de Hükümetin en 
yetkili unsurundan da daha çok şey biliriz. 
Orada olan bizden daha çok şey bilebilir ama, 
bizim de bâzı sahalarda bildiklerimiz vardır. 
Memleketin dört bir köşesini dolaşan, hemhal 
olan ve bizzat Hükümetin icraatından doğan 
şikâyetleri de temsilcisi olmakla şeref duydu
ğumuz aziz milletin ilhamı ile daha iyi hisseden 
insanlar olarak bunu böylece tesbit etmek lü
zumunu hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim yaptığımız 
teklif, bu 9 ncu madde ile ilgili olarak, iki nok

tada toplanıyor. Birisi, zabıt kâtiplerinin de bu 
genel idare bünyesinde ayrı bir statüye tabi tu
tulması, ayrı bir fıkra ile bunların durumunun 
tesbiti lüzumuna işaret etmiştim. Bu lüzuma 
işaretimiz arkadaşlar, mücerret zabıt kâtibini 
korumak için değil. Geçmişteki devirlerde de 
zabıt kâtiplerine, hatırlarsanız, bir tazminat ve
rilmiş idi. O günün akçesi ile bir değer ifade 
eden para verilmişti. 100 lira demiştik ama, 100 
lira o zamanın şartlarına göre bir mâna ifade 
eden para idi. Bununla zabıt kâtipliğinde kişi
leri tutabilmenin yolunu aramıştık. Zira herke
sin hani bilmiyorum, burada yazmıyormuş, bâzı 
yerlerde yazar, «mülkün temeli adalettir» filân, 
falan derler. Adaletin en çok arandığı yer de 
büyük mânada bir adalet mefumu ama, adaletin 
son arandığı yer mahkeme. Arkadaşlarımdan 
hukukçu olmıyanlar, zannediyorum ki, işin bu 
tarafına iyice giremiyorlar. Mahkeme denildiği 
zaman arkadaşlarım, yalnız hâkim meselesi de
ğildir. Bir mahkeme denildiği vakit hâkimiyle 
beraber zabıt kâtibini de birlikte mütalâa etmez
seniz bundan bir netice istihsal etmek mümkün 
olmaz. Bendeniz de hâkimlik yaptım, iyi kâtibe 
düştüğüm zaman çok rahat iş görüyordum. Gün
de farzımuhal 40 tane dosyayı rahatlıkla çıka
rıyordum. Ama, bir de iş beceremiyen. tersine 
iş tutan, hattâ bazan mağdur hakkında tevkif 
müzekkeresi kesip de yüzlerce evrak arasında 
imza ettiren kâtiplerle karşılaştığımız zaman 
da işlerin ne kadar felâkete sürüklendiğini biz
zat yaşamış arkadaşınızım. Mahkemelerin iş
lemesi zabıt kâtiplerinin çalışmasına bağlıdır. 
Ve bir şeyi iyi bilmenizi istirham ediyorum. 
Zabıt kâtipleri mesai saatleri içerisinde çalışır
larsa Türkiye mahkemelerinin işleri yürümez 
arkadaşlarım. Her gün, her vesile ile gidip gör
düğünüz zabıt kâtiplerinin durumu bu. Hâkim 
duruşma yapacaktır, hele işi çok olan yerlerde, 
zaten iş az olan yerde pek az kaldı, günde 
30 - 40 dosyanın duruşmasını yapacak. Zabıt 
kâtibi ondan sonra tutacak aşkam o 30 - 40 dos
yanın bütün muamelelerini gecenin saat dokuzu
na, onuna kadar çalışmak suretiyle ve sabahın 
da saat sekizinden evvel gelmek suretiyle ta-
mamlıyacak. Çünkü ertesi güne bırakırsa bu 
sefer ertesi günün muameleleri gelecek. E, bu
nu yapmazsa ne olur? Bunu yapmazsa meka
nizma işlemez. E, canım işlemezse işlemesin der
sek, bizim maksadımız bu kanunu getirmekle 
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makanizmalan iyi işler bir hale sevk etmek. O 
halde zabıt kâtiplerine de tıpkı diğer meslekler 
için kabul ettiğimiz hususiyetini dikkate almak 
suretiyle bir farklı durum yaratmanın lüzumuna 
bilhassa işaret ediyorum. 

Arkadaşlar, şimdi adliyede gerçekten zabıt 
kâtipliği yapacak eleman bulmak zor. Bir kıs
mı bağlanmıştır, eskiden beri çalışmaktadır, 
göz nuru döker, iflahları kesilir; ama bir kısmı 
gelir birkaç gün çalışır, ondan sonra başka bir 
yerde iş bulur koşar oraya gider. Tatbikat bu, 
vakıa bu. Hâkime sorarsınız, hâkime talik se
beplerini sorarsınız, şikâyetlerinizi korsunuz 
«Efendim ne yapalım, kalem bu kadar çalışıyor» 
der. Ya da gidersiniz eshabı mesalih olarak 
bir kısım kalemlerde, tümü değil ama bir kıs
mında başka türlü vaziyetlerle karşılaşırsınız. 
işte bunların hepsi o zabıt kâtipliği dediğimiz o 
müessesenin yavaş yavaş bozulmaya yüz tutma
sının yüzünden oluyor. Bu haliyle bırakırsak 
bu müesseseden hayır gelmiyeceğini bilhassa be
lirtmek isterim. 

O itibarla teklifimize lütfen bir zümreyi, bir 
grupu tuttuğumuz için, değil, hizmetlerin iyi gö
rülmesini temin maksadiyle vâki olan teklifimize 
gönüllerinizde ve kafalarınızda lâyik olan yeri 
vermenizi istirham ediyorum. 

Bunun dışında ikinci bir teklif, ki o teklif 
daha başka arkadaşlarım tarafından da veril
miştir, teknik personelle alâkalı İnsim. Bu tek
nik personelle alâkalı kısmın komisyondan gelen 
şekli bizim talebimizi de aşmak suretiyle bir 
esasa bağlanmış bulunuyor. 

Yalnız bendeniz dünkü komisyon çalışmala
rını taMbettim. Orada Sayın Maliye Bakanı 
bu teknik personelle alâkalı kısım üzerinde cid
dî bir hassasiyet gösterdi. Bu ciddî hassasiyeti; 
diğer yüksek tahsil mezunu olanlarla teknik 
okullardan birisinden mezun olanlar arasındaki 
farkı büyük derecede açıyorsunuz, o itibarla bir 
hakkaniyet içerisinde mütalâa edilemez ve bu 
tatbikatta çok çeşitli karışıklıklara, itirazlara 
yol açabilir» dediler. 

Şimdi biz önergemizde daha ziyade tekniker 
okulundan mezun olan, yüksek tekniker okulun
dan mezun olan, eski adiyle Yıldız şimdiki Mü
hendislik ve Mimarlık Akademesinden mezun 
olan ve bir de fakülteden mezun olan, Teknik 
Üniversite Mühendislik Fakültesinden mezun 

olanlar arasındaki farkı kapatmak için mâkul, 
mantikî bir teklif yapmıştık, zannediyorum. 
Çünkü, eski haliyle metni aynen kabul edersek 
o zaman hiç kimseyi siz İstanbul Teknik Üni
versitesine gönderemezsiniz, gitmez adam. Zira 
İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olacak 
bir zat maktepte okuyacak, okuyacak; biri de 
yüksek tekniker okulundan mezun olacak, o ge
lecek oturacak 10 ncu dereceye ve kademeleri 
almak suretiyle terfi edecek. Yüksek mühendis 
olan zatla, Devlet kapısında hizmet görecek
lerle, tam 14 sene sonra o yüksek okul mezunu
nun telâfi edebileceği şekilde birlik ve beraber
lik içinde yürüyecek. Bu kadar çok okuyup 
eziyet çekmeye, masraf etmeye, göz nuru dök
meye, muvaffak olup olmama ihtimalini de bir 
tarafa bırakın, hiç de lüzum olmadan şahıslara, 
gençlere o zaman yüksek okul yerine teknik 
okulları tercih etmek gibi bir vaziyet hâsıl olu
yor. İşte bunu dikkate aldığımız içindir ki mâ
kul bir teklif yapmıştık. 9 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinden başlatılırsa, tahsil süresi ele alın
dığı zaman mesafe haddi lâyikında tutuluyor 
olur, idi. Yani bizim görüşümüz bu idi. 

Şimdi bu ciheti, bu teklifimizi inanarak ve 
gerçeklere uygun olduğunu, memleketin yarın
ları bakımından da uygun düşeceğini dikkate 
alarak arz ettik. Şimdi korkarım ki Komisyon
dan gelen şeklin ziyadesiyle farklılık arz etti
ğini dikkate alacak olan Heyet, Sayın Maliye 
Bakanının mutlaka vereceği izahatı değerlendir
mek suretiyle, bundan rücu eder. Ama rücu 
edip de eski haliyle meseleyi bırakırsanız işte o 
zaman rücu ederken ne kadar idrakinizi kulla
nacaksınız, çok affedersiniz, işte o zaman da bu 
idrak kullanma mevzuunda bir karanlığın içeri
sine hep beraber düşmüş oluruz. Benim ika
zım daha çok bu noktaya matuf olacaktır. 

Sayın Başkana önerge sahibi olarak istediğim 
sözü vermekteki tereddüdünü izale etmek için 
grup adma söz almak suretiyle takaddüm etme 
imkânını aldığım için aflarını rica etmek sure
tiyle teşekkürlerimi arz edeceğim. Saygılar su
narım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç?.. Yoklar. Sa
yın Bekata, buyurun. Görüşmeler 10 ar dakika 
ile sınırlıdır. 

HIFZI OĞ-UZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte oldu-
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ğumuz 9 ncu madde, tasarının bel kemiğini teş
kil ediyor. Bu münasebetle temel bir konudan 
bahsedeceğim. 

Devlet istatistiklerine göre Türkiye'de iki 
çocuklu ve 4 nüfuslu bir ailenin asgari geçimi 
için 1 715 lira lâzımdır. Memuriyete başlıyan 
bir insanı bekâr ve tek bir kişi olarak alsak bu 
paranın 1/4 i olan 450 liraya 250 lira ev kirası 
ekleyince 700 lira lâzımdır. Şu halde tek başı
na yaşıyan bir insan tabandan memuriyete baş
larken 700 lira almalıdır ki asgari şartlar içinde 
geçinebilsin. Oysa bu kanun 490 lira verebili
yor. Yani tabandan başlıyan memur sefil olma
ya mahkûmdur. 

Teklifimiz şudur: Bu bir reform kanunu ise 
Devlet memurluğu 16 ncı değil 15 nci dereceden 
başlamalıdır. Çünkü değerli arkadaşlarım, 
unutmamalıyız ki, tavanın gönül rahatı, taba
nın huzuruna bağlıdır. 

Yine bu tasarıya göre tabandan yani 16 ncı 
dereceden alınacak para 70 X 7 = 490 liradır. 
Tasarının 14 ncü maddesinin «B» fıkrasına göre 
ise, 50 X 7 = 350 liradır. Taban işçi sınıfına 
aktarılırsa 450 liradır. Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden bir gün önce tabandan memur olan 
ise 875 lira mevcut kanuna göre alacaktır. Gö
rülüyor ki bu 4 taban arasında eşitlik ve hak 
ölçüsü yoktur. 

Bir başka konu. Bunun sonucu olarak aynı 
tahsile, ayni kıdeme sahip ve ayni görevi gören 4 
ayrı kimse 4 ayrı rejime tabi tutulmaktadır. Bu 
ise kanunların ahengi ve âdil olma prensibine ay
kırıdır. Bu tasarı bir reform ise Devlet yapısı
nın tabanında sosyal adalet böylesine hor gö
rülmemelidir. işte bu haksızlığın düzeltilmesi
ni istiyoruz. 

Bir başka konuya dokunacağım, öğretmen
ler konusunda dün konuşan Sayın Zerin Tü-
zün'ün görüşlerine katılmaktayız. Yarını yara
tan öğretmen hak ettiği itibarı görmelidir, ilk
okul öğretmenlerinin 12 nci dereceden değil 
11 nci dereceden başlatılmaları yerinde olur. 
Yürürlükteki kanunlar öğretmenlere 1 nci dere
ceye kadar yükselme hakkını vermiştir. Eu ta
sarıya göre ise ancak 4 ncü dereceye kadar çı-
kabiliyorlar. Verilen müktesep hak geri alın
mamalıdır. 

Son olarak genel idare hizmetleri arasında 
mütalâa edilen mülkî idare âmirlerinin durum
larına dokunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, mülkî idare amirliği 
Devlet idaresinde lider sınıftır. Bu geçmişte 
böyle idi, bugün böyledir ve yarın da böyle 
olacaktır. Bu itibarla vali ve kaymakamların 
Devlet idaresindeki özel durumları ve görevle
rinin önemi mutlaka göz önünde tutulmak gere
kir. Bu aynı zamanda Devleti ve Hükümeti 
temsil yetkisini taşıyanlara lâyik oldukları say
gının da bir belirtisidir. Mülkî idare âmirlerine 
ve görevlerinin özelliklerine verilen önem ve 
bunların Devlet hizmeti içindeki liderlik durum
ları dolayısiyle kendilerine işgal ettikleri ma
kamın zaruri bir icabı olarak tazminat veril
mesi, geçmişte bu maksatla kabul edilmiştir. Ve 
Devlet itibarına yakışan bu anlayış kanunlarla 
da müktesep hak haline getirilmişti. 

Görüşmekte olduğumuz Personel knunu tasa
rısında hâkimlik ve savcılık mesleklerinde haklı 
olarak iktisap edilmiş benzeri tazminatlar mah
fuz tutularak verilmektedir. Buna rağmen mül
ki idare âmirlerinin aynı şekilde ve halen al
makta oldukları kanunlara dayalı müktesep 
hakları ise ortadan kaldırılmaktadır. Bu çok 
büyük ve telâfisi imkânsız bir haksızlık ve tak-
dirsizliktir. öğünülecek bir vakar içinde Dev
let ve Hükümet mümessili olarak şerefle hizmet 
gören mülki idare âmirlerine yani Devlet ida
resinin lider kadrosuna da, hâkimler ve savcı
lar gibi, halen mevcut müktesep hakları veril
melidir. Bu hususta da önergelerimizin kabulü
nü rica ediyoruz. 

Yüce Senatonun yüksek takdirini kullana
rak bu sınıfı huzursuzluktan kurtaracağını 
umuyoruz. Teşekkür ederim.. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; 657 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde dikkate alınmasını arzu ettiğimiz 
bâzı hususlar vardı ve verdiğimiz bir takriri 
dikkate alan Komisyona teşekkür ederiz. 

Şöyle M, bu 9 ncu maddenin 3 ncü bölümün
de yardımcı sağlık hizmetleri zikredilirken sa
yılan, bir bir sayılan yüksek tahsil görmüş hem
şire, sağlık memuru ve saireye fizikoterapist 
kelimesi ilâve edilmiştir yeni metinde. Ancak 
burada tekrar dikkatini çekmek istiyorum, 
Muhterem Komisyon ve Yüksek Heyetinizin. 
Buraya fizikoterapist ve benzerleri diye bir ke
lime ilâvesi de yapılırsa iyi olur. Çünkü bugün 
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için bilinnüyen, yarın yüksek taihsili icabefctiren 
yan sağlık hizmetleri yeniden olabilir. Binaena
leyh, bir kelimenin «ve benzerleri» ibaresinin 
son kısma, yani en son olarak «sağlık fizikçisi» 
deniyor oraya «ve benzerleri» ilâve edilmelidir. 
Yarın sağlık kimyacısı da olabilir, radyobiyo-
log, yüksek radyobiyolog mektebi olabilir. 
Onun için «benzerleri» kelimesinin ilâvesini is
tirham edeceğim. 

Yine 9 ncu maddenin eğitimle ilgili 4 ncü 
bölümünün «E» fıkrasında, buna dair önergemiz 
vardı dikkate alınmadığını görüyoruz, bu hu
susta tekrar açıklama yapmakta fayda mülâ
haza ediyorum. Deniliyor ki, «üniversiteler dı
şında kalan yüksek öğretim müesseselerinde 
öğretim görevi yapanlar 10 ncu derecenin 1 nci 
kademesinden işe başlarlar, bunlardan asistan
lar 6 ncı derecenin, doçentler 5 nci derecenin ve 
profesörler 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler.» 

Muhterem senatörler, burada dikkatinize 
arz etmek istediğim husus şudur: Deniliyor ki, 
asistanlar 11 nci dereceden başlar 6 ncı derece
ye kadar yükselebilir. Doçentler yine 11 nci de
receden başlar, 5 nci dereceye kadar yükselebi
lir. Nerede bu? Üniversiteler dışındaki yüksek 
öğrenim müesseselerinde. 

Zaten bu kanunun baş tarafında yüksek öğ
renim müesseselerinden addedilen akademiler 
ve yüksek okullar hariç tutulmaktadır, üniver
sitelerle beraber kanun kapsamı dışına konmak
tadır. Şimdi burada muhtemeldir ki, bu akade
mi hüviyetini, Devlet akademisi hüviyetini ka-
zanmıyan yerlerde veya bundan sonra açılan 
yerlerde çalışacak doçentlerdir. 

Türkiye'de bir üniversiteleşme problemi var
dır. üniversiteleşmemn, yani üniversiteleri yay
manın ilk hazırlığı yüksek okullarda olur. Yük
sek okulların da kurulabilmesinin ilk şartı öğ
retim üyesidir, öğretim üyelerinin de ilk kade
mesi doçenttir. 

Şimdi denilir M, asistan 6 ncı dereceye ka
dar ve doçent de 5 nci dereceye kadar yükse
lir. Asistanlıktan doçentliğe geçebilmek için as
gari 4 senelik bir hazırlık devresi ve iki senede 
o şubede müstakil olarak çalışmak mecburiyeti 
vardır Üniversiteler Kanununda. 

Doçentlik sadece üniversiteler tarafından 
verilen bir unvandır. 

Binaenaleyh, 6 ncı dereceye gelmiş bir asis
tan doçent olduğu gün 5 nci dereceyi İM defa 
hak kazanmış durumdadır. Doçent olduğu gün 
5 nci dereceden yukarı çıkamaz dediğiniz za
man, bir kere doçentlikte asgari 5 sene kalacak
tır; mevcut mevzuata göre. 5 sene doçentlikte 
terfi edememek gibi bir durumda karşıkarşıya 
gelecektir. Onun için bu derecenin, yani doçent
lerin tavan derecesinin 5 ten hiç değilse bir, iki 
derece alınmasının faydalı olacağı kanısında
yım. 

Şimdi burada ileri sürülecek mülâhaza şu
dur: «Efendim, doçent çalışsın da çabuk profe
sör olsun». Ama, daha doçent olduğu anda 5 nci 
dereceyi iki defa hak kazanmış bir öğretim üye
si efendim ne kadar bekliyecek? Kadro mesele
si; bulunabilir bulunamaz? Sonra bütün Anado
lu'da yurt sathında yüksek okullar açmak isti
yoruz. Buralarda doçent 1 nci derecede başvu
rabileceğimiz elemandır. 

Bu itibarla bu önergemizin dikkate alınma
sını komisyondan, Hükümetten ve Yüce Heyeti
nizden istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; bu tasarının kanaatimizce reform nite
liğini yitirten, bütün huzursuzluklara sebebolan 
maddesi bu 9 ncu maddedir. 

Çünkü, bu madde hazırlanırken objektif 
personel idaresi esaslarına uyulmamış sübjek
tif bir yol takibedilmiş, meslekler gruplandırıl-
mış ve bu gruplandırma sınıflandırmalara kat
landırılmış ve huzursuzluğun da kaynağı kana
atimce böylece ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, 
Objektif personel idaresinin vazgeçilmez üç un
suru vardır. Bu üç unsurdan her hangi birisi 
ihmâl edildiği gün, objektif personel idaresi 
yürümez. Bunlardan birisi iş tahlilidir. 

Her görevin fertten ne gibi bir bilgi, ne gibi 
meleke, ne gibi kabiliyet istediğini tesbit etme
ye iş tahlili denir. Bu yapılmadıkça kadrolara 
ne gibi para verileceğini, kimin kimden ne ka
dar fazla alacağını tâyin etmek mümkün değil
dir. Sayın Bakan diyorlar M, «biz bundan son
ra, bu kanundan sonra iş tahlili yaptıracağız.» 
Bu âdeta istim arkadan gelecek demektir. Müm-
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kün değil. îş tahlili yapılmadan, bir bakanlık 
içerisindeki görevlerin kademelendiriimesi Ba
kanlıklar arasında dengelendirme mümkün de
ğildir. 

îş taJhlili yapılmadıkça neden falana 8 nci 
dereceden başlatıyorsunuz, neden ötekini 9 dan 
(başlatıyorsunuz sorusuna cevap vermek müm
kün değildir. O zaman işte göz karan, el yor
damı ile olur. 

Ne yapmış bu tasarının 9 ncu maddesi? Gö
revleri almış bir takım gruplara ayırmış ve bu
na sınıflandırma demiş. Bu mümkün değil. Ev
velâ ilmî olarak bir iş tahlili yapmak, her görev 
için fertten ne istiyoruz, hangi kabiliyetleri, 
hangi melekeleri, hangi bilgileri istiyoruz; bunu 
testbit etmek zorundayız. 

Halbuki bu tasarı ne yapmış? Sadece bilgi 
unsurunu hesabı katmış ve bilgiyi de getirmiş 
diplomaya bağlamış. Göster diyor Maliye Ba
kanlığı bana diplomanı, vereyim sana gösterge
ni. Bu mümkün değil, değil arkadaşlarım. Nere
ye kalıyor bunun dışında kabiliyet ve meleke? 
Bunlar mesleke girişte tamamen bertaraf edi
liyor. 

iş tahlili yapıldıktan sonra, geçen bir otu
rumda anlattığım gibi, arkasından puanlama 
yapmak zaruridir. Ne kadar tahsil derecesi isti
yor bu görevi yapmak için, görev esnasında mâ
ruz kalman ruhi ve fiziki yıpranma nedir, so
rumluluk derecesi nedir ve nihayet hizmetin 
serbest piyasada rayiç bedeli ve Devlet için 
önemi nedir? Şu dört unsura göre tek, tek hiz
metler puanlanırsa o zaman aynı puanlara aynı 
ücretler verilir. Büyük puanlara büyük ücret
ler, küçük puanlara küçük ücretler verilir. 

Bakanlığının koordinatörlüğü altında yapılması 
ne kadar doğru ise, bir personel rejiminin de 
Maliye Bakanlığının koordinatörlüğü altında 
yapılması o kadar doğrudur. 

Bir Personel Dairesi vardır. Eğer kâfi ele
man yoksa takviye edilmelidir. Hiç değilse şu 
tasarı, hiç şüphe yok ki, Maliye Vekâleti tara
fından veya en azından onun koordinatörlüğü 
altında yapılmıştır. E.. Meslekte ihtisas olmaz
sa bir maliyecinin her şeyi yapabileceğini zan
netmesi sonunda hatalar da gayet tabiî ki, or
taya çıkar. 

9 ncu madede sureti katiyede objektiflik 
yoktur, ilmilik yoktur. 

Atılması lâzımgelen ikinci adım, sınıflandır
madır. Her fert de ne gibi bilgi, ne gibi kabili
yet ve ne gibi melekelerin mevcudıolduğunu tes-
bit etmeye ihtiyaç vardır. Mesleke girerken 
mutlak surette bu sınıflandırma yapılmalıdır. 
Sınıflandırma diye buna derler. Beynelmilel is
miyle classification (Klasifikeyşın) budur. Yok
sa alıp da din görevlileri, eğitim görevlileri, 
idareciler diye meslek gruplarını bir araya top
lamak ve bunlara sınıflama demek mümkün de
ğildir. Mutlaka fertte kabiliyet, meleke, bilgi 
aranmalıdır. Asgari bu üç unsur ortaya kati 
olarak objektif usullerle konmalıdır. Bunun me
totları var, okul kitaplarına kadar geçmiş me
selelerdir, bunlar yeni mevzular değildir. 

Arkadaşlarım, burada ben bir misal vermek 
isterim. Bir Tapu Kadastro Genel Müdürü var 
Galip Esmer. Yüksek tahsil mezunu değildir, 
ama bugün Türkiye ̂ de ondan daha iyi yapacak 
kimse yoktur bu işi. Zannediyorum ki, buna da 
kimsenin itirazı olmaz. Çünkü kendisinde bü
yük bir tecrübe, kabiliyet ve meleke var. Bina
enaleyh, bu zatı yüksek okul mezunu değildir 
telâkki etmek ve vasıflarını inkâr etmek müm
kün değildir. 

Şu halde ikinci adım, mutlaka sınıflandır
ma yapmak zaruridir. Fertlerin yalnız bilgile
rini değil, kabiliyetlerini de ortaya koymak lâ
zımdır. 

Sonra, yüksek okul bir tane değil ki, Tür
kiye'de. iki yıllık yüksek okul var, üç yıllık 
yüksek okul var, dört yıllık yüksek okul var. 
Dünyadaki bütün sümereloglardan daha fazla 
sümerelog yetiştiren Sümeroloji kürsüsü var. 

Şimdi biz soruyoruz, falanı neden 8 nci de
receden başlattınız? «Efendim öyle takdir et
tik». Elinizde hangi puan var, hangi objektif 
kıstaslara dayanarak ötekine 8, öbürüsüne 9 
veriliyor? Belli değil. 

Arkadaşlarım, burada bir noktayı daha be
lirteyim. Maliye Bakanlığı hiç şüphe yok M, bu 
konuda büyük gayret sarf etmiş, ama arkadaş
larım bir ihtisas asımdayız. Boğaz köprüsünün 
projelerini Maliye Bakanlığının koordinatörlü
ğü altında yaptırmak ne kadar doğru ise, bir 
personel reformunu da Maliye Bakanlığının 
koordinatörlüğünde yapmak o kadar doğru 
dur. Çanakkalenin savunma plânlannın Maliye 
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Bütün bunlarla memleketin şiddetle muhtacol-
duğu elemanları bir araya koymak doğru değil
dir. 

Binaenaleyh, bu sübjektif usulden, objektif 
usule geçmek bir zaruret idi. Kanaatimce bu
nun en büyük hatası bu işin ihtisas organı ol-
mıyan Maliye Vekâleti tarafından koordine 
edilmiş olmasındandır. 

Üçüncü adım; objektif görevlendirmedir. 
işlerin ne kabiliyette, ne melekede ve ne bilgi
de insan istediğini ortaya koyduktan sonra, 
hangi şahıslarda ne gibi kabiliyet, bilgi ve ne 
gibi melekelerin de mevcudolduğunu tesbit et
tikten sonra, uygun adamı uygun yere ocak 
başkanının, bucak başkanının etkisi olmadan tâ
yin etmektir. - Şüphesiz M, bu idari bir görev
dir, işin orası ayrı mesele - Ama kanaatim odur-
ki, bir personel reformu yaptık diyebilmek için, 
ne aslında 657 sayılı Kanun bir personel refor
mudur, ne de bu kanım personel reformudur. 
Çünkü sureti katiyede derinlere inmeden, sade
ce sathî birtakım değişiklikler veya ufak, tefek 
yenilikler getirmektedir. Fakat bir personel re
formu yaptık diyebilmek için mutlak surette 
iş tahlili ve sınıflandırma zaruridir. 

Bu yapılmadığı içindir ki, bütün ortalıktaki 
huzursuzluk buradan doğmaktadır. Ve Hükü
met hayretler içindedir. Gerek Sayın Başbakan, 
gerek Sayın Malye Vekili diyorlar M, «4 mil
yar lira veriyoruz, nedir bu huzursuzluk?» işte 
huzursuzluğun menbaı budur. 

Bugünkü ücretler iki misli artırılmış, % 50 
artırılmış dense; kanaatim odur M, bu kadar 
huzursuzluk olmaz idi. Objektif esaslara dayan
madığı içindir M, bu huzursuzluk ortaya çık
mıştır. 

Arkadaşlarım, bu esası tesbit ettikten son
ra dokunmak istediğim iki anakonu var. 

Bunlardan birisi teknik personelin bu tasa
rıda maalesef ihmal edilmiş olmasıdır. Teknik 
personel olmadan kalkınma mümkün değildir. 
Bütün kalkınmanın yükünü teknik personel çe
kecektir. Binaenaleyh, önergem var, geldiği za
man arz edeceğim. Teknik personelin hakları 
verilmelidir. 

ikincisi arkadaşlarım, öğretmenler konusu, 
bilhassa ilkokul öğretmenleri konusu. Ben bir 
noktayı bir türlü kavnyamamışımdır. Bunu 
izah edecek bir kimseyi de bulamamısımdır. Ço

cuk doktoru, ile yetişkin doktoru birbirinden 
ayrılmaz da, çocuk öğretmeni ile yetişkin öğ
retmeni birbirinden ayrılır. Halbuki ilkokul öğ
retmeni eğitimin en esaslı kısmını yapmakta
dır. Çünkü, çocuk karakterinin şekillenme ve 
gelişme çağı ilkokuldur. İlkokulda aldığı alış
kanlıkları ve eğitimi çocuk hayatı boyunca de
vam ettirir. 

Binaenaleyh, ilkokulda öğretim kısmı o ka
dar önemli değildir. Ama eğitim son derece 
önemlidir. İlkokulda çocuk ya vatanperverliğe 
alışır, ya aksi alışır. İlkokulda çocuk ya doğru 
düşünmeye alışır, ya aksi alışır. Şu halde çocu
ğun aldığı bütün etkiler, ilkokulda aldığı etki
ler devam eder. 

ilkokul öğretmeni bir eğitim mütehassısı
dır. ilkokulu sadece alfabe öğretilen yer olarak 
telâkki etmek son derece yanlıştır. Bu bakım
dan ilkokul öğretmenlerinin de tabanı hadi ne 
ise ama, tavanı mutlaka yükseltilmelidir. 

Birinci arz ettiklerim kanun böyle getirildi
ği için yapılmasına sanıyorum ki, imkân yok
tur. Onun için bir önerge verecek değilim. Ama, 
zararlarını azaltmak için, hiç değilse teknik 
personelle, ilkokul öğretmenlerinin hakkı yeri
ne getirilmelidir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen? Yok. Sayın Tu
ran? Yok. Sayın Topaloğlu? Buyurun efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Personel Kanu
nunun en önemli maddesi üzerinde görüşmeler 
yapıyoruz. 

Bu maddenin ortaya çıkarmış olduğu zor
luklar, kanaatimce, daha ziyade tümü üzerinde 
görüştüğüm zaman ifade ettiği gibi, ayrı meslek 
dallarının, ayrı şartların hattâ ekonomik haya
ta doğrudan doğruya etkisi olan birtakım mes
lek dallarının bir araya getirilmek istenilmesin
den olmuştur. 

O zaman teknik personelin ayrı bir statüye 
tabi olması lâzımgeldiği teklifim maalesef red
dedildi, onun üzerinde konuşacak değilim o 
mesele halloldu. Ama, ben şahsan o görüşü mu
hafaza etmekteyim. 

Değerli arkadaşları, 9 ncu madde içerisinde 
teknik personelin ne ile başlaması, hangi dere
ceden başlaması meselesi önemli bir konu ola
rak ortadadır. Hemen arz edeyim M, teknik 
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personelin yalnız bir zümreye para vermek dâ
vasını güdenlerden değilim. Bunu mütaaddit de
falar arz ettim. Burada devletin çok önemli ya
tırım meselelerinin lâyıkı ile yapılabilmesi için 
teknik personeli Devlete kazandırmak çabası 
esastır. Yani esasında Devletin menfaatlerini 
müdafaa etmek için söz almış bulunuyorum. 
Yoksa, bir zümreye muayyen bir para sağlamak 
veya bâzı şahıslara menfaat sağlamak dâvası 
değildir. 

Kanaatimce 9 ncu maddenin teknik personel 
hizmetleri kısmında kurulmuş olan esaslar bu
gün teknik personele sağlanmış olan yevmiye 
sisteminin dahi getirdiği şeyleri getiremiyecek 
durumdadır. Yevmiye sistemi bugün yürüyeme-
miş, teknik personel, geçen gün de arz ettiğim 
gibi, teknik dairelerden dışarıya doğru akıp 
gitmiş ve memleketin, önemli yatırım daireleri 
birçok yatırım projelerini ve faaliyetlerini dı
şarıda kurulmuş olan birtakım şirketlere pahalı 
olarak yaptırmak zorunda kalmaktadır. Bina
enaleyh, bu teknik personeli yerinde tutabilmek 
ve bunların yetişmesini sağlamak ve uzun yıl
lar yerinde hizmet ederek ihtisaslaşmalarını ve 
dolayısiyle memeketin yatırımlarını en verimli 
hale getirmek için tedbir almak zorundayız. 
Binaenaleyh, bu maddelerin gözden geçirilerek 
vermiş olduğumuz önergeler istikametinde Ko
misyonun varmış olduğu sonuca uygun olarak 
bir hal çaresi bulunursa bir ölçüde belki mesele 
hallolur. 

Değerli arkadaşlarım; bu iddialar karşısın
da bize söylenen şudur; eğer yan ödemeler, iş 
güçlüğü, risk veyahut personel sağlamaktaki 
güçlükleri yenecek bâzı zamlar ilâvesi ile bun
ların hallolacağı düşünülmektedir. Şayet teknik 
personelin çalışma sistemini yakinen izliyecek 
olursak, bugün şantiyede, yer altında, tehlikeli 
yerlerde çalışan teknik personel yanında, yeni 
çıkmış, çalışması lâzımgelen birtakım teknik in
sanların Devlet dairelerinde, masa başında ça
lışması icabeder. Şu görüş, tamamen sakattır. 
Bütün teknik personelin bir nüvesi merkezde 
kalır, bunun diğer kısmının hepsi sahalara gi
der çalışırsa bu doğru bir görüş olmaz. Bunu 
yıllarca içinde hizmet ettiğim ve teknik mese
leleri yakından bir nebze bilen bir insan oldu
ğum kanaati ile ifade etmekteyim. Teknik per
sonelin yer yer, safha safha çalıştığı, merkezde 

çalışması lâzımgeldiği, hattâ icabederse kristal 
masa başında çalışması lâzımgeldiği safhalar 
vardır. Burada tedarikte güçlük namı altında 
her mühendise para vermeye kalkarsak, şu gör
düğünüz kanunun değeri kalmaz. Binaenaleyh, 
bizim başlangıçta bu insanları tedarik edebil
mek için tedbirler almamız gerekir. 

Teknik personelin nasıl yetiştiği hakkında 
bir nebze duracak olursak; bütün meslek kol
ları da büyük kıymet taşımakla beraber, bun
ların çok ağır şartlarla yetiştiğini kabul etmek 
mümkündür. Yüksek tahsil dallarının bir ço
ğunda hem tahsil yapılır, hem de çalışılır. Tek
nik kolda bu mümkün değildir. Bütün yazları 
stajla geçer. Bir teknik personelin iyi yetişmesi 
beş - altı yıllık bir çabayı icabettirir. Bütün 
bunlar göz önünde tutulması gerekli hususlar
dır. Yine geçen gün de bir arkadaşımızın temas 
ettikleri gibi, bunların seçimi için test imtihan
ları yapılmaktadır. 525 puandan 475 puana ka
dar puan alan insanların hepsi teknik kısma 
ayrılır. Memleketin zekâları, kabiliyetleri bu is
tikamete doğru yöneltilir. Biz bunların şartları
nı memleket kalkınması bakımından hazırla
mazsak, sizi temin ederim, bu bir kalkınma ede
biyatı olarak kalır ve kalkınmamız hiçbir za
man gerçekleşmez. Binaenaleyh, biz bugün bu
rada teknik personel meselesini sathî bir mesele 
olarak veya para almak için muayyen bir züm
renin baskısı olarak kabul edersek, büyük bir 
hataya düşmüş oluruz. Yine ifade etmek iste
rim ki, bugün verilen önergeler ve komisyonun 
kabul etmiş olduğu husus ancak bir ölçüde me
seleyi halletmiş olur. Çünkü verilen rakamları 
şurada yevmiye kadroları ile mukayese eder
sek, yevmiye kadrosuna göre meselâ 8 nci de
recede başlıyan sistemden daha az üc
ret aldığını görürüz. Burada yüz lira, iMyüz 
lira meselesi sembolik bir meseledir, insanlar, 
iktisabetmiş olduğu halkları muhafaza etmek 
isterler. Bundan geriye doğru alınmak istenen 
bir miktar para, onları psikolojik bakımdan 
etkiler ve faydalı hizmet yapmaktan ahkor. 
Denilecektir M, «Yan ödemelerle bunları kapı-
yacağız.» Yevmiye sistemine de bugün 35 lira
ya kadar tazminat usulü caridir. Biz burada 
mukayeseler yaparak zamanınızı almak istemi
yoruz. G-örmek istiyenler, arzu etmek istiyen-
ler gelip görebilir veya ben gösterebilirim. Bu-
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radaki sistemde 8 den bağladığı zaman karşısın
daki yevmiye sistemine göre arada yine de 
aleyhe farklar vardır. Biz bu yevmiye sistemini 
getirdiğimiz zaman yıllardan beri yanlış olarak 
tatbik edilen bir teknik personel politikasını bir 
ölçüde palyatif tedbirlerle önlemek istedik. O 
bile faydalı olmadı ve bu şartlarla teknik ele
man kaybettik. Şimdi aynı usullere benzer usul
leri bir personel normu içerisinde getirmeye ça
lışıyoruz. Bu hususu ben sizlerin yüksek takdir
lerine bırakıyorum. 

Bu hususta söylemek istediğim başka sözüm 
yok. Hepinize teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
Üyelerin hazırlıklı olabilmeleri için bir son

raki sırada bulunan arkadaşın ismini okuyo
rum. Sayın Karaman'dan sonra söz sırası Sayın 
Seyhan'dadır.. 

Söz alanlar sırası ile, Sayın Seyhan, Sayın 
Tuna, Saym Karaağaçlıoğlu, Sayın Bingöl, Sa
yın Mete, Sayın Çumralı, Saym öner. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; tasarının en önemli 
maddesi görüşülmektedir. 657 sayılı Devlet Me
murların Kanununda yapılan değişiklik tasarı
sının bel kemiği bu maddedir. Bu maddede ko
nulan esaslara göre, tasarının diğer maddeleri 
yürürlüğe girecek ve personel için yeni haklar 
ve kaybolmuş hakları getirecek. Bu itibarla bu 
maddeye tasarının belkemiği dense yeri vardır. 
Nitekim; Millet Meclisi Komisyonunda olsun, 
Genel Kurulunda olsun, hattâ biz de en çok za
man alan madde bu maddedir. Bu maddede 
bütün kamu personeli bir sınıflandırılmaya tabi 
tutulmuştur. Ben tasarının tümü üzerinde yap
tığım konuşmalarımda da ifade etmiştim; bu 
sınıflandırma tekniğinin bilimsel olduğundan 
şüpheliyim. Yani önemli görülen veya önemli 
görülmesi tercih sebebi sayılan veya önemli gö
rülmesinde siyasi tercih kabul edilen bâzı mes
lek grupları bir araya getirilmiş sınıf denmiş. 
Buna karşılık, ona benzer başka sınıflar bir baş
ka sınıf içerisinde daha geniş anlamda bir tüm 
olarak mütalâa edilmiştir.. Aslında sınıflandır
ma, personelin ve kamudaki bütün görevlerin 
teker teker sayılması ve sayılma içerisinde on
ların kendi aralarında nitelik bakımından, ka
munun ihtiyaçları bakımından, toplumun ihti
yaçları bakımından, Devlet hizmetinin gerekle

ri bakımından bir araya getirilip yapılması ile 
mümkündü. Eğer öyle yapılmış olsa idi, mese
lâ; din hizmetlerinin hepsi belki bir sınıf olma
yacaktı emniyet hizmetlerinin hepsi belM bir 
sınıf olmıyacaktı. Onun için de bâzı görevler 
başka bir sınıf içinde, bâzı görevler de başka 
bir sınıf içinde bulunacaklardı. Ama bu yapı
lamadığı için, meselenin en kolay şekli olarak 
böyle alınmıştır. Filvaki bunun üzerinde gün
lerce aylarca düşünülmüştür. Ama, bu şekilde 
alınması kolay mütalâa edilmiş ve böyle olunca 
da personel tasarısında birçok bunalımların 
kaynağı bu madde olmuştur. Burada insanın 
aklına geliyor, acaba neden 8 sınıf olmuş ve 
böyle alınmış? 18 de olabilirdi, 28 de olabilirdi, 
6 da olabilirdi, böyle olması da pekâlâ mümkün
dü. Ama 8 alınmış. Meselâ; avukatlık bir sınıf 
olarak alınmış. Yani, bütün kamu hizmetlerini 
8 e böleceksiniz, 8 farklı grupa böleceksiniz bir 
avukatlık sınıfı olacak. Yani, Devlet hizmetinde 
avukatlık bir sınıf, 8 de 1 gruplandırma anla
mını taşımaması lâzımdır. Din hizmetleri de 
böyle. Yani, din hizmetleri kamuya ait bütün 
görevlerin 8 de 1 i midir? Yani din hizmetleri 
hattâ lâik bir Devlet olarak kamunun dışında 
bütün kamu hizmetlerinin 8 de 1 ini çeker mi? 
Demek yanlış bir sınıflandırma var.. Emniyet 
hizmetleri de böyle. Emniyet hizmetlerinin, çe
şitli nitelikler ve farklar taşıyan görevleri var
dır. Buna mukabil, genel idare hizmetleri gayet 
geniş tutulmuş. Tümü üzerindeki konuşmala
rımda da temas etmiştim, özellikle din hizmet
lerinin bir grup olarak alınması lâik Devlet il
kesine ve hattâ dine de aykırıdır. 

Tümü üzerinde bu mütalâalarımı böylece 
arz ettikten sonra, şimdi bu gruplandırma içeri
sinde, bilimsel olmasında şüphe taşıdığım, hat
tâ şüpheli olan bu gruplandırma içerisinde ya
pılan işler nelerdir? Bir de onu görelim. Yani 
gruplandırmanm kendisini kabul etmiyorum. 
Ama mevcut bu gruplandırma içerisinde yapı
lan işler doğru mudur, yanlış mıdır? 

Şimdi meselelere bir grupun, bir sınıfın, bir 
meslekin açısından bakınca bu geniş maddenin 
içerisinde olumlu bir çözüm yoluna varmak 
mümkün değildir. Bu itibarla, bütün grupların, 
mesleklerin, sınıfların tahsilleri dikkate alarak 
hepsini bir arada görmek ve o zaman bir kana
ate varmak mümkün olur. 
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Bu yeni tasarının niteliklerinden birisi de 
tahsili esas almasıdır. Yani reformist tutumun 
temellerinden biri saymıştır. Aslında bu doğru 
bir harekettir. Yani ben, bir insanın az tahsilli 
olmasına rağmen, çok başarılı işler yaptığına 
kaniim tabiî. Onlar da bu gruplandırmada yer 
almalıdır. Ama, bundan beş s«ne, on sene evvel 
gördüğümüz ve halen de Devlet personelinde 
mevcudolan meselâ, ilkokul mezunu 1960 yılın
da imar - iskân Bakanlığının Âfetler kolundan 
Devletin en büyük maaşını alan bir daktilo me
muru vardı. Yani geçmiş uzun yılların yaptığı 
büyük tahribat Devlet personelini bu hale ge 
tirmişti. Bunu düzeltmek lâzım. Bu tasarı bunu 
düzeltiyor. Şimdi mesele böyle olunca, ilkokul 
mezunlarına şimdi şu tasarının 8 grup içerisin
de orta, lise ve dengi okulların, yüksek okulla
rın 8 grup içerisindeki yerlerini görelim. Baka
lım gruplarda bu bakımdan bir dengesizlik var 
mı? 

ilkokul mezunlarının bütün sınıflarda - ki, 
tabiî her sınıfta yok ilkokul mezunu. Teknik 
hizmetlerde, eğitimde, avukatlık hizmetinde ilk
okul mezunu yok. Diğer beş grupta var. - Genel 
prensibi cetvellerin en alt kademesinden yani, 
16 ncı derecenin ilk kademesinden başlayıp, 
11 nci derecenin son kademesine kadar yüksel
mektir. Genel prensip bu. Yani bu gösterge ra
kamları arasında 7 ilâ 240 arasında değişir. De
mek ki, 240 bugünkü katsayıya göre 1 680 lira
ya kadar yükselebilecek. Yani bir ilkokul me
zunu daha fazla yükselemiyecek, bugünkü sta
tüye göre. Genel hizmetlerde bunu böyle almış
tır. 

Sağlık hizmetlerinde ve yardımcı sağlık hiz
metlerinde bu hizmetlerin özelliğinden ötürü, 
bu yolda aranan personelin güçlüğünden ötürü, 
biraz da bilgi gerektirmesi sebebiyle 15 nci de
recenin ilk kademesinden başlatmış, bir prim 
vermiş. Hükümet tasarısı da böyle. Yine onu da 
11 in sonuna kadar götürmüş. Demek ki, bir 
denge, bir muadelet var. 

Din hizmetlerinde yine genel prensibolarak 
16 dan başlatmış, 11 in sonuna kadar götürmüş. 
Demek M, şu gruplarda meseleyi bu açıdan 
alınca bir dengesizlik yok. Ama ilkokul mezun
larına bu hakkı vermek yanlış mı, doğru mu? 
O ayrı mesele. Ama gruplar arasında bir denge 
olmamış. Hükümet tasarısı da böyle idi. Sonra 

Meclislerde yalnız din hizmetlerine ve bir de 
emniyette olmak üzere bir ilerleme getirilmiş. 
Kayyımlar 16 ncı derecenin başından 11 nci de
recenin sonuna kadar getirilmiş. Ama, imamlar, 
hatipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmen
leri 15 e alınmış ve 10 un son kademesine geti
rilmiş. Yani, ilkokul mezunu durumunda olup 
da din hizmetlerinde olanlara bir avantaj veril
miş. Bu avantaj doğru mu, yanlış mı, bir siyasi 
tercih mi? Onu takdirlerinize sunuyorum. 

Vaizlerde ve müftülerde bu 15 nci derecenin 
ilk kademesinden başlamış, 7 ye kadar gitmiş. 
Yani daha ileriye 7 ye kadar götürülmüş. Şim
di, din hizmetlerine bu tasarıda yer verilince 
ve bir siyasi tercih de düşünülünce 7 ye kadar 
götürmek doğru. Ama, burada ilke bozuluyor. 
Yani, ilkokul mezunlarına 16 ncı derecenin ilk 
kademesinden başlayıp, 11 nci derecenin son ka
demesine giden ilke burada geniş ölçüde bozul
muş oluyor. 

Emniyet hizmetlerinde.... 
BAŞKAN — Sayın Karaman, bir dakikanız 

var. 10 dakika ile sınırlıdır. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet. 
Emniyet hizmetlerinde bu yine böyle 7 ve 8 e 

kadar götürülmüş. 
Şimdi, vaktim azaldığı için tasarının bâzı 

aksak yönlerine temas etmek istiyorum. 
Ortaokul ve dengi okullarda meselâ; imam 

Hatip Okulunun 1 nci kademesinden mezun 
olanlar 15 nci dereceden başlıyor, 9 neu dere
cenin sonuna kadar gidiyor. Oysa bir evvel gör
dük, ilkokul mezunu olan müftüler ve vaizler 
7 nci derecenin sonuna kadar gidiyor. E.. İmam 
Hatip okullarından müftü olacaklar yok mudur? 
Demekki tasarıda b-.'şluk var. 7ani bu kadar 
karışık bir tasarının maddeleri yasama organla
rında düzeltilirken 4 başı mamur yapılamıyor, 
denge bozuluyor. Ve hükümetten gelen tasarı 
aslında daha doğru. Ama yasama organlarında 
bir taraf ele alınıp, öbür tarafla denge düşünü-
lemediği için işte şurada tasarıda göreceksiniz, 
çok bariz olarak bozulmuştur, imam hatip okul
larının 7 nci devresinden mezun olanların, ilk 
devresinden mezun olanların yani ortaokul me
zunu durumunda olanları 9 ncu derecede bıra
kacaksınız. 

Şimdi, bu tasarının bu gruplandırması içeri
sinde meseleye bakınca ilkokul öğretmenlerine 
bir prim tanımış. Görüyoruz, 12 nci dereceden 
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başlatmış. 12 nci dereceden başlatıp, 5 nci dere
ceye kadar götüreceği yerde, 12 nci dereceden 
başlatıp, 4 ncü dereceye kadar götürmüş. De-
mekki bir prim tanımış. Bu hükümet tasarısın
da var. Aslında hükümet tasarısında 5 nci de
rece idi, diğerleri 6 nci derece idi. Meclisler 
bunu 5 e ve 4 e indirmişler, ilkokul öğretmen
lerine tanınan bir hak ileriye doğru götürülmüş. 
Ama, mademki bu türlü mesleklerin grupları 
dikkate alınarak denge bozuluyormuş... 

BAŞKAN — Sayın Karaman müddetiniz 
doldu, cümleyi bitiriniz. 

ISUPHİ KARAMAN (Devamla) — Tamam... 
O takdirde ilkokul öğretmenlerine biraz daha 
prim tanımak elbetteki daha doğrudur. Çünkü 
o mesleğin hususiyeti de herhalde diğer, biraz 
evvel mütalâa ettiğimizden daha farklı, kamu 
için daha lüzumlu durum taşıyor. 

Efendim, en son komisyonunun değişikli
ğinden bir şeye temas etmek istiyorum, sözlerimi 
bitirmeden evvel. Teknik personele ilk başlan
gıç kademesi 9 dan 8 nci dereceye indirilmiştir, 
uygundur, güzel. Yalnız bu teknik personel 5 
sınıftan daha yukarı olanlar diyoruz. Kimler
dir? Gruplandırma bilimsel esaslara göre yapıl
mış olsaydı, meselâ; bir orman fakültesi mezunu 
olan ile bir tarım fakültesi mezunu olanı, yük
sek inşaat mühendisi, bir mimar, bir makina 
mühendisi bir arada mütalâa edilmezdi. Kanu
nun ihtiyaçları bakımından, arz ve talep nite
likleri bakımından, toplumda bugüne kadar on
lara Devlet hizmeti olarak davranılan durum
lar bakımından haklıdırlar bunlar. 

Şimdi, 5 yıl ve daha yukarı Öğrenim görmüş 
olanların derecelerini 8 e indirdik, ilk intibak 
derecelerini. Eğer bunlar bugün sözü en çok 
edilen makine mühendisleri, elektrik mühendis
leri, inşaat mühendisleri doğru. Çünkü bunla
rın bir piyasası var, dışarıda bir piyasası var. 
Ama, bir orman mühendisinin piyasası yok. Or
man fakültesi 4 senedir. Ama Karadeniz Teknik 
Üniversitesindeki Orman Fakültesi 5 senedir. 
Hangi tarafa bakacaksınız? Demek ki, mesele 
başından bilimsel bir sınıflandırmaya tabi mese
le haline getirilmediği için tanımlamalar bizi 
yanlışlığa doğru götürüyor. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Kara
man. 

ISUPHİ KARAMAN (Devamla) — Tamam 
efendim. Bu itibarla bu noktaların da dikkate 
alınacağını zan ve tahmin ediyorum. Saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan buyurunuz. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Personel Kanunu 
dediğimiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun tümü üzerinde beyanatta bulunurken 
9 ncu madde ile getirilen sınıflandırmanın per
sonel istihdam politikamızın şartlarına uygun 
olmadığını ifade etmiştim. Bu itibarla bu mev
zua tekrar dönecek değilim. Yalnız bu 9 ncu 
madde üzerinde bendenim birkaç tane önerge 
vermiştim. Komisyon maalesef nazara almamış. 
Sadece teknik ve sağlık sınıflar mevzuunda de
ğişiklik yapmış. 

Değerli arkadaşlarım, önergemden bir tane
si 9 ncu maddenin Genel İdare Hizmetleri sını
fının (A) ve (B) bendi ile ilgili bir mevzu idi. 
Biliyorsunuz bu (A) ve (B) bendine giren me
murlar Türkiye'de pekçok. Meselâ; tapu me
murları, nüfus memurları, adliyedeki zabıt kâ
tipleri, maliyedeki birçok vergi memurları ve 
bu sınıflar dışında kalan bakanlıkların bütün 
memurları bu sınıfa girmektedirler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bendenizin mak
sadı bu idi. Hergün vatandaşlarla sabahtan ak
şama kadar haşır neşir olan ve vatandaşla en 
çok teması olan ve mesai bakımından da haki
katen yüklü bulunan bu nüfus memuru, tapu 
memuru, zabıt kâtibi gibi memur sınıfı öbür sı
nıflandırmaların içerisinde en mağdur duruma 
düşürülmüş bulunmaktadır. Meselâ; teknik hiz
metler sınıfından ortaokul ve dengi okullar 
mezunları 14 ncü dereceden başladığı halde bu 
sınıfta 15 den başlamakta. Din işlerinde, emni
yette, ilkokul mezunları 15 nci dereceden baş
ladığı halde, bu sınıfta 16 nci dereceden başla
makta ve 11 nci derecenin son kademesine ka
dar gitmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bir hesabedecek olur
sak bu sınıfa girmiş olan bir memur memuriyet 
hayatının 18 - 20 nci senesinde alabileceği maa
şın son kademesine gelmiş bulunacaktır. Şimdi, 
memuriyetinin 2/3 ünü geçirdiği zaman son 
kademesine gelmiş bir insanın çalışma şevki ne 
kadar kalır, takdirinize bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir önergem, 
9 ncu maddenin sonuna 9 ncu sınıf olarak Mül-
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ki idare Âmirleri için bir sınıf ihdasını öngör
mekteydi. Maalesef bu da kabul edilmemiş. Bu 
mevzua çok fazla temas ettik. Bunun önemini 
tekrardan burada tebarüz ettirecek değilim. 
Ama 8 tane sınıf yapmışız. Polisi, öğretmeni, 
avukatı, Diyanet İşlerindeki memurlar için sı
nıf ayırmışız ama, bir vilâyette, bir kazada bü
tün bu sınıfları organize edecek, bunların ve
rimli çalışmasını temin edecek olan Mülki idare 
Âmirlerine hiçbir özellik tanımamışız. Mülkî 
idare Amirliği hizmetinin hangi ağır şartlar 
altında yürütüldüğünü hepiniz yakinen bilmek
tesiniz. Buna tekrar temas edip, vaktinizi al
mak istemem. Komisyonun bu mevzua hiç do
kunmamış olmasını üzüntü ile karşıladım, öner
gelerimiz burada müzakere edildiği zaman ilti
fat edeceğiniz ümidini hâlâ taşımaktayım. Çok 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 1 grup ve adına 7 üye konuşmuş
tur. Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti
ni saygiyle arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu buyu
runuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — öner
gemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — önergenin izahı yok. Konuşa
cak arkadaşların isimlerini sırayla okuyorum. 

Sayın Tuna, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın 
Bingöl, Sayın Mete, Sayın Çumralı, Sayın Üner 
ve Sayın Yüce. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; huzurlarınızda müzakeresi 
yapılmakta bulunan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununu tadil eden 1462 sıra sayılı tasa
sının en ehemmiyetli, can alıcı, tasarıya haya
tiyet verecek olan maddelerinden birisi olan 
9 ncu maddenin, sınıfların tesisi ile ilgili bulu
nan bu maddenin enine boyuna müzakeresi su
retiyle olumlu bir yolun bulunmasında zaruret 
vardır. Bu itibarla geriye kalan 3,4 arkadaşı
mızın da kanaat ve fikirlerini bu istikamette 

Yüce Heyetinize arz etmek suretiyle meseleleri 
bu açıdan, bu mânada çok büyük bir değer ta
şıyan, bilhassa Türkiye'nin meseleleri ile sıkı 
sıkıya ilgili bulunan bu sınıfların, tesisi ile ilgili 
olan maddeyi biraz daha vuzu!ha kavuşturmak 
amaciyle söz almış olan bütün arkadaşlarımızın 
fikir ve kanaatlerini rahatlıkla bu kürsüden 
ifade etmelerini teminen önergenin aleyhinde 
oy vermenizi, bu hususta kanaatlerinizi izhar 
etmenizi arz ve rica etmekteyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bir grup ve 7 sayın üye konuş
muş. Daha sırada 7 üye vardır. Yeterlik öner
gesi verilmiş. Yeterlik aleyhine de konuşulmuş
tur. Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyinler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Hükümet mi, komisyon mu konuşacak?.. 
Hükümet. Sayın Bakan buyurunuz. 

Sayın Bakandan mümkün olduğu kadar kı
sa konuşmasını rica edeceğim. Bu konu hükü
met tarafından birkaç defa konuşulmuş ve za
ten 9 ncu madde hakkında ilk konuşmayı da Sa
yın Bakan yapmış idi. Konuşma kısa olursa öğ
leden önce bitiririz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; Sayın Başkanın kısa konuşulması lâ
zım geldiğini hatırlatmaları faydalı oluyor. 
Zaten uzun konuşan bir arkadaşınız değilim. 
Daha da kısa konuşuyorum. Böylece zamandan 
tasarruf etmiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasan Meclis
lerde ve komisyonlarda görüşülmeye başlan
dığı zaman bu tasarının aleyhinde konuşulanlar 
veya bu tasarıyı tenkideden mütalâalar şu 2 
noktada toplanıyor : 

Birisi; mevcut rejimin muhafazasını isti-
yen ve bir türlü hâlihazırda mevcut sistemde 
zihinleri sıyıramamak dolayısiyle mutlaka mev
cut sistemdeki bâzı hakların muhafazasını isti-
yen ve bunu hakkı müktesep ile karıştırarak 
'bâzı eski kanun maddelerinin aynen bu tasarı
da da yer almasını istiyen mütalaalar. 

ikincisi; her meslekin mutlaka bir hususi
yeti olduğunu ve bu hususiyete göre de o mes
lekin çok daha önemli olduğunu gösterip, o id
dia edilen önem ile mütenasibolarak bu tasarı
nın getirdiğinden fazla bâzı imkânlar sağla
mak. 
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Muhterem arkadaşlar, tasarı demiştir ki; 
ister adına gruplandırma denilsin, ister sınıf
landırma denilsin. Biz anahatları itibariyle 
Devlet memurlarını şu 8 sınıfa girerkende ilk 
başlangıçta ilkokul mezunları şuradan bağlıya
cak, şu kadar terfi edip orada duracak. Orta
okul mezunları şuradan başlayıp, şuraya kadar 
terfi edecek. Lise mezunları ve Yüksek okul 
mevzuları şu şekilde terfi edecek. Şu şekilde 
başlıyacak diye bir esas getirmiştir. Şimdi bura
da «hakkı müktesepleri ihlâl ediyorsunuz» de
niyor. Niçin? «Evvelce 1 nci dereceye kadar 
terfi ederdi. E., bu hakkı mükteseptir. Şimdi 
bunu bırakınız. Yine 1 nci dereceye kadar terfi 
etsin. Hakkı müktesepleri ihlâl etmeyiniz» 
tarzındaki iddiadır. 

Muhterem senatörler, bu yeni bir sistem. 
Hakkı müktesebi ihlâl etme ve saire yok. Eğer 
derseniz ki eskiden birinci dereceye kadar terfi 
ediyordu herkes, yine oraya kadar terfi etsin. 
Bu, bugünkü rejim aynen muhafaz edilsin 
demektir. Bugünkü rejim aynen muihafaz edi
lecek olursa, o zaman bu tasarıya bir kenara 
itmek ve bugünkü rejimi düşünmek gerekir. 
Hayır söylenen o değil, hem bu tasarının getir
diği imkânlar verilsin, hem de 1 nci dereceye 
kadar herkes terfi etsin. 

Şimdi Sayın özgüneş burada söyledi. De-
diki bu objektif değil, sübjektiftir. Hayır bi
zim iddiamız öyle değil. Biz bilâkis bunun ob
jektif esaslara bağlandığı kanısındayız, ilk 
•devlet memuriyetine girerken hiçbir esas yok 
dsğilki. Tahsil elbetteki bir esastır. Şahadetna
meye bağlıyorsunuz, diplomaya bağlıyorsunuz 
diyen arkadaşlarım iddia edebilirler mi ki, yük
sek tahsil mezunu ile ilkokul mezunu birdir ve 
aynı statüye bağlanmalıdır, ilkokul mezunu 
da 1 nci dereceye kadar terfi etsin, yüksek okul 
mezunu da 1 nci dereceye kadar terfi etsin diye 
iddia edebilirler mi? Hiç bir fark yok mudur? 
Yüksek tahsil ile, orta tahsilin, ilk tahsilin bir 
farkı yok mudur? Elbetteki vardır. Ancak bu
rada denilebilir ki ehliyet ve liyakat. Bu sistem 
ehliyet ve liyakati getiriyor. Kanun gösterdi
ği dereceden başlarken bir yarışma sınavından 
geçilecektir, bilâhara o dereceden işe başlan-
landıktan sonra otomatikman, bir kaç defa arz 
ettim, zamanın geçmesi ile herkes terfi edecek 
değildir. Ehliyet ve liyakata göre terfi edecek

tir. Ehliyet sınavlarında, yarışma sınavlarında, 
yarışma seçmelerinden geçmek mecburiyetinde
dir. Şu veya bu görevi deruhte etmedikçe gös
tergenin o derecesine çıkamıyacaktır. O mesu
liyeti almadıkça o dereceye çıkamıyacaktır. 
Getirilen sistem bu. Bunlar objektif esaslar. 
Sade diplomaya bağlanmamış, sade tahsile bağ
lanmamış, evet yüksek tahsili var, 1 nci dere
ceye kadar çıkmaya, terfi etmeye de hakkı var, 
ama yarışma seçmelerinden geçmek suretiyle, 
yarışma sınavlarından geçmek suretiyle, müsbet 
Âcil almak suretiyle, şu veya bu mesuliyeti 
deruhte etmek, o göreve atanacak ehliyeti ih
raz etmek suretiyle terfi edecektir. E., bu ob-
jektivite değil de, nedir? 

ikinci ananokta, bu hakkı müktesepler konu
su meselesinde, birkaç defa arz ettim. 1 nci de
receye kadar, bugün 1 nci dereceye kadar ter
fi eden memurun eline 2 900 lira para geçer. 
Şimdi 1 nci dereceye kadar terfi edemiyen bil
farz bugün 90 lirada kalan bir memurun eline, 
ki bu sistem olmasaydı 150 liraya çıkacaktı 
2 900 lira alacaktı, 4 970 lira geçiyor bürüt 
olarak. Eğer o hakkı muhafaza edilseydi, 1 nci 
dereceye kadar terfi etmek hakkı muhafaza 
edilseydi de ve bu sistem değişmeseydi 2 900 li
ra alacaktı. Hayır o düşünülmüyor, eskiden 
2 900 lira alacaktım, ben şimdi bu sistemde en 
son 4 970 lira alacağım, bu kadar fark oluyor 
benim için diye bu düşünülmüyor, 1 nci derece
ye kadar eskiden terfi edecektim diye düşünü
yor. 

Bu şunun çabasıdır: Hem bu kanunun ver
diği imkânlardan faydalanayım, hem de bu ka
nunun reform niteliği nesi varsa onlar bir ke
narda dursun, eski haklarım da muhafaza edil
sin. Bu bunun iddiasıdır. Huzursuzluğun kay
nağı budur. Objektif olmamak sübjektif olmak 
değil. 

Kaldı ki bu huzursuzluklar da tasarı müza
kere edildikçe, komisyonlarda müzakere edil
dikçe, Meclislerde müzakere edildikçe, iyi an
latıldıkça geniş ölçüde azalmıştır. Bugün hu
zurunuzda bir teknik personel meselesi kalmış
tır. 

Bu konu ile ilgili mütalâalarıma son verme
den önce, ilkokul öğretmenlerinin durumuna de
ğinmek istiyorum. Sayın Karaman burada bah
setti, bir kadirşinaslık eseri addediyorum. De-
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di ki, ilkokul öğretmenlerine diğer sınıflara ta
nınan imkânlardan fazlası tanınmış, Hükümet 
tasarısında da görünüyor bu. Komisyonlarda 
da, Meclisteki müzakeresinde bir derece daha 
fazla terfi etmenin imkânı sağlanmış ve fazlası 
tanınmış dedi, diğerlerine nazaran fazlası tanın
mış. 

Doğrudur, ilkokul öğretmenlerine diğer sı
nıflara nazaran bir fazla imkân tanınmıştır. Bu
nun da sebebi şu: İlkokulda çocuklarımızı oku
tan öğretmenlerin, bu memleketin istikbaldeki 
nesilleri yetiştirdikleri göz önünde bulunduru
lacak olursa gayet önemli bir fonksiyon ifa et
tikleri şüphesizdir. Bu kadar önemli, insan 
malzemesini ilk defa eline alan ve bunu memle
ketin yararına olacak şekilde yuğurup, yetişti
ren, böyle bir vazifeyi deruhte eden ilkokul öğ
retmeninin gördüğü vazife çok önemli bir vazi
fedir. Bu vazifeyi ilkokul öğretmeninin layıkı. 
veçhile yapabilmesi için, her türlü endişeden 
uzak olması ve o gaye uğruna, kendisini mesle
kine hasredebilmesi, kendisini o mesleko vere
bilmesi lâzımgelir. Ve memleketin selâmeti de 
buradadır. Bu sebepledir ki, ilkokul öğretmen
lerine diğer sınıflara nazaran fazla imkânlar ta
nıyan maddeler sevk edilmiştir ve getirilen im
kânların yeterli olduğu kanısındayız. 

Şimdi bir başka konuya geçiyorum, itirazla
rın toplanmakta olduğu bir başka konuya. Yü
ce Senatonun muhterem üyeleri, 657 sayılı Ka
nun yürürlüğe girdikten sonra da bu müşahade 
edildi. Her meslek grupu, her meslek kendisinin 
Devlete taşıdığı değerin daha çok olduğunu ve 
daha önemli olduğunu iddia etti, 248 tüzük 
hazırlandı. Ve sınıflandırma bunun için yapıla
madı. Aynı müşkülât ile karşı karşıyayız. 8 
grupa ayırmışken ve bu grupları ayırırken ob
jektif davranmışken, herkes tarafından kolayca 
kabul edilebilecek esaslar aranıp bulunmaya ça
lışmışken, tepkiler olmuştur. Meclisin koridor
ları, Bütçe Komisyonunun koridorları dolmuş
tur. Bizde işin bu safhasında teferruatlı sınıflar 
tesbit etmeye kalksaydık 657 sayılı Kanunun 
akıbeti ile karşı karşıya kalırdı bu tasarı. Eiç 
değilse anaistikametleri tâyin edelim, prensip
leri koyalım, ilk adımı sağlam atalım da, bun
dan sonra bir tekâmüle tabi tutulsun. Hiçbir 
memlekette personel reformu bir yılda yapıl
mamıştır, yıllarca sürmüştür. 10 yıl, 15 yıl de
vam etmiştir, ondan sonra yerine oturmuştur. 

Evet, ikinci önemli nokta, işte yeteri kadar 
şu veya bu mesleke önem evrilmernistir konusu
dur. Halen de bugün bu madde ile müzakere
ler cereyan ederken, teknik elemanlara, yüksek 
mühendislerimize gördükleri görevle mütenasip 
bir şekilde önem verilmiş midir, verilmemiş mi
dir? Bu münakaşa ediliyor hâlâ. 

Muhterem arkadaşlarım, Senatonun Bütçe 
Komisyonunda arz ettim, «insan, insanın kur
dudur» diye bir söz vardır. Bu tasarının müza
kereleri sırasında görülmüştür ki, memur da 
memurun kurdu olmuştur. Ve bu tasarının mü
zakereleri sırasında görülmüştür ki, bu tasarıyı 
çeviren, bu tasarıyı yiyip bitirmek istidadını, 
eğilimini taşıyan kurt, ben daha çok önemli va
zife görüyorum, o halde ben daha çok avantaj 
sağlamalıyım, tarzındaki düşünce olmuştur. Ve 
tasarının müzakereleri sırasında bu düşünce ve 
bunun sağlanması için sarf edilen çabalar bir 
türlü bitmemiştir. 

Şimdi konunun asıl önemli noktası burası
dır. bu konuyu tetkik ederken, Hükümet tasa
rısı bundan bigâne mi kalmıştır, herkesi aynı 
mı-tutmuştur? Onun üzerinde bir lâhza tevak
kuf etmekte fayda vardır. 

Muhterem senatörler, bu tasarı ile, aynı işe, 
aynı ücret prensibi getirilmeye çalışılmıştır. Ke
mali ile temin edilmiştir demiyorum, getirilme
ye çalışılmıştır. Hangi nisbette bu prensibin 
temin edilmesi, sağlanması mümkün ise o nis
bette salğanmıştır. Aynı işe, aynı ücret derken, 
gayet tabii bu şu demektir aynı zamanda. Fark
lı ise, farklı ücret demektir. Tasarıda bu pren
sip göz önünde bulunduruldu. 

Şimdi bâzı mesleklerde tahsil süresine gö
re, o mesleki, ihraz ederken, o mesleke intisabe-
derken haiz bulunulan müktesebata göre bir üst 
dereceden başlama imkânını sağlıyan maddeler 
konulmuştur, bir defa böyle göz Önünde bulun
durulmuştur. 

Saniyen bu tasarıda görevin önemi ile müte
nasip ücret tediyesini sağlıyabilmek için yan 
ödemeler yapılmasını temin eden bâzı maddeler 
yer almıştır. Bunlar içerisinde fazla çalışma 
ücreti, iş güçlüğü, iş riski ve tedarik güçlüğü 
zamlarını getiren maddeleri zikretmek müm
kündür. 

Tasarının bir esprisi var, bir sistematiği var. 
Tasarının o esprisi ve sistematiğine uygun tarz-
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da yan ödeme yapılacaktır. Tasarının esprisini 
ve sistematiğini bozacak şekilde yan ödemeler 
yapılmasını temin edecek maddeler tasarıya gi
rerse, bu tasarının bütünlüğünü bozar, prensip
lerini bozar ve tatbik edilmesini şüpheli hale ge
tirir diye birkaç defa arz ettim. Niçin tatbik 
edilmesini şüpheli hale getirir. 

Muhterem senatörler, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu biliyorsunuz tatbik edilemedi. 
Bu kanunun da tatbikini tehlikeye düşürecek 
olan şeyler, işte bunlardır. Ya prensiplerini ze
delersiniz ve prensiplerini zedelerken portesini 
yükseltirsiniz. Birkaç defa beyan ettik. Biz 2,5 
milyar liralık porte ile geldik. Şimdi 4 milyar 
oldu. Ve bu 4 milyarla bitmiyor, hesaplar de
vam ediyor diyorum. Ne kadarlık bir porte ile 
karşılaşacağımız belli değildir. Belki 4 milya
rın da üstüne çıkacaktır bu. Böyle olunca şuna 
müncer oluyor. Tasarı hazırlanırken şöyle düşü
nülmüş. Tasarının öngördüğü yan ödemeler 
haricinde hiçbir ödeme yapılmıyacağına göre şu 
gösterge tablosu ve 7 katsayısı. E., buna göre 
bir porte hesaplanmış. Bunun haricinde yan 
ödemeler yapılmasını gerektirecek bâzı madde
ler tasarıya konursa bunun iki tesiri olur. Bir, 
bu seneki porteyi artırırsınız, gelecek seneki 
porteyi artırırsınız, ikincisi; gelecek yıllarda ta
sarının sistemine uymıyan yan ödeme sistemi 
emsal teşkil edeceği için, bir tazminatlı memur
lar silsilesi ile karşı karşıya kalırız, işte bura
da beyan ediliyor. Hâkimler aldı, askerî hâkim
ler de alır, askerî hâkimlerden sonra askerî he
kimler alır, sivil hekimler alır, idareciler alır. 
Ve 90 küsur tazminat kanunu vardır bugün, 
huzurlarınızdan geçmiş tasvibedilmiş kanunlar
dır bunlar. O kanunların ilgilendirdiği meslek 
grupları, o kanunların ilgilendirdiği memurlar, 
bizim de hakkımızdır, evvelce filân sayılı ka
nunla alıyorduk diyeceklerdir ve huzurunuza 
geleceklerdir. Bu takdirde şu oluyor. Hem bu 
tasarının derpiş ettiğinden fazla yan ödeme ve-
rilmiyeceğine göre porte hesaplıyacaksınız ve 
bu porteyi göze alacaksınız, milyarlarca lirayı; 
hem de tazminatlı memurlar olacak, onlara da 
ayrıca milyarlarca lira vereceksiniz. 

Muhterem senatörler; Türkiye'nin bütçesi
nin % 50 sini, % 50 sinden fazlasını personel 
masraflarına veremezsiniz. Türkiye'nin ekono
mik durumu buna müsait değildir, Türkiye'nin 
kalkınma çabalariyle bu kabili telif değildir. 

Burada Sayın Topaloğlu arkadaşımız teknik 
personelin, Sayın Seyhan arkadaşımız da idare
cilerin durumunu bir defa daha dile getirdiler. 
Muhterem senatörler, teknik personel ile ilgili 
önergeler olduğu için ve Komisyon bu persone
lin 8 e I nci dereceden başlamasını teklif eden 
önergeyi kabul buyurmuş olduğu için bu konu 
üstünde bir müddet daha durmak istiyorum. 

Bir defa teknik personel, diğer personele na
zaran başlangıçta daha üst dereceden başlıyor, 
tasarı böyle, ikincisi, bizim anlatamadığımız 
bir konu vardır. O konu şu; Yüksek mühen
dis olan senatör ve * milletvekili arkadaşlarımız 
meslekî gruplarla temas ettikten sonra şu mu
hakeme tarzını yürütüyorlar. Bugün 10195 sayı
lı Kararnameye göre her yüksek mühendisin al
dığı bir yevmiye vardır. O bir çizgidir. Mühen
dislikte biraz çizgi işi olduğu için düz bir çizgi 
çiziyorlar. Bu tasarının getireceği şey nedir? 
Diyorlar. Onu da bir parabol ile gösteriyorlar. 
Bir eğri, bir münhani çiziyorlar. Bu çizginin, 
münhaninin bir kısmı bu çizginin altında kalı
yor, bir kısmı da üstünde kalıyor. Altında kalan 
yeri karalıyorlar, diyorlar ki, bakın şu kadar 
sene teknik eleman, yüksek mühendis halen al
dığından daha az ücret alacaktır, tasarıya göre. 
20 küsur seneden sonra daha fazla ücret alma
ya başlıyacaklar. Şu halde bu tasarı bugün 
verilenin daha azmi getiriyor. Bunun mutlaka 
düzeltilmesi lâzımdır, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu hesapta şu yanlış
lıklar vardır. Daha doğrusu yanlışlıklar değil 
de, hesaba katılmayan şu unsurlar vardır : Ev
velâ; az ücret alma diye bir şey yok. Tasarı
nın bir maddesi var, «Bugün aldığından daha 
az para geçemez eline hiçbir memurun.» diye. 
Bu hesabı yaparken nazara almadıkları unsur 
şudur : Kendileri teknik elemanların bu tasarı
ya göre alacakları yan ücretleri hesaba katmak
sızın bu parabolü çiziyorlar. Hesabın doğru ola
bilmesi için bugün alman yan ödemelerle bü'lik-
te çizginin çizilmesi lâzımdır ve bu tasarı kanu-
niyet kesbettikten sonra verilecek olan yan öde
meler nazarı itibara alındıktan sonra o parabol 
çizilmelidir. Biz diyoruz ki, bu belli olmadan 
çizilen parabol, ele geçen para bakımından yan
lıştır, eksiktir. Bu belli olsun. Zaten bu müp-
hemiyettir ki, arkadaşlarımızı tereddüde sevk 
ediyor. Eğer bir cetvel eklemek mümkün olsa. 
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idi, tasarıya; şu hizmetlerde şu yan ödeme, şu 
kadar işgüçlüğü, iş riski, tedarik zammı, mahru
miyet zammı, fazla çalışma ücreti verilir diye o 
cetvelde rakamlar belli olsaydı da ona göre pa
rabolü çizseydiniz bambaşka bir durumla kar
şılaşacaktınız, diyoruz. Ama rakamlar belli ol
madığı için arkadaşlarımızı ikna etmek müm
kün olmuyor. 

Burada şunu söylemek istiyorum. Bu tasarı 
ile verilecek olan yan ödemeler nazara alındığı 
zaman teknik elemanlar, az para alacaklarını 
iddia eden mühendislerimiz halen aldıklarından 
çok fazlasını alacaklardır. 

Arkadaşlar, bu kanunlar Allah emri değil. 
Sizler Hükümet hazırlıyor, sayın üyeler teklif 
ediyor, görüşülüyor ondan sonra kanun oluyor. 
Eğer iddia edildiği gibi bu kanuda büyük bir 
eksiklikle karşı karşıya kalırsak büyük bir hak
sızlık olduğu anlaşılırsa bunu düzeltirsiniz. Bir 
maddelik, iki maddelik bir kanunla bunu düzelt
mek her zaman mümkündür. Ama o rakamlar 
anlaşılmadan bu hesap yapılmadan bir düzelt
meye giderseniz, bu yanıltıcı olur. 

Sayın Seyhan arkadaşımızın, başka bir vesi
le ile idareciler konusundaki mütalâalarına ce
vap arz etmiş idim. Bunları tekrarlıyacak de
ğilim, bütün teferruatı ile. 

Valiler, 1, 2, 3, 4 ncü derecedendir, kadro
ları öyle olacaktır. Bu defa da göstergeleri öy
le olacaktır. Tasarıda hüküm vardır. Hattâ 
Ankara Valisi ile mukayese ettik. O ilâve gös
tergeleri valilere tatbik etmek mümkün olacak
tır. Binaenaleyh hiçbir vali halen aldıkları tem
sil ödeneği dâhil şimdi aldığından daha az üc
ret almıyacak, bilâkis onun çok üstünde ücret 
ve maaş alacaktır. 

Kaymakamlara gelince; kaymakamların içeri
sinde de bu derecelere ulaşmış olanlar buluna
bilir. Onlar da aynı statüye tabi tutulacaklar
dır. Ayrıca 10 yıllık idareci ise üst derecelere 
tâyin edilebilecektir, bu mekanizma getirilmiş
tir. Ayrıca kaymakamlık kursunu bitirdikten 
sonra bir derece üstten başlıyor. O bir fark 
eder, 7 göstergesiyle çarptığınız zaman, önemli 
bir rakam ediyor. Binaenaleyh lâzımgelen sta
tü bu tasarıda vardır, idareciler için de. Eğer 
bunun haricinde hâkimlerde olduğu gibi ayrıca 
bir ödenek verilmesini kabul buyuracak olursa
nız bu tasarının espirisi ile, prensipleri ile önem

li şekilde çelişir. Arz ettiğim gibi bu istikamet
te yapılacak her değişiklik tasarının tatbiki im
kânlarını azaltır ve meçhule doğru götürür. 

Beni sabırla dinlediğiniz için te^elıkür eder, 
hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralacından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sözcü Sayın 
Atayurt, buyurunuz. 

Sayın Atayurt, Bakanın değinmediği veya
hut Bakanla müşterek olmadığınız hususlara 
münhasır ve kısa olmak üzere rica edeceğim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; kısa konuşmak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Tüzün sınıflandıımada eğitim ve öğ
renim hizmetleri sınıfında ilkokul öğretmenle
rinin 4 ncü derecenin son kademesine jkadar 
terfiinin mahzurlu olduğunu, 1 nci derecenin 
son kademesine kadar çıkması noktasını savun
muş bulunmaktalar ve aynı zamıanda hizmete 
başlarken 11 nci derecenin ilk kademesinden de 
başlamalarının daha doğru olacağını, ijkilik ol
mamasını arzu etmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; halihazırda mükte
sep haklar ihlâl edilmemiş bulunmaktadır, ilk
okul öğretmenterinin intibakında vâsıl olduk
ları nihai dereceler mahfuz tutulmuş ve ancak 
getirilen bu reform niteliğindeki tasıarıda an
cak yeni bir düzenleme yapılmak suretiyle 
eğitim ve öğrenim hizmetleri sınıfında ilkokul 
öğretmenlerinin mevkii realist bir şekilde ve 
gerçeklere uygun olarak tâyin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Alpaslan genel 
idare hizmetleri sınıfının (E) bendine dâhil 
zabıt kâtipleri, i'.ya mensuplarının genel ida
re hizmetleri sınıfı içerisinde olmakla bera
ber ayrı bir statü içerisinde düzenlenmelerini 
öngörmüştür, M buna aitte şüphesiz onun ve 
muhtelif arkadaşlarımızın önergeleri vardır. 
Komisyonumuzda incelenmiş ve fakat bu hu
sustaki ayrı bir statü taaızimi ve ayrı bir sınıf
lama ve sınıfın içerisinde bir alt sınıf olarak 
tesisine de lüzum ve mahal görülmemiştir. Zi
ra tasarının umumi espirisi ile çatışmıştır. 

Yine muhterem Alpaslan tarafından İkinci 
katıagoride (E) bendine dâhili olan personel 
için diğer arkadaşlarla birlikte 5 yıl ve daha 
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fazla öğrenim görmüş olan teknik hizmetler sı
nıfı personeli için de 9 nou derecenin 3 ncü ka
demesinden işe başlanılması teklif edilmiştir 
ve fakat Komisyonumuzca yapılan müzakerede 
ve çeşitli önergeler muvacehesinde hu 8 e 1 ola-
ra|k değiştirilmiş "bulunmaktadır. O da naza
rı itibara alınamamıştır. 

Sayın Bekata, umumi konuşmalarında ve 
muhtelif vesilelerle yaptığı konuşmalarda gös
terge tablosunun 16 ncı derecesine umumi kon
jonktür muvacehesinde muteriz kalamaktalar 
ve onun kaldırılarak 15 nci dereceden 'haşlan
masını öngörmüşlerdir ki, bu def aatle izah edil
miştir, 16 ncı dereceye muhatabalabilecek per
sonel pek mahduttur ve sayıları azdır. Umu
mi göserge tablosunun düzenlenmesi ve nizamı 
bakımından da kaale alınmasına imkân olamı-
yaoağı anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Bekata ilk
okul öğretmenlerinin 12 nci derecenin ük ka
demesinden başlıyarak son derecenin son ka
demesine kadar ulaşmasını tekrar teklif etmek
tedirler ki, bu hususta Sayın Tüzün'ün ten-
kiidlerine arz ettiğimiz cevapta gereken bilgiler 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; mülkî idare amirliği 
sınıfının ihdası yine Bekata tarafından teklif 
edilmekte ve bunların tazminatının bu tasarı 
ile kalktığı söylenmıdktedir. Sayın Bakan ta
rafından da vukufla ve açıkça izah edildiği 
veçhile, bilhassa valiler 1, 2, 3, 4 ncü derecedeki 
memuriyetleri deruhte ve tedvir edeceklerinden 
bunlarla birtakım ilâve göstergeler tatbik edil
mesi mümkündür, görevlerinin önem ve mesu
liyetleri açısından. Bu balkımdan tasarı bu hu
susu da karşılar mahiyettedir, kaale alınmıştır. 

Muhterem arkadaş'Iıar; Sayın Ertuğ, Komis
yonumuza yaptığı düzeltmelerden ötürü teşek
kür etmiştir. Biz de kendilerime müteşekki
riz. Ancak dışarda çalışan asistan ve doçent
lerin terfilerinin .sağlanması bakımından olan 
göstergelere intibaklarında ve bilhassa asistan
ların 10 ncu derecenin ilk kademesinden başla
yıp, 6 ncı derecenin son kademesine kadar gi
debilecekleri ve fakat doçentlerin ise 5 nci 
derecenin son kademesine kadar ulaşacakları 
ve 1, 2 derece daha yukarı gidemiyecekleri ve 
doçentlerin durumlarının bu şekilde kısıtlan
dığı hakkındaki noktai nazara katılmıyoruz. 

Bunlar muhtelif statüler ve üniversite mev
zuatı göz önüne alınmak suretiyle tasarıda yer 
almış hükümlerdir. Asistan, doçent ve profe
sörlerin birinden diğerine geçiş süreleri, tez
leri, rehabilitasyonları ve doktorları nazarı 
itibara alınarak burada iyi bir şekilde düzen
lenmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın özgüneş esas 
itibariyle 9 ncu maddenin tümüne muarız kal
mışlardır, bu hususta gereken cevipları sayın 
Bakan arz etmiş bulunmaktadırlar. Komisyo
numuz da sayın Bakan gilbi düşünmüş ve bu 
itibarla 9 ncu maddeyi haliyle kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

İlkokul öğretmenleri meselesine de yukar
da arzı cevap etmiş bulunuyorum. 

Teknik personelin ihmal edildiği konusu
na değindiler. Teknik personel, sağlık hizmet
leri sınıfına dâhil personelin başlangıçları üze
rinde komisyonca bâzı düzeltmeler yapılmış
tır ve rapor halinde Başkanlığa sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Topaloğlu ta
rafından da teknik personel üzerinde önemle 
durulmuş, komisyonun yapmış olduğu düzelt
melerin olumlu karşılandığı belirtilmiş ve bir 
dereceye kadar meseleyi halledeceği ileri sü
rülmüştür. Komisyonumuz teknik personel üze
rinde ve sağlık hizmetleri sınıfına dâhil per
sonel üzerinde yaptığı bu gösterge değişiklik
leriyle, bu hizmet sınıfına dâhil personelin de 
ihtiyacının giderileceği kanısı ve inancı içeri
sinde huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Karaman ta
rafından çok dikkate şayan mütalâalar ileri 
sürülmüştür. Bir defa 9 ncu maddede din 
hizmet sınıfı ihdasının Anayasa açısından, lâik 
Devlet prensibine muhalif ve mugayir olduğu 
noktası üzerinde durmuştur, ki komisyon ola
rak biz gerek başlangıçta yaptığımız müzake
relerde ve bilâhare de önergeler üzerinde yap
tığımız müzakerelerde böyle bir aykırılık gör
medik. Din hizmetleri sınıfına mensup kimse
ler de âmme hizmeti ifa etmektedirler ve şüp
hesiz Devlet Personel Kanunu içerisinde bun
ların yer almış olması memleketimizin icapla
rına, ihtiyaçlarına, gerçeklere tamamen teva
fuk eder mahiyettedir. Lâiklik prensiplerine 
aykırı her hangi bir husus da dikkati çekmemiş 
bulunmaktadır. 



C. Senatosu B : 103 28 . 7 . 1970 O : 1 

Sınıflandırmanın bilimsel olmadığı tezini 
de ileri süren Sayın Karaman'a muhterem Ma
liye Bakanı tarafından icaıbeden cevaplar su
nulmuştur, tekrar etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Karaman'm bu 
(tasarıyı yasama organlarının bozmakta olduğu 
noktai nazarına katılmamız mümkün değildir. 
Çünkü Türk Parlâmentosu Büyük Türk Mil
letinin temsilcisi olarak memleket ihtiyaçları
mı, gerçekleri nazarı itibara alarak kendileri
ne mevdu tasarılar üzerinde vicdani kanaat
lerine göre icalbeden tashihleri, düzeltmeleri 
ve kabulleri yapmaktadırlar. Diğer milletler
de olduğu gibi Cumhuriyet Hükümetinin ku
rulduğu andan beri Türk Parlâmentolarında 
da daima bu ölçülerle ele alınmış, ciddiyet ve 
hassasiyetle takibedilegelmiştir. Bu bakımdan 
her hangi bir tasarının buralarda bozulduğu 
ve kasden bozulmaya doğru götürüldüğü gibi 
"bir noktai nazarı ne komisyon olarak, ne de 
îbir Parlömanter olarak kabul etmemize imkân 
vardır. Bunu Yüce Senatonun da böyle ka
bul ve takdir edeceğinden emin bulunmakta
yız. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Karaman'm 
bir noktai nazarına burada tekrar cevap arz 
etmek mecburiyetindeyim. Muhtelif mühen
dislik branşlarını nazarı itibara alırken ken
dileri bâzı tercihler yaptılar. Meselâ, arz -
talep bakımından, Devlet için arz ettiği önem 
^bakımından sübjektif bâzı sıralamalarda bu
lundular. Meselâ bunun için ziraat mühendis
leri ve orman mühendisleri üzerinde durdular 
ve bunların pek mebzul olduğu ve fakat diğer 
bâzı mühendislerin ise temin ve tedarikindeki 
güçlüklere ve zorluklara işaret ettiler, tahsil 
sürelerine değindiler. 

Kendilerine şu hususu arz etmek mecburi
yetindeyim ki, Türkiye genel karakteri itiba
riyle bir ziraat memleketi bulunmakta ve 
sanayi kalkınma hamlelerine geçiş devrelerini 
nasıl süratle ve kısa bir zamanda kat edeceği 
hesaplanmakta ve ona göre tedbirler almakta
dır. Sanayie geeişde kudretli ve kuvvetli bir 
ziraata dayanılırsa sanayi devamlı ve sürekli 
olur, güçlü olmaktadır. Bu gelişmiş ülkelerin 
tabiî bir icaibıdır. Bu bakımdan ziraat ve orman 
mühendislerinin mezbuliyetini dar açıdan ve 
klâsik mânada anlamışlardır. Memleketimizin 

teknik ve entansif ziraate ve ormancılığa geç
mesi halinde bu sahada yetişmiş ve yetişmekte 
bulunan elemanların katiyen kifayet etmiye-
ceği ve bunun içindir ki Ege Üniversitesinde 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde ayrı fa
külteler açıldığı bir vakıadır. Meselâ orman fa
külteleri açılmak ve ziraat fakültelerinin muh
telif üniversiteler bünyesinde yer alması su
retiyle yeni ziraat mühendislerinin yetiştirile
rek, Türkiye'nin zirai iktisadi ve sınai kalkın
masının birlikte, topyekûn bir kalkınma halin
de mütalâası suretiyle arz ve talep kaidesinin 
bu mühendisler lehine değişeceğini ve bozula-
bileceğini, bu itibarla şimdiden dar ve mahdut 
bir görüşle böyle bir tefrikin yapılmasının 
doğru ve caiz olmadığını arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonumuzca ya
pılan değişiklikler, bilhassa teknik hizmetler 
sınıfı ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfının gösterge rakamları üzerin
de yapılan değişikliklerde, bilhassa intibak
larla alâkalı kısımlarda değil, sınıflandırma ile 
alâkalı kısımlarda yapılmıştır. Bunların içinde 
bulunduğumuz malî yıl içerisinde geniş mik
yasta bir yük ve siklet tahmil edeceğini düşün
memiz mümkün değildir. Ancak bu düzenleme
ler yapılırken bilhassa elimizde mevcut bulu
nan tasarının, kolaylık olsun diye arz ediyorum 
19 ncu sayfasında (E) bendinde gösterilmiş 
bulunan bâzı personelin, bilhassa genel idare 
sınıfına mensup sınıfın ilk gösterge rakamla
rının 8 nci derecenin 1 nci kademesinden başla
ması nazarı itibara alınarak, bu emsal tutul
mak suretiyle teknik hizmetler sınıfının (C) 
(D) ve (E) bendlerinde genel sağlık hizmetleri 
ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının (D) ve 
(E) bendlerinde bundan evvelki konuşmamla 
yapmış olduğum düzenlemeler yapılmıştır. Bun
lar daha sonra görüşeceğimiz intibak hüküm
leriyle alâkalı değildir. Durum yüksek tensip 
ve takdirlerinize sunulmuştur. Ancak bu göster
ge rakamları dışında Hükümetle 9 ncu madde
nin redaksiyonu bakımından yapılmış olan hu
suslarda tamamen mutabık kalındığını da tek
rar arz etmek isterim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmam gayet kısa 
olacaktır. Bendeniz söze talibolduğıım zaman 
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adliye zabıt kâtiplerinin, Yargıtay raporfeörle-
r'nin, adlî tabiplerin ve avukatların lehinde 
bâzı beyanda bulunmak üzere söz istemiştim. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, oturduğum yer
den kürsüyü dinledim. Kürsüde bütün meslek 
mensuplarının resmi geçidini hep beraber mü-
şa'hade ettik. Her meslek mensubu kendi mes
lekine! eki ağırlıktan ve göstergeler deki raka
mın biraz daha yukarda tutulması suretiyle 
meslektaşlarına biraz daha fazla imkân sağlan
masından ve ellerine para geçmesinden bahset
tiler. Ve hiçbir meslek sahibinin artık bu da 
bize kâfi, Allah Devlete, millete zeval verme
sin, bu da kâfi olmuş dediğini maalesef muşa-
had 3 etmedim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu sözlerimin 
ı?ten gelzn dileklerim olduğuna itimat buyur
manızı rica ediyorum. Demek oluyor ki mem-
bkatte bir iş bölümü var, bir meslek bölümü 
var. Her meslek kendine göre mukaddes, her 
rıoslekin kendine has zorlukları var, her meslek 
ınensufîu kendi meslekini diğer mesleklerin 
yarinde görmektedir ki, o yolun yokuşudur, 
enda devam ediyor. 

Netice itibariyle, bir iş bölümü tablosu ile 
karşı karşıyayız. Binaenaleyh, burada bir mes
leki diğerinden daha üstün görme ve gösterme
ye matuf gayretin şu hazırlanmakta olan plân 
ve projeyi, tasarıyı bozmaya matuf bir gayret 
olduğu kanaatine vardım. Bu sistem, göstergeli, 
kat sayılı sistem memleketimize yeni geliyor. 
Teknik personel için daha evvel gelmişti ama, 
tatbikatı şümullü olmadığı için tatbikatını iyi 
bilmiyorduk, bu yeni gelen bir sistem. Bu sistem 
arkadaşlar, hakikaten gizli hazırlandı. O da sağ
dan soldan meslek teşekküUerinin tazyiki olma
sın diye. Geldi, meydana çıktı, çıkmasiyle bera
ber, herkesi tabiî alâkadar ediyor, yahut Türki
ye'nin entellektüel zümresini yakinen alâkadar 
ediyor, herkes bu kanuna hücum etti. Hücumla 
birlikte mukayeseler yapıldı, kanun iyi kavra
namadı, kavranamadığı için çeşitli reaksiyonlar 
gösterildi. Bizim de şahsan kızdığımız, haksız 
gördüğümüz taraflar oldu. Fakat, arkadaşlar 
şunu anlıyorum ki, biz bu hareketlerimizde hak-
sızmışız. Kanun yeni bir sistem getirmektedir, 
kanun yan ödemeleri, tazminatları kaldırma, 
işin zorluğuna göre adaletli bir sistem getirme
ye çaba sarf etmiş. Her okudukça şu hali biraz 

daha iyi kavradığıma itimat buyurmanızı rica 
ediyorum ve üzüntü ile şunu da izah edeyim ki, 
yeni bir sistemle karşılaşan parlâmento müda
haleleriyle, bu sistemi müdahale ettiği nisbette 
bozar hale getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, milî hâsılamız cüm
lenizin malûmudur. Fert başına düşen miktar 
malûm. Dağ köylerinde, orman köylerinde bu 
miktar yılda 300 liraya kadar inmektedir. Hü
kümet bakımından 7 kat sayı ile bu işe başlama
yı biraz cesaretli bir hareket olarak da mütalâa 
ettiğimi arz etmek isterim. Kanun çıkmamıştır, 
kat sayı 7 kabul edilmiştir, gösterge 1 000 dir, 
ilâveten bir 200 daha konmuştur, Belki muhte
rem arkadaşlar bu fakir milletin takatinin fev
kinde, gelirlerinin fevkinde bir ödemeye Hazi
neyi zorlama ihtimalimiz vardır. Ve Hükümeti
miz mazur görsün, cesaretli bir adım ile bunda 
7 kat sayıyı kabul etmiştir. Yeni bir sistem geli
yor, 4 te yapılır, 5 te yapılır, bakılır neye mün
cer oluyor, ondan sonra bu katsayı biraz daha 
ileri gidebilir. Fakat, onu da anlıyorum, ki şim
di 90 çeşit kanunla kabul edilmiş tazminatlar 
var ve bu tazminatları sistemin icabı olarak ka
nunun içinde eritme gayesi de var. 

Ayrıca, arz etmek isterim ki, hakkı mükte
sepleri de ihlâl ediyor, deniliyor. Hayır arka
daşlar. Bilâkis, hakkı müktesepler, 0,90 çeşit 
kanunla hak alanların hakkı korunduğu gibi, 
vaktiyle kendisini iyi müdafaa edememiş, hak 
almaktan mahrum kalmış kimseleri de hakka 
kavuşturan, hakka haklar katan, fakat hakkı 
ihlâl etmiyen bir sistem... Bu, açıkça gözükü
yor. 

Netice itibariyle, Başkanlığa vermiş oldu
ğum önergelerimi geri alıyorum. Bu müzakere-
lerdeki beyanları her meslek mensubunun kendi 
meslekine duyduğu sevginin nişanesi olarak te
lâkki ediyorum. Müdahale ne kadar az olursa, 
komisyonların da, Meclislerin de, ne kadar az 
olursa, bu kanunda güdülen gayeye o kadar ko
lay ulaşılacağına kanaat getirdim. 

Netice itibariyle, Komisyonun son kararının 
da reddi ile Millet Meclisinden gelen metni uy
gun 36 ncı maddenin kabulünü rica ediyorum. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım.. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — 9 ncu maddenin yeni metni 
okundu. Yeni metin üzerinde konuşmalar ya
pıldı. Yeterlik önergesi verildi, kabul edildi ve 
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böyllelikle 9 ncu madde üzerinde görüşmeler 
bitti. 

9 ncu madde üzerinde 10 a yakın yeni öner
geler verilmiş bulunmaktadır. Tatbikatımız şu 
>oüacaktır : Daha önce 40 civarında önerge, 9 
ncu madde ile ilgili olarak Başkanlığa verilmiş 
ve Komisyon 9 ncu madde ile beraber bu önerge
leri geri almış idi. İçtüzüğümüzün 98 nci mad
desine göre sayın üyeler komisyona gidip bu 
önergeleri Komisyon huzurunda savunabilirler
di ve Komisyon da kendilerini dinlemek zorun
da idi. 

Şimdi, 40 civarında olan verilmiş önergeler 
komisyona maledilmiş ve komisyon yeni bir me
tin getirmiştir. 

Binaenaleyh, daha önceki 40 önerge üzerinde 
her hangi bir işlem yapmıya imkân yoktur. İç
tüzüğümüzün 97 nci maddesine göre komisyo
nun yeni metni üzerinde verilmiş olan önergeler 
için sadece şu hükmü uygulıyacağız. 

«Bu tadillerin gerekçesi sahipleri tarafından 
kısaca Genel Kurula açıklanır.» 

Şimdi, verilmiş olan önergeleri teker teker 
okutacağım. Bu önergeler üzerinde münhasıran 
önerge sahipleri konuşacaklardır. Bunlar 10 da
kika kaydına da baliğ olmaksızın, ki konuşma 
müddetleri daha da azdır, yani önerge sahip
lerine geniş bir açıklama imkânı, yahut leh ve
ya aleyhinde ne kendilerine, ne başkasına ve 
ne de komisyona görüşme hakkı vermemektedir. 
Bununla ilgili İçtüzüğün 97 nci maddesi şudur: 

«Bu tadillerin gerekçesi, sahipleri tarafın
dan kısaca Genel Kurula açıklanır.» hükmü 
karşısında tatbikatımız bu şekilde olacaktır. 
Şimdi, önergeleri okutuyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aleyhte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Alpaslan, ne 
hakkında? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Görüşleri
niz hakkında aleyhte konuşacağım. 

BAŞKAN — Bunun İçtüzüğe aykırı tarafı 
yok M; okudum, İçtüzük hükümlerini. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — İçtüzüğü 
kendinize göre okursanız tabiî böyle olur. 

BAŞKAN — Kendime göre değil, İçtüzük 
hükmünü okuyacağım ve Sayın Alpaslan, size 
de söz vereceğim. Yalmz sayın üyelere İçtüzü
ğün 2 maddesini okuyacağım ve sonra size söz 
vereceğim. 

| «Madde 98. — Tadil teklif edenler teklifleri
nin havale olunduğu komisyonda fikirlerini 
beyan etmek isterlerse mütalâalarının dinlen
mesi zaruridir.» der. 

Komisyon, her hangi bir teklifi isterse bu 
teklif veya maddenin komisyona iade edilmesi 
zorunluluğu da mevcuttur. Bu, komisyona ha
vale edilen önergeler üzerinde yapılacak işlem
dir. 

Bir de komisyon istemedi ise, yani şimdiki 
görüşmelere geliyoruz. 

«Madde 97. — Birinci ve ikinci görüşme sı
rasında yapılan tadil tekliflerinin, komisyona 
havalesi komisyon tarafından istenmediği tak
dirde;... «(artık bu söz konusu değildir, çünkü, 
komisyon bir metin getirmiştir, her hangi bir 
iade ve komisyona gönderme söz konusu değil
dir.) »bu tadillerin gerekçesi, sahipleri tarafın
dan kısaca Genel Kurula açıklanır» demektedir. 

Tatbikatımız bu olacaktır, bu tatbikatımızın 
yanlışlığı hakkında Sayın Alpaslan söz istemiş
lerdir, buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir uygunsuz tatbikata girme 
tehlikesini önlemek için huzurunuza geldim. 

Senatonun bir üyesi kanun maddeleri üze
rinde tadil teklifinde bulunurken bunu Divan 
Başkanlığına, Genel Kurulun görünüşe arz edil
sin, Genel Kurul ki, son mercidir, eğer tasvibe-
derse o şekilde talebi yerine gelmiş olsun diye 
verii'. 

Şimdi, böylelikle biz Başkanlığa önergeler 
verdik. Bu önergelerimizin üzerinde Umumi 
Heyette görüşme cereyan etmeden bütün bu 
önergeler derlendi, toplandı ve Komisyon tara
fından geriye alındı. Komisyon tarafından alın
masının asıl anlamı şudur: 

Komisyon, verilmiş bu sayısız önergeleri her 
kategoride ayrı ayrı yer alacak şekilde ayırsın, 
görüşsün ve komisyon burada savunmasını ya
pacak, önergenin lehinde misin, aleyhinde misin 
diye sorulduğu zaman rahatlıkla bu önergele
rin cevabını versin; ya da, bu komisyonun yeni 
önergeler karşısında, eğer makûl ve makbul 
gördüğü kısımlar varsa bunları da bir tadil 
teklifi ile beraber yüksek huzurunuza getirsin 
diye. 

Şimdi, gayet tipik bir misal arz edeceğim. 
I Tipik, tatbikatın ne kadar yanlış olduğu bura-
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da çıkacak. Teknik personel ile alâkalı olarak 
önergeler verilmiştir. Biz demişimdir M, 5 sene 
ve daha yüksek öğrenim görmüş olanlarla, Yük
sek Tekniker Okulunu bitirenler arasındaki 
farkı kapatabilmek için yüksek öğrenimi biti
renler 9 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe 
başlasınlar, diye. Mesele komisyona gitmiş, bir 
başka arkadaşımız ayrı bir teklif yapmış ve 
hayır böyle diğel, 8 nci derecenin 1 nci kade
mesinden işe başlarlar demiş ve komisyon mad
deyi de böylece getirmiş. 

Şimdi madde geldi, Yüksek Huzurlarınıza, 
8 nci derecenin 1 nci kademesinden başlasın di
ye. Kabul edilirse bizim teklifimiz bu madde
nin içerisindedir, gayet tabiî ki, o da fazlasiyle 
kabul edilmiş demektir. 8 nci derecenin 1 nci 
kademesinden başlasın teklifi, komisyon tara
fından getirilen, benimsenen teklif kabul edil
mez ise, demek ki, bizim o önergelerimiz hiç 
görüşülmiyecek ve madde haliyle kalacak. Bu
na ne hakkımız var? 8 nci derecenin 1 nci ka
demesinden başlama teklifi kabul edilmiyebilir, 
ama bu o zaman gösterdiğimiz gerekçelere da
yanarak 9 ncu derecenin 3 ncü kademesinden 
işe başlama mevzuunu Yüksek Heyetinizin bir 
karara bağlaması lâzımdır ve zaruridir. Onu 
taşınıyoruz ki, onu taşan kısım olursa; 7 nci 
dereceden başlasın demiş olsaydık biz; ve ko
misyon, 8 nci dereceden başlasın diye getirseydi, 
komisyonun bu teklifi oya konulduğu zaman 
Yüksek Heyetiniz bunu reddetseydi, o zaman 
tabiatiyle ondan daha üst dereceden vâki olan 
teklif de reddedilmiş olurdu ve mesele halledil
miş olurdu. 

Şimdi, Sayın Başkanın burada okuduğu iç
tüzüğün maddelerinin bizim hâdisemizle hiç 
alâkası yok. Yeni bir tatbikat şekli getiriyorlar. 
Üye gidip komisyonda kendi teklifini savunur, 
diye. Bu zaten haşivdir, umumi hükümlerden 
bu çıkarılır ve Senatonun her üyesi her komis
yonda kendi fikrini savunabilir, ona mâni bir 
hüküm yok. Yani, bunu demiş olması, takriri 
savunur demesi mutlaka bu takririn orada hal
ledileceği, kesin bir neticeye bağlanacağı anla
mını taşımaz. Adalet Komisyonuna üye olmıyan 
bir kimse de gider Adalet Komisyonunda her 
hangi bir mevzuu savunabilir. Savunmak için 
mâni bir hal yoktur. Mesele bu, oya iştirak ede
mez, onun dışında bir kayıt ile bağlı değiliz. 

Diğer kısımlar üzerinde, 96 nci ve 97 ve 98 
nci maddelerle ilgili olarak söyliyeceklerim, 
komisyonun teklifi geldiği zaman, önerge sahi
binin teklifi hiç nazara alınmaz, gibi bir kayıt 
yok. Yalnız, Başbakanlık inisiyatifini kullan
mak sureti ile komisyonun teklifinin bünyesin
de esasen o reddedilince, ötekisi de reddedile
ceği için bir haylice bir zaman daha bunun mü
nakaşa edilmesine lüzum yoktur, diye düşünür
lerse mantıki olan bu düşünceye saygı duyma
mak kabil değil. Ama, komisyonun teklifi red
dedildi diye o tekliften sonra belki de kabul 
edilecek olan bir ba§ka mahiyetteki teklif eğer 
yüksek ıttılaınıza arz edilmiş ise ve bunun oy
lanmasına gidilmezse o zaman üyenin tadil tek
lifi verme hakkı zedelenmiş olur ve Heyeti 
ITmmniyenin yüksek iradesine de zannediyorum 
ki, beklenen saygı tam mânası ile gösterilme
miş olur. 

Bu itibarla Sayın Başkandan bu tatbikatın
dan dönmek sureti ile arz ettiğim şekil üzerinde 
h\r tatbikat sahası açmasını bilhassa istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tatbikatımız doğrudur ve ay
nı şekilde yürüteceğiz. Şöyle ki, Sayın Alpas
lan, ifade ettiği hususlar ile bizim tatbikatımı
zın doğruluğunun ayrı bir gerekçesini de ver
miş bulunuyorlar. Anayasada teklif sahipleri 
sadece Cumhuriyet Senatosunun komisyonla
rında değil, gerektiğinde Millet Meclisi komis
yonlarında da tekliflerini savunma haklarına 
sahiptirler .Anayasanın bu hükmü karşısında, 
değiştirge önergeleri sahipleri önergelerini ko
misyonlarda savunmak isterlerse dinlenmeleri 
zaruridir, hükmü bir haşivden ibaret değildir. 
Komisyon, önergelerle beraber bir metni iste
diği takdirde, önergelerin orada nihai bir şekle 
bağlanacağından ve bu sebeple sahiplerine bir 
hak tanıdığından önerge sahiplerine komisyona 
gidip, görüşlerini orada savunma mükellefiye
tini yüklemektedir. 

Komisyona 40 civarında önerge verilmiş, 
komisyon sonra bunları geri almış ve komisyon 
bütün bunları tetkikten sonra, bir metin hasır
ladıktan sonra tekrar komisyonun G-enel Kurul
da bu 40 a yakın önergeleri yeniden ele alması 
ve her önerge hakkında ayrıca bir görüşme aç
ması gerekiyorsa Genel Kurulun bu önergeleri 
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tümü ile beraber komisyona göndermesine lü
zum ve ihtiyaç yoktu. Çünkü, burada görüşmesi 
gerekirdi. Gerek içtüzüğün bu hükmü ve ge
rekse Genel Kurulun aldığı karar, komisyonda 
önergelerin bir çözüm şekline bağlamasıdır. 

Bu tatbikat bu yönü ile doğrudur. 

Diğer taraftan, şimdi neyi tatbik ediyoruz?.. 
Komisyonun yeni metni üzerinde verilmiş olan 
önergeler vardır, bu önergeleri okutacağım ve 
Sayın Alpaslan'ın da bahsettiği endişeler bu 
önergelerle de giderilmiş olacaktır. Her hangi 
bir şekilde görüşme açmıyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Başkan
lığa vermiş olduğum önergemi şimdi derhal 
geri istiyorum. 

BAŞKAN — Verilen önergeleri okutuyorum, 
efendim, buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim 
önergemi istiyorum, size vermiş olduğum öner
gemi geriye istiyorum. 

BAŞKAN — O ayrı mesele. Şimdi önergele
ri okutayım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu yanlış 
tatbikatınızda sizi sıkıntıya sokmak için öner
gemi geriye alacağım ve sonra tekrar verece
ğim. 

BAŞKAN — Önergenizi iade edeceğim, efen
dim, oturun, evvelâ bir önergeleri okutalım, si
zin önergenizi iade edeceğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, usul bakımından bir maruzatta bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Usul müzakeresi açmıyorum. 
efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Size yardımcı ol
mak üzere bir cümle söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Hayır, lüzum yok efendim, usul 
müzakeresi açmıyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Maliye Bakanlığının yetkisi içine giren gö
revlerin büyük bir kısmı, yetişme ve meslek ni-
likleri bakımından ayrı bir ihtisas kolu haline 
gelmiştir. (Ezcümle vergi işleri, bütçe hizmet
leri, Hazine hizmetleri, dış malî hizmetler, mu
hasebe işleri gibi.) 

Bu sebeple, Maliye hizmetlerinin ayrı bir sı
nıf halinde mütalâa edilmesi gerekir. 

Maliye hizmetlerinin, ayn bir sınıf halinde 
metne ilâvesi için, tasarının 9 ncu maddesinin 
komisyona iadesini arz ve rica ediyoruz. 

Van Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ferid Melen Mehmet izmen 

BAŞKAN — Önergelerin hepsi okunsun. 
Hepsi okunduktan, sonra, Sayın Melen, Genel 
Kurul üyeleri bütün önergeler hakkında fikir 
sahibi olduktan sonra en aykırısı olan sizin 
önergeniz üzerinde gerekli işlemi yapacağım. 

Evvelâ bütün önergeleri okutucağım ve sa
yın üyelerden bütün önergeleri dikkatle dinle
melerini rica edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısının 9 ncu maddesi ile değiştirilen 36 ncı 
maddenin genel idare hizmetleri bölümüne (d) 
bendinden sonra aşağıdaki hükmün (e) bendi 
olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

İlave-edilece (e) bendi : 
e/ iBuniardan Yargıtayda, mahkemelerüt, 

ve diğer adalet daireleri ile, infaz müesseselerin
de hakimlik ve savcılık meslekleriyle, yardımcı 
sınıfı dışında kalan görevlerde çalışanlardan 
ilkokul mezunu olanlar 15 nci, ortaokul mezu
nu olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve bunlardan cezaevi müdürü ve 
yardımcıları, icra memuru ve yardımcıları, baş
kâtip ve yardımcıları 8 nci derecenin son kade
mesine, diğerleri 9 ncu derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 
12 nci derecenin ilk kademesinden başlarlar ve 
bunlardan cezaevi müdürü ve yardımcıları, 
icra memuru ve yardımcıları, başkâtip ve yar
dımcıları 5 nci derecenin, diğerleri 6 ncı de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardan 
cezaevi müdürü ve yardımcıları, icra memuru 
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ve yardımcıları ve başkâtip ve yardımcıları 
4 ncü derecenin, diğerleri 5 nci derecenin son 
badomesine kadar yükselebilirler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
n-jamn bâzı maddelerini değiştiren tasarının sı
nıfların tesisleri ile ilgili 9 ncu maddenin teknik 
hizmetler sınıfına ait bölümünde bu sınıfa gire
cek teknik öğrenim görmüş olanların başlan
gıç derecelerinde kanunun bu madde ile ilgili 
gerekçesinde de belirtildiği üzere, teknik per
sonele duyulan ihtiyaç ve bu personelin temin
deki güçlük nedeniyle taban ve tavan derece
lerinin yüksek tutulması esası kabul edilmiştir. 

Bu husus komisyon çalışmaları sırasında 
orta, lise, dengi teknik öğrenim yapmış olan
larla, tekniker, yüksek tekniker ve mühendis
ler için gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle 
sağlandığı halde 5 sene ve daha fazla yüksek 
teknik öğretim görmüş olanların başlangıç de
recesi değiştirilmemiştir. 

Bu sebeple kendi aralarındaki denge, yük
sek mühendisler aleyhine bozulmuştur. Şöyle ki, 
aynı sene mühendislik öğrenimine başlıyan 
iki kimseden bir tanesi 4 yıl sonra mühendis 
olup, 1 yıl devletten ücret almak suretiyle 9 ncu 
dereceye yükselirken, diğer bir yıl veya daha 
fazla okumak ve masraf yapmak suretiyle an 
caik ilkiyle aynı derecede memuriyete başlamış 
olmaktadır. Bu durum daha üst bir öğrenimi 
engelleyici niteliktedir. 

Bu Dakımdan maddenin (e) fıkrasında be-
"riilen 5 yıl ve daha yüksek teknik öğrenim 

t ıpınış olanların 9 ncu derecenin 3 ncü kade
ri esinden işe başlamaları uygun olacaktır. 

Bu sebeple, tasarının 9 ncu maddesinde zikri 
geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesinin, II. teknik hizmetler bölü
mündeki (e) fıkrasına ekli metne göre değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Artvin Balıkesir 
Fehmi Alpaslan Cemalettin inkaya 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesini değiştiren tasarının 9 ncu 
maddesinin teknik hizmetler sınıfı ile ilgili 
II nci bölümünün (e) fıkrasının değişik şekli: 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre
nim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü mad
desinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1462 sıra sayılı tasarının 9 ncu maddesinin 
(teknik hizmetler) bölümünün (d) ve (e) fık
ralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
?aygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlarla yük
sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlar
dan mühendis ve mimar sıfatını almış olanlar 
9 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe başlar
lar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğ
renim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sizin önerge
niz Sayın inkaya'nın önergesinin aynıdır. İmza 
farkı hariç. Bu sebeple.. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh
terem hanımefendinin önergemi yeniden oku
mak suretiyle kendilerine eziyet etmek istemem. 
Ama önergemin demin okunan önerge ile bir
likte muamele göreceğinin belirtilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Tabiî o halde okunmasına lü
zum yoktur. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Hanıme
fendiye tekrar bir eziyet olmaması için. 

BAŞKAN — Rica edeceğim usul bu. Neza
ketiniz zaten bunu gerektirir, önergeniz aynı
dır, İmza farkı ayrı, aynıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1462 sıra sayılı tasarının 9 ncu maddesinde
ki «Mesleke ve mesleki» kelimelerinin «Mesle
ğe ve mesleği» şeklinde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş I 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet Memurları ka

nun tasarısında 9 ncu maddenin «Sağlık Hizmet
leri» bölümünün (e) fıkrasının sonuna komis
yon tarafından ilâve edilen kısımda parantez 
içinde (sosylâizasyon bölgesinde en az üç yıl 
çalışacak olanların tamamı) cümlesinde sosya
lizasyon bölgesinde yerine «196 ncı maddede 
belirtilen şekilde tesbit edilecek mahrumiyet 
bölgelerinde» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sinop 
Nazım inebeyli 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Kanunu değiştiren 1462 sayılı ta
sarının 9 ncu maddesinin üçüncü bölümüne ya
pılan «fiziköterapistler» kelimesinden sonra 
«ve muadilleri» ibaresinin ilâvesini rica ederim. 

Elâzığ 
Celâl Erutğ 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Personel Kanunu madde 
36: 3 ncü Sağlık Hizmetlerinin (d) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Kırklareli Sinop 
Ali Alkan Nazım inebeyli 

İçel Elâzığ 
Talip özdolay Rifat öztürkçine 

Bolu 
Alâaddin Yıllmaztürk 

Madde 36. — III. Sağlık hizmetleri ve yar
dımcı sağlık hizmetleri sınıfı. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu 
derecenin üçüncü kademesinden işe başlarlar, 
birinci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olan eczacı 
ve diş tabipleri 9 ncu derecenin birinci kade
mesinden işe başlarlar, birinci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Gerekçe : 4 yıl süreli yüksek öğrenim yap
mış olan eczacı diş tabibi gibi tıp mensupları 
4 yıldan daha az süreli tahsil gören sağlık hiz
metleriyle aynı mütalâa edilmektedir, (d) fık
rasının teknik sınıftaki (d) fıkrasiyle ahenkli 
hale getirilmesinin dengesizliği önliyeceği ka
naatindeyiz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 9 ncu maddesinin «Eğitim ve öğ

retim hizmetleri sınıfı» (a) bölümünün aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

a) özel kanuna göre ilkokul öğretmenliği 
niteliğini taşıyanlar 11 nci derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve birinci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan ka
nun tasarısının 9 ncu maddesinde değiştirilmesi 
öngörülen 36 ncı maddenin 8 nci bölüm (e) 
bendinde sayılan meslekler arasında: «Ticaret 
Bakanlığı, Dış ticaret dairesine alman meslek 
memurlarına» sınıfının eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 9 ncu maddesiyle değiştirilmesi 
öngörülen 36 ncı maddenin (a) bendinin (e) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabiî tu
tulmak suretiyle alman; Devlet Plânlama Teş
kilâtı uzman yardımcıları, bakanlık müfettiş 
yardımcıları, maiyet memurları, Dışişleri mes
lek memurları, Maliye hesap uzman yardımcı
ları ve bankalar yeminli murakıp yardımcıla
rının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre 
yapılacak yeterlik sınavında başarı göstererek 
Devlet Plânlama teşkilâtı uzmanı, müfettiş, 
kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıp
lığa, Dışişleri meslek memurluğunda ise o Dı
şişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart ko
şulan bir dericiye atanmaları esnasında ve bir 
defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrı
ca bir derece yükselmesi uygunlanır. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — önergeler okundu. Şimdi öner
geler üzerinde gerekli işlemleri sırasiyle yapa
cağız. 97 nci maddenin, tekrar son fıkrasını 
okuyayım. «Gerekçe, sahipleri tarafından kısa-
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ca G-enel Kurala açıklanır». Kısaca tâbiri iç
tüzüğümüzün tipik bir ifadesidir. Bâzı önerge
lerde gerekçe zaten vardır. Bâzılarında yok
tur. Binaenaleyh, gerekçesi olmıyanlar da çok 
kısa olarak sayın üyelerden rica edeceğim. 

Sayın Melen en aykırı olan sizin önergeniz-
dir. Komisyona havaleyi istiyorsunuz, gerekçe
niz bulunmasına rağmen kısa bir açıklama ya
pacak mısınız? Çok kısa, yani hüküm bu; çok 
kısa bir açıklama. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Sayın Mehmet İzmen ile 
bu önergeyi sınıflandırma maddesinde bir de
ğişiklik yapmak üzere takdim etmiştik. 

BAŞKAN — Evet, önergede Sayın İzmen'in 
de imzası vardır. Unuttuk. 

FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu tasarıdaki sınıflandırmanın ras
yonel bir esasa dayanmadığını arz etmiştim. 
Personel Kanunu hazırlık çalışmalarını yapan 
Personel Dairesi, sanıyorum ki, 240 sınıfa ayır
mıştı memurları, Tabiî bu ifrad idi. Bu defa 
gelen tasarıda da muayyen, belli bir kaç mes
lek grupu alt alta dizilmek suretiyle bir sınıf
landırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmanın as
lında bir gayesi de yoktur. Çünkü sınıflandır
ma esas değil, hükümlerin tatbikatında Perso
nel Kanununda hem işe alınmada, hem terfide 
daha çok tahsil esas alınmıştır. Binaenaleyh, bu 
sınıflandırma olmasaydı dahi bu Personel Ka
nunun tatbikatında bir değişme olmazdı. Ama 
bir başlangıç olmak üzere yapılmıştır. Sayın 
Maliye Bakanının ifade ettiği gibi, müşterek 
yetişme ve meslek niteliklerini gerektiren ka
mu hizmetleri bir araya getirilmiş, bâzı sınıflar 
kurulmuştur. Aslında sınıflandırma Personel 
Kanunumuza göre, yönetici sınıf, icracı sınıf 
ve büro sınıfı alınırdı ve bunlara ait tali mes
lek grupları, küçük tali sınıflar kurulabilirdi. 
Bu yapılmamış, asli sınıf olarak bunlar kon
muştur. Bu da noksandır. Müşterek yetişme ve 
meslek nitelikleri ayrı olan başka sınıflarda da 
vardır. Faraza Maliyeciler vardır. Bilhassa tam 
bir ihtisas halinde bir meslek haline gelmiştir. 
Vergi işleri ile uğraşanlar, muhasebeciler, he
sap uzmanları; sonra diplomatlar vardır, harici-
j e memurlarımız tam bir sınıftır, müşterek bir 
niteliği haizdir, ayrı bir meslektir. İdarecilerimiz 
vardır. Madem böyle bir sınıflandırma baş
ladı, hiç olmazsa böyle gözümüzün önünde bir 

kaç daha mesleki ilâve edebilirdik. Bu noksanı 
gördüm. Arz ettiğim ğM kanunun tatbikatın
dı büyük bir faydası olmamakla beraber, sınıf
landırma sistemimizi biraz daha rasyonel hale 
getirmek, geliştirmek üzere mümkün ise bu 
sınıfların da mevcut sınıflar arasına ilâvesini 
ve ilerde arz ettiğimiz gibi yeni çalışmalarla 
hakikaten ayrı meslek ve ihtisas haline gelmiş 
olan meslek gruplarının ayrı sınıflar halinde 
ihdasına bir başlangıç olur. Sayın izmenle öner
gemizi bu sebeple verdik, kabulünü rica ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, malî hizmetleri
nin ayrı bir sınıf halinde metne ilavesi için 
9 ncu maddenin komisyona havalesini istemek
tedir. Komisyon? Katılmıyor. Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını değil, ka
bul veya ademikabulü oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

iSayın Ucuzal; önergeniz başkâtip ve diğer 
hususlarla ilgilidir. Gerekçeniz mevcuttur. Mü
saade ederseniz önergenizin hüküm ifade eden 
kısmını okutup oylıyayım. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın önergesi
nin maddede değişiklik derpiş eden hüküm kıs
mı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Katıl
mıyor. Hükümet katılıyor mu? Katılmıyor. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Alpaslan'la Sayın İnkaya'nın birbiri
nin aynı olan önergelerden birisinin değiştirme 
istenen kısmını okutuyorum: 

«e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğ
renim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü 
kademeFİnden işe başlarlar ve birinci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan ile Sayın in
kaya'nın önergeleri aynıdır. 

Hükümet katılıyor mu? Katılmıyorsunuz. 
Komisyon katılıyor mu? Katılmıyorsunuz. 

Kabul edenler... 
ÖEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

önerge hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 
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Yeniden sayayım, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir Sayın Alpaslan. 

Sayın özgüneşin önergesinin değiştirilmek 
istenen kısmını okutuyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — öner
ge hakkında söz istiyorum, açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, açıklıyacak mı
sınız? Ama çok kısa bir açıklama olsun. Buyu
run. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, önergemi açıklamama müsaade et
mediniz. özgüneşe müsaade ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz söz istemediniz. 
OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — İs

tedim efendim. 
BAŞKAN — Oylama sırasında istediniz Sa

yın inkaya. 
Sayın özgüneş buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; teknik personelin isteklerini tenkidederken 
Sayın Bakan, teknik personelin bugün eline 
geçen parayı b'ir doğru ile göstermişler, bu ta
sarı ile ellerine geçeceği de bir parabolle göster
mişler, doğrunun altında kalan paravan kısmı
nı karalamışlar; işte bu kadar zarar ediyorlar, 
halbuki hiç kimsenin eline bugün aldığından 
daha eksik para geçmiyecek» dediler. 

Arkadaşlarım zannediyorum ki, bir mut
lak değer olarak birşey kaybetmiyor. Yani 
bugün eline geçen para aynen geçecek. Ama, 
nispî değerde kaybediyor. Herkesin maaşı yük
selirken teknik personelin parası olduğu gibi 
kalıyorsa, gayet tabiîki, bu bir zarardır. Kom
şu bütün devletler % 10 ilerlerken eğer biz 
% 2 ilerliyorsak geri kalıyoruz demektir. Bi
naenaleyh, mutlak değeri nispî değer gibi gös
termek yanlıştır. Teknik personel nispî değer 
kaybetmektedir. Ben son derece küçük bir de
ğişiklik teklif ediyorum. Tasvibinize mazhar 
olursa teknik personel huzursuzluğu kısmen te
lâfi edilmiş olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu efendim? Katılmıyorsunuz Hükümet katılı
yor mu? Katılmıyorsunuz. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Sayın Özgüneş'in «mesleği» veya «mesleğe» 
şeklinde bâzı değişiklik istiyen önergesi var
dır, tekrar okutuyorum. 

(Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Bu bir redaksiyon meselesidir. Doğrudur efen
dim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? Katı
lıyorsunuz. O halde önergede yeni metinde bi
rinci sayfada 9 ncu maddenin üçüncü satırında
ki ve 4 ncü sayfa 8 nci madde ve (a) (c) nin 
birinci satırındaki «mesleke» ve «meslekî» ke
limelerinin «mesleğe» ve «mesleği» şeklinde de
ğiştirilmesine Hükümet ve komisyon katılıyor
lar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 9 ncu maddede «meslekî ve «mesleke» 
kelimeleri «mesleğe» ve «mesleği» şeklinde dü
zeltme şekli yapılacaktır. 

Sayın Nazım inebeyli'nin önergesi vardır. 
Sayın inebeyli gerekçesini önergede yazmıştır. 
Açıklama yapmıyorlar. Değiştirme istenen kıs
mı okutuyorum. 

(Sinop Üyesi Nâzım inebeyli'nin önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Katı
lıyor. Hükümet katılıyor mu?.. Katılıyorsunuz. 
Hükümet ve komisyon katılıyor. 9 ncu madde
de değişiklik yapmak istiyen bu önergenin ka
bul veya ademikabulünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi bilâhara oylarınıza arz etti
ğim zaman bu değişiklikle beraber oylarınıza 
arz edeceğim. 

Sayın Ertuğ'un önergesi vardır, okutuyo
rum : 

(Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un birinci öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Katıl
mıyoruz. Teşevvüşe sevk eder. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. Katıl
mıyorsunuz. Hükümet ve komisyon katılmıyor. 
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önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Ali Alkan ve diğer arkadaşlarının 
önergesini okutuyorum : 

(Kırklareli Üyesi Ali Alkan ve arkadaşları
nın önergesinin değişikle ilgili kısmı tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Alkan ve arkadaşları 
açıklama yapmıyorlar. Komisyon iştirak ediyor 
mu?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Ra
porumuza muhalif olduğu cihetle kabul etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. Katıl
mıyorsunuz. Hükümet ve komisyon katılmı
yor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Saym Tüzün'ün önergesi vardır. Okutuyo
rum. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zerin Tüzün'ün 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Tüzün konuşmalarında 
açıklamayı yapmışlardı. 

Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu?.. Katılmıyorsunuz. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Ertuğ'un diğer bir önergesi vardır. 
Değiştirme kısmını okutuyorum. 

(Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un önergesinin 
değiştirme istiyen kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ açıklama gayet 
kısa yapacaklardır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim bura
da özel bir sınavla alman ve sayılan meslekler 
vardır. Bu tasarıda sadece Devlet Plânlama 
Teşkilâtı unutulmuştur. Bunun ilâvesini isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sözleş
meli istihdam ediyorlar, Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sözleşmeli memurlar oldukları 
için katılmıyorlar. Hükümet katılıyor mu?.. Ay
nı gerekçe ile katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Muslihittin Yılmaz Mete'nin önergesi 
vardır. Okutuyorum : 

(Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Mete, kısa bir açıklama 
yapmak üzere buyurun. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; ben 
zannederim ki; bâzı yerlerden her halükârda 
iltimas, adam kayırma kalkmıyacâktır. Bu mad
denin de bu şekilde tedvininde Dış Ticaret Dai
resinin veya Ticaret Bakanlığının istediği adamı 
oraya rahatlıkla alabilmesi için buraya bu hük
mü getirmediği kanaatindeyim. Arz edeyim efen
dim. 

Bugün kalkınma çabası içinde olan ve dün
yada az tanınan bir milletiz. Fındığımızı Ja
ponya daha 5 sene evvel tanımıştır arkadaşla
rım. Batıda, Avrupanın batısında domatesimizi 
Bulgarlar satar biliyorsunuz arkadaşlarım. Pey
nirimiz, Yunan peyniri diye satılır. Ticaret Ba
kanlığımız yıllarca uyumuştur, yeni yeni alınan 
kıymetli elemanlarla daha iyi çalışır hale gelen 
bu bakanlığa kaliteli eleman alınırken, elbette 
bir fark olması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi lisan imtiha
nını da şart koşarak yüksek mektep mezunları
nı alan Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Daire
sinde görev yapan bir memur, Ticaret Ataşesi 
olarak yurt dışına çıkan bir memur bir çok ül
kelerde tamamen uyuyan ve varlığından haber
dar olunmıyan Dış Ticaret Teşkilâtımızın men
suplarından daha mı az hizmet görüyor? 

Muhterem arkadaşlarım, ben 12 veya 13 ül
kede bizim sefaretlerimizle temas ettim. Bir se
farette sefirinden katibine kadar hepsinin çalış
tığını ve vatandaşı ile İlgilendiğine, oradaki ko
nularımızla ilgilendiğine şahidoldum. Diğerle
rinde 9 gün sefirini, başkâtibini bulamadığım 
ülke oldu; ismini söylemiyeceğim. Görevli git
tiğim yerde sefiri ve müsteşarı vardı, 9 gün bir 
konuyu konuşabilmek için bulamadım arkadaş
larım. Oraya, Dışişleri Bakanlığına aynı şart-



C. Senatosu B : 103 28 . 7 . 1970 O : 1 

larla alınan bir yüksek okul mezunu ile Ticaret 
Bakanlığına gidip de Türkiye'nin bugünkü ta
nınma çabasında büyük emek sarf edecek olan 
Dış Ticaret Dairesi mensubu arasında fark gö
zetirsek bu o mesleke karşı isteği azaltır ve ben 
Sayın Maliye Bakanından sorarak sözümü biti
receğim. Acaba bu göreve alman insanlar öteye 
alman insanlar kadar önemli bir vazife ifa 
etmiyecekler mi Değişiklik önergemin lehinde 
oy kullanmanızı istirham eder, Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi önergelerini 
açıkladılar. Komisyon iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sınıflama espri
sine ve esaslarına mugayir olduğu için katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de aynı gerekçe ile 
katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge, kabul edil
memiştir. 

Şimdi, Komisyonun hazırlamış olduğu yeni 
metni ile 9 ncu maddeyi Sayın özgüneş'in «mes
lekine» ve «mesleki» ile ilgili değişikliği ve 
Sayın Nâzım İnebeyli'nin biraz önce kabul etmiş 
olduğunuz değişiklikleriyle beraber,. Buyurun 
Sayın Erez. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütahya 
Milletvekili) — Sayın Başkan, 9 ncu maddeyi 
Komisyonun yeniden kaleme aldığı şekli de kül-
lolarak oya sunacak olursanız, bu takdirde bi
zim o metinde katıldığımız cihetler vardır, ka
tılmadığımız cihetler vardır. Binaenaleyh, de
ğişiklikleri teker teker oylarsanız o daha salim 
bir netice verir. 

BAŞKAN — Arz edeyim. Sayın Bakan, Ko
misyon yeni bir metin getirmiştir. Bu metnin 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır, sayın üyeler 
önergeler vermiştir ve iki önerge de kabul edil
miştir. Binaenaleyh, müzakereye esas olan, Ko
misyonun. yeni getirdiği metindir. Bu metni, 
Hükümetin şu noktasına veya bu noktasına iş
tirak veya âdemi iştiraki söz konusu değildir. 
Esas olan, Komisyonun getirdiği metindir. Bu 
sebeple Hükümet, sayın üyeler vasıtasiyle veya 

kendisi Komisyonun getirmiş olduğu bu metin
den kabulünü istemediği hususlar için bir öner
ge verebilir, yahut sayın üyeler vermek sure
tiyle metinden bu kısımların çıkarılması istene
bilir idi. Bu sebeple şimdi yeniden 9 ncu mad
denin ayrı, ayrı okunarak kısımlarının oylan
ması hususu söz konusu edilemez. 

Komisyonun hazırlamış olduğu 9 ncu mad
deyi yapılan iki değişikliğiyle beraber oylarını
za sunmaya mecburum. Bu değişiklikler, Sayın 
özgüneş'in «mesleki» ve «mesleke» ve Sayın 
Nâzım inebeyli'nin sağlık hizmetleri bölümünün 
(e) bendi ile ilişkin olan kısımlarıdır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Reddedilirse 
ne olur? 

BAŞKAN — Efendim? Ne reddedilirse? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Meselâ. Ko

misyonun teklifi reddedildi. İki tadil vardır. 
Tadillerden birisi redaksiyona aittir. Bu metin
de kabul edilmektedir. Onu demek istemiyorum. 
O halde kanun 9 u 8 e çıkarmak yani, mesele, 
mühim olan bu meseleyi kabul edip etmemektir. 

BAŞKAN — Hangi meseleyi? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdi; birin

cisi bunların yapılması sırasında 9 dan bağladık. 
Bir de redaksiyon farkı vardır. Senato bunu 
kabul etti. Ama 9 u 8 e çıkarma baklandaki fi
kirler daha kabul edilmedi. 

BAŞKAN — Sayın inebeyli'nin önergesi ka
bul edildi. Metinde değişiklik yapıldı. Teknik 
elemanlara ait kısımda ise Komisyonun hazırla
dığı metindir. Bu metne 9 ncu madde ile ilgili 
Komisyonun hazırladığı bu metin okundu.. Bu 
metinde değişikliği ancak, üyeler istiyebilir, bir 
önerge ile değişiklik, yapılır. Aksi takdirde, 
Hükümet iştirak, etmiyor diye Başkanın yapa
cağı bir muamele yok. Yani, Hükümet Komis
yonun hazırladığı 9 ncu madde metninde şu 
hususu çıkarın diye bir önerge verirdi. Sayın 
üyelerin önergeleri gibi bunu da işleme tabi tu
tar, oylamaya koyar idik. Hükümet, bunu şim
diye kadar yapmamıştır. Yapmamıştır diye. 

REPET RENDEOİ (Samsun) — Müsaade 
ederseniz Sayın Başkan. Şimdi, Komisyon met
ni reddedildiği takdirde Millet Meclisinden ge
len metni Yüce Heyetin kabul ettiği değişiklik
lerle oylamak mümkün müdür? 

BAŞKAN — Hayır, mümkün değildir. Ko
misyonun metni reddedilirse 9 ncu madde redde-
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dilmiş sayılır. Millet Meclisinin metni otoma-
tiknıan gelmez. Biraz önce yaptığınız değişik
liklerle reddedilmiş sayılır. Bunu bilmeniz lâ
zım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Millet Mec
lisi metninin aynen kabulü şeklinde.. 

BAŞKAN — Bir önerge verirsiniz. Bunları 
üyelerin bilmesi lâzım. 9 ncu maddenin Komis
yon metni yerine Millet Meclisi metninin aynen 
kabulü şeklinde bir önerge vermek hakkınız 
mevcut. Ama... 

M AHİT ALT AN (Çanakkale) — Bugün ka
bul edilenlerle birlikte metni.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oylarınızla halledeceksiniz. Şim
di, 9 ncu maddenin bugün Umumi Heyette ka
bul edilen hususlar haricinde Komisyonun yap
tığı metnin reddi ile Millet Meclisi metninin 
kabulü bahis konusu olamaz. Şimdi yeni bir 
önerge geldi. Bu durumda 9 ncu madde üze
rindeki önergelerin görüşmeleri dışında 9 ncu 
madde üzerinde işlem yapacağız. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan. 8 ve
ya 9 tadil edilmemiş mi? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, oylama yoksa.. 

BAŞKAN — Geçen gün 67 nci madde ile il
gili olarak oylamanın ikinci safhasında dahi 
dönüldü ve işlem yapıldı. Böylelikle bir gele

nek kurulmuş oldu. Benim tarafımdan değil. 
Bu sebeple ben bu geleneğe uymak mecburiye
tindeyim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Yanlış. 
BAŞKAN — Genel Kurul onu o zaman kabul 

etti. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — önergem-

deki Millet Meclisi değil Komisyonun ilk getir
diği metin olarak tashih edeceğm. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz hangi husus
ların kabul edilip hangi hususların kabul edil
mediğine dair bir teklifte bulunmak üzere me
hil mi istiyorsunuz? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — 9 ncu maddede hangi hususla
rın kabul, hangi hususların kabul edilmediğini; 
yahut nerelerde değişiklik yapılmasını istemek 
üzere Hükümet adına kısa bir mehil istiyorsunuz 
değil mi? Bu mehili veriyoruz. Sadece bu hu
susu görüşmek, diğer her hangi bir hususta mü
zakere açmamak şartiyle. 

Hükümetin 9 ncu maddede iştirak veya âde
mi iştirakini beyan etmek üzere kendilerine me
hil veriyoruz ve bu mehil için de zaten çalışma 
müddetimiz dolmak üzeredir. Saat 14,30 da top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

KÂTİPLER 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 103 ncü Birleşim görüşmelerine devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — s57 sayıl Devlet Memurları Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka

nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 

kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
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ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132) (S. Sayısı : 1462) (Devamı) 
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BAŞKAN — Daha önce 9 ncu maddenin 
görüşmeleri yapılmaktaydı. 9 ncu madde üze
rinde görüşmeler bitmiş, verilen önergeler iş
leme tabi tutulmuştu. Ancak Maliye Bakanı 
9 ncu madde İle ilgili olarak kendilerinin de 
teklifi olduğunu ifade etmişlerdi. Maliye Ba
kanının teklifini okutuyorum. 

ıSaym. Altan ve Sayın Tekin önergelerini 
geri alıyorlar. 

ÂKİF TEKİN (Antalya) — Ben önergemi 
ıgeri almıyorum, önce Hükümetin teklifi okun
sun da efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tekin geri almıyorlar. 
önce Hükümetin teklifini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu madde
siyle ilgili olarak Bütçe Plân Komisyonunca 
teklif edilen ve sınıfların giriş derecelerinde 
ve derecelerin kademelerinde değişiklik yapan 
hükümlerin dikkate almmryarak giriş derece
leri ve kademeleri hakkında Millet Meclisin
den gelen metinde yer alan hükümlerin muha
fazası Bütçe Plân Komisyonunun getirdiği di
ğer tekliflerin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Şimdi Hükümetin görüşü şu: 
«Teklif edilen ve sınıfların 9 ncu madde ile 
ilgili olarak Bütçe Plân Komisyonuna teklif 
edilen ve sınıfların giriş derecelerinde ve de
recelerin kademesinde değişiklik yapan hüküm
lerin dikkate alınmıyarak, giriş dereceleri ve 
kademeleri hakkında Millet Meclisinden gelen 
metinde yer alan hükümlerin muhafazası, Büt
çe Plân Komisyonunun diğer tekliflerinin ka
bulünü arz ve teklif ederim» der Maliye Vekili. 

Şimdi, bu arada yeni önerge vardır, öner
geler bu şekilde devam ederse işin içinden çık
maya imkân yok. Muayyen bir çözüm safhası
na geliniyor, o safhadan yeniden önergeler, o 
önergeleri halledip muayyen bir safhaya gelin
ce yeniden önergeler, bu şekilde müzakereyi 
selâmetle ne idare etmeye ve ne de sona gö
türmeye imkân var. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Hükümetin teklifi anlaşılmıyor, 
müsaade ederseniz bir ricam var. Esas itiba
riyle Millet Meclisinden gelen metin alınsın, 
fakat komisyonun diğer tekliflerine iştirak 

ediyoruz, diyor. Acaba hangilerine iştirak edi
yor veya etmiyorlar? 

BAŞKAN — Maddeyi anlaşılır vaziyette 
getireceğiz. 9 ncu madde okundu. 9 ncu madde
de komisyonun hazırladığı yeni metin üyeler ta
rafından takilbedildi. Sayın özgüneş'le Sayın 
Nâzım inebeyli'nin 9 ncu madde ile ilişkin ola
rak iki önergeleri Genel Kurul tarafından ka
bul edildi. 

Şimdi sayın Bakan diyor ki; «9 ncu mad
de ile ilişkin olarak Bütçe Plân Komisyonu
nun kabul ettiği yeni metinde sınıfların giriş 
derecelerinde ve derecelerin kademelerinde, 
komisyonun yaktığı değişiklik kabul edilme
sin, bu göz önünde tutulmasın, dikkate alın
mıyarak giriş ve derece ve kademeler hakkında 
Millet Meclisinden gelen metinde yer alan hü
kümler muhafaza edilsin, komisyonun diğer de
ğiştirmeleri,/ bu husus hariç, yani bu giriş de
recelerinde ve kademelerinde değişiklik yapan 
hükümler hariç, komisyonun diğer değişiklik
leri, ile Genel Kurulun kabul ettiği iki değişik
liğe bir diyeceğim yoktur, bunlar kabul edilsin. 
Ancak, komisyonun sınıfların giriş derecelerin
de ve kademelerindeki değişiklik yapaıı hüküm
ler kabul edilmesin, bunun yerine Millet Mecli
since kabul edilen hükümler kabul edilsin. Do
kuzuncu madde bu şekilde kabul edilsin, diyor
lar. Şimdi sarahate kavuştuk mu? (Evet evet, 
anlaşıldı sesleri) 

MEHMET HAZER (Kars) — Komisyon bu 
iki noktadan başka ne değişiklik getirmiştir Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Hazer, dün bunlar okun
du. Dokuzuncu madde dün ilâveleri ile gayet 
ağır ağır, sayın üyelerin takibedebileceği bir şe
kilde okundu. Bâzı değişiklikler komisyon tara
fından yapılmış bulunmaktadır. Esasta değişik
lik, derecelerde ve kademelerde yapılan değişik
lik ve bir de diğer değişikliklerdir. Hükümet 
diyor ki, ben komisyonun yaptığı değişiklikle
rin sadece birisine iltihak etmiyor ve kabul 
edilmemesini istiyorum. O da; sınıfların giriş 
derecelerinde ve derecelerin kademelerinde ya
pılan değişikliktir. Komisyonun dokuzuncu 
maddede yaptığı diğer bütün değişikliklere iş
tirak ediyorum ve kabulünü istiyorum, diyor. 

Bir diğer hususa dahi Hükümet iştirak edi
yor. Bu da, Sayın Özgüneş'in bir önergesi ile 
yaptığı değişiklik ve Sayın Nazım İnebeyli'nin 
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önergesi ile yapılan değişikliktir. Bunlara da 
iltihak ediyorum, diyor. Bunun dışında bir tek 
hususa daha iştirak etmiyorum; o da derece
lerde ve derecelerin kademelerinde yapıttan de
ğişikliği kabul etmiyorum, diyor. Bu anlaşıldı, 
artık bunun anlaşılmıyacak bir tarafı kalmadı. 
Ama tam bu sırada yeniden bir önerge var. Bu 
da dokuzuncu madde ile ilgilidir. Sayın E£e do
kuzuncu madde ile ilgilidir değil mi talebiniz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okutayım efendim. 
Cumhuriyet Senetosu Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile il
gili bâzı maddelerin değiştirilmesi hakkındaki 
1462 sıra sayılı tasarının dokuzuncu maddesinin 
ikinci teknik hizmetler sınıfının : 

«1. (e) fıkrasının ; 
Beş yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre

nim yapmış olanlar dokuzuncu derecenin üçün
cü kademesinden işe başlarlar ve birinci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

2. Tasarının dokuzuncu maddesinin üçün
cü «sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmet
leri sınıfının» (d) fıkrasının; dört yıldan daha 
az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar, onun
cu derecenin ilk kademesinden, dört yıl suretti 
yüksek öğrenim görmüş olanlar onuncu derece
nin üçüncü kademesinden işe başlarlar ve birin
ci derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

3. Aynı maddenin (e) fıkrası : Beş yıl ve 
daha fazla yüksek öğrenim görmüş olanlar, do
kuzuncu derecenin üçüncü kademesinden işe 
başlarlar ve birinci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli Afyon Karahisar 
Ali Alkan Kâzım Karaağaçlıoğlu 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan önergeyi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ege İçtüzük hükümleri 
gereğince kısa bir açıklamada bulunma hakkına 
önerge sahiplerinden biri sahiptir. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka
rahisar) — Ben konuşma sıramı Sayın Ege'ye 
veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege sizin önergede im
zanız yok. Fakat buyurun ve fakat önergeye 
imzanızı atmanız gerekiyor. 

içtüzük hükmünü okudum, izah değil, kısa 
bir açıklamada bulunacaksınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Çok 
sayın arkadaşlarım, şimdi getirilen önergeyle 
getirmek istediğimiz, iki sınıf üzerinde haklı 
bâzı itirazlar olmaktadır. Birisi teknik perso
nel için, diğeri de sağlık personeli içindir. Bu 
sağlık personeli ve teknik personelde çeşitli ka
demelerde tahsil görenler vardır. Yüksek tah
sili iki sene olanlar, dört sene olanlar, beş veya 
altı sene yüksek tahsili olanlar var. Şimdi eli
mizdeki tasarıdaki durum kabul edildiği tak
dirde, meselâ beş sene ve daha fazla teknik öğ
renim veyahut da sağlık öğrenimi yapmış olan
la ondan bir derece aşağıda olan, dört sene ya
hut iki sene tahsil yapmış olanların arasına ko
nulan derece farkı o kadar az ki, daha yüksek 
tahsil gören, meselâ teknik üniversitede oku
yan bir kişi liseyi bitirdikten sonra teknik üni-
veriteye gider. Ve teknik üniversitede beş sene, 
altı sene okur. Ondan aşağıda olan ortaokul 
mezunu olarak tekniker okuluna gider, beş se
ne okur. Fakat daha evvel hayata atıldığı için 
üç sene, dört sene çalışma neticesinde beş sene, 
altı sene tahsil gören, yüksek tahsil gören tek
nik üniversite mezununun mezun olduğu zaman 
alacağı parayı ve alacağı dereceyi daha aşağı
da tahsil görmüş olan, çalışma süresi daha uzun 
olan kıdem olarak oraya kadar yükseldiği için 
aradaki tahsil farkı nazarı itibara alınmamış 
olur.. 

Şimdi biz burada getirilen önergede sekizin
ci dereceden başlasın, yedinci dereceden basla
sın diye bir teklifte bulunmuyoruz. Bu tahsili 
yapanlara ancak derecesi içerisinde üçüncü ka
demeden başlama imkânını temin etmek gibi 
çok mütevazi bir teklifle geliyoruz. Çok muhte
rem arkadaşlarımın insaflarına sığınarak çok 
haklı olan bu teklifi desteklemelerini istirham 
edeceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alkan, Sayın Karaağaç
lıoğlu ve şimdi imza edecek olan Sayın Ege'nin 
önergeleri okundu, önerge sahiplerinden Sayın 
Ege önergeyi izah ettiler. Komisyon önergeye 
katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
Komisyonumuzun raporuna uymadığı cihetle 
katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar) 36 ile 28 oy 
çıkmıştır. (Yanlış, yanlış sesleri, ayağa kalkıl
sın, sesleri) 

Peki önergenin kabulünü istiyen sayın üye
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... 
Önerge üç oy farkı ile, Balkan ve iki Divan 
üyesinin dikkatli sayımı ile, 32 ye 35 olarak 
önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi önergenin kabulünden sonra durum 
şu hale gelmiştir : Bütçe Plân Komisyonunun 
kabul ettiği bir metin, bu kabulden sonra Sa
yın Genel Kurulun iki önergeyi kabulü sure
tiyle Bütçe Plân Komisyonunun dokuzuncu 
maddede yeni bir kabul sekli, bundan sonra 
şimdi ka^ul buyurduğunuz Sayın Ege ile Sayın 
Karaağaçlıoğlu ve Sayın Ali Alkan'm kabul 
edilen önergeleri ile 9 ncu madde; Bütçe Plân 
Komisyonunun ilk kabulü, Saym Özgüneş ile 
Savın Nazım Inebeyli'nin önergelerinin kabulü 
ile alman bir sekil ve şimdi de üç sayın üyenin 
önergelerinin kabulü ile yeni bir şekil alan do
kuzuncu madde, Bu dokuzuncu maddenin simdi 
yeni bir tatbik tarzı olacak, o da Hükümetin 
bundan bâzı hususların bir tarafa bırakıl)/» 
kabul edilip edilmemesi meselesidir, Şimdi Hü
kümete soruyoruz, Hükümet deminki önerge
sinde sadece su sınıfladın giriş derecelerinde ve 
derecelerin kademelerinde değişiklik yapan 
hükümlerin dışında, komisyonun meydana ge
tirdiği metin ile Sayın Özgünes ve Saym Ine
beyli'nin önergelerinin kabulü ile yapılan de
ğişikliği kabul ediyorlardı. Şimdi Hükümetten 
bir hususu daha soracağız, komisyonun deği
şikliği, Savın Özo-ünes'le Saym İne>»evli'nin 
önero-elerinin kabulünden sonra Savm Kara
ağaçlıoğlu ve arkadaşlarının önergelerinin de 
kabulü ile yeni metnin dokuzuncu maddesini 
sadece dereceledin ve derecelerdeki kademeler
de değişikliği dışındaki bütün bu geri kalan 
değişiklikleri kabul ediyor musunuz, yoksa bun
larda da itirazi kaydınız olacak mıdır? Bu hu
sustaki fikrinizi rica edeyim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Şimdi oylanan önergeyle ya-

j pılan değişikliği biz kabul edemiyoruz, onun 
üzerindeki fikrimi daha önce beyan etmiş idim. 
Böyle olunca takdim etmiş olduğum önergedeki 
hususlar haricinde kabul ettiğimiz hususlar ha
ricinde, Meclisten gelen şekilde, derece ve ka
deme değişiklikleri yapan önergeler ve komis-

I yon teklifi müstesna, geri kalanlarına katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi halli güç bir durumla 
karşı karşıyayız. Bunu halle çalışacağız, kade
meli bir oylama ile. En aykırı olanı Saym Ali 
Kemal Turgut ile Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun 9 
ncu maddenin Millet Meclisinden gelen şekli ile 
aynen kabulünü arz ve teklif ederiz, şeklindeki 
teklifleridir. En aykırı olan önerge budur. Bü
tün bu değişiklikler dikkate alınmayacak, Mil
let Meclisinden gelen metin şey yapacak ki. Hü
kümetin görüşü bu değilidir. Hükümet Bütçe 
ve Plân Komisyonunda yapılan bâzı değişiklik
leri ve Umumi Heyette yamlan iki değişikliği 
kabul etmekte, son değişikliğe iltihak etmemek
te, komisyonun da bir değişikliğine iltihak et
memektedir. 

Saym Kalpaklıoğlu ile Savm Ali Kemal 
Turgut ise bütün bu değişiklikleri bir tarafa 
iterek Millet Meclisinden gelen metnin aynen ka
bulünü istemektedirler. Komisyon ve Hükümet 
buna katılıyor. Bu önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... 

SAFFET UR AL (Bursa) — Bu önergeyi oy-
layamazsmız. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Nasıl oyluyor-
sunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Henüz madde kabul edilmemiş
tir. Maddenin kabulüne uğraşıyoruz. Aksi bir 
şey kabul edilmedi ki, daha madde ortada. Mad
deyi oylamadık ki, aksi kabul edilsin. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Teklifin ta
mamen zıddı olan şey oylandı ve kabul edildi. 

BAŞKAN — Kalbul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Şimdi, en aykırılık sırasına göre Hükümetin 
önergapdir. Çünkü komisyonun önergesi ile be
raber diğer hususlar da kabul edildiği için 
en aykırı olan Hükümetin önergesidir. Hükü-

I metin önergesini ilâvesi ile oylarınıza arz ede-
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ceğim. Hükümetin önergesi şu şekildedir : «Gö
rüşülmekte olan tasarının 9 ncu maddesi ile 
ilgili olarak Bütçe ve Plân Komisyonunca tek
lif edilen ve sınıfların giriş derecelerinde ka
demelerinde değişiklik yapan hükümlerin 
dikkate almmıyarak giriş dereceleri ve kade
meleri hakkında Millet Meclisinden gelen me
tinde yer alan hükümlerin muhafaza ile Bütçe 
ve Plân Komisyonunun getirdiği diğer teklif
lerinin kabulünü arz ve teklif ederim.» 

Şimdi, Hükümetin tou önergesine şu hususu 
da ilâve edeceğiz. Hükümet diyor ki; «Bütçe ve 
Plân Komisyonunun, sınıfların giriş derecele
rinde ve derece kademelerindeki bu husus ha
riç, komisyonun diğer değiştirmelerine iştirak 
ediyorum. Ancak; şimdi kabul buyurduğunuz 
Sayın Karaağaçlıoğlu'nun bir önergesi vardır, 
bunu da iltihak etmiyorum.» O halde Hükümet 
iki hususa iltihak etmiyor. Biri Sayın Ka-
raağaçlıoğlu ve diğer arkadaşlarının kabul edi
len önergeleri ile... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası değil, şimdi oylama 
sırası. Sınıfların giriş derecelerinde ve derece ka
rnelerinde yapılan değişikliğe iştirak etmiyor. 
9 ncu maddenin bu şekilde kabulünü istemek
tedir^ Hükümet. Hükümetin bu teklifini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edildiği takdirde 
9 ncu maddeyi bu şekilde oylarınıza arz ede
ceğim. Hükümetin bu önergesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, "bu önerge kabul edildiği zaman bi
zim önerge ne olacak? 

BAŞKAN — Arz edeyim ne olacağını, bir 
dakika izah edeyim. Bir tereddüt kalmaması 
için açıkça arz edeyim. 

Şimdi, Komisyonun kabul ettiği metin var. 
Yüksek Heyetin Sayın inebeyli'nin, Sayın öz-
güneş'in, Sayın Karaağaçlıoğlu'nun vermiş ol
duğu önergeler de kabul edilmiş, böylelikle 9 
ncu madde komisyonun ilâve kabulü ile yeni bir 
Genel Kurul kabulü ile bir şekil almıştır. Hü
kümet diyor ki; «Ben komisyonun diğer deği
şikliklerine iştirak ediyorum, ikisine iştirak et
miyorum. Biri, biraz önce kabul edilen Sayın 
Karaağaçlıoğlu ve arkadaşlarının önergesine il
tihak etmiyorum. Bir de komisyonun değiştir

diği dereceleri ve derece kademelerindeki deği
şikliklere iştirak etmiyorum» diyor iki. 

Hükümetin bu teklifini kabul ettiğiniz tak
dirde Bütçe ve Plân Komisyonunun dereceler 
ve derecelerin kademelerindeki değişikliği red
detmiş olacaksınız, bir. Biraz önce kabul ettiği
niz Sayın Karaağaçlıoğlu'nun önergesini redde
deceksiniz, iki. Çünkü... (Gürültüler) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Oylama 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim 

sisin yapacağınız oylama şu; komisyon, yüksek 
tahsil görmüş olan teknik personelin 8 nci ka
demeden işe başlatılması için bir talep getir
miştir. Bu talebe hükümet katılmıyor... Bu ara
da, önergeye göre 9 a 3 ü oya arz ettiniz, ka
bul edildi. O halde sizin oylamanız 8 nci dere
ceye intibakla alâkalı olan komisyonun kararını 
kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz diyorsunuz ki, oylamayı ay
rı ayrı yapın, iki şekliyle yapın diyorsunuz biri... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yapayım, iki ayn şekilde ya
payım. Madem ki istiyorsunuz, neticeye varabil
mek için. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bir defa 
karara bağlanan şeyi bir daha oylıyamazsınız. 

BAŞKAN — Daha kabul yok efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Yani bir 

defa kp.bui edilmiş bir şey nasıl reddedilir 

BAŞKAN — Ettiniz ama, madde olarak ayrı 
kabul edeceksiniz, önergenin kabulü ayrı şey
dir, maddenin kabulü ayrı şeydir. Kaç defa 
Yüksek Heyetiniz önergeleri kabul etmiş, fa-
fat madde geldiği zaman reddetmiştir, önerge 
kabulü ayn şeydir, ret ayrı şeydir, önergeyi ka
bul etseniz dahi önerge ile beraber ben 9 ncu 
maddeyi gene oylayacağım. Kabul edip etme
mekte gene serbestsiniz. Bu bakımdan isterse
niz şöyle bir hal çaresini bulmak mümkün. Hü
kümet diyor ki; «ben iki şeye iştirak etmiyece-
ğim. Biri Bütçe ve Plân Komisyonunun giriş 
derecelerinde ve derece kademelerinde değişik
lik yapan kısma iştirak etmiyeceğim, diyor. Bu
nu oylarınıza arz ediyorum. Biri de, diyor ki; 
«fcen biraz önce Sayın Karaağaçlıoğlu'nun ve 
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arkadaşlarının sundukları ve kabul edilen öner
ge şeklindeki bir 9 ncu maddeyi kabul etmiyo
rum» Şimdi ikisini ayrı ayrı ben oylarınıza arz 
edeceğim ve meseleyi böylelikle halledeceğim. 

SAFFET URAL (Bursa) — 2 nci oylandı, 
Sayın Başkan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — 2 nci oyla-
yamazsmız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Öner
geye göre oylayın, Sayın Başkan. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan böyle bir oylama olmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika, hükümet verdiği 
önergede, maddede bir değişiklik istiyor. Bunun 
için kendisine möhil verdik ve yeni bir şekilde 
tatbikini istiyor. Madde ile beraber oylarım, 
şimdi bunu hallederiz. Mademki itiraz vardır. 

Şimdi hükümetin önergesini oylarınıza arz 
ediyorum : Yani 2 nci ihtiyati kaydı ihtiraziyi 
dikkate almadan şunu oylarınıza arz edeyim. Sı
nıfların giriş derecelerinde ve derecelerin kade
melerinde değişiklik yapan hükümlerin dikkate 
almmıyarak, giriş dereceleri ve kademeleri hak
kında Millet Meclisinden gelen metinde yer 
alan hükümlerin muhafazası şeklini hükümet 
talebetmektedir. Bu önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Hükümetin önergesi kabul edilmiştir. 

9 ncu maddede komisyonun sınıfların giriş 
derecelerinde ve derecelerin kademelerinde de
ğişiklik yapan hükümler çıkarılmış, yerine Mil
let Meclisinin koymuş olduğu hükümler gelmiş
tir. Böylelikle 9 ncu maddeyi; 

1. Hükümetin giriş derecelerinde ve dere
celerin kademelerinde değişiklik yapan hüküm
ler yerine Millet Meclisinin metni kabul edil
mek, 

2. Bu hüküm dışında Bütçe Plân Komisyo
numuzca yapılan değişiklikler nazarı dikkate 
alınmak, 

3. Sayın özgüneş'in teklif ettiği değişik
lik, 

4. Sayın inebeyli'nin yaptığı değişiklik, 
5. Sayın Karaağaçlıoğlu ve arkadaşlarının 

kabul edilen önergeleri 9 ncu madde içerisinde 
yer almak suretiyle (Bravo sesleri) 9 ncu mad
deyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 9 ncu 
maddeyi bu şekliyle kabul etmiyenler lütfen 

ayağa kalksın... Dikkatli bir sayım neticesinde 
32 oya karşı 41 oyla 9 ncu madde izahını yaptı
ğım şekliyle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

9 ncu madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi, 63 ncü maddede, hatalı kabulden do

layı bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bilindiği üzere 63 ncü madde tasarıdan çı
karılmıştır. Bu durum muvacehesinde 657/166 
nci mer'idir. 

Binaenaleyh bununla ilişkisi olup böylece 
hatalı kabul edilmiş olan tasarının 27 nci mad
desi ile değiştirilmiş bulunan 65 nci maddenin 
yeniden görüşülerek ekli olduğu şekilde kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

Faik Atayurt 
Komisyon Sözcüsü 

BAŞKAN — Üyelerin hiç birisi dinlemedi. 
Komisyon 63 ncü maddenin tasarıdan çıkarıl
masından dolayı 27 nci maddede bir hatalı ka
bul olmuştur. Bunun düzeltilmesini istemek
tedir. Komisyon izahını yapmıştır. Hatayı dü
zeltme hususunda görüşme yapılmasını oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

Sayın komisyon nasıl bir şekil verilmesini 
istiyorsunuz buyurun. 

65 nci maddenin bu şekilde kabulünü istiyor
sunuz değil mi efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet. 

BAŞKAN — Yazılı bir şekilde okutayım. 
65 nci maddenin bu yeni yazılan şekilde komis
yon kabulünü istemektedir. Komisyonun kabu
lünü teklif ettiği yeni şekli okutuyorum. 

Madde 65. — Kurumlar sınıflarının her de
recesindeki kademe ilerlemesini yılda üç defa 
aynı tarihte alınacak toplu onayla yaparlar. 

Toplu onayın hangi tarihlerde alınacağı Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince 
birlikte tesbit edilir. 

O. EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Eski 
madde kaç efendim. 

BAŞKAN — 65 Sayın Somunoğlu. Bi
zim takip maddemiz 27. 65 nci madde üzerinde 
değişiklik yapıyor. 63 ncü madde metinden çık
tığı için 27 nci madde üzerinde bu değişikliğin 
yapılması zorunlu görülmektedir. 
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Madde üzerinde söz istiyen var mı?.. Yok. 
Maddenin bu şekilde kabulünü oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

27 nci madde 65 nci maddeyi bu şekilde de
ğiştirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Personel Kanununun son ve uzun olan 
ve bünyesi içersinde bütün ek geçici maddeleri 
taşıyan 90 ncı maddesine gelmiş bulunuyoruz. 
90 ncı madde çeşitli geçici maddeleri bünyesin
de toplamaktadır. Şimdi, evvelâ 90 ncı madde
nin birinci kısmım okutacağım, sonra ek geçici 
maddeleri teker teker okutacağım, üzerinde 
önerge verilmiş olan maddeler için görüşme aça
cağız. 

Madde 90. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir. 

Sınıflara intibak : 
Ek geçici madde 1. — Bu kanuna tabi ku

rumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalı
şan personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin 
(A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. 
36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri 
ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptık
ları görev göz önünde tutularak sınıflara dâ-
<hil edilirler. 

BAŞKAN — Ek geçici birinci madde üze
rinde verilmiş önerge var mı? Saym ineıbeyli 
bir önerge vermişler. Kendileri buradalar mı? 
Sayın inebeyli'nin önergesinden bir şey anlıya-
madık. Şöyle diyor : 1944 yılında meriyete gi
ren 4598 sayılı Kanunun muvakkat birinci mad
desi... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Ben tekabbül ede
rim. Arz edeyim, izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bunun ek geçici birinci 
madde ile ilişiği var mı? 

İSA BİNGÖL (Muş) — ikinci madde ile 
ilişkisi var. 

BAŞKAN — Biz ek geçici birinci maddeyi 
diyoruz. Ek geçici birinci madde üzerinde ve
rilmiş önerge var mı? Yok. Ek geçici birinci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aylıklı ve barem içi ücretlilerin derecelere 
intıJbakı : 

Ek geçici madde 2. — Ek geçici 1 nci madde 
gereğince sınıflar içindeki derecelere intılbak 
aşa ğıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi 
kadrolarında çalışmata olanlardan halen : 

Kadro aylığı 2 000 lira olanlar 1. dereceye 
» » 1 500 » » 3. » 
» » 1 250 » » 4. » 
» » 1 100 » » 5. » 
» » 950 » » 6. » 
» » 800 » » 7. » 
» » 700 » » 8. » 
» » 600 » » 9. » 
» » 500 » » 10. » 
» » 450 » » 11. » 
» » 400 » » 12. » 
» » 350 » » 13. » 
» » 300 » » 14. » 

intibak ettirilirler. 
a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine intılbak ettirilecek
lerin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kad
rolar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 
tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, her 
hangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

Ib) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 
veya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kad
rolarına tekabül eden derecelere intibak etti
rilmekle beraber, aldıkları 1, 2 veya 3 üst de
rece aylık ve ücretlere tekabül eden derecele
rin ilk kademe aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulun
dukları kadroda bir üst derece aylığı alanlar
dan istiyenler, kadro derecelerinde kalmak su
retiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 ncı madde ile tesis edilen sı
nıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci mad
denin (b) ve (c) fıkraları uyarınca, aldıkla
rı aylıklara muadil kadroları ihraz etmeleri 
halinde kademe ve derece ilerlemelerine taibi 
olurlar. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek 
suretiyle istihdam edilenler, gösterge tablo
sunda müktesep haklarının tekabül ettiği de
recelere intibak ettirilerler. 

d) istisnai mevkilerde olanların fiilen al
dıkları kadro aylık veya ücret derecelerine eşit 

— 348 — 



O. Senatosu B : 103 

derecelere intibakları yapılır. Bunlardan işgal 
ettikleri kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık veya ücret alanlar, kadrolarına eşit dere
celere intıibak ettirilmekle beraber haklarında 
ryukarıki (b) bendi hükümleri uygulanır. 

İhtisas kadrolarında bulunanların intibakları 
ise ihtisas kadrosunun görevini fiilen yap
makta olanlar kadro aylık veya ücret derece
leri üzerinden, kadro görevini fiilen yapmıya-
rak bir başka görevde çalıştırılanlar ise emek
liye esas olan aylık veya ücret dereceleri üze
rinden yapılır. 

Ancak, 20 Mayıs 1970 tarihinden sonra ihti
sas mevkilerine atananlardan daha önce ihti
sas mevkii sayılan bir kadroyu işgal etmekte 
olanların intılbakı eski kadro dereceleri üze
rinden ve yukarda belirtilen hükümler çerçeve^ 
sinde yapılır. Daha önce ihtisas mevkii sayı
lan bir kadroyu işgal etmiyenlerin intibakı ise 
emekliliğe esas olan dereceleri üzerinden yapı
lır. 

Bu bend uyarınca kadro aylık veya ücret 
dereceleri üzerinden intibakları yapılanlar di
ğer memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerin
de müktesep hak teşkil etmemek üzere, intı
ibak, ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığı 
kendileri için müktesep hak teşkil edinceye 
kadar verilmeye devam olunur. 

İhtisas kadrolarına intibakı yapılanlar ıbu 
kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırı
lamazlar. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edil
dikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan 
derece aylığı arasındaki farkı tazminat olarak 
veya diğer suretle alanlar, bulundukları kad
ronun muadili olan derecenin ilk kademesine 
intibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için 
müktesep hak teşkil edinceye kadar intıibak et
tirildikleri derecenin ilk kademe aylığını al
maya devam ederler. 

f) Arylıklı barem içi kadrolarda görev yap
makta olanların daha önce bu kanun kapsa
mına giren kurumlarda (D) ve (E) cetveli kad
rolarında ve yevmiyeli teknik personel statü
sünde geçirilmiş ve daha önceki intibaklarda 
dikkate alınmamış süreleri ayrıca intıîbakta 
ek geçici 3 ncü maddesi hükümleri çerçeve
sinde değerlendirilir. 
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BAŞKAN — Sayın Özgüneş ve Sayın îne-
beyli'nin önergeleri vardır, okutuyorum. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 
Benim de önergem var. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Be
nim de var. 

Sayın Başkanlığa 

1944 yılında meriyete giren 4598 sayılı Ka
nunun muvakkat birinci maddesi : 

Yüksek okul mezunu devlet memurlarının 
bir defaya mahsus olmak üzere iki sene hizmet 
görecekleri hükmü ile o tarihte memur bulunan
lara bir sene kıdem vermiş; vatani hizmetini ifa 
edenleri mahrum bırakmıştır. 

Bu açık haksızlığın telâfisi için, ek geçici 
ikinci maddeye aşağıdaki metnin bir (g) fıkrası 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Nazım înebeyli 

g) 4598 sayılı Kanunun muvakkat birinci 
maddesi hükümlerinden yedek subaylık göre
vinde bulunmaları dolayısiyle faydalanmamış 
olanların intibaklarında adı geçen madde hük
mü nazara alınır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1462 sıra sayılı kanun tasarısının ek geçici 
ikinci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

g) Halen maaşlı görevlerde bulunup da 
tezkiyeleri müspet olmasına rağmen kanuni ter
fih süresi içinde her hangi bir sebeple zamanın
da terfih edememiş bulunanların, evvelce bulun
dukları derece terfihlerinde değerlendirilmemiş 
olan hizmet süreleri intibak esnasında maaş de
receleri üzerindeki terfih müddetlerine katıl
mak suretiyle değerlendirilir. 

Yüksek Senato Başkanlığına 

Ek geçici ikinci maddenin (d) bendinin aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve rica 
ederim. 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Ek geçici ikinci maddenin (d) bendi : 
İhtisas kadrolarında bulunanların bu kadro

ları fiilen işgal edip etmediklerine bakılmaksı-
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zan intibakları ihtisas kadroları üzerinden ya-
pılmaktla beraber haklarında (b) bendi hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — 3 önerge vardır. Sayın Yüce si
zin önergeniz daha önce verilmiş ve komisyona 
gitmiş. Komisyon yeni bir metin getirmiş. De
mek ki, komisyon önergenize iltifat etmemiş. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben bununla 
iflgili önergemi biraz evvel göndermiştim. s 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde için mi? 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Evet, bununla 

ilgili idi. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, verdiğimiz önergenin meali başka idi. 
BAŞKAN — Hayır, şimdi sizinki okundu 

Sayın Ertürk. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Ondan ev

vel vermiştik, nazara alınmamış, 
BAŞKAN — Evet şimdi geldi. Önergeniz 

okundu. 
Sayın Özer, sizin önergeniz şöyle : 
«Görüşülmekte olan tasarıda, 90 ncı madde

nin ek geçici 3 ncü maddesinde» biz ek ikinci 
maddeyi görüşüyoruz. Sizinki 3 ncü madde ya
zıyor. Ama metinde iki yazıyor. Şimdi hangisini 
yapalım. Bunu iki yapalım. Çünkü sizinki üç. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Özür dilerim, 
iki yapalım. 

BAŞKAN — Özür dilerim. 3 yazdığınız için 
biz üçe göre muamele yapmıştık. 

Şimdi 4 ncü önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«Görüşülmekte olan tasanda, 90 ncı madde
nin ek geçici 2 nci maddesinde 20 Mayıs 1970 
tarihinin 1 Mart 1970 olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Önergemi 
. izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi izah için söz istiyor
sunuz. Buyurun. 

Zaten görüşme açmıyoruz. Yalnız önergele
rin üzerinde açıklama yapılıyor. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Öner
gemi açıklamak istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Özgüneş, önergenizi 
açıklıyacaksmız, hay hay olur. 

Sayın Alpaslan, sizin de önergeniz ek geçici 
3 ncü maddenin (d) bendinde ancak «20 Mayıs 
1970 tarihinde» diyorsunuz. Ek ikinci madde 
mi, ek üç müdür? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ek ikinci 
madde ile ilgili efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertürk. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; müzakeresini 
yaptığımız 657 sayılı Kanun intibakta iki esas 
kabul etmiştir. Birisi kamu sektöründe çalışan 
memurlar M; bunların haklı olarak aldıkları 
maaş dereceleri üzerinden intibakları yapılmak
tadır. Diğer, İktisadi Devlet Teşekkülleri sek
töründe çalışanlar, ki, bunlar işe girdikleri za
man 3 üst derece ile tâyinleri yapıldığından 
emekliliğe esas olan kadroları üzerinden intibak 
ettirilmektedir. Kanun ek geçici ikinci maddesi 
ile bunun istisnalarını kabul etmiştir. Bu da is
tisnai mevkkilerde olanlarla ihtisas kadrosu iş
gal edenlerdir. Bıaşka görevlere atandıkları za
man müktesep hak teşkil etmemejk şartiyle işgal 
ettikleri kadrolar üzerinden intibaldarımn ya
pılacağını âmir bulunmaktadır. 

Ek geçici 2 nci maddenin (d) bendi ihtisas 
kadrolarından bahsetmektedir. Hatırladığıma 
göre ihtisas kadroları ilk defa 3656 ve Tıf359 sa
yılı kanunlarla ihdas edilmişti. Bu kadrolar 
bâzı memurları himaye etmek amaciyle değil, 
o günün zaruretinin icabı olarak konulmuş
tu. Bunlardan İktisadi Devlet Teşekküllerine 
aidolan 3659 sayılı Kanunun kabul ettiği ihti
sas kadroları bugün için nasıl verilir bunu arz 
edeyim. 

Muhterem senatörler, her İktisadi Devlet 
Teşekkülünde bir yönetim kurulu, vardır. Bu 
yönetim kurulu ihtisas kadrosuna lüzum görür
se buna karar verir ve mucip sebepleriyle bir
ilikte bağılı bulunduğu Bakanlığa arz eder. Ba
kanlık teklifi yerinde görürse durumu Ma'Iıiye 
Bakanlığına bildirir. Maliye Bakanlığı da tet
kik eder, uygun görürse Başbakanlığa arz 
eder. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile 
Personel Dairesinin mütalâ allarını alır, bu mü
talâalarda da uygunluğu kabul edilirse Bakan
lar Kurulu Karan ile o İktisadi Devlet Tesek-



O. Senatosu B : 103 28 . 7 . 1970 O : 2 

külüne ya istediği miktar veyahut kısılarak 
bir mijkbar ihtisas kadrosu verilir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde üç üst de
rece maaş veya ücret verilinceye kadar alınan 
bu kadrolar tamamen yerinde kullanılmıştır. 
Personele üç üst derece verilmesi kabul edilin 
ce bu ihtisas kadrolarının kullanılmasında önem
li bir fayda Ikalmamış ve böylece bütün kadro
lar işgal edilememiştir. Çünkü itisas kadro
sunun sağladığı faydayı üç üst derece sağlamış 
oluyordu. 

Muhterem 'arkadaşlarım, 657 sayılı Kanu
nun intibaktaki esprisi belli olunca bu teşek
küller elerinde bulunan ve işgal edilmiyen, 
arz ettiğim sebeplerden dolayı işgıail edil
miyen ihtisas kadrolarım müesseseye büyük 
faydalar sağlayacağına liniandıkları çok de
ğeri elemanlarına tahsis etmek lüzumunu 
hissetmişlerdir. Bu durumu hususi konuş
mamızda Sayın Maliye Bakanına arz ettim. 
Sayın Bakan bu kanunun görüşülmesine baş
landıktan sonra, birçok kadrolar ihdas ve tahsis 
edilmiştir; dediler. Eğer bu kanunun esprisi 
belli olduktan sonra kadro verilmişse bu hata 
Hükümetindir, ki ben bu arada tek kadronun 
verildiğine kaani değilim. İşgal edilen kadro
lar evvelce verilen kadrolardır. Kadrolar mu
ayyen yerlere verilir, teşekkülün emrine veril
mez. Teşekkülün bu kadroları oradan alarak 
başka yerlere vermesine de imkân yoktur. Bu 
'bakımdan ihtisas kadrolarının kuşanılması 
farklıdır. Kadro bulunduğu yerde değerlendi
rileceği gibi, başka yerde değerlendirilmesi de 
varittir. 

Bu nasıl olur arz edeyim. Meselâ banka
lar «kambiyo muamelâtından anlar uzman bula
mazlar. Bulsalar, üç üst derece verseler bile 
tatmin edemezler. O bankaya veya o müesse
seye de bu şekilde uzman gelmez. Bu gibileri 
ihtisas kadrolarından birisine tâyin ederler, fa
kat kambiyo muamelesinin yapılacağı yerde ça
lıştırırlar. 

Yine meselâ çok kabiliyetli bir se)ksiyon 
müdürüne ihtiyaç hâsıl olur. Normal: kadro ile 
çalışacak bulunmaz, böyle bir değeri kaçırma
mak için falan yerdeki ihtisas kadrosuna tâ
yini yapıhr. Ama seksiyon müdürlüğünde ça
lıştırılır. Müessese ondan ç/ojk yararlanır. Bu 

tâyin sisteminde, çalıştırma sisteminde kanun
lara uymayan bir cühet de yoktur. 

Teşekküllere verilen ihtisas kadroları, arz 
ettiğim tatbikat şekilleriyle daha da çok yarar
lı hale getirilmektedir. Ek geçici 2 mci mad
denin (d) bendi bu tatbikatı da önlemekte ve 
ihtisas kadrosu verildiği için gelen değerli me
murların huzursuzluğuna ve müessselerinden de 
ayrılmalarına sebebiyet verecek tir. İhtisas 
kadrosunu fiilen işgal etmemesinden dolayı 
husule gelecek mağduriyette memurun bir ku
suru da bahis mevzuu olamaz. Eşitliği boz
mamak için, lüzumsuzca âmme sektörüyle ik-
'tisadi Devlet Teşekkülleri sektöründe bulunan 
ihtisas kadrolarının tamamını kaldıralım. Eğer 
bu kadrolara lüzum varsa, fiilen işgal edilip 
edilmediğine bakmıyarak, kanunun tatbik edi
leceği 1 . 3 . 1970 tarihinden sonrakilere tat
bik etmiyelim. Fakat her halde 20 Mayıs 1970 
tarihinden sonrayı da kabul etmiyelim. 

Bu kanunun esprisi belli olduktan sonra iş
gal edilen ihtisas kadrolarının adedi ve büt
çeye tahmil edeceği yük de pek cüzidir. Mesai 
ve tutumlariyla üstün liyakat gösterdikleri 
için ihtisas kadroları verilen bu personelin ve-
rjmli çalışmalarıyle bütçeye inikas edecek pek 
hafif yükü de fazlassyle telâfi edeceklerine ina
nıyorum. 

20 Mayısın esas kabul edilmesini makul bir 
sebebe bağlamak da zordur. Bu hal eşitlik 
prensibini de ihlâl etmektedir. 657 sayılı Ka
nunun intibak esprasini erken haber alan teşek
küller 20 Mayıstan evvel kadrolarını tasdik 
etmişler, bunlarınki müktesep hak olmuş. Ama 
geç haber alan teşekküller 20 Mayıs'tan sonra 
tasdik ettikleri için bunlarınki müktesep hak 
olmamış. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. 

Arz ettiğim gtibi ya kanunun meriyet tari
hini esas alalım, yani tatbikat tarjüıini esas 
alalım, yahut da tatbik edileceği 1 . 3 . 1970 
tarihini esas alalım. Bu hususta ayrıca verilmiş 
bir önerge de vardır. 

Sayın Maliye Bakanından ve Komisyondan 
önergeme katılmalarını rica edeceğim, ihtisas 
kadrolarının hangi müesseseye ne kadarının 
verildiği elbette Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan bilinsr. 

Halk Bankası Yönetim Kurulu üyesi bu
lunduğum için biliyorum ki 1964 yılına kadar 
Halk Bankasında tek ihtisas kadrosu mevcut 

— 351 — 
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değildi. Zamanımızda 20 kadar ihtisas kadrosu 
İstedik, tek bir ihtisas kadrosu verildi. 

Ziraat Bankasında halen 80 kadar ihtisas 
kadrosu vardır. Bunlardan 25 ilâ 30 u halen 
boştur. 50 ilâ 55 i işgal edilmiştir. Bu rakam 
da kadroların gelişigüzel verilmediğini gös
teriyor. 

Buna mukaM Maliye Bakanlığında ne ka
dar ihtisas kadrosu vardır, boş kadro kalmış 
mıdır? Sayın Bakan lütfen bunu açıklarlarsa 
görülür ki, ihtisas kadrolarının büyük kısmı 
Maliye Bakanlığı personeline verilmiştir. Hepsi 
de 20 Mayıs 1970 den evvel bu kadroları işgal 
etmişlerdir. 

Muhterem senatörler, Hükümetin teklifi ve 
Meclis Bütçe ve Plân Komisyonunun kabulü 
böyle değildir. Bu hüküm Millet Meclisi mü
zakeresi sırasında konulmuştur. Önergemde 
belirttiğim gibi (d) bendinin ikinci fıkrasının 
kaldırılarak yerine «ihtisas kadrolarımda bu
lunanların bu kadroları fiilen işgal edip etme
diklerine bakılmaksızın intibakları ihtisas 
kadroları üzerinden yapılmakla beraber hakla
rında (d) bendinin hükümleri uygulanır.» hük
mü konulursa mesele kalmaz. 

Önergemin kabul edilmesini rica eder, he
pinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, önergenizi açık
lamak üzere buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Muh
terem arkadaşlarım, ben açık bir haksızlığın 
giderilmesi için bir önerge vermiş bulunuyo
rum. Müspet sicil alan memurların büyük bir 
kısmı terfi etmiş, fakat bir kısım memurlar 
müsbet sicil aldıkları halde kadrosuzluk yü
zünden terfi edememişlerdir. Benim önergem 
müspet sicil aldığı halde terfi edemiyen me
murların intibakları esnasında bu hususun dik
katte alınmasından ibarettir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, tekabül ettiği
niz önergeyi açıklamak üzere buyurun. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; muhterem huzurunuzda fik
rimi izah etmeden evvel bir soru vazedeceğim. 
Vatan müdafaasında hizmet almak bir suç mu
dur, bir noksanlık mıdır Bu sualimi mutlaka 
heyeti ıımumiyenizin kemali sadakatle redde
deceğinize eminim. 

Şimdi benim kıymetlendirmek istediğim 
şu : 1944 yılında meriyete giren 4598 sayılı Ka-

I nunun muvakkat 1 nci maddesiyle fiilen me
mur olanlar iki senede bir terfi eder denmiştir, 
yüksek tahsil mezunu olan memurlar fiilen iki 
senede bir terfi eder denmiştir. Ama bu tarih
te vatani hizmetini yapmak üzere yedeksubay 
olarak orduda hizmet alanlar bu kanundan isti
fade edememişlerdir. 

Şimdj hakikaten devlet memuruna büyük 
bir atıfet , büyük bir imkân getiren bu çok kıy
metli, çok değerli kanunda, küçük dahi olsa, 
bu tip noksanlıkların bulunmamasını, efradını 
cami ağyarını mâni kâmil bir hüviyet içinde 
büyük bir tehalükle bekliyen memur kütlesine 
hediye edilmesini temenni ediyoruz. Bu inanış 

I içinde bu hatayı bertaraf edebilecek bir hük
mün (g) fıkrası olarak, müstakil hüviyetleriyle 
(g) fıkrası olarak geçişi ek 2 nci maddenin so
nuna ilâvesini istirham ediyoruz. 

Talebimiz şu : «4598 sayılı Kanunun muvak
kat 1 nci maddesi hükümlerinden yedeksubay-
lık görevinde bulunmaları dolayısiyle - tahsib 
sen yedek subaylık görevinde bulunmaları do
layısiyle - faydalanmamış olanların intibaklarında 
adı geçen madde hükmü nazara alınır.» şek
linde bir ilâvedir. Bir senelik bir kıdem vere
cektir. Memurun hayatında, bilhassa yaşlanmış 
emekliliğe yakın bir memurun hayatında bir se
nelik kıdemin derece ve kademe olarak ne ka
dar kıymetli bulunduğunu yüksek takdirlerinize 
arz ediyorum. Bu önergeye iltifatınızı istirham 
ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıralarına 
göre oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın inebeyli ile Sayın Özgüneş geçici 2 
nci ek maddeye bir (g) bendinin eklenmesini 
istemektedirler. Ama birbirlerinden farklı de
ğişiklik istemektedirler. 

Sayın Özgüneş'in teklifi şöyle : «Halen 
maaşlı görevlerde bulunup da tezkiyeleri müs
pet olmasına rağmen kanuni terfi süresi için
de her hangi bir sebeple zamanında terfi ede
memiş bulunanların evvelce bulundukları de
rece terfiinde değerlendirilmemiş olan hizmet 
süreleri intibak esnasında maaş dereceleri üze
rinde müddetine katılmak suretiyle değerlen
dirilir. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATA YURT (Uşak) — Bu bir terfi ile 
I alâkalı kanun değildir, kabul etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor. Hü
kümet?... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, şimdi görüş
mekte olduğumuz tasan bir kadro kanunu de
ğildir. Binaenaleyh kadro alamamış olanlara 
kadro verecek bir kanun da değildir. Ben çe
şitli' tarihlerde mütalâalarımı arz ederken, bu 
kanun ile mazinin bütün hatalarını, bütün yan
lışlıklarını düzeltemeyiz, düzeltmeye kalkar
sak bunun altından kalkamayız diye beyan et
miş ve bildirmiştim. Şimdi de özetle tekrarlamış 
oldum. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu gerekçe ile katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın inebeyli'nin Sayın Bingöl tarafından 
tekabbül edilen önergesinde (g) bendi şu şekilde 
değiştirilmek isteniyor : «4598 sayılı Kanunun 
muvakkat 1 nci maddesi hükümlerinden ye-
deksulbaylık görevinde bulunmaları dolayısiy-
le faydalanmamış olanların intibaklarında adı 
geçen madde hükmünde nazara alınır. 

Komisyon ijtirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 
Çünkü evvelce hesabı görülmüş, maziye gömül
müş bir meseledir, arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ... 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Lûtfi Bilgen (f) fıkrasında 2 nci sa
tırında (d) ve (e) cetveli kadrolarında ibare
lerine «yevmiyeli» kelimesinin eklenmesini ka
nun tekniği bakımından kabul edilmesini iste
mektedir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Burada küçük bir 
'izahatta bulunayım. Teknik bir usul olduğu için 
bir kelime eklenirse tatbikatda da güçlük ol-
mıyacaiktır. Bu bakımdan teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım vazıh olarak anlıyamadım. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Müsaade ederse
niz bir dakikada izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Efendim, (f) fık

rasında «aylıklı barem içi kadrolarda görev yap
makta olanların daha önce bu kanun kapsa
mına giren kurumlarda (d) ve (e) cetveli kad
rolarında ve yevmiyeli teknik personel statü
sünde geçiri'lmiş ve daha önceki intibaklarda 
dikkate alınmamış süreleri ayrı intibakta ek 
geçici 3 ncü madde hükümleri çerçevesinde de
ğerlendirilir» der. 

3 ncü maddeye bir atıf yapıyor. Yalnız 
buradan maksat şu : (d) ve (e) cetveli kadro
larında çalışan bütün personel ile yevmiyeli 
teknıik personel demek ister. Fakat buna şöyle 
bir mâna da vermek mümkündür, (d) ve (e) 
cetveli kadrolarında çalışacak, fakat yevmiyeli 
teknik personel olacak. O zaman daraltılıyor. 
Memur bunu böyle anlarsa o dairede bir me
mur intibakı yapacak, bir diğeri yapamıyacak. 
Halbuki biz burada şöyle dersek : «(d) ve (e) 
cetveli kadrolarında yevmiyeli» bunu yapınca 
diğer memurlar ve yevmiyeli teknik personel 
dersek vazih hale gelir. Hattâ, yevmiyeli per
sonel ve yevmiyeli teknik personel dersek daha 
da vazıh olur. Teklifim bunun içindir. Bir ka
nun tekliğinde tatbikatta hata olmaması içim
dir. 

BAŞKAN — SAYIN Bilgen şöyle demekte
dirler : «(d) ve (e) cetveli kadrolarında yev
miyeli ve yevmiyeli teknik personel» şeklıcıde. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Yevmiyeli' 
Teknik personel kelimesini koyarsak oraya, tat
bik eden memurun güçlüğünü hallederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 
işçileri de istihdaf edebilir. Tatbikatı yanlışlı
ğa sevk eder. Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor. Komis
yon ve Hükümet katılmıyor. Önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Fehmi Alpaslan'ın (d) bendindeki 
«ancak 20 Mayıs 1970 tarihinden sonra ihtisas 
mevkiine atanmışlar» fıkrasının çıkarılmasını is
temektedir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — izah ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Çok kısa olarak buyurun Sayın 
Alpaslan. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok sev
gili arkadaşlarım, bilhassa A.P. arkadaşlarıma 
hitabediyorum. 

Eğer irademizi kullanacaksak, o zaman bu 
meseleler üzerinde durmaya mecburuz. Bu Mec
lisler 20 Mayıs'a kadar, 1 Mart'a kadar falan 
tarihe kadar tasarrufta bulunur, kanun çıka
rır, bunlar muteber olur, ondan sonrası olmaz. 
îşte böyle şey olmaz. 

Yine hükümetler tasarrufta bulunur. Falan 
tarihe kadar olan tasarrufları muteberdir, mer'-
idir, aynı iktidarların da içerisinde Devletin 
devamlılığı mânasının içinde filân tarihe kadar 
olur, filân tarihten sonra olmaz. Bu da olmaz. 

Biraz evvel çok değerli arkadaşım Ertürk, 
gayet güzel izah etti. Nedir kıstas? 20 Mayıs 
1970. Hadi 1 Mart tabiri geçti bir yerde. «Efen
dim işte bu kanunun uygulanmaya başlanaca
ğı tarih» bir gerekçe bulabilir. Bu 20 Mayıs 
ne? Yani bâzı muamelelerin tamamiyle bitiril
diği tarih o, ondan sonra olanlar geriye kaldı
lar. Binaenaleyh, kalsınlar gibi bir mâna çıkı
yor. Lütfedin burada Parlâmento üyeleri ola
rak, Hükümetten her gelen teklifi kabul etmek 
mevkiinde olmadığımızı, Hükümet denildiği za
manda Hükümetin bünyesinde de bâzı işlerin 
nihayet elemanlar eliyle yürütüldüğünü lütfen 
kabul ediniz. Çok rica ediyorum. 

Nedir bu 20 Mayıs, ne gerekçe bulunur bu
na? Hiçbir gerekçe bulunmaz. Yani 20 Mayıs'a 
kadar Demirel Hükümetinin yaptığı tasarruf
lar makbul, ondan sonrası değil. «Efendim bir 
furya havasına gitmişiz Personel Kanununun 
tatbik edileceği anlaşılınca, işte bu kadrolar yü
rümüş.» 

Arkadaşım demin izahat verdi. İhtisas kad
rolarının her türlü tevzii, taksimi, işletilmesi 
bizzat Hükümetten gelir. Eğer, itham bu ise 
Hükümet kendi kendini itham ediyor. Yani 
Hükümet o zaman kendi, kendini itham eder 
hale düşüyor. 

Hükümet dediğimiz zaman bizzat Başbakan 
veya Maliye Bakanı olarak değil ama, Hükümet 
kendi bünyesinde bizim gözümüzdan kaçıracak 
şekilde milletin kendilerine verdiği imkânı ter
sine kullanabiliyor. Bunun itirafı gibi bir mâ
nayı da çıkarmak istemiyoruz. 

Binaenaleyh, bu 20 Mayıs kaydını buradan 
kaldırmalıyız arkadaşlar. Son dakikaya kadar 
Hükümet ne tasarruf yapmışsa muteberdir. 

Bir arkadaşımın diğer kısımlar hakkında 
önergeleri var, ona da katılıyorum ama, bu hu
susu bilhassa çok rica ediyorum. Yani bir hak
sızlık yapmaya, bir vasıta olmaya hiçbirinizin 
gönlünüzün rıza göstermiyeceğine emin bulunu
yorum. Lütfediniz bu «ancak 20 Mayıs» kısmı
nı atalım oradan, ondan sonrası için herkes için 
eşit olsun bu iş. 

O halde Hükümet de ihtisas kadrolarım gü
zelce kullanıversin. Veya İktisadi Devlet Te
şekküllerine yine Hükümet vasıtasiyle verilen 
ihtisas kadroları da kullanılmış olsun. Kaldı ki, 
ihtisas kadrolarının kullanılması mevzuunda 
fiilen işgal gibi bir mânayı da, bünyenin zaru
retlerinden doğan tabiî halleri bertaraf etmek 
suretiyle bu metni de kabul etmek imkânı yok. 
O hususta da Sayın Ertürk arkadaşımın görüş
lerine katılıyorum. Dada evvel verdiğim önerge 
vardı. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet? Sayın Bakan lütfen 
yerinizden konuşun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Müsaadenizle kürsüden ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; Sayın Alpaslan burada biraz önce ko
nuşurken A. P. sıralarına dönerek demiştir ki; 
«Hükümetten her gelen teklifi kabul etmek du
rumunda değilsiniz» Biraz önce misali görüldü; 
ısrarla bîr önergeye iştirak etmediğim halde 
arkadaşlarım bu önerge lehine oy kullanmışlar
dır. Bu suretle A. P. Grupunun Hükümetten 
her gelen teklifi kabul eder bir temayül içeri
sinde olmadığı daha biraz önce aşikâr olmuştur. 

Binaenaleyh, Sayın Alpaslan'ın bu hususta
ki mütalâası, öyle ilk bakışta zannedildiği gibi 
doğru bir mütalâa değildir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Hükümetten 
her gelen teklifi - bir vesile ile daha burada arz 
ettim. Oylarınız elbette muhteremdir. Neyi 
kabul ediyorsanız onu yapıyorsunuz - ama Hü
kümete bir mesuliyet yüklemişsiniz, sizin oyla-



0. Senatosu B : 103 28 . 7 . 1970 O : 2 

rınızla Hükümet iş başında duruyor. Hüküme
te yüklediğiniz mesuliyete karşılık olarak Hü
kümet işlerini iyi görebilsin diye elbette ki, Hü
kümet sizin müzaheretinize muhtaçtır. Dediği, 
mütalâasını bildirdiği hususlar, eğer yüksek 
takdirlerinize mazhar oluyorsa, doğru görülü
yorsa elbette ki onu destekliyeceksiniz. 

Şimdi Sayın Alpaslan diyor ki; «20 Mayıs 
1970 tarihinden önce. Evvelâ şunu arz edeyim 
ki, bu ibare Hükümet tasarısında mevcut değil 
idi. Yani Hükümet teklifinde böyle bir maddeye, 
böyle bir tarih yazmamıştır. Şu halde Hükümet 
diye başhyan, Sayın Alpaslan'ın cümleleri ha
kikate tetabuk etmemektedir. 

O halde neye bu buraya girmiş; ben onu arz 
edeyim : Mecliste milletvekili arkadaşlarımız 
bâzı müşahedelerine de dayanarak demişlerdir 
ki bu tasarının - Sayın Ertürk de burada söy
ledi - esprisi belli olduktan sonra birçok yer
lerde ihtisas kadrolarına atamalar yapılıyor. 
Bu tasarının esprisi şu. Hangi kadroda ise ona 
göre intibak edecek. Bundan faydalanmak için 
bâzı tâyinler yapılmıştır, yapılıyor. E... Aylarca 
da tasarılar Meclislerde müzakere ediliyor, bu 
arada başka tâyinler de yapılabilir, bu tasarı
nın esprisi belli olduktan sonra yapılan tâyin
lerin birçoğu sadece bu tasarının hükümlerin
den istifade edilsin diye yapılan tâyinler olabi
lir, 

Binaenaleyh, bunu önliyelim diye sayın mil
letvekilleri böyle düşünmüşler ve önergeler ver
mişlerdir. Verilen önergeler de Millet Meclisi
nin kabulüne mazhar olmuş ve bu ibare bura
ya öyle girmiştir. 

Şimdi Sayın Ertürk, Maliye Bakanlığında ne 
kadar ihtisas kadrosu mevcudu vardır, ne ol
muştur? Tarzında bir sual tevcih buyurdu. Ma
liye Bakanlığında kanunla verilmiş 5 ihtisas 
mevkii var. Şimdi genel müdür arkadaşıma 
sordum o söyledi, ve 5 i de münhaldir. Şunu 
arz edeyim. Böyle bir kanun çıktıktan sonra, 
veya çıkarken veya müzakereleri yapılırken ve
ya Maliye Bakanlığı tarafından böyle bir ta
sarı hazırlanırken Maliye Vekâletinde bu tasa
rının ilerde getireceği imkânlar göz önünde bu
lundurularak hiçbir tâyin yapılmamıştır. Ne 
Maliye Bakanının, ne de Maliye Bakanlığının 
Devlet anlayışı, hizmet anlayışı buna müsait 
değildir. Maliye Bakanlığının dosyalan açık
tır, herkes gelir bakabilir. (Alkışlar) 

Sayın Ertürk arkadaşımız bir teklifte bu
lundu; dedi ki, «20 Mayıs 1970» tarihi isabetli 
yapılmamıştır, tasarı hangi tarihten uygulanı
yor ise. 1 . 3 . 1970 te uygulanacak - o tarih
ten sonra yapılan tâyinler kabul olunmasın, 
Sayın milletvekillerinin, bu önergeyi veren sa
yın milletvekillerinin düşüncesi ve Meclisin dü
şüncesi şöyle olmuştur : 1 . 3 . 1970 tarihin
den itibaren tasarının verildiği tarihe kadar ta
sarının ne gibi hükümler getirdiği belli değil 
idi. Ama, bundan maksat tasarının ne gibi hü
kümler getirdiği sadece tasarıyı hazırlıyanlar 
tarafından biliniyor idi. O tarihte sadece onlar 
tarafından böyle tâyinler yapılabilmiştir. Ta
sarı aşikâr olduktan sonra böyle tâyinler yapıl
mıştır. Getirilen değişiklikle evvelce dar çerçe
vede tasarıyı bilenler tarafından yapılan tâyin
ler mahfuz tutuluyor, diğerleri keenlemyekûn 
addediliyor. Tarzında bir espri varsa bu ifade
lerin içerisinde biz 1 . 3 . 1970 tarihinin bura
ya konulmasına katılıyoruz Hükümet olarak. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Savın Alpaslan önergesinde, 
«ancak 20 Mayıs 1970 tarihinden sonra ihtisas 
mevkilerine atananlardan» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını istemektedir. Hükümet katılma
dığını ifade etti. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M .FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz gayet enteresan bir 
ifade kullanıldığı için zabıtlara geçirme bakı
mından kısa bir mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. 

Millet Meclisi sıra sayısı 200, dağıtımına ta
allûk eden belge tetkik edilecek olursa görüle
cektir ki, bu kanun tasarısı Hükümetçe 
20 . 5 . 1970 tarihinde Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi ifadesi ile Başbakanlıktan 71-1051/3706 
sayılı tezkere ile Yüce Meclise sunulmuş bulun
maktadır. Sıra sayısı 200 ün, biraz sonra arz 
edeceğim, sayfasına bir atfı nazar edilecek olur
sa görülecektir ki, 190 ncı ve 191 nci sayfala
rına Hükümetin teklifi ile Millet Meclisi Bütçe 
Plân Komisyonunun değişiklikleri karşılaştırı
lacak olursa görülecektir ki, bu «ancak» la baş
lamış olan fıkrada her hangi bir tarih yoktur. 
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Esasen Hükümet teklifinde «ancak» la başlıyan 
her hangi bir fıkra mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, Sayın Bakan 
bunları kesinlikle ifade ettiler. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAÎK ATAYURT (Devamla) — Ama 
sayfası ile getirilmesi zarureti vardır. 

BAŞKAN — Lüzum yok .Hükümetin bir 
üyesi bunu ifade edince artık şu sayfada, bu 
sayfada diye izaha lüzum yok. Elbette ki olma
yınca Hükümet bunu açıkça beyan eder ve bu
na itibar edilir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Şu hu
susu tasrih etmek mecburiyetindeyim ki, Komis
yonumuzda çok inceden ve derinden tetkik 
edilmiş bulunan bu tarih meselesi, önemli bir 
merhaleyi teşkil etmektedir. Diğer taraf kendi 
tezlerini savunurken, müsaade buyurunuz ta
rafsız Başkan olarak ve biz de Komisyon ola
rak bu noktai nazarımızı müdafaa edelim. 

BAŞKAN — Hayır, yeni bir şey söylemiyo-
yorsunuz. Sayın Bakan kesinlikle; «Ancak 20 
Mayıs 1970 tarihinden sonra ihtisas mevkileri
ne atananlar...» tâbirini Hükümetin getirmedi
ğini söylediler. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Binaen
aleyh, Millet Meclisinde verilen önergeler üze
rine konulmuş olan bu hükmü, Bütçe ve Plân 
Komisyonu olarak da aynen muhafaza etmiş 
bulunuyoruz. Verilen önergeye katılmıyoruz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Tamam, Komisyon ve Hükü
met önergeye katılmıyorlar. Önergeyi oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Saym Nurettin Ertürk'ün de; (d) bendi ile 
fakat, ayrı bir nitelikte olan önergesi vardır. 
Önerge şöyledir : 

«İhtisas kadrolarında bulunanların, bu kad
roları fiilen işgal edip etmediklerine bakılmak
sızın, intibakları ihtisas kadroları üzerinden 
yapılmakla beraber, haklarında (b) bendi hü
kümleri uygulanır.» 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hüükmet?... 

MALİYE BAKANI MESU TEREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Hamdi Özer önergesinde; «Ek geçici 
2 nci maddenin 20 Mayıs 1970 tarihinin 1 Mart 
1970 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim» demektedir. Yani Sayın Özer, Sayın Alp
aslan'ın değindiği tarihin 20 Mayıs 1970 değil 
de, 1 Mart 1970 olarak değiştirilmesini istemek
tedirler. 

Komisyon katılıyor mu?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Takdirinize 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Genel Kurulun tak
dirine bırakıyor. 

Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI MESU TEREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Şimdi efendim, bu önerge
ye biz; «töhmet altında bırakılır.» seklinde be
yanda bulunulduğu için katılıyoruz, esas itiba
riyle. Ama sunu da söylemek vazifemdir. 20 Ma
yıs 1970 tarihinden ileriye götürecek olursanız 
1 Mart 1970 tarihine kadar, o arada hizmetin 
icabı normal olarak yapılan tâyinler de bunun 
haricinde kalabilir. Ve bu suretle o kişilere de 
haksızlık edilmiş olabilir. Bu sözlerimden sonra 
Heyeti Umumiyenin takdirine arz ediyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
müsaade ediniz de izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın Bakan şa
yet 20 Mayıs 1970 yerine 1 Mart 1970 olursa, 
bâzı haksızlıkların meydana geleceği endişesini 
duyarak Genel Kurulun takdirine bırakıyor. 
Oylarla meseleyi hallederiz. 

Sayın Özer 20 Mayıs 1970 tarihi yerine, 
1 Mart 1970 tarihinin esas olmasını istemekte
dir. Komisyon ve Hükümet sizlerin takdirine 
bırakıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Ek geçici 2 nci maddedeki «20 Mayıs 1970» 
yerine, «1 Mart 1970» tarihi esas olarak değiş
tirme yerine getirilmesi istenmiştir. Daha mad
deyi oylıyacağız. Bu henüz bir kabulden ibaret. 
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Sayın Öztürkçine önergesinde ek geçici 2 nci 
maddenin sonuna şu fıkranın eklenmesini iste
mektedir : 

«3659 sayılı Kanunun genel hükümleri dai
resinde aylıklı veya aynı kanunun 10 ncu mad
desi gereğince barem dışı ücretli olarak çalı
şanlar da bir defaya mahsus olmak üzere inti
baka tabi tutulur.» 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Öner
gemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sarih Sayın Öztürkçine. Bunu 
izaha lüzum yok. Diyorsunuz ki, 10 ncu madde 
gereğince barem dışı ücretli olarak çalışanlar 
da bir defaya mahsus olmak üzere intibaka tabi 
tutulur, 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Ben 

izahta İsrar ediyorum. 
BAŞKAN — Peki, İsrar ediyorsanız buyu

run. 
RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kabul buyur
duğunuz daha önceki 4 ncü maddede bu kanun
dan iktisadi Devlet Teşekküllerine dâhil olan 
memurların da istifade edebileceği ileri sürül
müştü. Şimdi geçici 2 nci ek maddenin (f) fık
rasında ancak barem içi kadrosunda çalışan
lara aidolarak onların intibaklarını sağlıyan 
bir husus vardır. Barem dışında çalışanların 
yani, 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ge
reğince çalışanlara ait bir hüküm yoktur. Ma
dem ki, eşitlik sağlanıyor, bu eşitliğin temini 
için önergenin kabul buyurulmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine'nin önerge
sine komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Her hangi 
bir düzenleme yapmadığından ve bir ihtiyacın 
karşılığı da bulunmadığı cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Ek geçici 2 nci maddeyi, Sayın Hamdi Özer'-
in; 20 Mayıs 1970 tarihi yerine 1 Mart 1970 ta
rihi şeklinde değiştirilmesi ile oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hizmetlilerin derecele intibakları : 
Ek geçici madde 3. — 3656 sayılı Kanunun 

19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda ça
lışanların intibakları 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
keseneklerine esas olan derecelerine göre yapı
lır. 

Bu kadrolarda çalışanların daha önce bu ka
nun kapsamına giren kurumlarda (E) cetveli 
kadrolannda veya yevmiyeli teknik personel 
statüsünde geçirdikleri ve daha önceki intibak
larda dikkate alınmamış hizmet süreleri de bu 
madde hükümleri çerçevesinde ayrıca nazara 
alınır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf ter
tiplerinden alman ücretli kadrolarda çalışmak
ta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna 
atanmaları gerekli görülenlerden barem kanun
larına tabi olanların intibakları ek geçici 2 nci 
madde esasları dâhilinde, barem dışı olarak is
tihdam edilenlerin ise, tahsil durumları itiba
riyle girebilecekleri dereceye 3656 savılı Kanu
na tabi kurumlarda geçen müddetlerinin her 
üç senesi için bir derece verilmek suretiyle 
intibakları yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadro
larında çalıştırılanlar hakkında da yukarıki fık
radaki intibak hükümleri uygulanır. 

Bütçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gös
terilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 
633 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (a) 
bendi hükmü yukarıki fıkralara girenler hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Ek geçici 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının 

sonuna; «Bu kanunun kapsamına dâhil ku
rumlarda geçmiş ve önceki intibaklarda dikka
te alınmamış bilûmum ücretli hizmetlerle, yev
miyeli teknik personel statüsünde geçirilmiş 
hizmetler bu kanuna göre yapılacak intibaklar
da nazarı itibara alınır.» 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1462 sıra sayılı tasarının ek geçici 3 ncü 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini say
gı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tabi 
hizmetliler, memuriyete ilk girişlerinden itiba
ren Emekli Sandığınca kabul edilmekte olan 
bütün hizmet süreleri, her üç yılı bir derece sa
yılmak suretiyle intibak ettirilirler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1462 sıra sayılı tasarının ek geçici 3 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı 
ile rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Tabiî Üye 

3656 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre 
istihdam olunanların intibakları yapılırken, bir 
terfi devresinde almış oldukları üç takdirname 
kıdemlerinde bir yıl olarak sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen ve Sayın Kara
man sizin de ek geçici 3 ncü madde ile ilişkin 
birer önergeniz mevcut. Önergeniz makbul bir 
nitelik taşımakta ve geniş bir gerekçesi var. 
îkisi de birbirinin harfiyen aynıdır. Beraber 
işleme tabi tutacağım. Çünkü, ikisi birbirinin 
aynıdır. Bir defa bunu tesbit ettik. 

İkincisi de, geniş bir gerekçe mevcuttur. 
Gerekçeyi okutturduğum takdirde ne size, ne 
de Sayın Bilgen'e bir de artık açıklama için söz 
vermem. Açıklamak için söz isterseniz açıkla
yın. Yahut gerekçeyi okuttuğum takdirde ar
tık bir açıklamaya lüzum kalmıyacaktır. 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Gerek
çeden daha kısa olarak açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — O zaman kabul ediyorsunuz?.. 
LÜTFÎ BÎLGEN (îçel) — Gerekçenin okun

masını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Hem gerekçe, hem açıklama ol

maz. Çünkü, aynıdır. 
O halde, gerekçeyi okutacağım, artık açık

lama ikiniz için de söz konusu olmıyacak. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair tasarının ek 
geçici 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası sonuna 

Millet Meclisi Genel Kurulunun karariyle ekle
nen kısmın gerekçede belirtilen sebeplerle, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Ek geçici 3 ncü madde 1 nci fıkra metni : 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsa

mına giren kadrolarda çalışanların intibakları 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri çerçevesinde emekli keseneklerine esas 
olan derecelere göre yapılır. 

Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 
geçmiş ve önceki intibaklarda dikkate alınma
mış bilûmum ücretli hizmetlerle yevmiyeli hiz
metler bu kanuna göre yapılacak intibaklarda 
nazarı itibara alınır. 

Gerekçe 

Halen (D) cetvelinde istihdam edilip fiilen 
memur statüsünde çalışmakta olan personel, 
dairesinin tasvibi ile ve mevzuatın verdiği im
kânlardan da istifade edip, bu hizmetini bazan 
yevmiyeli olarak, bazan muvakkat ve bazan da 
daimî ücretli kadrolarda çalışmak suretiyle, 
bugüne kadar ifa edegelmiştir. 

21 . 12 . 1945 gün ve 4805 sayılı Kanunun 
neşrinden evvel emekli keseneği kesilmesi mev-
zuubahis olmadığından, o tarihten evvel daimî 
kadrolarda çalışanların hizmetlerinin devam 
eden hizmetleriyle birleştirilebilmesi de ancak, 
bunların o hizmetlerinin borçlandırılması su
retiyle mümkün olabilmiş ve fakat bu takdirde 
dahi borçlanılan hizmet emekli keseneğine esas 
ücretin tesbitinde nazarı itibara alınmamıştır. 

Yeni tasarının maaşlıların, hizmetlilerin, 
yevmiyeli teknik personelin ve işçi statüpünde 
çalışmakta olanların intibaklarına ait ek geçici 
2, 3, 4 ve 18 nci maddelerinde kabul edilen pren
siplerde de bir beraberlik sağlanamamış, her hiz
met kendi bünyesi içinde değerlendirildiği hal
de, çalışma hayatı süresince bu hizmetlerden 
birkaçını muhtelif zamanlarda ifa eden bir per
sonelin karma hizmetlerinin ne şekilde değerlen
dirileceği hususunda bir esas getirilememiştir. 
Meselâ: 

1. Ek geçici 2 nci maddenin (ş) fıkrasında 
aylıklı barem içi kadrolarda görev yapmakta 
olanların bu kanun kapsamına giren kurumlar
da (D) ve (E) cetveli kadrolarında ve yevmiye-
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li teknik personel statüsünde geçen hizmetleri, 
bunların intibakında nazarı itibara alındığı hal
de ek geçici 3 ncü maddede (D) cetveli kadro
larında çalışanların intibaklarında bu hususa 
temas edilmemiştir. 

2. (E) cetvelinde çalışanların 3656 sayılı 
Kanuna tâbi kurumlarda geçen müddetlerin her 
3 senesi için bir derece verilmek suretiyle inti
baklarının yapîlması kabul edildiği ve (E) cet
velleri için maaşlı, ücretli ve yevmiyeli hizmet
leri içine alan geniş bir imkân tanındığı halde, 
(D) cetvelinde çalışanlara bu imkân verilmemiş, 
bunların hizmetlerinin bir kısmı değerlendiril
memiştir. 

3. İşçi statüsünde çalışmakta olan memur
ların, bu statüde geçen her 3 yılının bir derece 
yükselmesinde esas alınacağı kabul edildiği hal
de evvelce bu statüde çalışmış olup halen (D) 
cetvelinde bulunanların evvelki yevmiyeli hiz
metleri (D) cetveli intibaklarında nazarı itiba
ra alınmamaktadır. 

4. Her ne kadar Millet Meclisi Genel Kuru
lunda yapılan görüşmelerde bu farklılıkların di
le getirilmesi üzerine Bütçe ve Plân Komisyonu 
bir önerge ile ek geçici 3 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasının sonuna bir ilâve getirmiş ve bu ilâve
ye göre (E) cetvelinde ve teknik yevmiyeli gö
revlerde geçen müddetlerin intibakta sayılması 
Genel Kurulca kabul edilmiş ise de, bu da is
tenilen neticeyi sağlıyamamış, (D) cetvelinde 
çalışan ve fakat 4805 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel vazifeye girmiş ücretli personel ile yevmi
yeli pozisyonlarda çalışmış olan ve teknik görev 
yapmıyan ve halen (D) cetvelinde bulunan 
personelin intibaklarında bu hizmetler intibak 
harici kalmış ve bunlar mağdur olmuşlardır. 

Bu kanunun kapsamına giren hizmetlerin kül 
halinde mütalâa edilmesi, hizmetin tediye şekli 
ne olursa olsun hizmet olarak değerlendirilme
si, Devlet Personel kanunu tasarısının reformist 
anlamına en uygun şekil olarak düşünüldüğün
den Millet Meclisinde ileri bir görüşle kabul edil
miş olup eksik kalan intibak işleminin tamam
lanması maksadiyle, tefrik yapılmaksızın, mad
de metnine (E) cetveli yerine «bilûmum ücretli 
hizmetler» tâbirinin getirilmesi ve metindeki 
«yevmiyeli teknik görev» tâbirinden «teknik» 
kelimesinin çıkarılması suretiyle ek geçici 3 ncü 
madde 1 nci fıkra metninin yukarıda teklif edil
diği şekilde değiştirilmesi gereklidir. 
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BAŞKAN — Şimdi önergeleri tekrar okutup 

oylarınıza arz edeceğim. 
Sayın Bilgen ve Sayın Karaman'ın önergele

rinde ek geçici 3 ncü maddenin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmek isteniyor. 

(Tabiî Üye Suphi Karaman ve tçel Üyesi 
Lûtfi Bilgen'in maddeye eklenmesini istedikleri 
kısım tekrar okundu.) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, benim de aynı mahiyette bir önergem 
var. 

BAŞKAN — Var, sıra daha gelmedi. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 

Alpaslan'ın önergesi de aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 
Etmiyor. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, ben önergem üzerinde kısa bir maru
zatta bulunacağım. Hepsi birden oylansın. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu .. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, bu teklif de 
biraz önce arz ettiğim şekildedir. Gerekçede 
dikkat buyurulduysa 4805 sayılı Kanundan ev
velki hizmetlerden bahsediliyor. Biraz öncede 
4598 sayılı Kanundan bahis edildi. Bu kanun
lar 1940 larda çıkmış kanunlardır. 1940 larda çı
kan kanunların husule getirdiği bâzı hatalar, 
sanki her hâdise için bir intibak hükmü getiri-
yormuşuz gibi burada düzeltilemez. Bu sebeple 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 2 önergeyi beraber oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Alpaslan sizin önergeniz farklı. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aynı. 
SUPHİ KARAMAN (Tabu Üye) — Aynı. 

BAŞKAN — Hayır, değil efendim. Sayın 
Alpaslan'ın önergesi (f) fıkrasına bir fıkra ek
lenmesi, arkadaşlarımızın ki değiştirme şeklin
dedir. Tarzı tanzim bakımından farklıdır. Ba
kın okuyorum: 

Sayın Alpaslan'ın «Ek geçici maddenin 1 nci 
fıkrasının sonuna bir fıkra eklenmesini» istiyor. 
Halbuki siẑ  1 nci fıkranın birinci kısmının de
ğiştirilmesini istemişsiniz, Birbirinden farklı. 

| önergenzi okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

657 sayılı Kanunu değiştiren 1462 sayılı ta
sarının 90 (eski 92) maddesinde yer alan ek 
geçici 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

«3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsa
mına giren kadrolarda çalışanların intibakları, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri çerçevesinde emekli keseneklerine esas 
olan derecelere göre yapılır. 

Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 
gçmiş ve önceki intibaklarda dikkate alınmamış 
bilûmum ücretli hizmetlerle yevmiyeli hizmetler 
bu kanuna göre yapılacak intibaklarda nazarı 
itibara alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan açıklama yapa
cak mısınız?.. Buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; benim önerge
min de temel görüşü aynıdır, önergem üzerinde 
Yüksek Kurula malûmat arz etme imkânı bul
madan Hükümetin ve Komisyonun alehteki gö
rüşleri alınmak suretiyle mevzu oya arz edilmiş 
olduğuna göre, şu dakikada ne kadar çaba sarf 
etsem Yüksek Heyeti yeni bir istikamete sürük
lemenin mümkün olmadığını elbette ki anlıyo
rum. Bu itibarla tekliflerin oya vaz'ı sırasında 
biraz daha imkân verme meselesidir. 

Yalnız bu mevzuda söz almışken bir noktaya 
müsaadenizle temas edeceğim. Biraz evvel oy
lanan önerge dolayısiyle bir konuşma yaptım. 
Sayın Maliye Bakanı burada izahat vardi. Ma
liye Bakanının şahsını sureti katiyede her türlü 
ithamın ötesinde tutmayı vazife bilen bir arka
daşınızım. Ama, biraz önceki izahatı karşısında 
benim ilk çıkış ifadelerimde zannediyorum ki, 
biraz haksızlık da olmuş bulunuyor ve kendisin
den bu vesile ile özür dilemek isterim. Çünkü 
izahatı Hükümet tarafından getirilmedi, Millet 
Meclisi böyle yaptı. 

Yalnız bir noktaya daha işaret edeyim. Hü
kümet o zaman şu dakikadan itibaren bütün tâ
yinleri durdurdum diye bir emir verseydi, işte 
otoriter Hükümetin aranması vasiyeti ortadan 
kalkmış olurdu. 

I BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın önergesine 
Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı?.. Aynı 
şekilde katılmıyorlar. 

önerg-eyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in «3656 sayılı 
Kanuna temas eden» önergesi tekrar okundu.) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Efen
dim, 2 önergem vardı, ikisini beraber izah ede
yim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî o da burada. 
(Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in «3659 sayılı 

Kanuna temas eden» önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın özgüneş açıklama yap
mak mı istiyorsunuz?.. Buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
büyük bir Devlet sermayesinin yatırılmış bu
lunduğu iktisadi Devlet Teşekküllerinde kıy
metli personeli tutabilmek için daha önce 3 üst 
derece verilmiş, birtakım tazminatlar verilmiş, 
ek görevler verilmiş ve yılda da 2 ikramiye ve
rilmiş idi. Ancak bu personel böyle tutulabi
liyor idi. Şimdi getirilen tasarı ile bu imkân
ların çoğu ortadan kalkmıştır. Binaenaleyh 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde bilhassa kıymet
li memurları tutmak, kanaatimizce, son derece 
zordur. Hiç değilse intibaklarında geçmiş se
nelerinin sayılmamış kısımlarını hesaba katmak 
suretiyle bu personele imkân vermenin faydalı 
olacağı ve böylelikle iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde personeli tutma imkânının imkân dâhi
line gireceği kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş'in 2 önergesini 
de okudum. Hükümet ve Komisyon iştirak edi
yorlar mı?.. Katılmıyorlar. 

2 önergeden evvelâ birincisini, yani «bir 
terfi devresinde almış oldukları 3 takdirnamenin 
kıdemlerine sayılması» hususunu oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İkincisi; «3 yıl 1 derece sayılmak suretiyle 
intibak ettirilir» şeklindeki önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. Katılmı
yorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme-

| mistir. 
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Geçici ek 3 neti maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yevmiyeli Teknik Personelin derecelere in
tibakı : 

Ek Geçici Madde 4. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye bağ
lı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetler
de çalştırılacak yevmiyeli Teknik Personel Yö
netmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 
36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına 
girmek niteliğinde olanların Devlet hizmetinde 
ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Dev
let hizmetinde ve 657 No. lu Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin (a), (b), (c) ve 
(ç) fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen 
müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü 
toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süre
lerin her yıl bir kademe ilerlemesine ve her üç 
yılı bir derece yükselmesine esas alınmak sure
tiyle yeni derece intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 
36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmet
ler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik 
hizmetle ilgili görevi fiilen yapmıyanlarm Ge
nel idare hizmetleri sınıfına intibakları yukar-
ki esaslara göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen tek
nik hizmet yapmakla beraber bu kanunun 36 ncı 
maddesinde teknik hizmetler sınıfına girebilmek 
için öngörülen meslekî eğitim şartını haiz bu-
lunmıyanlann bu sınıfa intibaklarında meslekî 
eğitim kaydı aranmaz. 

Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan 
personelin intibak ettiği derece ve kademe 
Emekli Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

BAŞKAN — 2 önerge vardır. Sayın Bingöl 
önergenizde geniş bir gerekçe vardır. Gerekçe 
ile yetinir misiniz, yoksa değiştirme kısmını 
okuyalım, açıklamayı mı yaparsınız? 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Kısaca açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — O halde yalnız değiştirme kıs-
mını okuyacağız. 

4 ncü maddeye eklenmesi istenen fıkra: 
«Halen aylıklı veya ücretli barem içi kadro

larda çalışmakta olup teknik eleman niteliğini 
haiz olan personel de yukarki fıkra hükümleri
ne göre intibak ettirilirler.» 

BAŞKAN — Gerekçenizi açıklamak üzere 
Sayın Bingöl, buyurunuz. Gayet kısa olmak üze
re. 
İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; Ek geçici 4 ncü madde de ka
mu sektöründeki bütün hizmeti yevmiyeli ola
rak geçmiş olanların intibakını kapsamaktadır. 

1 nci fırkasına göre de biraz evvel kabul 
buyurmuş bulunduğunuz bu kanunun 9 ncu 
maddesi ile tadil edilen 36 ncı maddenin göster
miş olduğu derece ve kademelere intibakları 
yapılmaktadır. 

Şöyle ki, bir teknik eleman büyük bir mut
luluk içinde bütün hizmetini yevmiyede geçir
miş. Bunun tavanını 9 a 3 olarak alıyoruz, ge
tirmiş oluyoruz, ifa etmiş oluyoruz. Süreleri 
üçer senelik hizmet olarak 9 a 3 ün üzerine is-
tinadettirerek bunun intibakını yapıyoruz bu 
maddeye göre. 

Ancak, kendisi ile beraber mezun olmuş, ay
ni hizmetleri ifa eden, fakat yevmiye temini im
kânını bulamayan teknik eleman maaşla çalış
mış, ücretle çalışmış ise biraz evvel kabul bu
yurduğunuz ek geçici 2 nci maddenin göster
miş olduğu göstergeye ve 12 nci dereceye inti
bakı yapılmaktadır. Ona göre hizmet süreleri 
üçer sene yapılarak, hesabedilerek yükseltil
mektedir. 

Şimdi bu takdirde, aynı hizmeti yapmış, ay
nı serviste çalışmış iki elemanın intibakında 3, 
4, 5, 6 seneye kadar bir intibak farkı teşekkül 
etmektedir. Zannediyorum ki, bunların adedi 
de büyük bir yekûn tutmamaktadır. Yani ra
kamın 500 ü aşacağını da tahmin etmiyorum. 
Bu çok açık ve bariz haksızlığı diyeceğim, mü
saade buyurun haksızlık olarak ifade edeceğim, 
bunun bertaraf edilebilmesi için, düşünerek, 
yetkililerle temas ederek bir sureti hal bulmaya 
gayret ettik. Mutlaka halledebilir diyemiyorum, 
ama her halde mümkün olabildiği kadar az 
mağdur olabilir inancı ile arz ediyoruz. Teklif 
ettiğimiz konu şu: Ek Geçici 4 ncü maddenin 
1 nci fırkasından sonraki, 1 nci fıkrasında bun
ların intibak hususiyetlerini bütün açıklığı ile 
izah ediyor, 2 nci, 3 ncü fıkrayı biraz aşağı ite
rek arz ettiğimiz metni 2 nci fıkra olarak bu 
maddeye ithalini istirham ediyoruz. «Halen ay
lıklı veya ücretli barem içi kadrolarda çalışmak
ta olup teknik eleman niteliğini haiz olan, di-
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ğerlerinin vasıflarını aynen haiz olan personel 
de yukarıki fırka hükümlerine göre intibak etti
rilir.» istirhamımızdan ibarettir. 

iltifat edeceğinizi umarım. Teşekkür ederim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
verilen izahatı tam mânası ile takibedemedik. 
Çünkü bir metin vermişler. Müsaade ederlerse 
metne bakalım. 

BAŞKAN — Metni okuyorum, Sayın Bingöl 
derler ki, Ek Geçici madde 4 ün 1 nci fıkrasın
dan sonra 2 nci fıkra olarak şu metnin ilâvesi 
«Halen aylık veya ücretli barem içi kadrolarda 
çalışmakta olup, teknik eleman niteliğini haiz 
olan personel de yukardaki fıkra hükümlerine 
göre intibak ettirilir.» 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
bu tasarıda yevmiyeli personelle, aylıklı perso
nelin intibakında evvelâ bir muadelet ve muva
zene tesis edilmişti. Fakat, Millet Meclisinde 
yapılan bâzı değişikliklerle yevmiyeli personel 
lehine bâzı ileri imkânlar sağlandığı görülmek
tedir, madde hükmünde. Haddi zatında bunla
rın muayyen bir noktada birleştirilmesi tabiî
dir. Bu itibarla müsaade ederseniz bu maddeyi 
geri alalım, Hükümetle tetkik edelim; sonra 
getirelim bu teklif üzerine. 

BAŞKAN — Komisyon ek geçici 4 ncü mad
deyi geri almıştır. Sayın Demir Yüce'nin de bir 
önergesi vardır, iki önerge ile birlikte Komisyo
na verilmiştir. Komisyondan ricamız belki ta
sarının müzakeresini bugün bitirebileceğiz, onu 
kısa bir müddet içerisinde tetkik buyurmaları
dır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Gayet tabiî, çok 
kısa bir müddette arz ederiz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Be
nim de bir önergem vardı bu hususta Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Söyledim Sayın Yüce, dedim 
ki iki önerge var, birisi de Sayın Demir Yüce'-
nindir, sizin önergenizi de Komisyona havale 
ediyoruz. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

Ek Geçici Madde 5. — Ek geçici 1, 2, 3 ve 
4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri süre esas alınmak 
ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe veril
mek suretiyle yapılır. 

Bulundukları derecedeki hizmet süreleri 
farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı 
bir kademe ve artan yıl kesirleri girdikleri ka
demede geçmiş sayılır. 

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı de
recelere intibak ettirilenlere, intibak ettirildik
leri derecenin son kademe aylığı verilir. 

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

il özel idareleri ve belediyeler memurları : 

Ek Geçici Madde 6. — il özel idareleri ve 
belediyeler bütçelerinden veya bunların kur
dukları birliklerden aylık veya ücret alanlarla, 
bu kurumlarca 4/10195 savılı Bakanlar Kurulu 
Kararına bağlı yönetmelik gereğince yevmiyeli 
olarak istihdam edilen personel hakkında, ken
di özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 3656 
sayılı kanunlarla bunların ek ve tadillerinin 
kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. Ancak; 

A) il özel idareleri ile belediyeler hizmet
lerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Ka
nunun 36 ncı maddesi ile tesis edilen sınıflardan 
kadrolar alırlar. 

Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı 
maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak 
şekilde tanzim edilerek içişleri Bakanlığı aracı
lığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve 
Devlet Personel Heyetinin kararı ve Bakanlar 
Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayılı Kanu
nun 36 ncı maddesinde tesbit edilen sımflara 
ayrılan memurları Devlet memurları için bu 
Kanunda tesbit edilen intibak hükümlerine gö
re, (A) fırkasında belirtilen şekilde alman kad
roların derece ve kademelerine intibak ettiri
lirler. 

C) il özel idareleri ve belediyeler memurla
rının aylık miktarlarının tesbitinde bu kanuna 
ekli gösterge tablosu esas alınır. 
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657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, ka
deme ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre 
yükselinebilecek en yüksek dereceler hakkında
ki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü maddesi
nin son fıkra hükmü bu kurumlar personeli hak
kında da uygulanır. 

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

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı 
yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek men
supları : 

Ek Geçici Madde 7. — (Anayasa Mahkemesi 
asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkim
lik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu 
meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve 
Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve 
savcı yardımcıları) hakkında kendi özel kanun
ları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Me
murin, 1108 sayılı Maaş, 2056 sayılı Hâkim
ler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı 
Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile 
3656 sayılı Kanuna ek ve tadillerinin aylık ve 
ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur ve 
bu kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer 
haklardan faydalanırlar. 

BAŞKAN1 — Bir önerge vardır. Sayın Al
paslan, Ek Geçici 7 nci maddeye Yargıtay ra
portörlerinin de ithalini istemektedirler. 

Komisyon katılıyor mu efendim?... Katılmı
yor. Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun muhterem üyeleri; şimdi görüşülmek
te olan madde ve bu madde ile ilgili olarak 
verilen bir önerge dolayısiyle huzurunuzda bir 
hususu kısa olarak arz etmeye çakışacağım. 

iBu madde, Hükümet tasarısında olmıyan bir 
maddededir ve tasarının Millet Meclisinde mü
zakeresi sırasında komisyon müzakeresi sırası 
da bu şekli almış olan bir maddedir. 

Bu maddenin esası hakkındaki görüşleri
mizi Millet Meclisinde arz ederken ifade et
miştik ki, 1961 Anayasası hâkimlerimize maaş
larından gayrı bir de ödenek verilmesi mec
buriyetini vaz'etmemiştir. 1961 Anayasası, Ya

sama Organını, hâkimlerimize maaşlarından 
gayri bir ödenek vermek istiyorsanız, verebilir
siniz. Sadece ödeneği verirken onu kanunla 
vereceksiniz. Sadece maaş vermek istiyorsanız, 
maaşı da kanunla vereceksiniz tarzında Yasa
ma Ofganını bağkyacak şekildedir. 

özetle, Anayasanın 134 ncü maddesi, hâkim
lere ayrıca maaştan gayrı bir ödenek ve
rilmesi mecburiyetini koymamıştır, ödenek 
verilmesini âmir değildir, ama maaştan gayrı 
bir ödenek verilmesine de mâni değildir, işin 
özü budur. Bunu Millet Meclisinde daha de
taylı arz etmiştim, maddenin tümü görüşül
mediği ve sadece bir önerge üzerinde söz söy
lendiği için oradaki detaylı izahatı burada 
tekrarlamıyorum. 

Yalnız, bizim bu izaahtımızdan sonra Millet 
Meclisi bu maddeyi şimdi huzurunuzda görüşül
düğü şekli ile kabul buyurmuştur. Bu suretle 
Millet Meclisinin iradesi nevama Anayasada
ki maaş ve ödenek tâbirinden hareketle, her ne 
kadar bu tâbir memurlarla ilgili 117 nci mad
dede aynen mevcut ise de, Anayasanın o mad
desinin esprisini hâkimlere maaşlarından gayri 
bir de ödenek verilmesi lâzımdır şeklinde an
lamış ve Millet Meclisinin iradesi bu şekilde te
zahür etmiştir. 

Şimdi, bu maddenin dayandığı esbabı mu
cibe, Anayasanın 134 ncü maddesine göre hâ
kimlere maaşlanndan gayrı ödenek verilmesi 
hususudur. Kime verilmesi hususudur? Hâkim
lere verilmesi hususudur. Şimdi maddeye dik
katle bakacak olursanız, dikkatle maddeyi oku
yacak olursanız, hâkim sayılmıyan bâzı memu
riyetlere de, bâzı görevlere de bu ödeneğin teş
mil edildiği görülür. Ezcümle, Anayasanın 
134 ncü maddesi sadece hâkimlerden bahseder. 
137 nci maddesi de sadece savcılardan bahse
der. Hâkimler Kanunu, savcılarla hâkimleri 
aynı statü içerisinde görmüştür. Doğrudur. 
Ama Hâkimler Kanununun hâkim addetmediği 
stajiyer ve adaylara da bu madde ödenek veril
mesini sağkyacak tarzda kaleme alınmıştır. 

Hâkimler Kanunu, bir kanundur, Anayasa 
değildir ve Hâkimler Kanununun getirdiği bü
tün haklar mahfuz tutulmuştur, değiştirilme
miştir. Bu tasarı, o kanun hükümlerini değiş
tiren hiçbir hüküm sev^k etmemiştir. 

Şimdi, madem ki, bu tazminat niteliğindeki 
ilâve tediyeler sadece hâkimlere verilebilir ve 

— 363 — 
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bunun da sebebi Anayasanın 134 ncü maddesi
dir.. Şu halde hâkim sayılmıyanlara da bu taz
minatın teşmil edilmesi şeklinde tanzim edilmiş 
olan madde, bu maddenin gerekçesi olarak gös
terilen mütalâalar ile kabili telif değildir ve çe
lişki halindedir. 

Fikrimi daha vazıh olarak arz edebilmem 
için şu misalleri veriyorum. Bu madde Adliye 
Vekâletinin idari kadrolarında vazife görenle
rin de hâkimler gibi sayılacağını ve bu ödenek
lerin bu kişilere de ödeneceğini tasrih etmiştir. 
Halbuki 134 ncü maddenin esbabı mucibesi hâ
kimlere ödenek vermekte, 134 ncü maddeye da
yanan mütalâalar öyle idi. Şu halde bu genişle
tilmiştir. Ayrıca maddeye dikkat buyurulacak 
olunursa başka birtakım kuruluşlar da, hâkim 
vasfında olmıyan başka birtakım kişiler de, hat
tâ Hâkimler Kanununun, hâkim vasfında olma
dıklarını tasrih ettiği birtakım görevler de mad
denin şümulüne alınmıştır. Şimdi verilen önerge 
Temyiz raportörlerinin de hâkimler sınıfına it
halini ve o sınıfa verilen tazminatlardan istifa
delerini sağlamak istiyen bir önergedir. 

Bunu daha fazla genişletecek olursak, bu de
fa böyle ilâve bir tediyeye imkân veren madde 
içerisine hâkimlerle ve hâkimlik mesleki ile alâ
kası olmıyan birtakım memurların da buraya 
ithal edilmesi mümkün olur. Arkadaşlarımız di
yorlar ki, bâzı raportörler de buraya ithal edil
sin. Anayasanın 134 ncü maddesi hâkimden bah
seder. Hâkim; hukukî bir problemi inceliyen ve 
onun neticesinde Türk ulusu adına karar veren 
kimsedir. Bu fonksiyonu ife eden, bu görevi ya
pan kimse hâkimdir. Bunun dışında olanları hâ
kim addetmek mümkün değildir. 

Kaldı ki, bu raportörlerin, raportör mü yok
sa memur mu, raportör de memurdur ya, yoksa 
kâtip sınıfında mı olup olmadıkları da belli de
ğildir. Ve raportörlük ayrıdır, kâtiplik ayrıdır 
şeklinde mütalâalar da mevcuttur. 

Muhterem senatörler; huzurunuzda iki şeyi 
savunuyorum. 

Birisi; bu tasarının prensipleridir. Bu tasa
rının prensipleri ne kadar çok ihlâl edilirse ta
sarının tatbiki o kadar güç olur ve tatbik ithi-
mali o kadar azalır. Bu sözü söylerken 657 sayılı 
Kanunu misal gösteriyorum. 

Diğer savunduğum husus; katiyen şu veya 
bu hizmete, şu veya bu memura şu imkânlar 
sağlanmasın, bunlar verilmesin fikri değildir. 

Tasan bir bütündür. Birbirleriyle ahenkli mad
deler ihtiva etmektedir. Eğer bu geçici 8 nci 
maddenin esbabı mucibesi, maaştan gayri, hâ
kimlere ödenek verilmesini Anayasanın 134 ncü 
maddesi öngörmüştür, emretmiştir tarzındaki 
mütalâa ise bu hâkimlere münhasır bir husus
tur. Hâkim olmıyanlara münhasır değildir. 
Eğer mütalâalarımıza uygun iş göreceksek, es
babı mucibe olarak gösterdiğimiz, izah ettiği
miz fikirlere uygun olarak reyimizi kullanacak 
isek bu takdirde o mütalâaları göz önünde bu
lundurmak mecburiyetindeyiz. 

Bu vesile ile huzurunuzu saatlerce işgal et
mem mümkündür ve size detaylı, teferruatlı, 
tafsilâtlı izahat arz etmem, bilgi arz etmem 
mümkündür. Ancak bunları Mecliste ve komis
yonlarda söylediğim için ve birçok arkadaşları
mın, hattâ parlâmento dışında olan ilgililerin de 
malûmu olduğu için, tekrarlamıyorum. Bu öner
geye katılmadığımızı ifade etmekle yetiniyo
rum. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Alpaslan, önergenizi kı
saca açıklamak üzere buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; (C. H. P. sıraların
dan «Bu taraf a da dön» sesleri) 

Sayın Başkan ve solundan sağma kadar sev
gili arkadaşlarım diye hitabediyorum. Yani ora
ya dönüyorsun deyince, orası kalabalık olunca 
gayet tabiî, ister istemez biraz da soldan gelen 
tehlikeyi dikkate almak suretiyle sağa doğru 
dönüyorum, hepsi o kadar. (Gülüşmeler) 

Şimdi çok muhterem arkadaşlarım; saatler
den beri yoruldunuz, bu arada takıldığım için 
kusura bakmayın. 

Efendim önergem hakkındaki mâruzâtta bu
lunmak için yüksek huzurlarınıza geldim. Sayın 
Maliye Bakanının hâkimlerle alâkalı konuda 
söylediklerinin münakaşasını kendileri de uzat
madılar. Ben de onun içine girmek suretiyle bir 
mevzu haline getirmemeyi tercih ediyorum. 
Çünkü anlıyorum ki, bu mesele artık münakaşa
ya lüzum göstermiyecek şekilde her birinizin 
yüksek iradenizle yerini bulmuştur ve Anayasa
dan mı doğar, yoksa Türkiye'nin gerçeklerin
den mi doğar meselesini münakaşaya lüzum ol
madan bu isabetli olarak getirilmiş olan hük
mün bir defa daha - yüksek iradelerinizle - tes-
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çili, yargı kuvveti dediğimiz 3 ncü kuvvet ola
rak tanıdığımız kuvvetin Türkiye'deki şerefli 
ve ulvi hizmetleri bakımından lüzumlu olduğu
nu en az benim kadar hepiniz takdir buyurursu
nuz. O bakımdan bunun münakaşasını yapmrya-
cağım. 

Komisyonda da söylemişlerdi Sayın Bakan. 
Bu bakanlıkta çalışan genel müdür seviyesinde
ki zevatın hâkimler sınıfından olduğu münaka
şa götürmez bir husustur. O da kanundan doğ
maktadır. Zaten burada «hâkimlik meslekinden 
olanlar» dediğine göre, mesele , burada biter. 

Benim önergem Temyiz raportörleriyle alâ
kalı husustur. Arkadaşlarım, meslekle meşgul 
olan arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Ama mes
lekin dışında olan arkadaşlarımızın bunları ta-
kibetmesi mevzuuibahis değil. Nasıl ki, biz diğer 
meslek arkadaşlarımızın bildiklerini bilme im
kânına sahip değilsek. 

Burada 1250 sayılı Kanun geldi geçti. Tem
yiz Mahkemesine evvelce başkâtip olarak alın
mış hukuk mezunu kimselerden müteşekkil ze
vata Temyiz raportörlük unvanını tevdi etmiş
tik. Bunu tevdi ederken de bu hukuk mezunu 
olan başkâtipler zaten bir nevi raportör olarak 
çalışıyorlar. Temyiz Dairesi başkanları bunllara 
dosyalan veriyor, üye yardımcılarının yapaca
ğı işlerden sayılan dosya tetkiki ve takrir ver
me işlerini onlara yaptırıyorlar. Buna bir meş
ruiyet verelim, bir hukukîlik verelim diye gelen 
teklifi böylece kabul ettik. Hatırlarsınız bunun 
münakaşası burada geçti, Bu arada da kendile
rine bir miktarda ödenek tahsis buyurmuştur, 
Yüksek Meclislerimiz. 

Bu defa Temyiz raportörleri bu maddenin 
şümulü dışında kalıyorlar. Bunlar hâkimlik sı
nıfından mıdır? Bunun hiç münakaşasına lüzum 
yok. O kanunda da yazar ki, değildir. Hepimiz 
de biliyoruz ki, değildir. Fakat bu getirilen ka
nunun asıl esprisi, Sayın Bakanın haklı olarak 
ısrarla yapıştığı esprisi şu; eşit işe eşit ücret, 
aynı işe eşit ücret, sistem bu. 

Şimdi arkadaşlarım; bu kanun tasarısında 
Anayasa Mahkemesinin tüm raportörlerine bu 
hak tanınıyor. Damştayın meslek sınıfından 
'olanlara tâbirini kullanıyor. Sayıştayın aynı va
sıfta olanlarına bu tâbir kullanılıyor. Şimdi 
Anayasa Mahkemesinin raportörü ne iş görü
yorsa, Sayıştaydaki raportörler ne iş görüyorsa, 

hepinizin çok iyi bilmenizi istirham ederim M, 
halen Temyizde raportörlük yapan ve kadrosu 
30 ama sayısı 25 olan insanlara da bu işi görü
yorlar. Samimiyetle söyliyeyim, daha da fazla
sını. Temyizin yüklü işleri devamlı bu işlerle 
iştigal etmek suretiyle alışkanlık içerisinde bu
lundukları için bunlara veriliyor. Bir başka hu
susiyetleri daha vardır, burada çalışanlann. Bil
menizi çok rica ediyorum. Bunların her biri 
avukatlık hakkını almış olan, hattâ avukatlık 
yapmış olan ve hâkimlik için tâyin bekledikleri 
halde beyanlara hâkimlik tâyinlerinde verilen 
kadro % 5 ten ibaret olduğu için kendilerine, 
seneler senesi geçmiş olmasına rağmen, bir tür
lü hâkimliğe atanmaları hususunda kadro veri-
lemiyen arkadaşlarımızdır. Şimdi aynı işe aynı 
ücret, insaf edelim. Efendim diğerlerinde işte 
bunları hâkim sınıfından saymıştır da, onun 
için. Bunun istisnası da mevcut kanunda. Ana
yasa Mahkemesinin raportörleri, Anayasa Mah
kemesinin kuruluşu hakkındaki Kanuna göre, 
Anayasa Mahkemesi kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi ile tesbit edilmiş. Orada iki türlü ra 
portörlük kabul edilmiş. Birisi daimî raportör
lük, diğeri geçici raportörlük. 

Geçici raportörleri müracaat eden hâkimler
den temin ediyorlar. 

Daimî raportörleri; Hukuk, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, İktisat fakültelerinden mezun olan 
gençlerden imtihanla alıyorlar ve orada o şekil
de istihdam ediyorlar. Bu geçici raportörler za
ten hâkim sınıfındandır. Onlar için zaten bir 
şey söylemeye mahal yok. Ama Anayasa Mahke
mesinin asıl devamlı raportörleri onlar da işte 
aynen Temyiz raportörleri gibidir. Belki bir 
farkları vardır. Temyiz raportörleri biraz evvel 
arz ettim, hepsi avukatlık hakkını ihraz etmiş, 
şu anda kadro bulunsa her hangi bir yere hâkim 
olarak tâyin edilecekler. Ama diğerleri staj 
yapmadıkları, avukatlık hakkını ihraz etmedik
leri için bu haktan mahrum olan kimselerdir. 
Eşit hizmete eşit fırsat, eşit ücret ilkesi eğer 
sayısı 20 - 25 i ancak bulan ve gördükleri hiz
mette hakikaten çok mühim olan Temyiz Mah
kemesi bakımından bir üye yardımcısının gör
düğü işten asla eksik olmıyan hizmette çalışan 
bu arkadaşları da bunun dışında bırakırsak o 
zaman Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızın ti-
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tizliMe üzerinde durduğu prensiplerden uzak
laşmış oluruz. O itibarla Sayın Bakandan da is
tirham ederim, temeldeki görüşlerini yine mu
hafaza etsinler. O temel görüşte keşke şu hâ
kimler hakkındaki personel kanunu gelse idi, 
onu ayrı çıkarmış olsaydık bu işlerin hiç müna
kaşasını yapmazdık. Ama bu eşit hizmete eşit 
ücret ilkesini muhafaza edebilmek için bu hak
kaniyet icabı otlan talebime lütfen iltifat buyur
sunlar ve arkadaşlarımdan bunu saygılarımla 
istirham ediyorum. 

Hürmetler ederim. 
HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Be

nim bir önergem vardı, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu bir önerge

niz yok, sizin. 
HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen

dim, bu konuda önergemiz var. 
BAŞKAN — Yok efendim, olsa idi her hal

de işleme tabi tutulurdu. 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen

dim Sayın Zihni BetöTte beraber vermiştik. 
BAŞKAN — Şu şekilde mümkündür; daha 

önoe Komisyona gidildiği sırada verilen öner
geleri işleme tabi tutmuyoruz. Çünkü onlar 
Komisyonda görüşülmüştür. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ha
yır efendim, burada görüşülmedi, bu madde
ler burada görüşülmedi. 

BAŞKAN — Hayır, Yüksek Heyetlin kararı 
ile 90 ncı madde içerisinde ek geçici maddeler
le ilgili bütün önergeler, gerekli işlem yapıl
mak ve yeni metin hazırüanmak üzere, Ko
misyona gönderilmiş âdi. Komisyon yeni bir 
metin getirdiği için bu metin üzerinde verilen 
yeni önergeler üzerine işlem yapmaktayız. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Şu 
halde Sayın Başkan o önergemizi lalıalım, yeni
sini takdim edelim. 

BAŞKAN — Mabilirsiniz efendim. İstedi
ğiniz takdirde .size iade ederler. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Bir sonu sorabiMr miyim Sayın Başkan? 
İyice anlayamadım, buna mâni bir hüküm 
yoksa. 

BAŞKAN — Soruyu daima sorabilirsiniz. 
Sayın Mete sorunuzu sorun efendim. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Şimdi bahsi geçen raportörler Hukuk Fa

kültesini bitiirdJüklerinde hakim olabilirler mi 
idi? Bir nitelik farkı var mı? Olurlarsa bunlar 
taşraya tâyin olunabilirler mi idi? Şimdi taşra
ya tâyin olunabilirler mi? Yani birisi hâkim 
sınıfına girmiş Anadolu'yu dolaşıyor, birisi 
Anadolu'ya gitmeden Anjkara'da görev alıyor, 
raportör ismi altında. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Mete sına ile 
sorunuz. Sayın Maliye Bakanı sizin mi, yoksa 
Adliye Bakanının cevap vermesi gereken bir 
huısusdur. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Cevap arz edebfeoeğımi 
umuyorum. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun efendim. 
Sıra ile sorun Sayın Mete. Sayın Bakan birinci 
sorunuza cevap versinler, uzun olacağı için ev
velâ birinci kısma cevap versinler, Sayın Ba
kana kolaylık olsun drye. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Saym Başkan, Hukuk Fakültesinden 
neş'et ettıMerine ve o fakülteden diploma al
dıklarınla göre, o fakültenin diplomasının bah
şettiği halklardan bunlar da istifade edebilirler. 
Binaenaleyh hâkimliğe müracaat edip, evvelâ 
hâkim adayı, bilâhara hâkim olabilMıer idi. 
Normal staj süresini geçirdikten sonıra hâkim 
olabilirler idi. Balen de hâkimliğe atanmala
rını, zannediyorum ki istiyebiilirler, eğer ihti
yaç varsa, kadro varsa, ^kendileri de o kadro
lara rıza gösterirlerse hâkimliğe de atanabilir
ler. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Diğer sorum şu idi Sayın Başkan: Şimdi bu 
zevat Ankara dışına tâyin edilebilirler mi, gö
revleri icabı, başka meslek© geçmeden? 

BAŞKAN — Sayın Balkan -cevap versinler 
efendim. Bu raportörler Ankara dışına tâyin 
edilebilirler mi? Bu statüleri ile, mevcut sta
tüleri üle. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, her halde Sayın Mus-
lihittin Yılmaz Mete arkadaşımız şunu öğren
mek istiyor: Temyiz Mahkemesinde Başkâtip 
oldulklian için, o vazife sadece Temyiz Mahke
mesinin, Yargıtayın nezdinde bulunan bir va
zifedir, Yargıltay da Ankara'dadır, binaenaleyh 
başka yere ataniamazlıar. 
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BAŞKAN — Bu sebeple başka yere tâyin
leri yapılamaz. 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Efendim son sualime geliyorum. 

Hukuku bitirdiklerinde Ticaret Bajkanlığı-
na, Bayındırlık Bakanlığına giren hukujk mezu
nu bir gençle bunların yaptığı görev arasında 
sorumluluk yönünden de bir fark var mı ki, on
ları 10 ncu dereıceden başMıyoruz da bunları 
daha üst dereceden başlatıyoruz? Bir. 

Aynı soru içerisinde diğer husus; hâjkim ile 
kendileri arasında sorumluluk yönünden de bir 
fark var mı? 

Sorularım bu kadar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Ba
kan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bu şahısların, bu raportörlerin yap
tıkları muamele; dosyayı inceleyip, o dos
ya üzerindeki mütalaalarını (dosyayı ha-
zırhyarâk hâkime) hâkimin mesaisini ko
laylık olsun diye hâkime onu arz etmke-
tir. Bunun bir sorumluluğu bir mesuliye
ti olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hâkim 
hiçbir zaman bu kâtiplerin veya ra
portörlerin mütalâalariyle bağlı değildir. 
Dosyayı tetkik edip, kılı kırk yararak delil
leri takdir edip hüküm verme mevkiindedir. 
Aksine Dış Ticaret Dairesinde veya başka 
bir bakanlıkta mesuliyet deruhde etmiş kimse
nin sorumluluğu daha fazladır. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Benim 

de bir sorum var Sayın Başkan. 
SALİM HAZERDAĞLI (Ağrı) — Yani, 

Sayın Başkan söz söylemek imkânını bulamı-
yan arkadaşlar sual sormak suretiyle fikirle
rini Bakana söylettirmek istiyorlar. Söz söy
leme hakları olmadığına göre bu şekilde sual 
sormak da olmaz. Yani, aynı zamanda bu fi
kirlerini de Sayın Bakana söylettirmiş olu
yorlar bu şekilde. 

BAŞKAN — Soru sayın üyelerin hakkıdır. 
Sayın Hazerdağlı sorunuzu sorun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, biz bu konuda oy kullanacağız, Dev
letin paralarını vereceğiz. Kime? Hâkime mi, 
raportöre mi, yoksa başkâtiplere mi? Tazmi

nat vereceğimize göre öğrenmeye mecburuz. 
Arkadaşımızın asabiyet göstermesine lüzum 
yok. 

BAŞKAN — Yok efendim, karşılıklı asa
biyet yoktur. Haklıdır, Sayın Türkmen'de gö
rüşünü söyledi. Siz de buna itiraz etmeyin 
efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakandan öğrenmek (isterim 
ki; Yargıtay raportörlüğü denen müessese or
tadan kalkmış mıdır? Üye yardımcılığı şek
line girmiş midir? Bugün Devlet Şûrası ra
portörlüğü ile Yargıtay raportörlüğü arasın
da bir fark var mıdır? Bunlar haddi zatın
da Yüksek Hâkimler Kurulu kanaliyle hâkim 
olma vasfına sahip midirler, değil midirler? 
Yargıtay Başkanının hâkim tâyin etmeye yet
kisi yoktur. Anayasa Mahkemesi.. 

BAŞKAN — Fikrinizi söylemeyiniz efen
dim. Soru sorun efendim, soru sorun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunu Sa
yın Bakanın tavzih etmesini rica ederim. Dev
letin milyonlarını vereceğiz. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan, benim malûmatım dâhi
linde olan husus şudur: Yargıtayda evvelce ra
portörler var idi, bu raportörler üye yardım
cısı durumuna geçmişlerdir ve unvanlarıda 
üye yardımcısı olmuştur. Bunlar hâkimlik mes-
lekindendir ve hâkim sınıfındandır. Ancak, 
raportör olmıyan bâzı memurların, eski rapor
törlerin veya şimdiki hâkim yardımcılarının 
üye yardımcılarının gördükleri aynı işleri 
ifa ettikleri ifade edilmiştir ve bundan birkaç 
ay önce, zannediyorum iki ay kadar önce, bu 
esbabı mucibe ile bu memurlara tazminat ve
ren bir teklif kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1250 sayılı Kanun, evet. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devma-

la) —O kanunda da hâkim sınıfından olmı
yan raportörler tâbiri geçmektedir ve o ka
nunda bu raportörlerin hâkim sınıfından ol
madığı ve unvanlarının raportör olması o ka
nunda ilk defa verilmiş oluyor ve fakat hâkim 
sınıfından olmadıkları o kanunda tasrih olu -
yor. Kendilerinin atanmaları Yüksek hâ
kimler Kurulu tarafından, benim bildiğime gö
re, yapılmamaktadır. Kendilerinin atanmaları 
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Yargıtayda salahiyetli, atamaya salahiyetli mer
ci tarafından yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Öztürkçi-
ne; 657 sayılı Kanunun ruhuna ve Anayasa
nın 134 ncü maddesinin esprisine aykırı düş
tüğünden geçici ek 7 nci maddenin kanun met
ninden çıkarılmasını istemektedir. Tamamı
nı çıkarmaktadır Sayın Öztürkçine. 

Sayın Hayri Mumcuoğlu görüşülmekte olan 
ek geçici 7 nci maddeye «Yargıtay raportör
leri» ibaresiyle, «22 . 4 . 1970 tarih ve 1250 sa
yılı Kanun» ibaresinin eklenmesini istemekte
dir ki, Sayın Fehmi Alpaslan'ın teklifi ile ay
nıdır. Yalnız, «22 . 4 . 1970 tarihli ve 1250 sayı
lı Kanun» ibaresini eklemektedirler. 

Sayın Şevket Akyürek ve zannedersem 
20 - 25 arkadaşının da şöyle bir önergeleri var
dır.: 

«Görüşülmekte olan tasarının ek geçici 7 
nci maddesine Yargıtay raportörleri ibaresi 
ile 22 . 4 . 1970 tarih ve 1250 sayılı Kanun iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.» der
ler. 

Sayın Mumcuoğlu önergenizi açıklamak is
tiyorsunuz, rica edeyim çek kısa olmak üzere 
buyurun. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; tâbir caizse 
daha mürekkebi kurumıyan 22 Nisan 1970 ta
rih ve 1250 sayılı Kanunla Yargıtayda rapor
tör olarak çalışan ve kalem hizmeti değil, yar
gı görevinin vazgeçilmez bir parçası olan hiz
meti yapan ve mahdut sayıda olan Yargıtay 
raportörlerine hâkim ödeneğinin verilmesi ka
bul edildi. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten vasıflı bir 
Devlet adamı olan değerli Maliye Bakanını şu 
son kanunlar nedeniyle daha yakmen tanıma 
imkânına sahibolduk. Bilhakkm meslekinin ada
mıdır ve nefsinde devlet adamlığı vasıflarını 
da toplamıştır. Eğer ek geçici 7 nci madde ne
deniyle, 7 nci madde muhtevasına ilişkin be
yanları olmasa idi Sayın Alpaslan'ın verdiği 
önerge ile yetinir ve Yüce Senatonun vaktini 
israf etmezdim. 

Adalet Bakanlığında hizmet görenler hâkim 
sınıfmdandırlar. Bir meslek gayreti ile konuş
tuğum kanısına varmamanızı istirham ederim. 

_ 3ı 

Adliye Vekâletinin dört umum müdürlüğü 
ve bir teftiş heyeti vardır. Bunlar tamamen 
hâkim sınıfından olan zevattan mürekkep (bir 
kuruldur. Buralara hâkim sınıfından olmayan 
bir zâtın tayini, görülen hizmetin nedeniyle 
mümkün değildir. Binaenaleyh fazla tafsilden 
içtinalb ederek, bunların esas hâkimlerden, 
hâkimler statüsünden ayrılmaları mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım bu istidradımı mazur 
görmenizi istirham ederim. 

Şimdi önergeme geliyorum, önergem de 
kendilerine ödenek verilmesini yüce heyetin 
üç ay evvel kabul ettiği zevat 20 - 25 kişiden 
ibarettir ve bunlara münhasırdır. Bundan son
ra artık böyle bir müessese yoktur. Değerli ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi, üye yardımcı
lığı vardır. Bunlar, demin arz ettiğim gibi, ka-
zai vazife görmektedirler ve mahdut sayıda 
insanlardır, yani devam edecek bir şeyde değil
dir. Efendim saygılarımı sunarım. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) —Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Görüşmeler bitmiştir. Efendim, 
lüzum yok sayın Bakan, şimdi size soracağım, 
zaten bütün önergelerde soracağım. 

Sayın Dr. Rifat öztürkçine 657 sayılı Ka
nunun ruhuna ve Anayasanın 134 ncü madde
sinin espirisine aykırı düştüğünden ek geçici 
7 nci maddenin tasarının metninden tüm ola
rak ihracını istemektedir. Komisyon ne der 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATA YURT (Uşak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor Hükü
met 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Hükümet tasarısında mev
cut olmayan bir maddedir, takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor, 
Komisyon katılmıyor. Yani, 7 nci maddemin 
metinden çıkarılması hususunu hükümet takdi
re bırakıyor, Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Alpaslan'ın önergesinde... 
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HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ben 
de katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Siz de katılı
yorsunuz. Sayın Akyürek ve arkadaşları da aşa
ğı yukarı aynı mealde bir teklif vermişlerdir. 
«Ek geçici 7 nci maddeye Yargıtay raportörle
rinin de ithalini arz ve teklif ederiz.» demekte
dirler. Komisyon bu önergeye katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Başka
nım burada Yargıtay raportörlerinin Anaya
sanın öngördüğü hâkim sınıfından olmadığı Ko
misyon müzakerelerinde tespit edildiği cihetle 
katılmıyoruz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) —Söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Saym Bakan, bu hususda ge
rekli izahatta bulundunuz, biraz önce. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Yemi arkadaşlarımız konuş
tular, onların mütalâaları ile ilgili olarak Ibir-
şeyler söylemek lüzumunu duydum. 

BAŞKAN — Gerekli izahatı kâfi miktarda 
vukufla yaptınız, öyle zannediyorum ki.... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Kâfi miktarda vukufla ve
remediğimi sanıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Saym Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, meselenin özü şuraya gelip daya
nıyor. Hâkim kimdir ve hâkim sınıfından adde
dilmesi lâzım gelen hizmetler ve memuriyetler 
var mıdır, varsa bunlar hangi hizmetlerdir, 
hangi memuriyetlerdir? 

Bu arada mesele önergenin ilgilendirdiği 
ve son çıkan kanunun, «temyiz raportörleri» 
diye tesmiye ettiği hizmetlerin de hâkimlik sı
nıfından sayılıp, sayılamıyacağı noktasına ge
lip dayanıyor. 

Sayın Mumouoğlu'nun benim nâçiz şahsım 
hakkında söylemiş olduğu, ifade etmiş olduğu, 
<benim için iltifat teşkil eden sözlerine teşekkür 
©derim. 

Sonra, burada bizim mütalâamız genel ola
rak ve önerge ile ilgili olarak şudur: 

Diyoruz ki, bu maddenin tasarıya girmesinin 
sebebi, Anayasanın 134 ncü maddesidir. Meclis-

deki müzakereler de, hilâfına serdettiğimiz bü
tün mütalâalara rağmen, bu neticeye müncer 
olmuştur. Meclisin iradesi öyle tezahür etmiştir. 
O zaman Anayasanın 134 ncü maddesinde gös
terilen ve «hâkimler» diye tasrih edilenler kim
ler ise onlara bu ödenek verilir. 

Bir başka kanunda, ismi ne olursa olsun, bir 
başka kanunda, şunlar, şunlar da hâkim sayılır, 
hükmü meclisleri bağlamaz. Ama, Anayasanın 
134 ncü maddesi Meclisleri bağlar. Ben bu nok
taya işaret etmek istiyorum. 

Şimdi Saym Mumcuoğlu arkadaşımız dedi
ler ki, Adliye Vekâletinde çalışanlar hâkim sını-
fmdandır. 

Adliye Vekâletinde çalışanların hâkim sını
fından olduklarının bir kanunda tasrih edilmiş 
olması lâzım gelir. Hâkim, karar veren, Türk 
Ulusu adına karar veren kimsedir. Şimdi, 45 sa
yılı Hâkimler Kanununun 94 ncü maddesi, hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanların 
Bakanlık hizmetlerine geçişini düzenlemekte; 
95 nci maddesi ise, «bakanlık hizmetlerinden 
hâkimlik ve savcılık mesleklerine geçme» başlı
ğı ile, Bakanlık hizmetlerinin hâkimlik ve savcı
lık meslekleri içinde mütalâa edilemiyeceğini 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Bunun yanında 94 ncü maddenin son fıkrası, 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinden Bakanlık 
hizmetlerine alınanların bu hizmetlerde geçir
dikleri süreler savcılık meslekinde geçmiş sayı
lır, şeklindeki hükmü ile Bakanlık hizmetlerinin 
hiçbir şekilde hâkimlik mesleki ile ilgilendirile-
miyeceğini kaideye bağlamış bulunmaktadır. 
Eğer bir hâkim, hâkimlikten Bakanlık hizme
tine geçerse. Bakanlıkta gecen hizmeti hâkimlik 
hizmetine değil, savcılık hizmetine sayılır, de
miştir. 

Şimdi bu mütalâalar şunu gösteriyor ki; hâ
kimler, bir güzüde heyettir ve hâkimler bir seç
kin kadrodur. Hâkimlere bir hukukî ihtilâfı, 
bir cezai hukuk problemini, bir ceza dâvasını, 
bir hukuk dâvasını Türk Ulusu adına inceleyip 
karara bağlamak yetkisi verilmiştir. Karar ver
me mevkiinde olmıyan, bu yetkiyi taşımıyan 
hiç kimseyi, zannediyorum ki Anayasanın 134 
ncü maddesi hâkim saymamıştır. 

Şimdi bu mütalâalar bir tarafa, bunlardan 
ben şuraya geliyorum. Bu böyle olunca, şimdiye 
kadar temyizde, Temyiz Mahkemesinde üye yar-
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dımcısı durumunda olmıyan raportörler, üye 
yardımcısı olmuştur, temyiz mahkemesinde me
mur olan, tâyinlerini Yüksek HâMmler Kurulu 
ile hiçbir ilişkisi bulunmıyan, (hâkimin tâyini 
Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmiştir ki, hâ-
limlik teminatı olsun diye, mahkemelerin ba
ğımsızlığına riayet olunsun, diye, bunlara bir 
sözümüz yoktur, lâzımdır.) memurların da hâ
kim sınıfına ithaline çalışılmaktadır, bu önerge 
ile. Hâkimlik mesleki gayet önemli bir meslek, 
gayet önemli bir fonksiyon. Kişilerin hukukî 
mesuliyetlerinin, cezai mesuliyetlerinin takdiri 
hâkime bırakılmıştır. 

Şimdi o durumda olmıyan birtakım memur
ların hâkim sınıfına alınması?.. Niçin hâkim sı
nıfına alınması? Hâkim sınıfına alınıp da ne 
olacak Hâkimlere tanınan ek ödeneklerden is
tifade edecek. Bunun için. Bütün mesele bu. 
(«Bravo» sesleri) Eğer, yüksek heyetinize bir 
önerge verilse, bunlar da dosyayı tetkik eder, 
karara bağlar, dense tamam, o zaman hâkim 
olur ve o zaman o sınıfa geçer. 

(Sayın Mumcuoğiu arkadaşımız dedi ki, mü
rekkebi kurumıyan tazminat kanunu. 

Muhterem senatörler, sabahki oturumda arz 
ettim, 90 küsur tazminat kanunu vardır ve 90 ı 
da kalkıyor. Bunlar içerisinde mürekkebi kuru
muş olanlar var, mürekkebi kuramamış olanlar 
var. Hepsi kalkıyor. 

Şimdi kalkıyor da ne oluyor? Bu tasarıda 
getirilen sistem, tek ücret esasıdır. Bu işi mi gö
rüyorsunuz? O gördüğünüz işin ücreti şudur, 
para olarak değeri budur, bunu alacaksınız. 
Eğer daha önce birtakım kanunlarla, tazminat 
gibi, tahsisat gibi, ödenek gibi, ek görev gibi, 
ek ikinci görev yasağını da getiriyor bu tasarı. 
Ek görev gibi birtakım maddi imkânlar sağla
mış bulunuyorsa memur, onun maaşındaki art
ma, daJha az olacaktır. Hiçbir imkân sağlıyamı-
yan memurun, sesini duyuramıyan küçük me
murun maaşındaki artma fazla olacaktır. Evvel
ce tazminat almış olanının maaşında artma ola
caktır, ama daha az olacaktır. Bu, tasarının ge
tirdiği bir prensip, tasarının mahiyeti böyle. 

Sayın senatörler, değerli arkadaşlarım, hu
zurunuzu bir defa daha işgal ettim. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Mumcu

oğiu, Sayın Akyürek ve arkadaşları ek geçici 

7 ııci maddeye Yargıtay raportörlerinin de itha
lini istemektedirler. 

Komisyon bu önergelere katılıyor mu .. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Gerekçeli olarak 
arz ettiğim sebeplerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Maliye Baka
nı da tekrar gerekçeyi burada ifade ettiler, ka
tılmıyorlar. 

önergeleri oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Ek geçici 7 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 8. — Anayasa Mahkeme
si raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesle
kinde bu meslekten sayılan görevlerde bulu
nanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek grup
ları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylık
ları, fiilen almakta bulundukları aylıklarının 
derecelerinin gösterge tablosunda, tekabül etti
ği derecelere intibak ettirilmek suretiyle he
saplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 
son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin öde
nek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını 
esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas 
alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kade
me verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesir
leri girdikleri kademede geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, 
birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre 1 nci derece kadro
da bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci de
recesinin son kademesi olan 1 O00 göstergesine 
intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak ya
pılır. 

Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu mes
lekten sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa 
Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayış
tay meslek grupları ile Sayıştay savcı yardım
cılarının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 7 nci dere
celerin kademelerinde bulunanlara o kademe
nin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 
ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara 
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o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bu
lunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 200 rakamından sonra bulunacak sayı
nın belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

BAŞKAN — önergeler vardır. 
Sayın Alpaslan, sizin önergenizde, ek 8 nci 

maddeye Yargıtay raportörlerinin de eklen
mesidir. Artık bunu geriye alınız ve işleme tabi 
tutulmasın. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Önergemi 
geriye alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş'in önergesi ta
mamen gramer kaidesi ile ilgilidir. Evvelâ onu 
okutuyorum : 

C. Senatosu Başkanlığına 
1462 sıra sayılı tasarının ek geçici 8 nci mad

desindeki «savcılık meslekinde» değiminin 
Türkçeye uygun olarak «savcılık mesleğinde» 
şeklinde düzeltilmesini saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu şek
le katılıyorlar mı efendim? Katılıyorlar ve bu 
şekilde düzeltilecektir. 

Şimdi diğer önergeleri okutup, sırası ile iş
leme tabi tutacağım. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının. 90 ncı 

maddesindeki ek geçici 8 in sonuna aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

«Bu maddenin bundan önceki fıkrası adlî 
tabibler için de uygulanır.» 

Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer, adlî tabib-
lerin de ilâvesini istemektedir. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı?.. 
Katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Aynı mahiyette, fakat yazılış tarzı değişik 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunu değiştiren 1462 sıra sayı

lı Kanunun 90 ncı maddesine ek geçici 8 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasına aşağıdaki değişik
liğin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Alâe'ddin Yılmaztürk 

Ek geçici madde 8. — Anayasa Mahkemesi 
raportörleri ile, hâkimlik ve savcılık meslekin
de ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunan
ların Adlî Tıp Meclisi Başkan ve üyeleri, şube 
müdür ve mütehassısları ve Meclis raportörleri 
ve Danıştay ve meslek mensupları... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, görüyorsu
nuz M, sizin önergeniz ile Sayın Özer'in önerge
si büyük farklılıklar taşıyor. O bakımdan bera
ber oylamadım. Açıklama yapacak mısınız? Bu
yurunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
malûm olduğu üzere geçici 8 nci maddeyi ka
bul buyurdunuz. Burada 6119 sayılı Kanuna 
göre ve bunu değiştiren 885 sayılı Kanunun 
117 nci maddesine göre Adlî Tıp mensubu, Adlî 
Tıp Reis ve Meclis azalan, raportörleri, şube 
müdür ve mütehassısları ek görev alamazlar. 
Dışarda ikinci bir vazife yapamazlar, devamlı 
olarak mesai yaparlar. Tamamen hâkimlerin ta
bi olduğu statü ile çalışırlar. Bundan evvel de 
yine hâkimlerde olduğu gibi 550 - 650 - 900 -
1 250 - 1 400 ve maaşının % 601 nisbetinde taz
minat alırlardı. Anayasanın öngördüğü, 134 ncü 
maddesinde zikredilen hâkim terfiinin dışında 
Sayıştay, Danıştay gibi müesseselerin kabul bu
yurduğunuza göre ve Adliye Vekâletine bağlı 
Adlî Tıp Umum Müdürlüğünde çalışan maaş 
olarak aynı kaideye tabi olan, hattâ danasını 
arz edeyim, tasarı halinde Hâkimler Kanunu 
hazırlanıp, Adliye Vekâletine sunulup oradan 
Başbakanlık kanaliyle Sayın Maliye Bakanlı
ğına tevdi buyurulan tasarıda dahi Adlî Tıp 
Müessesesi Hâkimler Kanunu ile beraber müta
lâa edilmektedir ve önümüzdeki yasama döne
minde bu gelecektir. O halde burada bir mesele 
kalıyor. Bir çok yönlerini uzun uzun burada 
münakaşa ettiğinizden dolayı sözü uzatmamak 
için kısaca arz etmek istiyorum. Adlî Tıp Mec
lisi Başkan ve üyeleriyle raportörleri ve şube 
müdürü ile mütehassıslarının sayısı çok azdır. 
Bu durum karşısında adlî tabipler için bir ta
lepte bulunmaktan da istinkâf ediyoruz. Eğer 
bu zümreye bu 8 nci ek geçici maddede yer ver
mediğiniz takdirde, yargı organının yargı gö-
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revinde geniş Ölçüde, âdeta bir hastanenin lâbo-
ratuvarı mesabesinde karara büyük ölçüde te
siri olan bu müessesenin mensuplarını, muvak
kat zaman dahi olsa, mağdur ederseniz, büyük 
zarar vermiş ve yıkım yapmış olursunuz. Bugün 
gerek bidayette, gerek nihayette aynı ölçüde 
mahkeme ve daima Danıştay ve Yargıtay üye
leri ve reportörleri meyanında mütalâa edilip 
tazminat verilen bu müessesenin bir avuç insan
larına, çok istirham ediyorum, lütfediniz ve ge
çici ek 8 nci maddede yer veriniz ve bu yar
dımcı meslek mensuplarını tazminattan mahrum 
etmeyiniz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Önergeme lüt
feder müsbet istikamette oy verirseniz, yargı 
organının kararına geniş ölçüde fayda temin 
eden bu müesseselerin hizmetini aksatmamış 
olursunuz. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, geçici ek 8 nci 

maddeye Adlî Tıp Meclisi Başkanı ve üyeleri, 
şube müdür ve mütehassısları ve meclisi rapor
törlerinin ilâvesini istemektedir. Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZSÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, ek geçici 8 nci madde, Anayasanın tarif 
ve tavsif ettiği hâkim sınırlarını oldukça geniş 
ölçüde zorlamış ve geliştirmiş bulunmaktadır. 
Buna inzimamen bir de bu adlî tıp reis ve mec
lis üyelerinin ithali ve şube müdürlerinin ithali 
suretiyle bunu daha fazla geliştirmenin doğru 
ve caiz olmadığını arz eder, önergeye katılma
dığımızı belirtirim. 

MALÎYE BAKANI MESUA EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, biraz önce 
Temyiz raportörleri dolayısiyle arz ettiğim mü
talâa, bu tabipler için de adlî tabipler için de 
Adlî Tıp Müessesesinde çalışanlar için de va
rittir, onlara da racidir, onlar içinde geçerlidir. 
İlâve edeceğim husus şudur: Bu tabipler tasa
rının getirdiği yan ödemelerden iş güçlüğü, iş 
riski, fazla çalışma ücreti gibi maddelerin ge
tirdiği imkânlardan faydalanacaklardır. 

BAŞKAN — Bu nedenle Hükümet ve komis
yon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Acar; ek geçici 8 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasındaki 1 nci sınıf hâkim yerine «1 nci 
derecedeki hâkim ibaresinin ilâvesini arz ve tek-

I lif etmektedir. Ve bunun bir maddi hata oldu
ğunu iddia etmektedir, Sayın Acar. 

1 Yani burada 1 nci sınıf hâkim geçiyor, Sa
yın Acar bunun «1 nci derecede hâkim» şeklin
de düzeltilmesini istemektedir. 

Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZSÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka-

I nım, birinci sınıf hâkim denince 90 lira asli ma
aştan başlayıp 100 - 125 - 150 llira asli maaş
ları kapsamaktadır. Burada komisyonun bahis 
konusu ettiği esas şey birinci derecedeki hâ
kim kastedilmiştir. Bu itibarla, bir maddi hata 
bahis konusudur. Arz ederim. 

BAŞKAN — «Birinci sınıf hâkim» tâbiri 
yerine, «birinoi derecedeki hâkim» tâbirinin 
geçmesini mi istiyorsunuz? 

^BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Zanederisem «birinci sınıf» 
olacak o, «birinoi derece» değil, her halde?... 

Sayın Tuna, Hâkimler Kanunundaki tâbir 
«birinci sınıf» mıdır, «birinci derece» midir? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım, 1 nci sınıf hâkim demek, ikin
ci sınıfı bitirdikten sonra bir ayırma Meclisi 

I karan ile... 
I BAŞKAN — Birinci sınıfa geçen hâkim sı

nıfına... Evet. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Birinci sınıf, 100 lira, 125 lira, 150 lira; birin-
I oi sınıf hâkimdir, ama meselâ bir kazada hâ

kim, burada vasıf olan, birinci derece hâkimler 
olsa gerek. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, «birinci sı
nıf» mı, «birinci derece» mii, Hâkimler Kanu-

I nunda? 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bir 

dakika efendim, kanuna bakıyorum, arz ede
ceğim. 

I BAŞKAN — Evet, rica edeyim, bir yanlışlık 
I yapmıyahm. 

REFET RENDECi (Samsun) — Sayın Baş-
I kan, 45 sayılı Kanunda bu tarif ve tâyin edil-
I mistir. Kimler birinci sınıf hâkim olabilir, bi-
I rinci sınıf hâkimlerin ne hak ve yetkileri var-
I dır? Meselâ, Yüksek Hâkimler Kuruluna gi-
I rebilmek için birinoi sınıf hâkim olmak lâzım-
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dır, bir daha oraya seçilebilmek için de birin
ci sınıf hâkim olmak lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Acar, buyurunuz. 
SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; biraz evvel mut
tali oldum, bir incelik vardı, ben bunu maddi 
hata zannı ile ileri sürmüştüm, takririmi ve 
yine aynı tutumumu muhafaza ediyorum. 

Filhakika «birinci ısınıf» ile «birinci derece» 
arasında büyük fark vardır. Birinci derecenin 
«ski tâbirle tarzı ifadesi şöyledir. Barem Ka
nununda 150 lira maaşı aslisi bulunan bir kim
se demektir. 

Birinci sınıf demek ise, bunlar Hâkimler 
Kanununun Kuruluş Kanununda terfi ve te
feyyüzlerini tanzim eden her temyiz edilen ka
rardan kendilerine verilen puvantajlardan el
de edilen rakam neticesi olarak hâkimler bakı
yorsunuz ki, 90 veya 100 lira asli maaşı var
ken birinci sınıfa çıkmış. 

Şimdi bu kanunun, tatbikattaki sakıncası 
şöyle ortaya çıikabilir. Birinci sınıf değildir hâ
kim, ama birinci derecede hâkim vardır. Yani, 
150, 125 asli maaşı alan hâkim vardır, fakat 
birinci sınıf değildir. Orada sınıf, terfi ve te
feyyüzü tazammun eder bir keyfiyettir. 

Bu takdirde eğer birinci sınıfı münhasıran 
birinci sınıf kılarsak 150 lira asli maaşa müsta
hak olduğu halde, hattâ fiilen aldığı halde mes
net alınamıyacaktır. 

Binaenaleyh, maruzatım bu yöndedir. Bu ba
kımdan mağdur olmak ihtimaline mebni bâzı 
hâkimlerin burada vuzuha kavuşmasında zaru
ret vardır. Onun için ben bu takriri arz ve do-
layısiyle kısaca izah ettim. 

Takdir sizlerindir. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hâkimler Ka

nunda, hâkimlere taallûk etmesi bakımından, 
Anayasa Mahkemesinin asil ve yedek üyeleri bi
rinci sınıf hâkim ve savcılardır, denilmektedir. 
Yani, hâkimlerin haiz oldukları birinci sınıf hâ
kim tâbiri kullanılmıştır. 

Fakat, ondan sonrakilerine, Sayıştay ve Da
nıştay kanunlarına göre bunların kanunlarında 
geçen tâbir, birinci derecede kadroda bulu
nanlardır. deniime'ktedir. Bu, muayyen bir 
zümreyi ifade etmektedir. Binaenaleyh, hâkim
ler için bu yüzde yüz kullanıilmıstır. Bu kasti 
olarak kullanılmıştır. Umumi hüküm yerinde
dir. 

BAŞKAN — Yani, metin doğrudur, diyor
sunuz,. 

Sayın Mumcuoğlu?... 
HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen

dim, Hâkimler Kanununun 15 Nisan 1955 tarih 
ve 6531 sayılı Kanunla değişen 47 nci maddeye 
göre birinci sınıf hâkim 90 lira maaşı fiilen al
mak suretiyle bir terfih müddetini ikmal ede
rek ayırma meclisince terfie lâyik görülen hâ
kim ve müddeiumumi ile... 

Bu sebeple Sayın Bakanın biraz evvelki be
yanatlarına arzı oevabedliyorum, müddeiumu
miler dünyanın hiçbir ülkesinde hâkimlerden 
ayrılmamışlardır. 

BAŞKAN — Birinci sınıf hâkim tâbiri... 
HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — ... Bu

dur. 
BAŞKAN — Sayın Çumralı? 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 

bir yanlışlığa mahal kalmasın diye, birinci de
rece diye hâkimlikte terfi yoktur. Birinci sınıf 
hâkim vardır. Arkadaşımızın beyan ettiği şe
kilde, muayyen bâzı terfiden sonra ayırma mec
lisi birinci sınıfa ayırır. Bu, birinci sınıf hâki
midir. Ama, 100 lira alan, birinci sınıfa ayrıla-
mıyan hâkim de, 125 lira asli maaşla birinci sı
nıfa aynlamıyan hâkim de vardır. Bunları tef
rik etmek lâzımdır,. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurunuz, görüş
me açmadığım için usule uygun olsun diye ye
rinizden rica edeceğim. Sayın üyelerin sadece 
kısa fikirlerini yerlerinden bildirmelerini, rica 
ediyorum, içtüzüğümüzün bu hükmüne göre 
fikirlerinizi alacağım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, burada şu fıkranın 200 fazla 
miktarı vâzıı kanun yalnızca Anayasa 
Mahkemesi Başkan ve üyelerine, Yargıtay Baş
kan ve üyelerine, Sayıştayın Başkan ve üye
lerine, Danıştayın Başkan ve üyelerine veri
yor. 

Yani, buradaki tâbir yanlıştır. Birinci 
sınıf hâkim Türkiye'de 1600 küsur kişidir, maaş
ları 100, 125, 150 olanlar vardır, 150 lira ol
masına rağmen birinci sınıfa terfi edemiyen-
ler vardır. Burada kanunun maksadı, Yargı-
tayın Başkan ve üyelerine ikinci göstergede 
maaş verilmesine dâirdir. Anayasa Mahkemesi
nin Başkan ve üyelerine veriyoruz, Yargıtayın 
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Başkan ve üyelerine de verirsek, bu tâbir arzu
muzu tamamen ifade edecek şekildedir. Fakat, 
birinci sınıf hâkim tâbiri ile 1 600 küsur ki
şiye adaletsiz bir dağılma şekli olur. Onun 
için Yarğıtayın Başkan ve üyelerine verilmek 
istenmektedir. Bu şekilde tashihi doğru olur. 

BAŞKAN — Yani, siz birinci dereceyi mü
dafaa ediyorsunuz. Birinci sınıf hâkim tâbiri 
yerinde mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Değil. Birinci sınıf tâbiri hatalı, Yarğıtayın 
Başkan ve üyelerine verilecektir. 

BAŞKAN — Şimdi çeşitli fikirler belirdi. 
HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, birinci derecede hâkim diye bir 
şey yoktur. Efendim vaktiyle Yargıtay Baş
kanı ile Cumhuriyet Başsavcısına verilmiştir. 
Şimdi birinci sınıf hâkim terimi vardır. Ve 
Yargıtay Başkanı ile Yargıtay üyeleri ve Cum
huriyet Başsavcısı aylık ve ödenek bakımın
dan eşit duruma getirilmiştir. Ek geçici bu 
maddedeki tâbir yerindedir. Birinci sınıf tâ
biri kullanılır ve birinci sınıfa ayrılanlar dai
ma Yargıtaya üye seçilebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, şimdi söy
leyin efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN — Hayır, kürsüden mümkün değil. 
Görüşme açmıyoruz. Sayın üyelerin çok çok kısa 
bir diyecekleri olursa yerlerinden söylerler. Bu 
hükümden istifade ile fikirlerinizi rica ediyo
rum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar. Birinci 
derece, ikinci derece diye hâkimlik yoktur. Bi
rinci sınıf, ikinci sınıf diye sınıf şeklinde hâ
kimlik vardır. Yalnız burada zannediyorum 
esas gaye birinci dereceye yükselmiş birinci sı
nıf hâkim şeklinde tasrih edildiğinde mesele 
vazıh surette meydana çıkar. Birinci sınıf 
dediğimizde 90 da da, 100 de de, 125 de de, 150 
de de geçer. Birinci sınıf diye mutlak bir ibare 
geçmesi halinde 90 lira maaşı asli iktisabet-
miş ve birinci sınıfa kendi kurumlarınca sicil 
almış, seçilmiş kişilerin hepsi dâhil olur. Yok, 
eğer birinci dereceye seçilmiş birinci sınıf hâ
kim derseniz, o zaman 150 yi kasdedersiniz; 
binle, yüz binle, iki yüz hudut ve şümulü içine-

sokmuş olursunuz. Bugünkü haliyle tasarı eğer 
kabul edilirse 90 in üstünde 90 maaşı asliyle ve 
birinci sınıfa ayrılmış olanlar otomatikman 150 
ve 100 zait 200 şeklinde anlaşılabilir. Bunu arz 
etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN( Tabu Üye) — Bu ge

çici ek 8 nci maddenin yeri son fıkra olsaydı, 
bu son fıkra onun yerime geçmüış olsaydı bu 
karışıklık meydana gelmezdi. Eğer 3 ncü fık-
radaŞki bdrincd sınıf hâkim tâbirini birinci de
recede hâkim anlas&ydık o metinde falan olur
du. Çünkü son fıkranın sonunda üçüncü, ikin
ci, birinci derecelerde 200 göstergenin eklene
ceğinden bahsedilmektedir. Yalnız birinci de
receden değil İM ve üçüncü dereceden de bah
setmektedir. Öyle ise yuîkardaki tâbir sınıftır. 
Yani, derecesi ne olursa olsun ona bir imtiyaz 
tanıyor. Eğer, kabul edilirse bu derecedeki tâ
birle tezat teşkili eder. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzai. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, bu üçüncü fıkrayı tamamen okumlak lâ
zım |kı, 'birinci sınıf kelimesini göstergenin iilk 
derecesine bağlamak lâzım. Benim kanaatime 
göre birinci sınıf hâkim dendiği zaman muhte
rem (arkadaşlarımın ve kanunun da tarif ettiği 
90 liradan başlayıp 150 lira maaşa kadar yük
selmiş olan hâkim larkadaslar vardır. Ayırma 
Meclisince birinci sınıfa ayrılmış (kimselerin.. 
Ama buradaki birinci sınıf hâkim, gösterge 
tablosunun birinci derecesinin son kademesi 
olan bin göstergeye intibak edenler dendiği za
man eğer ayırma Meclisince birinci sınıfa ay
rılmış hâkimleri kabul edersek otomatikman 
90 - 100 - 125 lira olan hâkim arkadaşlarımız 
da bin göstergesinden istifade edeceklerdir. 
Onun için burada Yargıtay Bıaşkan ve üyeleri 
cümlesini kullanmak mecburiyetindeyiz ki, bin 
göstergesiyle irtibat kuralım. 

BAŞKAN — Meseleyi şöyle halletmek müm
kün müdür? Konuyu, Adalet Bakanlığı Hukuk 
ve Zatişleri Umum Müdürlerinin hemen çağınl-
tılarak yarım sıaate taadar hemen bilgileri alın
dıktan sonra daha berrak bir şekilde oylarınıza 
sunma imkânını rica edeceğim. Bu şekliyle. 

(Şimdi kimse bulunmaz sesleri) 
BAŞKAN — Diğer maddelere geçeriz, di

ğer maddelerin görüşülmesi devam ettiği bir sı-
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rada Adalet Eakaulığı Yahut Yüksek Hâkimler 
Kurulundan ilgilileri çağırırız, burada görüş
lerimi alırız. 

Şimdi izin verirseniz 8 nci maddeyi Mâha-
ra görüşmek üzere bir tıane hatalı kabul hususu 
vardı. Hatalı kabul hususunu görüşelim. Ek ge-
ç&oi 4 ncü maddeyi Komisyon geri almıştı. Ko
misyondan geldi. Maddeyi şâmdd okuituyorum. 

Ek geçici madde 4. — 

Yüksek Başkanlığa 

Madde 90 a ilişkin ek geçici ma)dde 4 hak
kındaki önergelıer incelendi. Önergeler genel 
olanak her üç yılda bir tıerfii yapılmış gibi ad
dedilmek suretiyle intdhtajkı yeni ye değişik bir 
espri içinde düzenlemek istediklerinden bu 
tasarının esas ve prensiplerine aykırıdır. Red
dini arz ve teklif ederiz. 

Komisyon Sözcüsü 
Faik Atayurt 

tSA BİNGÖL (Muş) — Tabanlar farklı Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Ek geçici 4 ncü madde üzerin
de Sayın Bingöl ve Sayın Ahmet Demir Yüce 
birer önerge vermişlerdi. Komisyon bu öner
gelerle ek geçici 4 ncü maddeyi geri aldı. Şim
di gönderilen metinde Komisyon ek geçici mad
de 4 ü her hangi bir değişikliğe lüzum kalma
dan metindeki, şekliyle kabulünü istemektedir. 
Sayın Bingöl ve Sayın Demir Yüce'ye öner
gelerini açıklamak için sez verecek ve ek geçici 
4 ncü maddeyi oylarınıza arz edeceğim. Sayın 
Bingöl siz görüşünüzü daha önce açıkladınız. 
Sayın Yüce açıklamamışlardı. Sayın Yüce Bu
yurun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler. Sayın Bingöl'
ün ve bendenizin vermiş olduğumuz bir fıkra 
eklenmesine mütedair takrirlerimiz Komisyonca 
kabule şayan görülmemiş ve Komisyon 3 sene
lik terfi sürelerini zorlama niteliğinde kabul et
miş olduğu tekliflerimizi reddetmiştir. Haddiza
tında zannediyorum ki, Sayın arkadaşım isa 
Bingöl'ün ve bendenizin teklifleri kurulmuş olan 
muvazeneyi zorlıyarak yeni bir intibak rejimi 
getirmek ve muvazeneyi bozmaya matuf değil
dir. Muhterem Heyetiniz, bundan evvel 9 ncu 
madde münasebetiyle teknik elemanlar ve sağ
lık personeli için yeni bir intibak, yeni bir baş
lama getirmiş ve bunları 9 a üç kademesine yer

leştirmiştir. Binaenaleyh 9 a 3 kademesine yer
leşince kanunun getirmiş olduğu nizam bozul
muş ve bir muvazenesizliğin düzelmesi gayesiyle 
bizim takririmiz muvazene tesisi zımnında veril
miştir. Binaenaleyh, Saym Komisyonun serd et
miş olduğu mütalâa ve bu mütalâaya istinadeden 
raporu yanlıştır. Rica ediyorum, bundan ev
vel belki bir muvazene mevcuttu. Fakat, muh
terem reylerinizle teknik elemanlar 9 a üçe 
yerleştirilince aynı vazifeyi barem kanunları 
içerisinde görmüş olan kişiler bu takdirde em
sallerine nazaran bunlarda, Personel Kanunu 
ile hepsi memur addedilecekleri 10195 sayılı Ka
rarname ortadan kalkacağı cihetle, bir muvaze
nesizlik hâsıl olacaktır. Bizim takrirlerimiz em
sali 10195 e göre nereye erişiyor ise barem dâ
hilinde ve 3659 sayılı Kanun gereğince dairele
rinde çalışan teknik elemanların geri kalmala
rını. önlemek ve emsallerinin de bunlarla müsavi 
hale gelmelerini temin etmek içindir. Bu da za
ruridir. Eğer, 9 a 3 e yerleştirmiş olmasaydınız 
muvazeneden bahsedilebilirdi. Binaenaleyh, ra
por yanlıştır ve bizim vermiş olduğumuz takrir 
esas muvazeneyi tesis edecek ve 657 sayılı Ka
nunu tadil eden Personel Kanununun esas ru
hunu. tesis etmiş olacaktır. Binaenaleyh, Ko
misyon raporuna iltifat edilmemesini takrirleri
mizin kabulünü bilhassa istirham, ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Saym üyeler, ek geçici madde 
4 için Sayın Bingöl ve Saym Yüce birer önerge 
vermişlerdi, önergelerle Komisyon maddeyi 
geri alınıştı. Komisyon ek geçici madde 4 te 
her hangi bir değiişklik yapılmasına mahal ol
madığı kanısına vararak, bunu ifade eden bir 
önergeyi Başkanlığa tevdi etmiş bulunmaktadır. 
Sayın... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Farklılık devam 
edecek Saym Başkan. 

BAŞKAN — Görüşlerinizi söylediniz efen
dim. Şimdi oylarla mesele halledilecektir. Sa
yın Yüce de yeniden görüşlerini ifade ettiler. 
Şimdi ek geçici madde 4 için yeniden verilmiş 
bir önerge de mevcudolmadığmdan ek geçici 
4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul 
edenler... 

(Anlıyamadık sesleri) 
BAŞKAN — Komisyonun ısrar ettiği metinde 

mevcut ek geçici 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... 
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İSA BİNGÖL (Muş) — Bizini takririmiz oy
lanmadı. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Ek geçici 
4 ncü madde kabul edilmiştir. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Bizim takririmiz 
oylanmadı Sayın Başkan. Takrir oylanmadı
ğına göre... 

BAŞKAN — Takrirlerinizi Komisyona hava
le ettik. Komisyon geri alınca Koimsyona ver
mek mecburiyetindeyiz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Komisyonun mad
desi reddedilince madde kalkmış oluyor. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, çünkü yeni önerge 
vermediniz. Deminden beri tatbik edilen usul 
şu. önergeler Komisyona havale edildikten 
sonra Komisyonun malı oluyor. Komisyon yeni 
bir metni getiriyor. Komisyonun yeni, getir
diği metin ise ister ısrar olsun, ister yeni bir 
metin olsun oya arz edilir. Üyeler bunun için 
yeniden bir önerge verirlerse o oylanır, öner
geniz Komisyona gitmiş ve Komisyona malol-
muştur. Umumi Heyetin buradaki hakemliği 
4 ncü maddenin kabul veya reddidir. Ek geçici 
4 ncü maddeyi Yüksek Heyet kabul buyurmuş
tur. 

Ek geçici madde 9. Sekizinci madde bilâhara 
görüşülecektir. 

3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek 
ve tadillerine tabi kurumlar : 

Ek geçici madde 9. — 3659 sayılı Kanunla 
ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve tadil
lerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Ku
rumu ve Petrol Ofisi dâhil) personeli hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel 
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin ay
lıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygula
nır. 

A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin 
gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 
35 nci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını 
tesbit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının 
hesabında bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge 
tablosu esas alınır. 

Bu kurumlar için tesbit edilen smflara giriş 
ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe iler
lemeleri ve öğrenim derecelerine göre yüksele
bilecekleri en yüksek dereceler hususunda ka
nunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden 
alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli ku
ruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadro
ların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde bu
lundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu 
tarafından tesbit edilir. 

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

Ek geçici madde 10. — Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalı
şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanu
nun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetleri

ni doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden 
yüksek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek 
öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hak
kında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygu
lanır. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumun
da çalışan personele Ödenecek (iş güçlüğü ve 
riski zammı) ile, (mahrumiyet zammı) ve (fazla 
çalışma ücretleri) ni kurum yönetim kurulu bir 
yönetmelikle tesbit eder. 

d) Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden 
ihtiyacı olan kadroları kurum yönetim kurulu 
bir yönetmelikle tesbit eder. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
nun haber ve program hizmetlerinin yürütülme
sinde her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve 
hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Personel kanun tasarısının 
göz önüne alınarak eşitliği temin için ek geçici 
madde 10. nun (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
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Ek geçici madde 10. 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini 

doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük
sek öğrenim yapmamış olanlar 12 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar 5 nci derecenin 
son kademesine kada,r yükselebilirler. 

4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim gör
müş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar, birinci derecenin son- kademesine 
kadar yükselebilirler. 5 yıl ve daha fazla yük
sel" öğrenim, görmüş olanlar 9 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

Denizli Kayseri 
Ali Kemal Turgut Hüseyin Kalpaklıoğlu 
BAŞKAN — Sayın Turgut önergenizi açık

lamak üzere buyurun. 
ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım görüşmekte 
olduğumuz Ek Geçici Madde 10 ile tasarıda 
büyük bir eşitsizlik yaratılmaktadır. TRT men
supları, bu madde ile teknik personel ve sağ
lık personelinden daha imtiyazlı ve daha üstün 
bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Tasarıdan 
bunlarla ilgiıli - bir iki maddeyi okuduğum za
man sizler de bu eşitsizliği bütün çıplaklığı ile 
görmüş olacaksınız. 

Ek Geçici 10 ncu maddede «yüksek öğre
nim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk ka
demesinden itşe başlarlar 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler» deniyor. Yük
sek öğrenim yapmamış olanlar. Ortaokul me
zunları, ilkokul mezunları için bir ayırım yap
madığına göre bunlar da bu tabir içine girmek
tedir. 

9 ncu maddede teknik personel olarak lise 
dengi teknik öğrenim görenler 12 nci derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
Yine aynı maddede sağlık personeli için lise 
ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin 
son kadmesine kadar yükselebilirler. 

Görüyorsunuz lise dengi tahsil yapmış olan
lar teknik hizmetlerinde ve sağlık hizmetlerin
de TRT de iki derece sonradan işe başlamakta 
ve TRT mensupları bunlardan 2 derece daha 
üst seviyeye kadar yükselebilmektedirler. 

Ayrıca yüksek öğrenim yapmış olanlarda da 
fark vardır, Yine aynen okuyorum ; «Yüksek 

öğrenim görenler 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. TRT mensup
ları eise 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar birinci derecenin son kademesine ka
dar yükslebiilirler. 

Eşitsizliği görüyorsunuz. Ben bu eşitsiz
liğin kaldırılması, hiç değilse TRT mensupla
rının teknik personel seviyesine indirilmesi için 
bu teklifimi yaptım, kabulünü istirham ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Altan sizin önergeniz 
de aynı mahiyettedir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, ondan sonra (b) fıkrasında orta derecede 
okullar dışında kalanlar deniyor. Onun için 
lise ve dengi diye bir tâbir koydum. 

BAŞKAN — Evet fark vardır. Evvelâ Sa
yın Kalpaklıoğlu ve Sayın Kemal Turgut'un 
önergesini işleme tabi tutalım sonra sizinkini. 

Sayın Atayurt iştirak ediyor musunuz? 
BÜTÇE VE PLÂN KOlVÛISYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MALİYE BAKANİ JVtESÜT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Komisyon metnine katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Buna katılmıyorsunuz. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir . 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ben öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geri alıyorsu
nuz. 

Şimdi Ek Geçici Madde 10 u (a) bendinde 
biraz önce kabul buyurulan önergedeki deği
şiklikle beraber maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici madde 10 önergedeki değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 11. — Ek Geçici 9 ncu 
ve 10 ncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan 
personelin sınıflara ve derecelere intibakların
da bu kanunun intibak hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 11 i oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ek Geçici Madde 11 kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade ederse-



0. Senatosu B : 103 28 . 7 . 1970 O : 2 

niz Sayın Başkanım oylamada bir yanlışlık 
var. Ek Geçici Madde 10 un yalnız (a) fıkrası 
oylandı, bundan sonraki b, c, d, e fıkraları oy
lanmadı. Toptan oylanmadı bunu tasrih et
mek istiyorum. Komisyon değişikliği ile tabiî. 

BAŞKAN — Şâmdi 10 ncu madde şöyle oldu; 
diğer fıkralar oylandı yalnız (a) bendi Sayın 
Kemâl Turgut'un verdiği önerge ile değişti, 
diğer bendler üzerinde her hangi bir değişik
lik olmadı diğer hususlar aynen kabul. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan tereddüt şu
rada efendim, 10 ncu maddenin Komisyondan 
gelen bir şekli var. Komisyondan gelen şeklin
de (a) fıkrası değişmemiş, (b) ve (c) fıkrala
rında Komisyon değişiklik yapmıştır. Şimdi oy
lanıp kabul edilen önerge de (a) fıkrasında de
ğişiklik yapmıştır. Şimdi hâsıl olan tereddüt 
şu; (a) fıkrasında. Şâmdi kabul edilen önerge 
ile birlikte yapılan değişiklikle oylanan mad
de, Meclisten gelen madde midir, yoksa Ko
misyonun değiştirip getirdiği madde midir 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirip getir
diği maddedir efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — O zaman mesele yoktur. 

BAŞKAN — Tabiî Komisyonun değiştirip 
getirdişi maddeyi okuduk, bu madde üzerinde 
sayın üyelerden ikisiniın önergesi G-enel Ku
rulca kabul edildi ve böylelikle Ek Geçici Mad
de 10 Komisyonun metni, (a) fıkrası değişti
rilmek sekiliyle kabul edildi. 

Ek Geçici Madde 11 de kabul edildi. Şimdi 
Ek Geçici Madde 12. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkest
ra teknik personeli : 

Ek Geçici Madde 12. — Devlet tiyatro, ope
ra ve balesinin özel kanunlarına göre, staji'yer 
mütehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan 
personeli hakkında, kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar 5441 sayılı Kanun ile bu 
kanunda atıf yapılan kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiyer-
leri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve 
sahne uygulatıcılarının aylıklarının hesabında 
bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajiyerler 10 ncu derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve girdikleri derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nciderecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcı
ları 10 ncu derecenin ülk kademesinden işe baş
larlar ve 4 ncü derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. Sahne uygulatıcıları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 
ncı derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

O) Devlet tiyatrosu ve operası orkest
ra üyeleri hakkında ek geçici 14 ncü madde hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

D) Devlet tiyatro, opera ve balesinin (A) 
bendinde tesbit edilen personelim dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanunu
nun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara ait 
hükümlerle intibak hükümleri uygulanır. 

BAŞKAİN — Ek Geçici Madde 12 yi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Önergem var
dı efendim 

BAŞKAN — Yok efendim. Komisyona git
meden önceki önergenizdir her halde. Komis
yon yeni bir metin hazırlamıştır. Bu metin bi
rine:} fıkradadır. Yeni bir önerge verilmediği 
için her hangi bir rçlem yapılmamıştır. Bu se
beple Ek Geçici Madde 12 yi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş'tiıT. 

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve bele
diye konservatuvar orkestrası : 

Ek Geçici Madde 13. — Belediye opera ve 
tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar 
ve orkestralarının tekniık bünyeye dâhil olan 
stajiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları 
hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe gi
rinceye kadar 29 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı 
Kanun ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve 
tadillerinin ilgils hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sa
natkârların aylık ücretleri hakkında, bu ka
nunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi 
ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan 
rakamları uygulanır. 

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen 
sanatkâr ve stajyerler için bu bendde g<öste-
rilen hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yet
kilidir. 
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B) Beledi'ye opera ve tiyatroları ile şehir 
ve belediye konservatuvarı ve orkestralarında 
çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel 
hakkında bu kanunun belediyeler personeli ile 
ilgili hükümleri uygulanır. 

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

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan 12 nci madde önergemiz gereğince tashih 
edilmiş efendim. 

BAŞKAN — Zaten oyladık, teşekkür ede
rim. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üye
leri : 

Ek Geç/ici Madde 14. — Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna g"ö-
re teknrık kuruluşuna dâhil olan personeli hak
kında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye 
kadar, 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu ka
nunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
teknik kuruluşuna dâhil üyelerinm aylıklanmn 
hesabında bu kanuna ek g-österge tablosu esas 
alınır. 

B) Bunlardan stajiyerler 10 ncu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikle
ri derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 
özel kanununa göre, teknik kuruluşu dışın
da kalan personeli hakkında, bu kanunun Dev
let memurlarının sınıflandırılmaları; derece 
ve kademelere intibakları ile ilgili hükümleri 
uygulanır. 

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

Tivatro, opera, bale sanatkârları ile orkest
ra teknik personelinin derece intibakı : 

Ek Geçici Madde 15. — Ek geçici 12, 13, ve 
14 ncü maddelerde yazılı personelin intibakla
rında bu maddeler kapsamına giren görevlerde 
g-eçirdikleri sürelerin her yılı 1 kademe ilerle
mesi ve her 3 yılı bâr derece yükselmesine esas 
olacak şekilde değerlendirilir. 

Ancak bunlardan 1, 2, 3, ve 4 ncü derece
lere intibak ettirileceklerin, bu dereceler için 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire
sinin g-örüşüne dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilen unvanlar için ihdas edile
cek kadrolara atanmış olmak şarttır. 

Bunlar dışında kalıp da, 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere intibakı gerekenler gösterge tablosu
nun 5 nc:i derecesine intibak ettirilirler. 

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

Devlet sanatçıları : 
Ek Geçici Madde 16. — Ek geçiciı 12 nci ve 

14-. ncü maddelerde düzenlenen kurumlarda gö
revli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslar
arası ün yapmış sanatçılar hakkında bu kanu
nun 59 ncu ve mütaakıp maddelerdeki istisnai 
memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır. 

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

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 
hükümler : 

Ek Geçici Madde 17. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte özel kanunlarına g-öre söz
leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında söz
leşmelerinde yazılı süreler sona erinceye ka
dar sözleşme hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

Bunlardan sözleşmelerinin hitamında Dev
let memurluğuna geçmek istiyenlerin bu ka
nuna tabi kurumlarda sözleşmeli olarak ge
çirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kade
me ilerlemesi', her 3 yılı bir derece ilerlemesine 
sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıflara in
tibakları yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde 
çalışmakta olan memurların durumu : 

Ek Geçici Madde 18. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları iş dolayıstyle Devlet memuru 
takımına girenlerin Devlet memurluklarına 
geçmek istemeleri kurumlarının muvafakati ve 
boş kadronun mevcudiyeti halinde halen gör
dükleri hizmetin mahiyetine göre 36 nci mad-
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dede yazılı sınıflara intibakları yapılır. Bu tak-
dirde işçi statüsünde geçirdikleri süreler her 
yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir 
derece yükselmesine esas alınacak şekilde de
ğerlendirilir. 

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

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan 
kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı : 

Ek Geçici Madde 19. — Bu kanunun ek 
geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 ncı maddelerinde 
yazılı olanların aylık miktarları tesbitiııde de 
Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için 
kabul olunan katsayı uygulanır. 

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

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 
Ek Geçici Madde 20. — 657 sayılı Kanunun 

değişik 190 ncı maddesinde memur aylıkların
dan kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yardım
laşma Kurumu kesenekleri, Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği ayı takibeden ay
başından itibaren kesilmeye başlanır. Bu kese
nekler özel kanunu çıkıncaya kadar T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. 
Saymanlıklar her ayın keseneklerini ertesi ayın 
15 nci günü akşamına kadar T. C. Merkez Ban
kasına yatırmak veya göndermek zorundadır
lar. 

BAŞKAN — Ek Geçici 20 nci madde üze
rinde önergeler vardn okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının ek geçici 20 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

Ek Geçici Madde 20. — 657 sayılı Kanunun 
değişik 190 ncı maddesinde memur aylıkların
dan kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yardım
laşma Kurumu kesenekleri 1 . 3 . 1970 tarihi 
esas alınmak suretiyle ve Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilecek usule göre kesilmeye başlanır. 
Bu kesenekler özel kanunu çıkıncaya kadar 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir hesapta 
toplanır. Saymanlıklar her aym keseneklerini 
ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar T. C. 

I Merkez Bankasına yatırmak veya göndermek 
zorundadırlar. 

Gerekçe 
Tasarının ek geçici 20 nci maddesinde Ka

nunun 190 ncı maddesi uyarınca memur aylık
larından kesilmesi gereken % 5 Memur Yar
dımlaşma Kurumu keseneklerinin kesilmesi için 
başlangıç tarihi Genel Kadro Kanununun yürür
lüğe girdiği ayı takibeden aybaşıdır. Son duru
ma göre bu tarih 1 Aralık 1970 dir. Zira Genel 
Kadro Kanununun yürürlük tarihi 1 Kasım 
1970 olarak tesbit edilmiştir. 

Halbuki zamlı ödemeler 1 Mart 1970 olarak 
tesbit edilmiştir. Bu duruma göre 1 Mart ile 1 
Aralık arasında yapılacak zamlı ödemelerden 
kesenek kesilemiyecektir. Bu hal memurların 
ilerdeki menfaatleri bakımından aleyhinedir. 
Keseneklerin 1 Mart 1970 tarihi itibariyle ke
silmesi ise memurların lehine olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım; 
bu kanunun malî hükümleri 1 . 3 . 1970 tari
hinden itibaren yürürlüğe gireceği cihetle ve
rilmiş bulunan önerge doğrudur. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hükümet?.. 
Katılıyor. Bu sebeple Komisyon ve Hükümet, 
Sayın Karaöz'ün ek geçici 20 nci madde üzerin
de vermiş olduğu önergeye katılmaktadırlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 20 yi kabul buyuranlar 
I önergedeki değişiklikle oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir... 

Ek Geçici Madde 21. — Ek geçici 6, 7, 9, 12, 
I 13, 14 ve 16 ncı maddelerde yazılı kurumlar 

personeline Devlet memurlarına ödenenler dı
şında her hangi bir ödeme yapılamaz. 

Bu kanun kapsamı dışında kalan ve fakat 
aylıklarını bu kanuna göre alan kuruluşların 
personeli 89 ncu maddedeki ders görevi ücreti 
147 nci maddedeki sözleşmeli personel ücreti, 
ders görevi ücreti, iç güçlüğü ve riski zammı, 
176 ncı maddedeki ders ve konferans ücreti, 
178 nci maddedeki fazla çalışma ücreti ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kıs
mının sonuna eklenen ek madde gereğince öde-

I necek işgüçlüğü ve riski zammı ve diğer özlük 
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ve sosyal haklardan 657 sayılı Kanunun kapsa
mına giren kurumlar memurları için tesbit edi
lecek esa-s ve miktar üzerinden faydalandırıla-
bilirler. 

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

Ek Geçici Madde 22. — Bu kanunun ek ge
çici 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 nci! madde
leri uyarınca yapılacak intibaklarda, personelin 
Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihteki hukukî durumları esas alınır. 

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

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Efen
dim biz 8 nci maddeyi görüşüp kabul etmedik 
ki burada 8 nci maddeden bahsediyor. 

BAŞKAN — Efendim nasıl olsa madde var
dır, madde mevcuttur, kabul edilen şekliyle 
oraya geçecektir. 

Ek Geçici Madde 23. — Bu kanunun uygu
lanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiy-
le kesin bir şekilde halledilmesine imkân bulun-
mıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile 
genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözüm
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen hal
ler için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

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

Ek Geçici Madde 24. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 
100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle 
hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ilâ 70 
arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler 
için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve tesbit ta
rihini takibeden ay başından itibaren ödeme 
yapılmaya başlanır. Tesbit edilen bu görevler 
1971 yılı. Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bilgisine sunulur. 

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

Ek Geçici Madde 25. — Yasama organı üye
leriyle dışardan atanan bakanlardan emekli

liklerini devam ettirenler, Yasama organından 
veya memuriyetten emekli olanların, kaza
nılmış haklarını teşkil eden emekli kesenekleri
ne, esas olan derecelerine gösterge tablosunda 
tekabül eden dereceler üzerinden intibakları 
yapılır ve emeklilikleri düzenlenir. 

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

Ek Geçici Madde 26. — Halen teşkilât ka
nunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için 

! Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu 
bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça 

j lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere 
tâyin ve intibakları da bu kanun hükümlerine 
göre yapılır. 

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

i Ek Geçici Madde 27. — Ek geçici 2 ve 3 ncü 
maddeler uyarınca öğrenim derecelerine gö
re girebilecekleri derecenin dalha aşağısında bir 
dereceye intibak ettirilenler sınıflarının giriş 
derecesine yükseltilirler. Bunların eski derece
lerinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kade-

j me ilerlemesine esas olacak şekilde yeni derece-
; lerinde dikkate alınır. 

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

Ek Geçici Madde 28. — 36 nci maddenin ge
nel hükümleri kısmının (e) fıkrasında söz ko
nusu edilen Devlet memurlarından halen müfet
tiş, kaymakam, maliye hesap uzmanı, banka
lar yeminli murakıbı unvanı taşıyanlar ile Dışiş
leri Bakanlığında sınavla seçilmesi şart ko
şulan bir göreve atanmış olanlardan halen işgal 
ettikleri kadro dereceleri 9 ncu dereceye karşı
lık gelenler 8 nci derecenin 1 nci kademesine 
intibak ettirilirler. Bunların eski derecelerinde 
geçirdikleri süreler yeni derecelerinde kademe 
ilerlemesinde ve ders yükseltilmesinde dikkate 
alınmaz. 

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

Ek Geçici Madde 29. — Yüksek öğrenimle
rini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna 
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girmeden önce kendi meslek sahalarında dokto
ra yapmış olanlardan bu öğrenimleri dolayısiy-
le kıdem almamış olanlarla, Devlet memurluğu 
sırasında ücretsiz izin almak suretiyle kendi 
meslek sahalarında doktoda yapmış olup ücret
siz izin süresince kıdemleri ilerlememiş olanla
ra, intibaklarında bir derece yükselmesi uygu
lanır. 

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

Ek Geçici Madde 30. — Bu kanunun ek ge
çici 9 ncu maddesinde yazık kurumlardan özel 
kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60 m-
dan fazlası Hazineye aidolanların, mesleke özel 
yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alı
nan genel müdürlük müfettiş yardımcılarının 
Devlet Personel Dairesince düzenlenecek özel 
yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak 
sınavda başarı göstererek müfettişliğe atanma
ları sırasında kendi özel kanunları çıkıncaya 
kadar bu kanunun 9 A/e fıkrasında Bakanlık 
müfettişlerine tanınan haklardan faydalanırlar. 
Bu gibiler hakkında ek geçici 28 nci madde hü
kümleri uygulanır. 

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

Ek Geçici Madde 31. — Kendi özel kanunla
rı çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı dışında 
kalıp da aylıklarını bu kanuna göre almakta 
olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 
14 ncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, 
sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kad
rolara, derece yükselmelerindeki süre kaydı 
aranmaksızın tâyinindeki usule göre aşağıdaki 
derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabil
mesi için, memurun en az 10 yıl, 13 . 12 . 1980 
tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
tabi kurumlarda çalışmış olması veya yasama 
organı üyeliğinde bulunmuş olması ve tâyin olu
nacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış 
bulunması şarttır. 

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

Ek Geçici Madde 32. — «Maarif Vekâleti 
tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 

hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâvesine dair» 2005 saylıı Kanuna dayanılarak 
Bütçe Kanununa bağlı «N» cetveli ile alınan 
kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 
sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

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

Ek Geçici Madde 33. — Bu kanunun malî 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 
28 . 2 . 1971 tarihi arasında bağlanacak emek
li, malûllük, dul ve yetim aylıkları, yapılacak 
intibakların sona erdirilmesine intizaren, bu 
kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarla
rına göre hesabedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler var
dır. Önergeleri okutayım. Sayın Kürümoğlu 
buyurun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efen
dim, bu maddede zımnen ifade edildiği gibi, 
emeklilik muamelelerinin yapılacağı mânası çı
kıyor. Acaba emeklilik muamelelerinin bu ka
nunun hükümlerine göre mi, bilahara intibak
ları yapılacaktır, yoksa eski hükümlere göre 
mi intibakları yapılacaktır hususunun tavzihini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; geçici 33 ncü madde ile ilgili ola
rak tasarının tümü üzerinde yapılan müzakere
lerde de hükümete sorular sorulmuştu. Birçok 
değerli arkadaşlarımız emeklilerin tereddütleri
ni gidermek için bilgi istemiş ve kendi görüş
lerini açıklamışlardı. O zaman verdiğimiz ce
vap şu şekilde olmuştu : «1101 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununda değişiklik yapan kanunda 
emekli memurların aylıklarında bir yükseltme, 
bu aylıklara bir ilâve yapılacak olursa, bu 
ilâvenin emekli aylıklarına da intikal edeceğini 
gösteren maddeler sevkedilmifti, bu 1101 sayılı 
Kanunda. Huzurunuzda şimdi görüşülen bu ge
çici 33 ncü madde 1101 sayılı Kanunun bu hük
münü değiştirmiyor. Şu halde, bu hüküm dur
dukça, 1101 sayılı Kanun hükümlerinde her 
hangi bir değişiklik yapılmadıkça, memurların 
maaşlarındaki yükseltmenin tarihi ne ise, o ta-
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rihten itibaren emekli maaşlarına da bu yük
selmenin intikal etmesi lâzımgelir, bunu söy
ledim. 

Şimdi bu 33 ncü madde ile yapılan şey şu
dur: Bir büyük iş karşısındayız, evvelâ perso
nel rejimini bugün içinde bulunduğu karışık
lıktan kurtaracak, insicamlı hükümleri bir biri 
ile ahenkli ve doğru prensiplere istinadeden bir 
'tasarı hazırlayıp huzurunuza gelmek bir bü
yük iştir. Bu mesaide Devlet Personel Dairesi
nin ve Maliye uzmanlarının emeği geçmiştir. 
Sabahki oturumda da arkadaşlarımızdan birisi, 
zannediyorum Sayın özgüneş arkadaşımız de
di ki: «Bu tasarıyı mütehassıs daire hazırla
mış olsaydı daha iyi olurdu, bu noksanlar ol
mazdı» Bu vüsattaki bir işin şu veya bu daire 
tarafından hazırlanıp hazırlanmaması mühim 
değil, bizim kanaatimizce. Bu işin yapılıp ya
pılmaması mühimdir. Ve biran önce bu tasarı
nın hazırlanıp huzurunuza getirilip getirilme
mesi mühimdir'. Hangi daire bunu yaparsa yap
sın. Birçok defalar söyledim; Personel Dairesi
nin Sayın Başkanı, bidayetten itibaren bu me
sainin içinde olmuştur ve kendisi önemli şe
kilde bu tasarıya katkıda bulunmuştur. Evet bu 
önemli iş yapıldıktan sonra huzurunuzda tas-
vibedilip kanunlaşınca iş bitmiyor. Ben onu arz 
etmek istiyorum, intibak muamelelerinin yapıl
ması lâzımgeliyor. Bu tasarının kapsamına gi
ren döner bütçeli, mülhak bütçeli daire memur
larının adedi 400 küsur bindir ve iktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarını da katacak olur
sanız, sekizyüsbin kamu personelinin o gös
terge tablosunda hangi dereceye intibak ede
ceğinin tâyini lâzımgelir. Ve işte orada bir dere
ceye kadar iş analizlerinin yapılıp görev ile de
rece maaşı arasındaki irtibat bulunup bu inti
bakın o şekilde yapılması lâzımgelir. Takdir bu
ldurursunuz ki, bu fevkalâde zaman alıcı ve ağır 
bir çalışmayı icabet/tiren bir muamele olacaktır, 
Bu muamelelerin gerek G-enel Kadro Kanunu
nun ilgili maddesinden, gerekse bu kanunun 
maddelerinden anlaşılacağı veçhile, üç ay içe
risinde, dört ay içerisinde ikmal edilebileceğini 
umuyoruz. Ve tasarı bu intibak muameleleri 
/bittikten sonra kabili tatbik hale gelecektir. 
Bu kanun ve ondan sonra maaşlardaki farklar 
iödenmeye bağlıyacaktır. Bu halen devlet hiz
metinde çalışan memurlar içindir. 

Emeklilere gelince; 200 küsur bin emekli
nin hangisinin hangi görevde iken emekliye 
ayrıldığı ve o görevin bugün gösterge tablosun
da hangi dereceye tekabül ettiği, incelenip bu
lunacak bu bulunduktan sonra da maaşındaki 
yükselme nispetinin ne olacağı tesıbit edilecek 
ve ondan sonra emekli aylıkları tescil olunup o 
miktarlar üerinden ödenmeye başlanacak. Bu
nun da ayrıca zaman alıcı bir tarafı olduğu aşi
kârdır. Bu sebepledir ki, 1 . 3 . 1971 tarihine 
kadar emekliye sevkedilecek olanların eski 
hükümler üzerinden emekliye sevkedileceğini 
gösteren bir maddenin tasarıya ilâvesi lüzumlu 
bulunmuş ve bu madde Meclislerde tasarıya ilâ
ve edilmiştir. 

Ayrıca, emekli sandığı ile ilgili hükümler
den, bildiğiniz gibi memur maaşlarından % 8 
bir emekli keseneği tevkif olunup sandığa te
diye edilecektir. Bu % 8, bu tasarı kabul edil
dikten sonra eski tutarlar üzerinden değil, yeni 
tutarlar üzerinden tevkif olunacaktır. Ayrıca, 
% 14 nisbetinde idarece, kurum tarafından bir 
emekli aidatı hesaplanıp emekli sandığına ku
rum tarafından ödenecektir. Şimdi emekli aylık
larına intikal edecek olan yükselmelerin emek
li sandığına ne kadar külfet tahmil edeceği, bu 
% 8 1er ile % 14 lerden Emekli Sandığına ne 
miktar bir gelir sağlanacağı, Emekli Sandığına 
tahmil edilen külfet ile gelir arasında bir nor
mal münasebetin mavcudolup olmadığı ve san
dığın bunu karşılayıp karşılayaımyacağı, şu 
arz ettiğim intibak muameleleri yapıldıktan 
sonra belli olacaktır. Ve bu muamelelerin so
nunda yapılacak muamele belli olacak ve belki 
de 1101 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılması gerekecektir. Ve o zaman huzurunuza 
bir tasarı gelecektir. Bu hususları arkadaşımın 
sorduğu suallere cevap olarak arz etmiş oldum. 
(«İkramiye, ikramiye» sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, ik
ramiye nasıl olacak, aynı usuller dairesinde ola
cak değil mi? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bu suali evvelki izahatımız sırasında 
da arkadaşlarımız sordular, ikramiye bugün 
1101 sayılı Kanuna göre nasıl hesaplanıyor ise, 
aynı şekilde hesaplanacaktır. 1101 sayılı Kanu
na göre ikramiyenin hesabı şöyle: Alınmakta 
olan aylığın zannediyorum 15 misli ödenecektir. 
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Bu madde değişmediği müddetçe bu maddeye 
göre muamele ifa edilecetkir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Ba
kandan sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan rica edeyim. 
SEBAT ÇUMRAU (Konya) — Efendim; 

Sayın Bakana büyük bir emekli kütlesini ilgi
lendiren durum hakkında izahat verdikleri için 
kendilerine teşekkür ederim. 

Şimdi ikramiye mevzuunu ben de saraha
ten öğrenmek istiyordum. 13 Temmuz 1970 ta
rihinde yaş haddine uğnyan veya kendiliğin
den emekliliğini istiyen bir zatın alacağı ikra
miye ile 1971 Martından sonra emekli olacak 
zatın ikramiyesi arasında fark olacaktır. 1970 
Temmuzunda emekliye ayrılan o zatın ikrami
yeden noksan aldığı miktar intibak ettirilerek 
1971 de kendisine ödenecek midir? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan, arz ettim, emekli maaş
ları konusunda gerek intibaklar bakımından, 
gerek ikramiyeler bakımından ne muamele ya
pılacağını bugünkü hükümler gösteriyor. Bu
günkü hükümlerin bu işe kifayetli olmıyacağı-
m tahmin ediyorum ve bu takdirde 1101 sa
yılı Kanunda veya Emekli Sandığı Kanunun
da değişiklikler yapılmasını gerektirecek, bâzı 
hükümlerin huzurunuza getirilmesi mecburi 
olacaktır. Bu fiktimi izah için şunu da arz ede
yim Muhterem senatörler, bugün bu tasarının 
getirdiği imkânlara göre tasarı kemaliyle yü
rürlüğe girdikten sonra, emekliye sevkedileeek 
olan bir kimsenin eline geçecek emekli aylığı 
memur iken aldığı maaştan fazla olmaktadır. 

Memur iken aldığı maaş daha az emekliye 
ayrıldığı zaman alacağı emekli aylığı daha çok 
gibi bir durum hâsıl olmaktadır. Bunun da 
sebebi şu: Emekli aylıklarından Gelir Vergisi 
kesilmemektedir. Gelir Vergisi kesilmeyince, 
ki Gelir Vergisi müterakki nisbete göre kesilir, 
emekli aylığı % 80, % 70 üzerinden bağlana
caktır. Müterakki nisbete göre tevkif olunacak 
vergi bu nisbetin % 20 veya % 30 un üstünde 
ise gayet tabiî ele geçen emekli aylığı bu defa 
çalışılırken alınan aylıktan daha fazla olacak
tır. Şimdi bu doğru mudur, değil midir? işçi 
Sigortaları mevzuatına tabi olan ahvalde, ora
da bir plâfon tesbit edilmiştir. Rakam hatırım
da iyi mi kaldı bilmiyorum, 3 400 veya 3 600 

İ lira diye emekli aylığına matrah olan rakam 
gösterilmiş ve 3 000 lirayı geçemez diye bu ra^ 
kam tesbit edilmiştir. Aynı problem şimdi bu 
kanun kemaliyle yürürlüğe girdikten sonra 
emekliler için de vâridolabilmektedir. öyle 
olunca; emekliler için işçi sigortaları hüküm
lerine tabi olanlarda oldğu gibi bir plâfon mu 
tcsibt etmek lâzımdır, yoksa başka bir hal yolu 
mu bulmak lâzımdır. Bu da düşünülmesi lâzım-
gelen bir husustur ve bu da düşünülmektedir. 
Binaenaleyh, bu konular bu işlerle ilgil tasarı 
geldiği zaman görüşülecek ve o tasarının eksik 
bıraktığı hususlar varsa o zaman ilâve edilecek 
hükümlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Alparslan buyurun, so
runuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Günler
dir çok yorulan Sayın Bakanın affını rica ede
rim. Fakat bir sual sorma mecburiyetim oldu. 
Çünkü Sayın Bakanın geçmiş günlerde şikâ
yetler de çok oldu. Fakat beyanları da hakika-
katen çok aydınlatıcı oldu. Sayın Bakan biraz 
evvel görüşürken eski hükümler üzerinden 
emekliye şevkini gerektirir diye bir tâbir kul
landı. Halbuki, bu 33 ncü madde ile bizim eski 
hükümler üzerinden emekliye sevk değil, emek
liye sevk yeni hükümler üzerinden olacak. Ama 
yeni hükümlerin hesabı henüz yapılamadığı 
için eski hükümlere göre bir nevi mahsup he
sabı verilecek, mahsup aylık verilecek, mahsup 
ikramiye verilecek anlamını anlıyoruz. Bir 
defa bu anlayıştaki durum ne olacaktır? Bu 
hesap edilir dediğimiz zaman bu kesin olarak 
eski hükümler üzerinden emekliye sevk anla
mını mı taşır, yoksa yeni vaziyetler çıkıncaya 
kadar bir nevi mahsup muamelesi mi yapıla
caktır? 

ikincisi, Sayın Bakandan aldığımız izahata 
göre, bütün mesele şurada: 1 Mart 1970 den iti
baren yürürlüğe girecek olan şu Personel Ka
nunu 1101 sayılı Kanuna göre emeklilere in
tikal edecek, 1101 sayılı Kanunda değişiklik 
evvelce emekli olan 1 Mart 1970 ile 1 Mart 1971 
arasında emekli olacak ve ondan sonra emekli 
olacaklar için aynı neticeleri mi tevlidedecektir 
ve o takdirde hususiyle 1 Marttan itibaren 
emekli olacakların şimdi eksik alacakları maaş 
ve ikramiye farkları için 1101 sayılı Kanun ne 

i değişik şekil getirecektir? Ona göre verilecek 
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mi verilmiyecek mi? Bu hususu istirham ediyo
rum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Fehmi Alparslan 
arkadaşımızın iki sorusu oldu. Bunlardan birin
cisi 33 ncü maddeye göre emekliye sevk muame
lesi nasıl olacak? Bu kanun yürürlüğe gireceği
ne g-öre şimdiki tasarının hükümlerine göre mi 
yoksa eski hükümlere göre mi? Bunu arz et
tim. Bu kanunun rakamları üzerinden, yani 
yükseltilmiş maaşa göre emekli aylığı bağlan
ması mümkün deşil, intibak muameleleri belli 
olmadan. 

Binaenaleyh yürürlükteki hükümlere ve 
yürürlükteki hükümlere göre alınan maaşlara 
göre emekli aylığı bağlanacaktır. Ama bu şu 
demek değildir; Ona göre bağlanacak ve farkı 
maaşta nazara alınmıyacak, verilmiyecek de
mek değildir. 

Şimdi bunu şöyle anlamak lâzımgelir. Halen 
emekli olmuş bulunanlar vardır. Halen emekli 
olmuş bulunanların intibak muameleleri belli ol
duktan sonra, yani ancak 4 ay sonra; 1.3.1971 
den sonra yükselme muameleleri yapılıp ara
daki birikmişlerin sureti tediyesinin ne ola
cağı tâyin edilecektir, halen emekli olanların, 
emekli durumunda bulunanların. Bundan sonra 
yani kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
emekli olacak olanlar da eski maaş tutarları 
üzerinden kendilerine emekli aylığı bağlanacak, 
tıpkı şimdi emekliye ayrılmış olanlar gibi mu
ameleye taJbi tutulup 1101 sayılı Kanun değiş
mediği müddetçe emekli maaşları farkları ne 
znman ve ne şekilde ödenecektir; bu tesbit edi
lecektir. 

özetle şunu söylüyorum bu suale cevap 
olarak; 1101 sayılı Kanun hükümleri değişme
dikçe, 1 . 3 . 1970 tarihine kadar emekli bu
lunmuş olanarla emekliye sevk edilecek olan
lara 1 . 3 . 1970 ilâ 1 . 3 . 1971 tarihleri arasın
daki farklar tediye edilecektir. Fakat hesaplar 
yapıldıktan sonra, intibak muameleleri yapıl
masını gerektirecek olan 1101 sayılı Kanunda 
bir değişiklik yapılmasını gerektirecek olan bir 
neticeye varılır ise, bu huzurunuza bir Hükü
met tasarısı olarak gelecektir. O zaman bu 
münakaşaları o tasarının müzakeresi sırasında 
uzun boylu yapmak mümkün olacaktır. 
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ISaym Alpaslan'ın ikinci suali? Ne idi afe-
dersiniz? 

FEHMİ AU>ASLAN (Artvin) — Yani daha 
sonra emekli olacaklar daha evvel emekli ol
muşlar hepsi aynı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Yani ikisi beraber. Birinci kısmına 
cevap verirken ikinci kısmını da cevaplamış 
oldum. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek geçici 33 ncü maddenin ilişik şekilde ka

bulünü arz ve teklif ederiz. 
Ankara istanbul 

Hıfzı Oğuz Bekata Mebrure Aksoley 
«Ek Geçici Madde 33. — Bu Kanunun malî 

hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük, 
dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların 
soııa erdirilmesine intizaren, bu kanunun yürür
lüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesap
lanır. 

Bu süre içinde emekli olacak memurların, 
emekli aylığına hak kazanacakları tarihten iti
baren geçerli olmak üzere, bu kanuna göre he-
saibedilecek emekli aylıkları farkları ile, emekli 
ikramiyeleri farkları da 1 . 3 . 1971 tarihin
den sonra kendilerine ödenir.» 

HIFZI 0&UZ BEKATA (Ankara) — İzah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli iarkadiaşlarım; önemlii bâr mad
deyi görüşüyoruz. Sayın Bakanın izahatı da
ha dıa aydınlığa kavuşturdu. Sayın Bakan bu
günkü hükümlerin kifayetli olmıyacağını kabul 
ediyoruz, dedi. Öyle ise tasarı önümüzde iken 
bunu kifayeti hale koymak elimizdedir. Ön
ce Bakanın ifade ettiklerini maddeye tatbik et
mek suretiyle üki cümle üe özetliyeyim: 
«28 . 2 . 1971 tarihi arasında bağlanacak emek
li, malûllük, dul ve yetim aylıkları yapılacak 
intibakların soma erdlirilmesinıe intizaren» Sonra 
ne olacak? Maddedıe eksiklik var. Bakan iza
hatı de tamamladı, ama madde metninde bu 
yer almadıkça yarın rahatsızlıklara ve birçok 
hak sahiplerinâ adaletsiz bir tatbikata mâruz 
bırakmaya müncer olacaktır. 
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Öyle ise nasıl halledilir? Bu konu iki ta
ne unsur taşıyor. Bıosi aylık, ötekisi ikrami
ye. fc&yın istaüsan buyurdular ki, aylık farkla
rını öılahara intibaktan sonra bu kanundan ön
ceki ile bu kanundan sonrakinin farkını kendi
lerine ödiıyeoeğız. İkramiye ne olacakcır, sö
zünün cevabını ise; 1101 sayılı Ranun değiş
medikçe ikramiye eskisi gibi verilecektir, de
mek istedi. Bu noksanlığı, 1101 sayılı Kanunun 
ne suretle geleceğine bırtakmaktansa burada 
halletmek suretiye meseleyi hakikaten huzurlu 
bir hale getirmek mümkündür. Nasıl olacak? 
Bunu sayın arkadaşımla beraber şöyle teklif 
etmiş bulunuyoruz. Birinci hükmü yani fıkra
yı aynen koyduktan sonra, -diyordu ya- «so
na erdirilmesine intdzaren» işte o intizaren 
kısmını burada hükme bağlıyoruz. Teklifimiz 
şudur arkadaşlar; «Bu süre içinde emekli ola
cak memurların emekli aylığına hak kazana
cakları tarihten itibaren geçerli olmak üzere» 
Sayın Bakan da teyidediyoriıiar, böyle olacak-
tıı\ diye «bu kanuna göre heısabedileoek emek
li aylıkları farkları ile emekli ikramiyeleri 
farkları da 1 . 3 . 1971 tarihinden sonra kendi
lerine ödenir.» Yani bugün yürürlükteki kanu
na göre emekli aylıkları ve ikramiyeileri ta
hakkuk ettirilerek verilir ve fakat intibakları
nın yapılmasını müteakip aylık farkları ile ik
ramiye farkları bu kanuna göre tahakkuk ve 
1971 Martından sonra da Hükümetin tâyin ve 
tesbit edeceği zamanda kendilerine ödenir. Bu 
hükmü buraya koyarsak pek çok insanın da
ha bugünde huzura kavuşturulması sağlanmış 
olur. Bu hükmü buraya koymazsak madde 
yarım olarak çıkmış ve birçok insanları durup 
dururken huzursuz hale getirmiş oluruz. Bu 
itibarla Yüce Senatonun önergemize itibar gös
termesini ve daha şimdiden bir yanlışın, bir 
eksiğin tamamlanmak suretiyle maddeye sadece 
vuzuh değil, aynı zamanda tatbik edilebilir bir 
hükmün getirilmesini sağlamakta oylarını kul
lanacaklarını ümidederek teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, bu ek geçici madde 33 ün sonuna emek
lilikle alâkalı bir hüküm eklenmek istenmekte
dir. Sayın Maliye Bakanı tarafından bu ko
nuda yapılan çeşitli açıklamalardan da vazıh. 

bir şekilde anlaşıldığı üzere 1101 sayılı Kanun 
yürürlüktedir, henüz bir değişikliğe mâruz kal
mamıştır. Usul bakımından onun teyidi mânası
nı tazamnıun eden bir fıkranın tekrar burada 
yer alması uygun olmıyacaktır. Bu bakımdan 
Ek geçici madde 33 ün haliyle tatmin edici ol
duğunu arz ettiğimizden ötürüdür ki bu tek
life katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — İM dakika müsaade eder 
misiniz?. Arz edeyim 

BAŞKAN — Demin ifade buyurdunuz, fa
kat teyit yönünden buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; biraz önce arz ettim, 1101 sayılı Ka
nun zaten arkadaşlarımızın önergesinin temin 
etmek istediği şeyi temin ediyor. Kanun vardır, 
kanun hükmü vardır. O hükümde diyor M; 
«Memurların maaşlarına bir ilâve yapıldı mı? 
Bu, emekli aylıklarına da - sirayet eder, emekli 
aylıklarına da intikâl eder.» O kanunun reform 
niteliğindeki hükümlerinden birisidir bu. Şim
di zaten o kanunda bu mevcut. Bir kanunda 
mevcudolan bir hükmü teyit için buraya ayrı
ca bir hüküm ilâve ediliyor. O bakımdan yanlış, 
bu bir. 

İkincisi, bunun yeri Emekli Sandığı Kanu
nudur, 1101 sayılı Kanundur. O kanunda bir 
değişiklik yapmıyoruz ki. Eğer bir arkadaşımız 
varsa ki, siz o kanunu değiştiriyorsunuz di
yen, o mütalâada bulunan, şu geçici 33 ncü mad
de 1101 sayılı Emekli Sandığı Kanununu de
ğiştiriyor mütalâasında olan bir arkadaşımız 
varsa, onu konuşalım, münakaşa edelim değişti
riyor muyuz, değiştirmiyor muyuz. Ama o hü
küm durdukça mesele yoktur. Zaten temin edil
miştir, bu. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sorun Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Bakan buyurdular ki; mevcut kanuna göre bu 
farkın yükselme dolayısiyle nasıl olsa verilece
ğine, maddeye ayrıca ilâvesine lüzum yoktur. 
Ama açıklanmamış olan ve demin açıkladıkla-
n bir nokta şöylece kalıyor, ikramiye farkla
rının dolayısiyle verilemiyeceğini ifade etmiş 
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bulundular. Niçin? Çünkü mevcut bir kanun ik
ramiyeyi mevcut kanuna göre tahakkuk ettiri
yor ve fakat mevcut kanundan sonra çıkan bu 
kanuna güre atomatilkman ikramiye farkının 
verilmesine aykırı bir hüküm yoktur, öyle ise 
madde eksiktir. Bu fıkra eklendiği takdirde 
ancak bu gerçekleşmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Bu soru değil de izah oldu Sa
yın Belkaita. 

ıSayın Bekata'nım konuşmasını şöyle özetli-
yslıim, ikramiye verilecek midir, verilımiyecek 
midir? Buyurun Sayın Bakan? 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, elbetıte ki, ikramiye 
1101 sayılı Kanun hükümleri dairesinde veri-
lecekıtir. 1 . 3 . 1970 talihinden itibaren maaşlar 
yükseleceğine güre, o tarihten itibaren intibak 
muameflelerti yapılabilse idi, ve o tarihten iti
baren emeküi aylıklarına da bu intikâl muame
lesi yapılabilse idi, ellbetteki ikramiye de o yük
seltilmiş memur maaşlarına göre ödenecekti. 
Şimdi, 1 . 3 . 1970 ile 1 . 3 . 1971 tarihi arasında 
yapılan muameleleri emekli aylığının bağlan
ması, ikramiyenin tediyesi bakımından aynı 
addetmek lâzımgelir. 

Şu halde muamele maaş o tarihte intibak 
yapılsa idi hangi maaaş üzerinden emekliye 
sevk edilecek idiyse ve hangi maaşa göre ik
ramiye alacak idiyse ona göre alacaktır. Şu 
şartla ki, 1101 sayılı Kanun hükümlerinde 
bir değişiklik olmaz ise. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Efen

dim, Sayın Bakanın bu izahatlariyle, şu anda 
Senatoya gelmiş bulunan Askerî Personel Ka
nunumuza mütenazır hükmü arasında bir çe
lişki, bir farklılık, ayrı bir hüküm, farklı bir 
muamele yapılmış olduğu meydanda olduğu 
için ne düşünüyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan, Askerî Personel Kanunu 
üzerinde bu sual daha önce de bana tevcih bu-
yuruldu. Bu suale verdiğim cevapda bir ga
zeteye, Bakanın haberi yok, diye de intikal et
ti. Şimdi yine yanlış anlaşılmasına mâni ol
mak için şu cevabı veriyorum: 

Bu tasarı Senatoda, yüksek huzurunuzda 
görüşülmemiştir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Geldi. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Hayır, Senatoya gelmiştir; görüşülme
miştir; görüşülmemiş, münakaşası yapılma
mış ve kabul buyurulmamıştır. 

Şimdi muttali olduğunuz bu madde ile, ka
bul buyuracaksınız veya değiştireceksiniz; ne 
şekil alırsa, oylarınız neticesinde bu maddenin 
alacağı şekil ile bilâhara müzakeresini yapa
cağınız Askerî Personel Kanunun ilgili mad
desi arasında bir çelişki müşahede buuyurur-
sanız bunun münakaşasını o tasarının müza
keresi sırasında yapar, bu çelişkiyi o tasarı
da yapacağınız değişiklikle giderebilirsiniz;. 

BAŞKAN — Görüşme müddeti ile ilişkin 
iki önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının görüşmeleri ikmal edilinceye kadar mü
zakerenin devamını saygı ile arz ederim. 

istanbul 
Rif at Öztürkçine 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının biti

mine kadar birleşimin devamını arz ve tek
lif ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Sayın üyeler daha 8 nci ek geçi
ci madde var. Bir çok daha ek geçici madde
ler olduğu gibi 90 ncı maddeden 97 nci mad
deye kadar maddeler var, hatalı kabulden 
dolayı düzeltilmesi istenen maddeler var ve 
sonunda da açık oylama hususu mevcuttur. 
Böylelikle bu gece bitirilmesi hususunun çok 
muhtemel bir durum gözükmediği meydanda
dır. Acaba sayın önerge sahipleri bu madde
nin, 33 ncü maddenin görüşülmesine değin 
görüşmelerin devamını kabul ederler mi? 
Yoksa bu şekilde ısrar ederler mi? 

Sayın Bakanın bir sözü olacaktı. Sayın Ba
kan, buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, iki bakım
dan müzakerelerin yarına bırakılmasının uy
gun olacağını düşünüyoruz. 
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Birisi; saat 19,00 dan sonra Başbakanlığa 
gidip bir önemli konu, bir önemli toplantının 
müzakeresine katılmak durumundayım. Bu se
beple huzurunuzda bulunamıyacağım. 

ikincisi; bâzı değişiklikler olmuştur. Ta
sarının bâzı maddeleri yeni şekiller almıştır. 
Maddelerin numaraları bile değişmiştir. Bun
lara bir bakıp huzurunuza o yapılan değişik
liklerle ahenkli bâzı tekliflerle gelmek ica-
bedeeek mi, etmiyecek mi? Bunu tâyin ede
bilmemiz için de vakite ihtiyacımız vardır. Bu
nu arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeleri geri alındı. Yal
nız şu hususu yapabilir miyiz acaba? Şu 33 
ncü maddeyi çıkaralım. Başlanmıştır, şu ge
çici ek 33 ncü madde Sayın Bakan, kısa bir 
müddette çıkar, sizi herhalde geciktirmez. 
Çünkü yarın başlarsak yeniden görüşmeler 
yaparız, zamanınızı alır. Ek geçici 33 ncü mad
denin devamına değin görüşmelerin uzatılma
sını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Bekata ve Aksoley'in önergesi okun
du. Hükümet görüşünü ifade etti. Komisyon 
görüşünü ifade etti. Hükümet ve Komisyon ka
tılmadı. 

Sayın Bekata'nm ve Sayın Aksoley'in Öner
gesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben öner
gemi geri alıyorum. 

Başka önergeler vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Askerî Personel Kanunu tasarısına muvazi 
olarak ek geçici madde 33 ün ikinci fıkrası ola
rak « 1 . 3 . 1970 tarihi ile 28 . 2 . 1971 tarihi 
arasında emekli olanlara, emekli aylığına hak 
kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere, 
bu kanunla gösterilmiş aylıklarına göre hesa-
bedilecek emekli aylıkları itibariyle belirecek 
farklar ile emekli ikramiyelerinin hesaplan
masında bu kanunda gösterilmiş olan aylıklar 
dikkate alınarak hesaplanacak farklar 1.3.1971 
tarihinden sonra kendilerine ödenir. Ancak, 
bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödene
cek emekli aylıkları, emekli aylıklarında ge
nel bir artış yapılıncaya kadar, görevdeki 
emsallerinin aylıklarından her türlü kanuni 
kesinti sonucunda eline geçenden fazla ola

maz» cümlelerinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Açıklama mı yapacaksınız sayın 
Tuna?... Buyurunuz. Gayet Kısa olmasını rica 
edeceğim. 

. AHMET NU1SRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, şimdi gayet kısa olarak 
arz edeceğim. Şimdi, emeklilerin gösterdiği bir 
reaksiyon var. Elimizdeki metni tetikik ediyoruz, 
metinde hakikaten noksanlık var. Şimdi, bâzı 
arkadaşlar da tutuyor, Askerî Personel Kanu
nunda bir metin vardır; Millet Meclisinde ka
bul edilmiştir, ikisi niye (birbirine denk olmaz, 
niye aynı istikamette olmaz diye itirazları vuku 
bulmaktadır. Bendeniz yeni bir metin hazırla
madım. Askerî Personel Kanunundaki buna te
kabül eden maddeyi «muvazzaf subayı» «çalışan
lar» demek sureti ile o metni aynen getirdim. 
Eğer iki emekli arasında fark iolmıyacaksa yeni 
gelen, ilâve edilen bir hal yoktur. Bunun kalbu-
lıü sureti ile her iki personel kanununda muva
zene ve musavaat temin olunur. Metin budur. 
Askerî Personel Kanununun metninin aynıdır. 
«Muvazzaf subay» tabiri «vazife gören memur» 
lolarak değişmiştir. Bundan gayrı !bir değişiklik 
yoktur. Takdirlerinize arz ediyorum. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Leh ve aleyte konuşmak müm
kün değildir. Yalnız içtüzüğe göre önerge sahi-
Tt>i açıklama yapar. 

[Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, da
ha evvel verilen izahat muvacehesinde bu takri
re iştirake imkân görmüyorum. Askerî Personel 
Kanunundaki hüküm, kadrosuzluk sebebi ile 
terfih edemiyen ve yaş haddine kadar emekli 
maaşlarının farkları kendilerine ödenmesi için 
1301 sayılı Kanundan istifade edecek subaylar
la ilgilidir. Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) —Efendim, yüz
başıdan albaya kadar tekaüdedilecek. Bunlara 
vermezseniz çok mağdur olurlar. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Niye? 
sivil mağdur olmuyor mu? 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Ama, %25 
le kanunen emekliye ayırıyorsunuz. 
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İBAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim. Buyurun sayın Bakan. 

MALÎY7E BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya milletvekili) — Sayın Başkan biraz önce 
kürsüden de arz ettim. Askerî Personel Kanunu 
yüksek Senatoda henüz görüşülmemiştir. "üye
lerin birçoğu bu maddede ne olup ne bittiğini 
ıbilmiyorlar. Gayet tabiî, görüşülmemiş ki hilsin-
ler. Binaenaleyh, Askerî Personel Kanunundaki 
henüz giörüşülmemiş olan bir hükme henüz ka
bul edilmemiş, kanuniyet iktisabetmemiş olan 
(bir hükme istinaden lonunla paralellik olsun di
ye bir teklifte (bulunmanın esbabı mucibesi o 
kadar kuvvetli olmuyor. Ayrıca Emekli San
dığı Kanunu ile ilgili bir husustur. Bu önergeye 
de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu nedenle katılmıyorlar. Hü
kümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza arzediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
larına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mu
kim şahısların ticari borçları hakkındaki An
laşmanın muvakkat tatbikine mütaallik Proto
kolün onaylanması hakkındaki 3 Eylül 1961 ta
rihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısını görüşmek üzere, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan beşer üye 
seçilmek suretiyle kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Maliye Bakanı Me
sut Erez'in önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 
Senatosuna intikal etmiş bulunan «Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik an
laşma ile Türkiye'deki mukim şahısların ticari 

Diğer bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Personel Kanununun geçici 33 ncü 
maddesinin sonuna aşağıdaki ilâvenin yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

İlâve edilecek metin: 
Bu kanuna göre verilecek maaş farkları ile 

emekli ikramiye farkları 1971 Mart ayından 
itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?... 
İştirak etmiyorsunuz. Hükümet iştirak ediyor 
mu?... Aynı şekilde iştirak etmiyorsunuz oyla-
rınına arz ediyorum: önergeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler. Kabul edilmemiştir. 

Ek geçici madde 33 ü oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ka

bul edilmiştir. 

İENEL KURULA SUNUŞLARI 

borçlan hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tat
bikine mütaallik protokolün onaylanması hak
kındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın havale edilmiş bulunduğu Malî ve İktisadi 
İşler ve Dışişleri Turizm ve Tanıtma komisyon
larından 5 er üyenin iştiraki ide kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Geçici komisyon kurulması 
hakkındaki önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

29 Temmuz Çarşamba günü saat 10 da top
lanmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

(Kapanma saati : 19,15) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

103 NCÜ BİRLEŞİM 

28 . 7 . 1970 Salı 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUEULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuryet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Al t an'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labınm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünal di'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve1 Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

(Devamı arkada) 



4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Grülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyaeağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

2 — 
8. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek

rem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

V 
IKINCI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BiRiNCl G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 

İŞLER 
1. — Genelkurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe- ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. -—• Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Bütco ve Plân komisyonları raporları (Zviillet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 


