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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Birleşime saat 12,58 de ara verildi. 
İkinci Oturum 

Çalışıma Bakam Seyfi öatürkün, 5383 sayılı 
Gümrükler Kanununun 24 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
16 numaralı Geçici Komisyona havale edilmesi
ne ve bu komisyona Çalışma Komisyonundan 
da 3 üyenin alınmasına dair önergesi kabul 
olundu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

1 . 7 . 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, pancar fiyatlarına da zam yapılıp yapıl-
mıyacağına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa ve Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/253) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nuı, bir 
zatm hissedarı bulunduğu şirketlere hangi ban
kalar tarafından kredi verildiğine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/254) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir'in Konak mevkiinde inşası devam etmekte 

olan Sosyal Sigortalar Kurumu iş Hanına dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/255) 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm. boy
kot nedeniyle ceza verilen öğretmenlere dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/256) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon'un Şuhut ilçesinde bele
diyeye ait bir araziyi üzerine tapu yaptıran 
şahsın, tapu muamelelerinin iptaline dair yazılı 
soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/257) 

+mm 

BtRlNCl OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN —-117 nci Birleşimi açıyorum. 
Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar 

veçhile aralıksız çalışmalarımıza devam ediyo
ruz. Çoğunluğumuz vardır, 

— 478 — 



M. Meclisi B : 117 1 . 7 . 1970 O : l 

II — aöRÜ! 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
m ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hicerimez ve 57 arkada
şının, i-i . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Me-
'murtmrı Kanununun bâzı maddelerinin değişti-
'>r$fnesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
've bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Plân Komisyonu ra
poru (1/331, 2/279) (S. Sayısı: 200) 

BAŞKAN — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
mütedair olan tasarının 18 nci maddesine gel
miştik; 18 nci maddenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Madde 18. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yarışma sınavlarının yapılması : 
Madde 50. — Yarışma sınavlarının tabi ola

cağı genel şartları belirten bir tüzük Devlet 
Personel Dairesi tarafından hazırlanır. 

Kurumlar bu tüzükte belirtilen genel şart
ları ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak 
suretiyle özel yarışma sınav yönetmelikleri dü
zenlerler. 

Yarışma sınavları bu şekilde düzenlenen yö
netmeliklerde belirtilen esaslar dairesinde ve ku
rumlarda kurulacak sınav kurullarınca tertip
lenir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Sakıp 
Hicerimez tadil takriri vermiştir. Görüşmek is-
tiyen sayın üyeleri arz ediyorum : 

Kemal Demir, A. Sakıp Hicerimez, Ahmet 
Şener, Nuri Kodamanoğlu, Ali Rıza Uzuner, 
îlyas Kılıç söz almış bulunmaktadırlar. İlk söz 
Sayın Kemal Demir'de... Yok. 

Sayın Hicerimez, buyurun. 
Bir nevi takririnizi izah sadedinde oluyor 

görüşmeniz, değil mi efendim? 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 
Hayır efendim, madde üzerinde, takrir için ay
rıca söz alacağım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, peki buyu
run. 

İÜLEN İŞLER 

AHMET SAKIP HİCERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Gerek Sayın Maliye Bakanı, gerekse Ko
misyon Başkanı arkadaşımız zaman zaman bu 
kürsüye çıktıklarında tasarının reformist yön
lerini anlatır ve reform tasarısı olduğunu id
dia ederler ve biz maddelere her seferinde de
ğindiğimiz zaman, bu Meclis tarafından çıka
rılmış bulunan 657 sayılı Kanundan çok daha 
gerilere gitmek suretiyle, reformun zedelenmiş 
olduğunu iddia ederiz. Şimdi, 18 nci maddede, 
eski madde ile tasarının ilgili maddesini oku
duğum zaman, bu bariz reformdan uzaklaşmayı 
beraberce müşahede edeceğiz. 

657 sayılı Kanunun yani, değiştirmekte ol
duğumuz kanunun ilgili maddesi: «Yarışma sı
navlarının yapılması» «Yarışma sınıvlarının ter
tiplenmesi ve yürütülmesi Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesinin gözetimi ve denetimi altın
da yapılır. 

Kurumlararası sınıflara alınacak personel 
için tertibedilecek yarışma sınavları, Başbakan
lık Devlet. Personel Dairesi tarafından kurula
cak sınav kurullarınca; 

Kurumsal sınıflara alınacak personel için 
tertibedilecek yarışma suuvları Devlet Perso
nel Dairesinin gözetimi altında kurumları ta
rafından kurulacak sınav kurullarınca yapı
lır. 

Sınavlara karşı itiraz mercii, Devlet Perso
nel Daire sidir.» 

Evvelâ 657 sayılı Kanun 160 sayılı Kanunun 
hükümlerini yerine getirmekte titiz davranmış, 
Devlet Personel Dairesinin bu maksatla kurul
muş olan bir kuruluş olduğunu göz önünde tut
muştur. Tasarıya bakarsak; «Yarışma sınavla
rının tabi olacağı genel şartları belirten bir 
tüzük Devlet Personel Dairesi tarafından ha
zırlanır. 

Kurumlar bu tüzükte belirtilen genel şart
lan ve kendi hizmet özelliklerini dikkate al
mak suretiyle özel yarışma sınav yönetmelikle
ri düzenlerler. 

Yarışma sınavları bu şekilde düzenlenen yö
netmeliklerde belirtilen esaslar dairesinde ve 
kurumlarda kurulaoaik sınav kurullarınca tertip
lenir ve yürütülür.» 
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Demek ki, bütün sınavlar kurumlar tarafın
dan yapılacak ve kurumlar tarafından da tak
dir edilecek ve neticesi de buna göre tatbikat 
mevkiine konacak. 

Halbuki, 657 sayılı Kanun Devlet Personel 
Dairesinin kontroluna, denetimine tabi tutmuş, 
yönetmeliklerinin onun tarafından yapılmasını 
öngörmüş ve sınav kurumlarını da ikiye böl 
müştür. Biri, kurumlarıca yapılacak olan, bir 
de kurumlararası yapılacak olan sınav kurulla
rını esas almış, bunun dışında da bir itiraz mer
cii olarak gene Devlet Personel Dairesini gös
termiştir. 

Görüyoruz ki, bu maddede de reform yö
nünden kamu personelinin, imtihanlara girmiş 
olan kişilerin, kendi kendilerini denetleme ve 
haksızlıklara karşı üst mercilere yapacakları 
itiraz hakkı ortadan kaldırılmıştır. Bu hususta 
bir takririmiz vardır. Takririmiz sırası geldiği 
zaman o konuda izahatımız da olacaktır. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun, 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Anayasanın 117 nci maddesi hükmünü bi
zim başka, diğer arkadaşlarımızın başka anla
maları mümkün, ama tekraren okumakta fayda 
mütalâa ederim. 

«Madde 117. — Devletin ve diğer kamu tü
zel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yü
rütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri
nin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, me
murlar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve 
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzen
lenir.» 

Âmir hüküm bu... Ama biz şimdi yeni bir 
madde tedvin ediyoruz ve diyoruz ki: «Mad
de 18. — Yarışma sınavlarının yapılması : 

Yarışma sınavlarının tabi olacağı genel şart
ları belirten bir tüzük Devlet Personel Dairesi 
tarafından hazırlanır. Kurumlar ve tüzükte 
belirtilen genel şartları ve kendi hizmet özel
liklerini dikkate almak suretiyle özel yarışma 
sınav yönetmelikleri düzenlerler...» 

Anayasa bize diyor ki bunlar kanunla dü
zenlenir, ama biz yönetmelikle düzeltmekte ıs
rar ediyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; el
bette ki bu kanunu Anayasanın bu maddesine 
oturtmamız gerekir. Emir böyledir, Anayasanın 
emri bu. 

İleride bu yöneltmelikler, gayelt tabiî ki, ih
tisas dairelerinde yapılacaktır, ama Anayasa 
«kanunla düzenler» diyor. Kanunla düzenlen
medikten sonra yapılacak olan imtihanlar da 
bu kanuna aykırı olacaktır. 

Bu Parlâmentoda, gayet samimî olarak söy
lüyorum, bütün arkadaşlarımızın Anayasaya 
saygılı olduğu muhakkaktır. Bundan hiç şüp
hem yoktur, ama bâzı tefsirlerimizde, bu konu
da arkadaşlarımızın başka görüşte olmalarını 
da doğru bulamıyoruz. 

Şimdi düşününüz, neden burada kanuna biz 
bu işleri sokmuyoruz da illâ yönetmelikle, dü-
zenliyelim diyoruz? Diyecek olduklarımızın, en 
azından umumi hükümlere göre burada umumi 
prensiplerini koyarız. Biz esası kanunla tesbit 
edelim ve hakları kanunla verelim diyoruz. 
E... aramızdaki fark bu. 

Bizim görüşümüze göre Anayasanın bu 
hükmü karşısında bu maddenin buradan kalk
ması lâzımdır. Buna ait bir önergemiz vardır, 
bu önergeye iltifat edilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kodaman oğlu... Yok. 
Sayın Uzuner, buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yarışma sınavlarının yapılması konusundaki 
bu madde ile ilgili görüşlerimi kısaca arz etmek 
isterim. 

Her şeyden evvel, benden evvel konuşan ar
kadaşların fikirlerine tamamen katılamıyorum. 
Yani, bunu Anayasanın 117 nci maddesiyle ir-
tibatlandınp, ona aykırı bir ahkâm çıkar
mak - değerli arkadaşım Şener mazur görsün, 
şimdi onu dinledim - benim kanaatimce o isti
kamette değil. Yalnız genel hükümler olarak 
evet, Anayasanın 117 nci maddesi gayet sarih, 
ama ona aykırılık konusunda aynı görüşü pay
laşamadığımı arz etmek isterim. 

Aynıca, burada iktidara mensup bâzı değer
li arkadaşlarımız, Anayasa konusunda çok lâf 
©diliyor, buyuruyorlar. Bu, bir Hukuk Devle
tinde takdire şayan bir zihniyet olarak niıtıelen-
dirilmıek lâzımgelir. Anayasaya hepimiz saygı-
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iıyız, bağlıyız, elbette ki, Anayasa yönünden 
her meseleyi inoelemıek en tabu ve başta gelen 
görevimizdir. 

Şimdi, yarışma sınavları genel olarak Dev
let Personel Dairesince yürütülmelidir. İdeal 
olan hal budur. Ancak, mesleklerin özelikleri
ne göre, elbette ki her meslekte yurt sathın
da imtihanlar açılacaktır. 

Bu madde komisyonda da tartışma konusu 
yapıldı. Orada bunun bir merkezden idare 
edilmesinin güçlüğü ileri sürüldü. Halbuki 
Türkiye'de meselâ bir merkezden idare edilen 
üniversite imtihanları fevkalâde başarılı bir şe
kilde yürütülmektedir. Ama denilecektir ki, 
bunun için her zaman bir organizasyonu ayak
ta mı tutalım? Yurt sathına dağılmış bir orga
nizasyonu ayakta mı tutalım? Bunun da güç
lüğünü anlıyorum, ama ne yapmak lazım? 

İmtihanlar açık olmalı, arkadaşlar. Umu
miyetle imtihanlar yazılı veya ısözlü olur. Ya
zılı olmasının tabiî tüzükte şartları belirtile
cek, imtihanın esasları Devlet Personel Dai
resince konulacak... İmtihana giren, ne kadar 
not almıştır, hangi sorulan cevaplandırmıştır 
veya cevaplandırmamıştır, bunu açık olarak 
bilmek durumundadır. İmtihanlara itiraz da 
yapılabiliyor. Şimdi üniversitede de itirazlar 
yapılabiliyor. Tekrar tetkik ediliyor. Bu tet
kik mercileri de bir üst merciler olmalıdır. 

Onun için, yarışma sınavları konusunda Dev
let Personel Dairesini1; ona bağlı kurumlarda 
kurulacak iımtühan komisyonlarının üstünde, 
onları denetleme göreviyle yükümlü, itirazla
rı değerlendirebilecek bir kuruluş olarak gör
mek, şahsan benim arzu ettiğim bir haldir. O 
yönden bu 18 nci maddede bâzı değişiklikler 
yapmak gerektiği kanaatindeyim. Bir defa 
imtihanın açık olması ve itiraz kapısının da 
açık bulunması gereklidir. Her yarışmacıya; 
senin durumun şudur, şu kadar not almışındır, 
şu soruları cevaplandırmamışındır, bilmemi-
şindir, demek lâzımgelir. 

İmkân ve fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. 
İmkân ve fırsat 'eşitliğinin yanında onun ger
çekleşmesi bafcıımından da bu husus zaruri olan 
bir haldir. Burada Devlet Personel Dairesini 
cidden güçlü bir daire olarak, ben, bu kanun 
muvacehesinde görmekteyim ve nitekim bunun 
güçlendirilmesi İçin gerekli tedbirler de bu 

kanun tasarısında öngörülmüştür, ilerdeki mad
delerde müzakere edilecektir. Ama bir santral, 
bir merkez organı olarak, en güçlü organ ola
rak bütün Devlet personeliyle ilgili işleri, bu 
arada elbette büyük önem taşıyan memur al
ma meselesini de bu dairenin yürütmesi gere
kir. Çünkü önemli bir konudur. Nitelikleri, 
ehliyetleri, kaabiHiyetleri değerlendirmek gere
kir. Bunu kapalı odalar arkasında, şimdi 
olduğu gibi, şu veya bu iktidarı itlham etmek 
için söylemiyorum, ama sureta, imtihan ya
pılır denir, ama peşinen almanlar tesfoit edilir 
ve hiç kimsenin de hangi numarayı aldığı, han
gi sorulan cevaplandırdığı veya cevaplandır
madığı şeklinde bir durum ilgililere açıklan
maz. Onun için açıklık esas olmalı, itirazlar 
yapılabilmeli ve kurumlarda teşekkül eden sı
nav komisyonlarına yapılan itirazlar bir üst 
merci tarafından da incelenmek imkân ve fırsa
tı madde ile yaratılmalıdır. Bu istikametteki 
değişikliklere katılacağımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSayın tlyas Kılıç? Yok. 

Sayın Enver Atoova, buyurun. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan 
ve değerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşlarımızın 18 nci madde üze
rindeki fikirlerini dikkatle dinlemiş bulunuyo
rum. Bu hususta huzurunuzda kendi fikirleri
mi de serd etmek mecburiyetini duyduğum için 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Kanaatimce 18 nci madde yerine bir mad
dedir. 1 nci fıkrasında zaten Anayasanın zik
redilen 117 nci maddesine atfen Devlet Perso
nel Dairesi tarafından hazırlanacak bir yönet
meliği hâkim kılmaktadır. Devlet Personel 
Dairesi, genellikle bunun anaesaslarını belir
tecek ve bu esaslara göre diğer kurallar ken
dilerine mahsus olan yarışma sınavlarını dü-
zenliyeceklerdir. 

Personel Dairesi, misal olarak vereyim, Di
yanet işlerine ait, Vakıflara aidolan bütün 
teferruatı kontrol edecek, takibedecek bir güç
te midir? Bunu yapabilir mi? Elbette yapamaz. 
İşte kanun bunu getiriyor. Anayasanın madde
si eğer bunu gerektiriyorsa, zaten 1 nci fıkra 
bunu zikretmektedir, bu esasa değinmektedir. 
Devlet Personel Dairesinin bu hususta ayrı bir 

— 481 — 
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tüzük hazırlaması, ayn ayn kurumlarla ilgi
lenmesi zordur, güçtür. Bu gecikir. 

Ayrıca, Anayasanın o maddesine atfen yeni 
kanunları meydana getirmek de, zannediyo
rum ki, bu duruma göre Anayasaya aykuı 
olmasa gerek. Ben bunu yerinde buluyorum ve 
18 nci maddenin muhteviyatı kanaatimce uy
gundur, doğrudur, saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde baş
kaca görüşmek istiyen sayın üye?.. Buyurun 

Sayın Avşargil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
18 nci madde iyi düzenlenmiş bir madde

dir. Ben de bâzı arkadaşlarımızın bu konu
daki fikirlerine katılmıyorum. 

Enver Akova'nın izah ettiği' gibi, bu mad
de bir tüzük çatısı getirmiştir bize ve Per
sonel Dairesi anahatlannı tesbit edecektir. 
Personel Dairesi anahatlannı tesbit ettikten 
sonra, ilgili bakanlıklar kendi bünyesine ve 
özelliklerine göre bir imtihan, sınav yönet
meliği hazırlıyacaklardır ve buna göre sınav
lar yürütülecektir. Burada her hangi bir usul
süzlük, şu veya bu olduğu takdirde, zaten 
bugüne kadar mevcut mevzuatta da vardır, 
aynı komisyonlar tekrar bu imtihan evrakla
rını incelemek durumundadır. 

ıŞimdi böyle olunca, bunun üzerinde başka 
türlü yorumlar yapmak kanaatimce mümkün 
değildir. Ancak burada bir açıklık getirilebi
lir. Hiç olmazsa itiraz mercii alarak bir yer 
tanınabilir ve maddeye de açıklık getiril
miş olur. Bu bakımdan ben, maddenin Ana
yasaya aykınlığı filân konusundaki fikirlere 
şahsan iştirak etmiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın baş
kan, muhterem arkadaşlanm, 

Arkadaşlarımın fikirlerine hürmet etmek 
vazifem. Ancak, kusura bakmasınlar, yine de 
söylüyorum; Anayasanın 117 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında bulunan «nitelik» tâbirinin 
ağırlığı ile, tüzükteki koyduğumuz «nitelik» 
tâbirinin ağırlığı arasında fark vardır. Bi
risi diyor ki, «kanunla düzenlenir.» Bir me
muru alırken, onun niteliğini, onun vasıfla
nın kanunla düzenliyeoeksin diye emredi
yor, ama ona vabeste, ona bağlı olarak çı
karacağınız bir yönetmelikteki nitelik vasfı 

Anayasanınki kadar ağır ve yükümlü değil
dir. Aramızdaki çelişki de zaten budur. 

Arkadaşlanm der ki, iştirak etmiyoruz... 
İştirak edip etmemek kendilerine aittir. Yo* 
netmelikteki kolay; istediğin zaman ayarla, 
ama kanun öyle değildir. Burada evvelâ 
Anayasanın memura vermiş olduğu haklan 
vereceksin, ondan sonra diğerlerini tanzim 
etmek senin yetkindedir, olabilir. 

Diyor ki, Anayasanın 117 nci maddesinin 
2 nci fıkrası : «Memurlann nitelikleri, atan
maları, ödev ve yetkileri, haklan ve yüküm
leri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iş
leri kanunla düzenlenir.» özlük işleri dediği 
nedir? Memurun bütün hakları. O halde, 
«Kanunla düzenlenir» dediği halde biz diyo
ruz ki, hayır kanunla düzenlenmez, Personel 
Dairesine verecek olduğumuz yetki ile... Ne 
ile? Yönetmelikle düzenliyeceğiz diyoruz ve 
bu hakkaniyete uygun olacaktır. 

Ben hukukçu değilim, ama istirham ediyo
rum, senelerden beri burada bu işleri görürüz, 
şu maddeyi okuyup anlamak için bir hukukçu 
olmak veya olmamak mevzuubahis değildir. 
Yani şuradaki bulunan esas nedir? Diyor ki, 
bir memurun niteliği, bir memurun özlük hak
lan kanunla düzenlenir... Bunu başka türlü 
sen yönetmelikle nasıl düzenlersin? 

iSaygılar sunanm. 
BAŞKAN — Buyurun Saynı Arslantürk. 

MEHMET ASLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlanm, 

Ben de arkadaşlarımı bütün dikaktimle din
ledim. üzülerek arz edeyim ki, bunun Ana
yasa ile bir ilgisi olduğu kanaatine bir türlü 
varamadım. Kendim hukukçu olmadığım için 
bekili bir yanlışlık yapabilirim, fakat Ana
yasa ile bunun uzuktan yakından bir ilgisini 
göremedim. 

Memurlann niteliği 'meselesine gelince : 
Memurlann bir nitelik hikâyesi vardır. « Me
murlann niteliği zaten kanunla düzenleni
yor. Her hangi bir imtihan açıldığı zaman, 
her hangi bir memuriyet açıldığı zaman, o 
memuriyete girebilmek için kanundla zaten 
bâzı nitelikler vardır. O niteliği haiz olmı-
yan kimseler zaten bu memuriyete talibola-
mazlar. Talilbolamıyacağına göre, artık yö
netmelik şöyleymiş, böyleymiş, bunun bir rolü 
yok. Evvelâ belli şartlan, kanuni şartları 
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haiz olanlar bu imtihana talibolur. Bu kanun 
o niteliği, kanunun yazmış olduğu niteliği 
haiz olanlar nasıl imtihan olunacaktır, onu 
getirmektedir. Devlet Personel Dairesi ge
nel (olarak bunu ayarlıyacak. 
Bence kanun güzel düzenlenmiştir, anlıyabil-

diğim kadarı ile, pek hukukçu değiliz biz, .millî 
eğitimciyiz; «Yarışma 'sınavlarına» tabi ola
cağı genel şartları belirten bir tüzük Devlet 
Personel Dairesi tarafından hazırlanır.» Dev
let Personel Dairesi genel olarak bunu ayar
lıyacak. Ondan sonra d!a her bakanlık bu ge
nel şartlara uymak kaydı ile, kendi özellikle
rine göre bir yönetmelik hazırlıyacak. 

Bunun usullü veya usulsüz oluşu meselesi 
ayrı bir hikâyedir. Onun kendi prosedürü 
vardır, onun müracaat mercileri vardır, kazai 
mercilerden tutun da birçok yolları vardır. 
Onun burada pek yeri olmasa gerektir. Olsa 
olsa, burada bir ilaveyi de mutlaka yapmak 
lâzımigelirse, imtihan sonuçlarına adayların 
itiraz edebilmesine dair bir hükmün eklenmesi 
gibi bir şey düşünülebilir, ama buna pek 
de lüzum okuyabilir. Çünkü zaten daima ka
zai mercilere şikâyet etmek herkesin, her va
tandaşın hakkıdır düşüncesindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kifayeti 'müzakere takriri gel

miştir. 
Komisyon Başkanı Sayın Bayar, buyurun. 

PLÂN KOMÎSYYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, 

Yarışma sınavları ile ilgili maddenin tedvi
ni münasebetiyle arkadaşlarımızın Anayasa ay
kırılığı itirazlarından başlıyarak, tüzüklerin mu
ayyen merciler tarafından yapılmasına kadar 
birçok itirazlar oldu. Doğrusu bu madde hak
kında bu kadar geniş itirazların olabileceği hiç 
aklıma gelmiyordu. 

Sayın Hiçeriimezle reform meselesinde bir 
ortak görüşe varmaJk imkânını bir türlü bula
mıyoruz. Şimdi, reform telâkki edilen bir sis
tem ne olmalıdır? Katı, rijit hükümleri muhte
vi, zaman içinde zamanın getirdiği şartlara 
adapte olmıyan ve çok az bir süre geçtikten 
sonra eskiyen, gayrikabili tatbik hale gelebilen 
usullerin mecmuuna reform demenin imkânı 
yoktur. Reform karakteri taşıyan şey; zamanın 

içerisinde kendisini o yeni şartlara uydurma 
imkânını bulan esnek bir strateji, esnek bir sis
tem tasavvur etmek lâzımdır. 

Sayın Hiçerimez'in, Ö57 nin sınavlarla ilgili 
maddesini okuyup, bu tasarının getirdiği hü
kümler muvacehesinde, onu reform karakteri
ni taşıyan bir hüküm, bunu ise ondan rücu et
miş bir hüküm telâkki etmesini anlamak müm
kün değildir. 657 deki tedvin şekli kâğıt üze
rinde doğru gözükebilir, ama tatbikatı gayri-
mümkün hale getiren, tatbikatta büyük güçlük
ler çıkaran bir sistemi de getirdiği de ortada
dır. 

Değerli arkadaşlarım; Erzurum'un bir kaza-
sındaki Maliyeye alınacak bir kâtip için, Dev
let Personel Dairesini mobilize edecek, bütün 
geniş bir personel hareketliliği yayacak, bütün 
Türkiye'de geniş bir kadro ile bu imtihan he
yetlerini murakabe edecek bir organizasyona 
götürmenin hem faydası yoktur, hem de lüzumu 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bütün mesele şudur; 
kanun tedvininde bizim kafalarımıza hâkim olan 
bir şey var, şüphecilik hâkimdir; bu kanun mü
nasebetiyle Bütçe Komisyonunda ve dün de bu
rada müşahade ettik, Meselâ, Bakanlar Kurulu
nun 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceler için yetkisini 
tartışırken bir şüphe esasına dayanan, idareden 
şüphe içinde bulunduğumuzu yansıtan beyanlar
da bulunuyoruz. Aslında bu madde fevkalâde 
iyi tedvin edilmiştir, hattâ Devlet Personel Dai
resini, bundan evvelki maddede olduğundan da
ha etken bir şekilde meselenin içine sokmakta
dır. Devlet Personel Dairesi genel esaslarını ha
zırlıyacak, bu esaslara, bağlı olarak kuruluşlar 
âmtihan yönetmelikleri yapacaklar ve bu şart
lar, bu muamelenin bütün seyri esasında Dev
let Personel Dairesinin genel kontrolünü gerek
tirecek... Bu, kâğıt üzerinde güzel gözükmeye
bilir, fakat pratiktir, gerçeğe uygundur ve tat
bikatı kolaylaştırıcıdır. 

Şimdi, Anayasaya aykırılık mevzuunda Sayın 
Aslantürkiin ifade ettiği son derece veciz be
yana bir şey ekliyecek değilim. Sayın Aslan-
türkHin ifade ettiği gibi, memurların nitelikle
ri, Devlet memuru olacak kişilerde aranılacak 
vasıflar zaten bu kanunda var. Bu vasıfları 
muhtevi kişilerin imtihan şartları bir yönetme
likle tesbit edilecek. Türkiye'de bugün tatbika-
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ti olan binlerce imtihan yönetmeliği vardır. Ana
yasaya aykırılık iddiası da hiç ileri sürülmemiş
tir. 

Bu kadar teferruatlı meselelerde Anayasa
ya aykırılık iddiasını çok sık dile getirmek, bir 
tehlikeyi davet eder gibi gözüküyor bana. Ha
kikaten çok ciddî bir Anayasa İhlâli veya aykı
rılığı karşısında, bu kadar küçük teferruatta 
Anayasa aykırılığj iddiası bulunduğu için, Ana
yasa aykırılığı iddialarının karşısında bize bir 
muafiyet gelecek, bu endişemi ifade etmek isti
yorum. 

Değerli aıflcadaşlarım; Sayın Uzuner ve Sa
yın Aslantürk dediler ki; «Bir itiraz noktası 
konsun.» 

Değerli arkadaşlarım, bu bir idari işlemdir. 
Her idari işleme karşı şikâyet hakkı, Anayasa
nın tanıdığı genel haklardan biridir ve bir idari 
işlemdir. O itibarla kanuna yazılmamıştır. Bir 
flfenel hüküm ve herkese tanınmış bir Anayasa 
hakkıdır. Bunun yolları bellidir, açıktır. O iti
barla bir şikâyet hakkı gibi bir hususun kon
ması lüzumlu değildir. 

Metnin aynen kabulünde isabet vardır, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, son söz sizin. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Vazgeçtim efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, soru sormak istiyorum. 

BALKAN — Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENİÎR (Trabzon) — Sayin Baş
kan; Komisyon Başkanı arkadaşımızın, «Ana
yasadan sık sik bahsedilmesi tehlikelidir.» de
mesinden ne kas deştiğini öğrenmek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Sayın Şener, ben kastımı 
ifade ettim. Çok ufak meselelerde Anayasa ay
kırılığı iddiaları o kadar yaygın, o kadar alışı
lagelen bir usul oldu ki, birçok ciddî Anayasa 
aykırılığının ortamında, bu kadar teferruatlı 
hâdiselerde Anayasa def isinde bulunmak, cid
dî bir mesele karşısında artık muafiyetimizi te
sis etti. Ben bunu, sisi kınamak için değil, ge
nel bir kaide olarak söyledim. Anayasaya aykı
rılık meselesinde, aykırılığa ait bir husus yok. 
Şahsi kanaatim o, arkadasınız da söyledi, ama 
her meselede Anayasa aykırılığı, her' hâdisede 
Anayasa aykırihğı kanun tedvin etmek temayü

lünü kırar, bu sloganları kullanma bir muafi
yet tesis eder ve çok ciddî meseleler karşısinda 
da reaksiyonumuzu kaybederiz diye endişemi 
ifade ettim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan; bu madde gereğince, Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanacak tüzükte, ku
rumlardaki sınav kurullarının nitelikleri, mahi
yetleri hakkında esaslar yer alacak mıdır, ahnı-
yacak mıdır? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Alacaktır efendim. 

Teşekkür ederim, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Başkaca görüşecek Sayın üye?.. 

Yok. Bu sebeple kifayeti oya arz etmiyorum. 
Takriri? okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kânun ta
sarısının 18 nci maddesinin tasandan çıkarılma
sını saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Sayın Hiçerimez, 

takriri izah etmek üzere buyurun. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel konuşan Sayın; Komisyon Baş
kanı takririmizle ilgili olarak yaptığı konuşma
da, bizim reform anlayışımızla çelişi içinde ol
duklarını söylediler. Bunun böyle olması da ta
biîdir. 

Reform güç halledilen bir meseledir, tatbiki 
de güçtür. Reform cesaret meselesidir, kuvvetli 
olmak meselesidir. Reformu güçlü olan insanlar 
yapar. 

Şimdi,''857 sayılı Kanunun ilgili maddesinde 
bir cesaret gösterilmiş, 160 sayılı Kanuna saygı 
duyulmuş ve bu kuruluğun gözetim ve deneti-
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mi altında imtihanların yapılması, kurumlar ara
sındaki sınavların yine Devlet Personel Dairesi 
tarafından yapılması, kurumlar içindeki sınav
ların Devlet Personel Dairesinin hazırlıyacağı 
yönetmelikler istikametinde kurumlarınca yapıl
ması, kamu personelinden bu sınavlardan mağ
dur olduğunu zanneden veya hakikaten mağdur 
edilmiş olanlar varsa, bunların da itiraz mercii
nin Devlet Personel Dairesi olması gerektiğiı öne 
sürülmüş ve önerilmiştir. 

Demek ki, birbirini zincirleme sigorta eden 
ve kamu personelinin keyfî birtakım davranış
lar altında ezilmemesini ve haksızlığa uğrama
masını öngiörmüştür. 

Sayın Komisyon Başkanı derler M»; «657 sa
yılı Kanunun eski hali çok daha kati idi, yönet
melikleri Personel Dairesinin yapmasını öneı> 
yordu.» 

Çok rica edeceğim, her ikisini de iyi tetkik 
edip buraya çıksınlar. Kendi getirdikleri tasa
rı, «Yarışma sınavlarının taJbi olacağı genel şart
ları belirten... Devlet Personel Dairesi tarafın
dan yapılır.» diyor. Demek ki eski hükümde de 
var, yeni hükümde de var. Yenisinde yokmuş 
gibi ifade etmek, Yüce Kurulunuzu, - tabiî kas
ten yapıyorlar demiyorum - yanıltmak olur. 

657 sayılı Kanunun 50 nci maddesi biraz 
evvel müzakeresini yaptığımız tasarının 18 nci 
maddesine tekabül etmektedir. 18 nci madde, 
657 sayılı Kanunun 50 nci maddesinden çok ge
ridir, reformist hüviyet taşımaz, kamu perso
nelin^ himaye eden, onu haksızlıklar karşısında 
itiraz mercilerine götüren hüküm taşımaz. O ba
kımdan çıkartılmasını ve 657 sayılı Kanunun 
50 nci maddesinin uygulanmasını, bunun kalk
ması suretiyle teminini saygılarımla rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez'an verdiği tak
rire Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

18 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 53 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

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

Madde 20. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 54 ncü maddesinin son fıkrası kal
dırılmıştır. 

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

Madde 21. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Adayların yetiştirilmesi: 
Madde 55. — Adaylar, görev alacakları ku

rumların bu kanunun 214 ncü maddesinde gös
terilen hizmetimi eğitim yönetmeliklerinde be
lirtilen usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Adaylık süresi içinde göreve son verme : 
Madde 56. — Adaylık süresi içioıde hal ve 

hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak du
rumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yap
ma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları 
tesbit olunanların kurumlarının değerlendirme 
kurulları kararı ve atamaya yetkili âmiri'n ona
yı ile adaylık devresi içinde ilişikleri kesilir. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş
kan, istirham ediyorum, üçüncü defa söylüyo
rum, konüşmıyacağım, bir hususun tavzihini 
istiyecektim... 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun ihdas 
etmiş olduğu karardan haberdar olmadığınız 
tahmin ediyorum; «Tadil teklifi verilmiyen 
maddeler müzakereye vaz'ediümiyecektir.» diye.. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Müzakere 
açılsın demedim. 

BAŞKAN — Efendim o doğru değil mi 
idi? 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Ayrı ayrı 
şeyler. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Üyenin soru 
hakkını kaldıracak karar alınamaz. 

BAŞKAN — Bu kararı Genel Kurul aldı, 
bendeniz yapmadım efendim. Ben kararı tatbik 
etmekteyim. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — İçtüzü- | 
ğe karşı karar almamak lâzımdı. 1 

BAŞKAN — Kararı Genel Kurul almış, Grup- I 
lar talkrft,' vermiş, niçin tartışıyorsunuz efendim? 
Arzuya uymıyan her şey tartışma konusu olur- I 
ısa, sonra alman kararların kıymeti kalmaz. Su- I 
al sormak için görüşme açmak lâzım. I 

Madde 23. — 657 sayılı Devlet Memurları I 
Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde I 
değiştirilmiştir : I 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık : I 
Madde 57. — Adaylardan adaylık süresi so- I 

nunda yapılacak sınavlarda veya değerlendir- | 
melerde başarı ğösteremiyenleriqı, haklı bâr se- I 
bebe dayanmaksızın bu sınavlara girmiyenlerin, I 
kurumların değerlendirme kurullarının kararı I 
ve atamaya yetkili âmirin onayı ile görevlerine I 
son verilir. I 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde tadil I 
teklifi vardır. Görüşmek istiyen sayın üyeleri I 
arz ediyorum: Sayın Uğrasızoğlu, Sayın İlhan I 
Açıkalın söz almış bulunmaktadırlar. Sayın I 
Uğrasızoğlu, buyurunuz. I 

PAHRt UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, rayın üyeler; I 

23 ncü maddenin tadil ettiği 57 nci madde- I 
ye göre; adaylık süresi sonunda başarısız du- I 
rumda bulunan kimselerin ne şekilde işlerine I 
son verileceği açıklanmaktadır. I 

Bundan evvel kabul buyurduğunuz 18 nci I 
maddeye göre, sınavlar Devlet Personel Daire- I 
si tarafından tesbit edilecek bir tüzüğe göre I 
kurumlarınca yapılacaktır. Adayların yetişti- I 
rilmesi gene bir tüzüğe, yönetmeliğe göre ken- I 
di kurumları bünyesi içinde olacaktır. Adaylık I 
süresi sonunda bu kimselerden başaramıyanla- I 
rm işlerine son verilmesi de gene bu kurumlar I 
tarafından yapılmaktadır. 57 nci maddenin bi- I 
rinci satırında; «Adaylardan adaylık süresi so- I 
nunda yapılacak smavlarada veya değerlendir- I 
melerde başarı gösteremiyenler» ifadesinde, I 
«veya» kaydı vardır. Yani burada kurumlar I 
adaylık süresi sonunda ya sınav yapacaklar ve- I 
yahut da bir değerlendirme yapacaklardır. Bu- I 
nu Türkiye çapında düşünecek olursak, her vi- I 
lâyette, hattâ Hükümet merkezinde işe son ver- I 
me bu suretle iki yoldan olacaktır: Ya sınavı I 
başaramamış olmak gerekiyor veyahut da de
ğerlendirme komisyonunun karar vermesi gere- I 

kiyor, iki şık kabul ediliyor. Yani «veya» ekiy
le, «veya» edatiyle iki şık kabul ediliyor. Şim
di böyle olunca, memleketin her tarafında bu 
iki yoldan birisi uygulanacaktır; ya sınav ya
pılacaktır veya değerlendirmeye başvurulacak
tır. Bu doğru bir şey değildir; bir bütünlük 
arz eden reform tasarısı içerisinde iki farklı 
sistemin uygulaması doğru olamaz. Ya sınav 
herkes için şarttır veya sınav yoktur, değer
lendirme esastır veyahut da her aday için sı
nav ve değerlendirme vardır. 

Kanaatime göre, maddede tedvin edildiği 
gibi bir sınavdan geçirmek ve adayın genel du
rumunu, davranışlarını bir değerlendirmeye ta
bi tutmak en doğru yoldur. Bu takdirde «veya» 
kelimesinin, «ve» şeklinde düzeltilmesi zaruridir 
kanaatindeyim. Bu, idarede bir usulü yekne
saklığa götürür ve doğru yol budur. Evvelâ 
aday bir imtihandan geçirilir usulen, bu imti
handa başarı gösteriyorsa umumi ahvali de 
göz önüne alınır, değerlendirme komisyonu ta
rafından hakkında hüküm verilir, Şayet yalnız 
imtihanla başarısızlığını tesbit edecek olursa
nız veya yalnız değerlendirme usulüyle başa
rısını tesbit edecek olursanız iki farklı muame
leye tabi olmuş olur, bundan eşitsizlik doğar, 
sızlanmalar, şikâyetler doğar, bütünlük bozu
lur. 

Binaenaleyh yüksek komisyon bu «veya» ke
limesini «ve» şeklinde düzeltirse çok âdilâne 
bir iş yapmış olur, müsavat ve birlik sağlan
mış olur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Açıkalın, buyu
runuz. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Çok değer
li arkadaşlarım, 

Bu kanunun çok önemli olması dolayısiyle 
ve müzakerelerin de az zamanda ve isabetli 
olarak yürütülmesi bakımından bir önerge usu
lünü kabul ettik. 

Değerli arkadaşlarım, bunu kabul ederken 
gayemiz fuzuli zaman israfını önlemek
tir, ama bunu kabul ederken haklı 
tereddütlerimizin, küçük ricalarınızın da 
ortadan kaldırılmasını arzu etmiyorduk. Ba
husus Sayın Başkanın deminki muamelesi do
layısiyle üzüntümü arz etmek isterim; ben sık 
sık sual soran ve sık sık kürsüyü işgal eden ar
kadaşlardan değildim. 
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Değerli arkadaşlarım, 56 ve 57 nci madde
ler, yani 22 ve 23 ncü maddeler müştereken 
okunduğunda bir adaletsiz durum ortaya çık
maktadır. Bu adaletsiz durum şudur: Bir yan-
den memura, memur »adayına; türlü tüzükler
le türlü usullerle imtihana girme hakkı veriyoruz; 
bir yandan da başındaki âmirin tamamiyle keyfî 
tutumuyla imtihana girme hakkını vazifesinde ne 
kadar başarılı olursa olsun, va;zifesine, deva
mında, iş ve bilgi kabiliyetinde ne kadar ba
şarılı olursa olsun, âmirin keyfî kararı ile - De
ğişik şartlara göre bu olabilir; her ne kadar 
değerlendirme kurulu deniyorsa da, aynı daire
nin değerlendirme kurulu aynı dairenin baş
kanı olduğuna göre, basit olarak; bıyığı aşağı 
sarkmıştır adayın, ben bunu beğenmedim, se
nin hal ve tavrını memuriyetle bağdaşmaz gö
rüyorum diyerek - bunun imtihana girmesine 
mâni oluyoruz. Bu yönde - her n« kadar 22 nci 
madde geçmiş ise de 22 ve 23 ncü maddeleri 
müştereken okuduğumuzda, gerek adaylık dev
resi içinde ilişkilerin kesilmesinde, gerekse 
gerekse adaylık devresinden sonraki imtihanı 
kazandığı zaman; yine âmire geniş, hattâ ka
nun üstü yetkiler verildiği kanısındayım. Nite
kim imtihanı kazanmış olan aday yetkili âmirin 
kararı ile, onayı ile memur olabildiği gibi, yi
ne aynı şekilde değerlendirme kurulları kararı
na ilâveten yine yetkili âmirin onayı ile vazi
fesine son verilebilmektedir. 

Benim istirhamım; madem ki çok esaslı im
tihanlardan geçirmekteyiz, çok esaslı tüzükler
den, yönetmeliklerden geçirmekteyiz, bu ara
da dairenin âmirine vereceğimiz geniş yetki, 
türlü suiistimallere sebebiyet verebilir. İmkânı 
varsa bu maddedeki âmire verilen yetkinin kı
sıtlanmasını ve imtihanda aldığı derecenin ön-
plâna çıkarılmasını arz ediyorum. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
buyurunuz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

23 ncü madde, adaylık süresi sonunda başa
rısızlık durumunu, dolayısiyle adayların ayrıl
ması hükmünü getirmektedir. Bir defa bir me
mur adayı bir sınavdan geçtikten sonra o mües
seseye, o daireye alınmaktadır. Bu adaylık sü
resi içerisinde başarılı olmıyabilir, muayyen öl

çülerde o işte başarılı olmıyabilir. Elbette ba
şarılı olmıyan bir adayın memuriyet kadrosuna 
geçirilmesi istihdam edilmesi doğru değildir. 
Ancak bu aday için hemen «başarısızdır» diye 
yetkili kurul kararı ve âmirin onayı ile görevine 
son verilmesi de doğru değildir. Çünkü, bir 
defa acaba bu memurun başarısız oluşunun ne
denleri, sebepleri nelerdir? Evvelâ bunu araş
tırmak gerekir. Çeşitli psikolojik sebepler var
dır, sosyal, iktisadi ve saire sebepler vardır. 
Bütün bunları dikkate alarak, yani o memur 
adayını başarısızlığa götüren nedenleri dikka
te alarak, hiçolmazsa eğer memuriyet durumu 
müsait ise başka bir yere nakletmek suretiyle 
bir yıl daha denemek faydalı olur. Çünkü bir 
imtihandan geçirmek suretiyle alıyoruz, imti
handan geçirmek suretiyle aldığımız bir insa
nın hemen çeşitli nedenlerle görevine son ver
mek doğru olmaz kanaatindeyim. Bu hususta 
verilmiş bir önergem yok, ancak Sayın Komis
yon bunu dikkate alır da; başarısızlığı tesbit 
edilen bir adayı bir yıl daha denedikten sonra 
aynı işlemi yapacak olursa, iş her halde daha 
normal olur kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyuru
nuz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşımız Uğrasızoğlu'nun teklifi 
kanaatimce uygundur. Bu tasarının anahedefi 
memurlara mahsus olmak üzere imtihan oldu
ğuna göre ayrı olarak «veya» edatının konması 
suretiyle âmire ikinci bir yetki tanınmaktadır. 
Bir memurun adaylık süresinin sonunda sınava 
tâbi tutulmak suretiyle başarı sağladığı takdir
de, değerlendirmede eğer o memurun ahlâki ve 
diğer yönlerden her hangi bir durumu kendisi
nin aleyhinde veya lehinde ise, âmir, sınavi ile 
iktifa edebilir, değerlendirmeye tabi tuıtmı-
yabilir. Binaenaleyh, kendi görüşüm; teklifim 
olmamasına rağmen, Sayın Uğrasızoğlu arkada
şımızın önergesini olumlu karşılıyorum. Muhte
rem arkadaşlarımızın ve Sayın Komisyonumu
zun bu önergeye «evet» diyeceğini ümidediyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyuru
nuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Tasanda getirilen metin her anlamda, hem 
ihtiyaca karşılıktır, hem de Türkiye gerçeklerini 
son derece iyi yansıtan bir maddedir. Şimdi 
burada beyan edilen bâzı mülâhazaların neden 
vâridolmadığmı kısaca arz etmek istiyorum. 

Bir arkadaşımız buyurdular ki, bu «veya», 
«ve» olacaktır. Bu çok yanlış bir görüştür. Bu
nu «ve» yaparsanız, o zaman bir adayın aday
lığına son verebilmek için hem yapılacak sınav
larda başarısız olması, hem değerlendirmelerde 
başarısı olmaması lâzım gelecek. Yani iki 
şartı birden anyacaksmız. Halbuki müessesele
rin bir kısmı adayları asalete geçirirken sınav 
yapabilir, bir kısmı değerlendirme müessesesiy
le bu işi görmeye çalışabilir. Eğer buna «ve» 
derseniz, iki müesseseyi birden işletmeye mec
bur bırakırsınız . Buna ihtiyaç yoktur, zaruret 
yoktur. Buna ihtiyaç olması halinde müessese
nin ikisini birden yapması esasen bu metinde 
mümkündür. O itibarla bu «veya» nın «ve» ol-
ması maddeyi perişan eder. Varidolmıyan bir 
mülâhaza olduğu kanısındayım. 

Adayın başarısızlık sebepleri üzerinde dura
lım. 

Zaten iyi bir âmir umumiyetle memuriyete 
yetiştirmek istediği arkadaşını yakından izler. 
Değerlendirmenin içerisinde, adayın özel haya
tının birtakım zorlukları filân varsa, bunları 
hesaba katmak vardır. Yalnız açıkça söylemek 
lâzımdır ki, Türkiye'de memur, genellikle bir 
defa memuriyete geçti mi ondan sonra âmirleri
ne karşı gerektiği kadar bağlı, saygılı ve bilhas
sa işine bağlı olmıyabiliyor. 

Âmirlerine saygılı olmasını ben işine bağlı 
olması, saygılı olması şeklinde anladığım için 
söylüyorum, yoksa şahsa saygılı olmanın önemi 
yok. Yani yavaş çalışan, işini savsaklıyan me
mur tipi, Türkiye'de az rasladığımız memur tipi 
değildir arkadaşlar. Vatandaşların çoğu kere 
kamu idarelerinden şikâyet etmelerinin başlıca 
nedeni, memurun işindeki disiplinsizliğidir. Geç 
gelmeler, şunlar, bunlar, Size küçük bir hâtıra
mı arz etmek istiyorum. Bendeniz bir bakanlı
ğın teknik bakımdan başına (geldiğim zaman, 
dilekçelere ve muamelelere geç cevap vermeden 
geniş ölçüde şikâyet olduğunu müfettişliğimden 
bilirdim, bunu önlemek istedim. Bir tamimle de
dim ki, onbeş gün içerisinde - kanunlarımız da 
bunu emreder - her muameleye cevap verilecek

tir, her dilekçeye cevap verilecektir, kimse on-
Ibeş günden fazla evrakı masasında bekletmiye-
cek, eğer bekletmesi zaruri ise bunun nedeni ya
zılacak ve herkes bir üst âmirine bildirecek, size 
iki ay müddet veriyorum, herkes iki ayda ma
sasını temizlesin, iki aydan sonra geciken evra
kın listesini istiyorum, dedim. Hayretle gördüm 
ki, iki ay sonra önüme gelen liste beş - altıyüz 
sayfalık kitap idi. Ondan sonra da neden acaba 
vatandaş kamu idaresinden şikâyetçidir, neden 
öğretmenlerimiz şikâyetçidir diye dert yanarız? 
Neyse, ben tabiî konuyu dağıtmak istemiyorum, 
fakat memurların, haklarını teminat altında 
tutmak, onların yükselme ümit ve arzularını te
minat altında tutmak, onlara daha iyi vazife gö
rebilmeleri için her yardımı yapmak evet, fakat 
bunun hemen yanında disiplinli, çalışan ve işine 
sahip bir memur olmasını istemek de olmalıdır. 
Onun için bu madde hattâ bir ölçüde yetersizdir 
derlerse, katılacağım, ama kanaatimce arkadaş
larımız bunu en insaf ölçüsü içerisinde getirmiş
lerdir. Aynen kabulü uygun olur. Yapılacak de
ğişiklikler maksattan idareyi yozdurur. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdenoğlu. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer
li arkadaşlarım, 

Tasarının önemli maddelerinden birisi üze
rinde müzakere yapılıyor. Müsaadenizle burada 
bir gerçeği tesbit ederek sözlerime başlamak is
tiyorum. O da şudur : 

Türkiye'de memur tarafından sevilen âmir, 
memurunu çalıştırmıyan âmirdir. Ne yazık ki, 
memleketimizin gerçeği budur, tşte reform iddi-
asiyle huzurunuza gelen bu tasarı eğer bu zih
niyeti değiştirecek istikamette Devlet hayatında 
bir netice alacaksa, bir sonuca varabilecekse, o 
zaman bu madde bir hüküm, bir kıymet ifade 
eder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de memur çalıştırmada disiplinsiz

lik vardır. Bu bir gerçektir. Devlet hayatında, 
kamu hizmetlerinin görülmesindeki büyük bu
nalımımız buradan gelmektedir. Âmirin memur 
üzerinde disiplini yoktur ve halkla geniş ölçüde 
temas eden memurlar arasında, maalesef, vazi
feye sevk edilmesi ve tedibedilerek, cezalandırı
larak sevk edilmesi lâzımgelen insanlar da mev
cuttur. Şu veya bu saikle bilhassa taşrada, ma-
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hallî politikacıların desteğindeki - altını çizerek 
konuşmak istiyorum - mahallî partizanların des
teğindeki bâzı memurlar âmirlere karşı cephe 
alarak, devlet içinde devlet grîbi hareket ederek 
vatandaş hizmetlerine bigâne kalmaktadırlar ve 
âmirlerin bu memurlar üzerinde, vazife yaptır
mak endişesi ile müeyyide tatbik etmeleri aleyh
lerine olmaktadır. Bu, büyük bir bunalımdır. 
Bir kazada, bir kaymakam eğer memurunu ça-
lıştırmıyorsa, kendi haline bırakmıışsa şu veya 
bu gayrimesul siyasi kademelerin emrine gir
miş ve o gayrimesul siyasi kademelerin adamla
rını eğer koruyorsa, bu kaymakamın adı «baba 
kaymakam» dır, «baba adam» derler. Biliriz, bir 
umum müdür gevşekse, «ne iyi adam» denir. 
Memleketimizin gerçeği budur, bunu tesbit ede
lim. 

Şimdi, eğer bu maddeyi şu veya bu şekilde 
dejenere edecek istikamette bir hüküm getire
cek olursak çok yazık olur. Aslında adaylık sü
resi sonunda başarı gfcsteremiyen, moral niteliği 
bakımından, karakteri bakımından ve bilgi ye
teneği bakımından yeterli olmıyan adayların, 
adaylık süresi sonunda sürelerinin bir yıl daha 
uzatılması bu maddeyi dejenere eder, inancın
dayım. Memur üzerinde disiplin tesis edilmeli
dir, âmme hizmetleri selâmetle yürütülmelidir. 
Burada mümkün olsa da değerli arkadaşlarım 
bu maddeye bir hüküm ilâve edebilsek çok 
isabetli olur. Değerlendirme komisyonları me
murların niteliklerini tesbit ederken; keşke 
şahsiyeti olan, sorumluluk alabilecek cesur me
muru teşvik için, değerlendirmek için; cesaret
li, sorumluluk yüklenebilen ve bu gibi büyük 
vasıfları getirmiş olsaydı, «Bu vasıflardan yok
sun olan memurun, adaylık sonunda yahut 
adaylık süresi sonunda vazifesine nihayet ve
rilir» şeklinde bir hüküm getirmiş olsaydı, bü
yük bir takdirle bu maddeyi tesbit etmek ister
dim. Bunu çok isterdim. Memleket bunun çok 
ıstırabını çekiyor. 

öyle ise, istirham ediyorum, madde bu ha
liyle münasiptir, uygundur. Âmme hizmetierinin 
selâmetle yürütülmesi bakımından maddenin 
bu şekilde geçmesinin çok faydalı olacağı inan
cındayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mehmet As-
lantürk. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Bu kanun maddelerinden benim anlıyabil-
diğim, adaylar hakkında adaylık süresi sonun
da ya sınav yapılacak veyahut da değerlendir
me komisyonları taarfından değerlendirme ya
pılacak. 

Bu itibarla, Nuri Bey arkadaşımızın dediği 
gibi «veya» kelimesinin burada kalması daha 
doğru olacaktır, «Ve» kelimesine lüzum yoktur. 

Adaylık süresi ile ilgili cümlenin sonunda 
«Değerlendirme kurullarının kararı» denmiş, 
«değerlendirme veya sınav kurullarının kararı'» 
denmesi zannediyorum ki, maddeye daha sara
hat verecektir. Madem ki, adaylık süresi sonun
da ya sınavlar yapılacak veya değerlendirme 
kurulları tarafından değerlendirilecek; o hal
de maddenin daha vuzuha varabilmesi için, 
«kurumların değerlendirme veya sınav kurul
larının kararı ve atamaya yetkili âmirinin ona
yı ile görevlerine son verilir» denilmelidir. 

Yalnız burada ben komisyondan bir nokta
yı öğrenmek istiyorum: Burada, başarı göste-
remiyen bir memur, acaba bütün ömrü haya
tında bir daha memuriyete giremiyecek midir? 
Bunda tereddüdüm var. Bir defa, meselâ aday
lık sonunda yapılan bir imtihanda başarı gös
teremez, fakat bilâJhara kendisini yetiştirir, 
tekrar aday olabilme hakkını alır. Yukarda 
izah ettiğim şekilde başarı gösteremiyen aday, 
acaba bütün hayatı boyunca memur olmak 
hakkını tamamen mi kaybeder? Onda biraz 
mütereddidim. Komisyonun bu hususta gerek
li açıklamaları yapacağı ümidi ile hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Mevcut madde üzerinde görüşüm odur M, 
gayet yerinde Ve esaslı tedvin edilmiştir; hem 
sınavı, hem de değerlendirmeyi esas kabul et
miştir. Bir aday memur alınır, harika çocuk
tur, müstesna kabiliyetleri vardır, ama o mes
lekin kendine has örf, âdet ve geleneklerine 
uymamaktadır. Vazifesinde ve dairesinde hu
zursuzluk yaratacak, daha ileri kademelere 
gittiği zaman Devlete ve memlekete felâket 
getirecek tipte, inançta kimseler de olabilir. 
Kötü doktrinlerle dolu olabilir. Devletin birli
ğini, bütünlüğünü sarsıcı inançta, yolda akıcı 
kişiler, gençler de olabilir, insandır bu. Âmir 
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diyeceksiniz, âmirin takdir hakkını tanıyacak- T 
siniz. İmtihanda kabiliyetleri tesbit edilebilir, 
ama âmirin kendi görüşüne göre o adayın va
zifede kalışı, gelecekte meslekin birliğini, dir
liğini huzurunu bozucu veya Devlet ve mille
tin bütünlüğünü başka âleme götürücü içti-
hadları tesbit edilebilir. Böylesinin memuri
yetten tasfiyesi yolunda âmirlerin ve değer
lendirme kurullarının salâhiyetlerinin bulun- I 
masını ben memleket ve milletimin selâmeti I 
namına hayırlı görmekteyim. Her şeyi ka- I 
ııunlarla tedvin edip, çerçeveliyemezsiniz el- I 
bette kanunların çerçeveliyemediği birçok boş
luklar olacaktır. Bunları doldurmak da o va
zifeyi yöneten idare âmirinin şahsiyetinin, ki- I 
siliğinin etkisi olacaktır. Geliniz, mesuliyeti I 
üzerine alan, dairenin başında âmir olan kişi- I 
nin, maiyeti üzerinde not verme, sicil verme I 
durumu «meslek için hayırlıdır» veya «hayır- I 
h olmıyacaktır» gibi hüküm verme karar ve I 
kanaati bulunsun. Ben, maddeyi bu açıdan ye
rinde ve değerli bulmaktayım. Saygılarımla, I 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru- I 
nuz efendim. I 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; I 

Bu madde aslında yerinde bir maddedir. I 
Disiplini getirmektedir. Memuriyete girerken, I 
adaylık zamanında, bilhassa adaylık süresi so- I 
nunda başarısız olan bir memuru elbette ki, I 
Devlet sinesinde beslemek veya tutmak doğru I 
değildir. I 

Yalnız bir tarafı noksandır. Yetiştirenle- I 
rin de bunda kabahatleri vardır. Yani düşü- I 
nünüz ki, hangi fakülteden mezun olursa ol- I 
sun, mezun olduğunuz zaman ilk defa size ha- I 
vale edilen bir dilekçenin muktazası tâyin edil- I 
miş de olsa kıymetlendirmeniz mümkün değil- I 
dir. Oradaki daire başkanı, daire âmiri veya I 
müdürü, şefi, sizi bu konuda yetiştirmezse ye- I 
ni asalete tâyin edilmesi için lâzımgelen fak- I 
törler kendisine verilmiyen memur elbette bu- I 
rada pek de haksız olmasa gerektir. Hangimiz I 
fakültelerden mezun olduğumuz zaman bu da- I 
ire hizmetlerini rahatlıkla bilen kişiydik? I 

Bâzı arkadaşlar diyebilir ki, öğrenme ka- I 
biliyeti olmalıdır. Her insanda doğuştan, geno I 
tipinde bir öğrenme kabiliyeti vardır. Ama di- I 
şarda bulunan faktörlerin buna müessir ola- | 
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rak o genotipte bulunan vasıfların ortaya çık
ması elbette ki, o insanların kabiliyetlerine 
bağlıdır; bu kabiliyetleri teşvik edecek olan
ların da âmirler olması lâzımdır. Bir müdürün 
yanında yetişirsiniz, o müdür sizi gayet iyi ye
tiştirir. Zaten onun da övgüsü o olur. Ama bir 
müdürün yanında olursunuz, bakarsınız M, si
ze evrak havale etmez. Yaptığı evraklarla sa
dece sizi böyle elinin tersi ile iter. Siz nasıl 
yetişeceksiniz? Mümkün değildir. Bir vali size 
havale eder; nüfus dairesine, tapu dairesine 
ve saireye, muktazasmı tâyin eder veya bir is
tifham işareti koyar, fakat o memur hâlâ o is
tifhamın «görüşelim» mânasında olduğunu 
bilmez, ama bunu ona öğretmezseniz olmaz. 
Tezkiyeler zaten mühürlü bir çekmecenin için
de, akşam giderken de bakar, çekmeceler açık 
mı, kitli mi diye. Kusurlarını bilmesi mümkün 
olmıyan kişiler... Şimdi bu madde ile diyoruz 
ki, eğer muvaffak olamazsa bütün kabahat 
kendilerinindir. Maddenin işte bu kısmı nok
san. Yoksa ben maddenin memur disiplini yö
nünden bu şekilde tedvinine taraftarım, ama 
başarılı olamazısa bütün kabahat memurun 
kendisinde değildir, yetiştirmek durumunda 
olan âmirlerinin de bunda kusuru vardır. He
men getirin bakayım, senin kaşın elâ değildir, 
altına bir imza, bir onay güle, güle., öyle de
miydim, onun hakkını da koruyalım. 

Sayın Mehmet Arslantürk arkadaşımızın 
söylediğini kabul edemiyorum. Gerçi arkada
şımız sorusunu buradan Komisyona yöneltmiş
tir, ama ben burada bu konuya temas etmek 
mecburiyetindeyim. 

Arkadaşımız der ki, acaba imtihanda mu
vaffak olamayınca işten çıkardığınız bir me
mur başka devlet işine giremiyecek midir? 
Burada benim anladığım şudur : Burada böy
le bir hüküm yoktur, başka bir işe girmesi lâ
zımdır. Bunun burada Komisyon tarafından 
tescil edilmesini istiyorum. Tapu dairesinde 
muvaffak olamadım, gideceğim bir imtihana 
daha girip başka bir yerde memur olacağım. 
İlk girmiş olduğum işte kabiliyetim yoksa, 
başka bir yerde kabiliyetimin olacağı muhak
kaktır. Böyle, adaylık süremde bana bir onay
la güle güle dediniz, ama en azından bir ziraat 
dairesinde, orman dairesinde, belki personel 
dairesinde, hani var ya, oraya biraz yaklaştı-
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ralım da belki daha iyi yetiştirirler, belki ora
da daha kabiliyetli olurum. Maliye dairesine 
gireceğim. Bu hakkı benden kimse almamış
tır, almaması lâzımdır. Benim anladığım bu
dur, bilmiyorum Komisyon bu konuda ne dü
şünür, ama bilhassa burada adaylığa verdiği
niz bir memurun, «yetişmedi» diye kabahati 
sadece o memurda aramak doğru değildir, onu 
yetiştirmeyen âmirlerin de burada kabahati 
vardır. 

Müfettişlik bizde bir öcü mahiyetine 
getirilmiştir. Acaba ambarda noksan var mı
dır, defterlerde tahrifat varandır, makbuzda 
noksanlık var mıdır, onu tesbit eder, hemen 
gider mühürler her tarafı. Müfettişlik sadece 
bu demek değildir. Müfettişliğin görevi ev
velâ öğreticiliktir. Noksan olan tarafları öğ
retecek, bir daha bu şekilde hareket edilme
mesini temin edecek. Bizde öyle değildir, tersi
nedir; öğreticiliği bırakıyor, ambarda kaç ki
lo bulgur noksandır, eti noksan mı aldın veya 
kasada ne var gibi işlerle meşgul oluyor. Zaten 
bunları yapacaktır müfettiş, ama bunun ya
nında personelin teknik yönden yetişip, yetiş
mediği tarafını da kontrol edecektir. Bunu 
yapanımız yoktur. Bizde bakan olanlar, mese
lâ Maliye Bakanımız gibi Maliyeden yetişmiş, 
işinin erbabı kimseler değildir. Türkiye'de me
selâ doktor olanlar her bakanlığı yapabilir. 

VEFA TANIR (Konya) — Doktorlardan 
ne istiyorsun? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hiç merak 
ötme, seni de teşvik ediyorum, inşallah sen de 
olursun, diye. 

Onun için bu konuda siyasi makamda bu
lunan bakanların, teknik elemanların elinde 
olan imkânlar vardır. Memurun yetişmesi ka
biliyete bağlıdır, doğrudur; disipline edilmesi 
lâzımdır, ama yetişmek istiyenlere de yardım 
etmek zarureti vardır. 

Saygılar sunarım. 
MEHMET ARSLANTttRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, Sayın Ahmet Şener arkadaşı
mız benim beyanımı yanlış anlamışlar, müsaa
de eder misiniz konuşmamı tavzih edeyim? 

BAŞKAN — Şu anda sayın bir üye diğer 
Ibir üyenin beyanını yanlış anlıyabilir, ama mu-
hatabolamaz. 

Muhterem arkadaşlarıma Başkanlık olarak 
bir konuyu hatırlatmak istiyorum: Takrirde 
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«veya» kelimesinin «ve» olması talebedilmekte-
dir. Başka bir takrir de yoktur. Müzakerelerin 
sayın konuşmacılar tarafından bu noktaya tek
sif edilmesini rica edeceğim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARG1L (Kayseri) 
— Müzakere açıldıktan sonra o madde üzerin
de her türlü fikirlerimizi beyan edebiliriz, her 
halde. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Şener'in konuşması üzerine bu madde 
ile ilgili komisyon noktayı nazarını derhal ar
za lüzum hissettim. 

Değerli arkadaşlarım, 

Sayın Şener son derece haklıdır. Türk ka
mu idaresinin büyük problemi böyle bir eğitim 
sisteminden mahrum olması idi. Gerçekten bir 
aday memuru iyi yetiştirememişseniz, adaylık 
süresi sonunda onun ademi muvaffakiyetini 
tescil etmek bir nevi haksızlık olurdu. Gerçek
ten haklıdır ve kamu personeli için son derece 
önemli bir problemdi. Bu kanunla ilk defadır 
ki, sistematik bir şekilde ve genel bir mahiyet
te meslek içi eğitim kurumlara görev olarak 
verilmektedir. Ciddî, programlı, Devlet Perso
nel Dairesi tarafından tesbit edilecek bir tü
zük esaslanna göre tanzim edilmiş bir ciddî 
meslek içi eğitim getirilmektedir. Bunu hazır-
lıyan madde de bu kanunun 33 ncü maddesiy
le 657 sayılı Kanunun değiştirilen 74 ncü mad
desidir. O itibarla, meslek içi eğitim proble
mi bu kanunun getirdiği başlıca reform karak
teri taşıyan unsurlardan biridir ve bu son de
rece önemlidir. Sayın Şener'e bu noktadan hak 
vermekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile Sayın 
Arslantürk'ün bir sorusuna cevap vereyim. 
Böyle bir adaylık süresi sonunda değerlendir
me kurulları tarafından memuriyete alınma
ma kararı verilebilen bir kimse hiç şüphesiz 
bir başka imkân içinde veya bir başka müesse
sede memur olma imkânına ve şansına her za
man maliktir. Kanun bu madde ile böyle bir 
engelleyici hüküm getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kodamanoğ-
lu'nun fevkalâde isabetle ifade ettiği gibi, bu 



M. Meclisi B : 117 1 . 7 . 1970 O : 1 

maddede hiçbir değişiklik yapılmaması kanaa
tindeyiz. Maddenin aynen kabulünde büyük 
isabet vardır. 

Teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir. Yalnız, son söz milletvekilinindir hük
müne istinaden Sayın Hüseyin Yenipınar'a söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Yenipmar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Takrirle «veya» kelimesinin «ve» olarak de

ğiştirilmesi ileri sürülmektedir. Halbuki, Sa
yın Kodamanoğlu arkadaşımın da dediği gibi, 
sınıfların bâzılarında sınav, bâzılarında değer
lendirilme yapılması gerekir. 

Bunu bir örnekle açıklamak isterim; biz bir 
öğretmen arkadaşımızı değerlendirirken, bun
da uygulama ararız, hiçbir zaman sınava tabi 
tutmayız. Sınıfına gireriz, sınıfta onun öğret
menlik tatbikatını bizzat değerlendiririz, kurul 
olarak da, onun âmiri olarak da. Bu bakımdan 
bâzı sınıflarda hiçbir zaman sınav olmaz da, 
değerlendirme olur. Bu bakımdan maddedeki 
«veya» kelimesi yerindedir. 

İkinci bir nokta da şudur: «Haklı bir sebe
be dayanmaksızın bu sınavlara girmiyenler...» 
deniyor. Şimdi burada izafî bir mâna taşıyor, 
haklı bir sebep. Bu haklı sebep âmirce acaba 
nasıl takdir edilecek, bu husus beni düşündürü
yor. örneğin, köyde bir öğretmen sınava gire
cek veya değerlendirilmeye girecek; merkeze 
gidecek, yolda bir aksilik oldu, elinde raporu 
yok, geç kaldı, kavuşamadı, âmiri kabul etmez
se, acaba bu hakkını kayıp mı edecek? Yani, 
bu, haklı bir sebebe dayanmaksızın biraz izafî
dir. Bunun açıklığa kavuşması gereklidir, kana
atindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 
ncü maddesi hakkında yeteri kadar konuşul
muş, madde tavazzuh etmiştir. Kifayeti müza
kereyi arz ve teklif ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Mehmet Bilgin 

I BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin de
ğiştirdiği 57 nci maddenin birinci satırındaki 
«veya» edatının «ve» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

23 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 24. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Aslî memurluğa atanma : 
Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş 

ve olumlu sicil almış ve kurumlarının değer
lendirme kurullarınca başarıları tesbit edilmiş 
bulunan adaylar atamaya yetkili âmirin onayı 
ile aslî Devlet memuru olarak atanırlar. (Dev
let memuriyetine geçme tarihi adaylık süresi
nin sonu olan tarihtir.) 

Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı ko
nulmuş bulunanların bu sınavı da kazanma-
laı şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir ve arka
daşları tarafından verilmiş takrir vardır ve 
madde üzerinde görüşmek istiyen arkadaşları
mız da Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet 
Şener, Nuri Kodamanoğlu, Turhan özgüner'dir. 

I Buyurun Sayın Kemal Demir. 

KEMA LDEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

24 ncü madde ile 657 sayılı Kanunun değiş
tirilen 58 nci maddesinde adaylık süresini dol-

| durmuş olan memurların Devlet memuriyetine 
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geçme tarihinin adaylık süresinin sonu olan ta
rih olarak alınışını yerinde bulmamaktayız. 
önergemizde esasen, «Devlet memuriyetine geç
me tarihi, adaylık süresinin sonu olan tarihtir.» 
fıkrasının «başı olan tarihtir» şeklinde değişti
rilmesi yönündedir. 

Bunun sebepleri kısaca şöyle özetlenebilir: 

Bu kanunun şartlarına uygun olarak Devlet 
memuriyetine girmiş ve adaylık dönemi içeri
sinde bulunan bir görevli, önce adaylık süresini 
bitirecek. Bu kanunun değiştirdiği 657 sayılı 
Personel Kanununun 54 ncü maddesinde, «aday
lık süresi altı aydan az olamaz, iki yıldan çok 
olamaz» der. Demek ki, altı ay ile iki yıl arasın
da meslek ve hizmet nevilerine göre değişen 
adaylık süresi vardır. 

Şimdi, bunu bitirecek, bunu bitirince aday
lık süresini doldurmuş oluyor, bir. İki, olumlu 
sicil almış olacak. Üç, kurumlarının değerlen
dirme kurullarınca başarısı tesbit edilmiş ola
cak, bu maddeye göre. Dört, yeterlik sınavı ko
nulmuş bulunan hallerde yeterlik sınavını da 
verntiş olacak. Bütün bunları yapacak, ondan 
sonra aslî memur olma hakkını kazanacak, işte 
orada bu maddenin sonundaki fıkra hükmü uy
gulanmaya başlanacak. Devlet memuru olacak
sın sen, ama Devlet memuriyetine giriş tarihinin 
bütün bu muameleleri bitirdiğin tarihten itiba
ren başlıyacak, denecek. Böylece adaylık altı 
ay sürnmşse, imtihanı kazandığına, bütün bu 
şartları yerine getirdiğine göre, bir Devlet me
murunda bulunması icabeden nitelikler onda 
olduğu tesbit olunduğu halde, altı aylık süre 
ise altı ayı, iki yıl adaylık yapmışsa iki yılı, bu 
iki yıl Devlet memurluğunda geçtiği, başarılı 
olduğu sabit olduğu halde yok farzedilecek ve 
o kamu görevlisinin hizmete başladığı tarih 
adaylık süresinin bittiği, aslî hizmetin kabul 
edildiği tarih olacak. Bu, daha ileriki madde
lerde bu kanunun 58 ve 59 ncu maddelerinde de 
kendisini bir başka şekilde gösterecek, o madde
ler geldiği zaman görülecektir. Kademe iler
lemesi bu sürenin bitiminden itibaren başlıya
cak, bu sürenin bitiminden itibaren de başla-
mıyacak, bu sürenin bitimi asaletin tasdikini ta-
kibeden bütçe yılı başından itibaren başlıyacak. 
Meselâ Nisan ayında asaleti tasdik edilmişse, 
iki yıl ,bu adaylık süresinden sonra bu İM yıl 
Nisan ayında bitmiş, Nisan ayında asaleti tas

dik edilmişse, ondan sonraki yılın Mart ayına 
kadar da kademe ilerlemesi başlıyamıyacak. 
Demek ki, onun üzerine bir de 8 - 9 ay eklene
cek, ondan itibaren; önündeki yılın bütçe ayı 
olan Mart ayından itibaren kademe ilerlemesine 
hak kazanmış olacak, eğer ilerideki maddeler
de bu böyle kabul edilirse. 

Bu itibarla, gerçekte büyük bir haksızlıktır 
diyebileceğimiz bir durum yaratmaktadır. Bâzı 
adaylar başarılı olmıyabilir. Başarılı olmıyan 
bu hizmet süreleri esasen adaylık sınavını ve 
diğer şartları yerine getiremiyecekleri için asil 
olamıyacaklarmdan dolayı bir tarafa itilecektir, 
ama eğer başarılıysa, o zaman Devlete aday 
olarak geçmiş olan bu hizmet sürelerinin bir 
kenara itilerek memuriyete başlama tarihinin, 
asaleti tasdik edilmiş memur haline geldiği ta
rihi almanın sakıncaları büyüktür. Hele ileri
deki maddeler sebebiyle, biraz evvel arz ettiğim 
maddeler sebebiyle, kademe ilerlemesine hak ka
zanacağı tarih sebebiyle bu iki yılın da üstüne 
çıkacaktır ki, yazıktır. Gerçekten haklı bir se
bebi de yoktur. Ancak, olsa olsa belki biran 
önce kademe ilerlemesine tabi olmazsa, biraz 
daha bütçeden az para çıkar, bunun başka hiç
bir sebebi olamaz. 2 hattâ 2,5 yıl sonra başlarsa, 
2,5 yıl sonra kademe ilerlemesi bağlıyacağı için 
2,5 yıl kademe yükselmesine sahibolamıyacağı 
için, biraz daha aşağıdan maaş alacağı için bi
raz daha az ödeme yapılmasından başka hiçbir 
görüş bunu haklı kılamaz ve bu görüşü de haklı 
bulmak mümkün değildir. 

Kamu görevine girmiş bir şahıs, eğer başarılı 
olup asaletini kazanabiliyorsa, ona, görevi baş
ladığı tarihten itibaren memuriyete başlama 
hakkını tanımalıdır. 

önergemiz bu istikamettedir, iltifatınızı rica 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, buyu
runuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ahmet Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim, 

efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Kodamanoğlu, buyurunuz. 
M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz

geçtim, efendim . 
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BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Turhan özgüner, buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Biraz evvel konuşan Sayın Demir'in söyle

diği hususa bir nebze değindikten sonra bunun 
dışında ilâve edeceğim hususlar olacaktır. 

Birçok memuriyetlerde, misal olarak arz 
edeyim, hâkimlikte adaylık süresi esas memuri
yetten sayılır. Bunun misallerinin çoğalması 
mümkündür, Türkiye de zaten fiiliyatta, bir
çok memuriyette böyle devam eder. Ancak, bu
rada 657 sayılı Kanunda adaylık süresini esas 
memuriyet süresi dışında sayıp, esas memuri
yeti adaylık süresinin sonunda saymak, esasen 
en ilkel hukuk prensiplerine aykırı düşer; ya
ni, hakka, adalete aykırı düşer. Adaylık süre
si, aday olduğu süreden sonra, adaylık süre
sinin bittiği sırada eğer o memuriyete geçmi
yor ise, zaten o geçirdiği süre hiçbir kıymet ta
şımaz. Ancak, bunu adaylık süresinden sonra 
asil memurluğa kabul ediyorsak, kabul ettiği
miz tarihten evvelki geçirdiği süreyi de memu
riyete ilâve etmek şüphesiz haklı ve 
âdil olur. Esasen bu, hukukî deyimi 
ile makabline teşmil etmek zaruretidir. 
Çünkü, adaylık süresinin başlangıcı ile sonu 
arasında geçirdiği müddette zaten aday memur
dur, fakat adaylığı bittikten sonraki kısmı bu
na ilâve etmek her bakımımdan, mağdur etme
mek bakımından zaruridir derim. 

Benim ilâve edeceğim bunun dışında bir hu
sus var. 

Arkadaşlarım, bundan evvel görüşülen 22 
ve 23 ncü maddelerde «Değerlendirme kurul
larının kararı ve atamaya yetkili âmirin ona
yı» vardı. Bu husus 24 ncü maddede de aynen 
var. 22 ve 23 ncü maddede, «Değerlendirme 
kurulu kararı» ve ona inzimamen «atamaya 
yetkili âmirin onayı» gereklidir, ama 24 ncü 
maddede gerekli olmamak lâzımdır, açıklamak 
isterim. 

22 nci maddede, «Göreve son verme» neden 
olur, sayıyor. Meselâ, adaylık süresi içinde hal 
ve hareketinde memuriyetle bağdaşmıyacak 
durumları olacak, bilgi ve iş yapma kabiliyeti 
bakımından yeterli olmıyacak; sayıyor... «Bu 
gibi halleri tesbit edilenlerin, değerlendirme ku
rulu kararı ve atama âmirinin onayı ile aday

lık devret] sonunda ilişkisi kesilir.» Yani işine 
son verilir, memuriyetle ilişiği kesilir. Aleyhte 
olan durumu itibariyle onu, birde atama amir
liğinin onay süzgecinden geçirmek zaruridir. 
Çünkü, aleyhinde bir durum var, memurun 
aleyhindeki durum sebebiyle değerlendirme ku
rulunun kararına inzimamen, onun işine son 
vermeden evvel, bir de atama yetkisini haiz 
âmirin onayı şarttır, o doğru. 

Yine, 23 ncü maddede, adaylık süresi için
de çeşitli başarısızlıkları sayılıyor, «Bunları 
haiz olankrın görevlerine son verilir» deniyor. 
Burada da şart olarak değerlendirme kurulu
nun karan ve atamaya yetkili âmirin onayı gös
terilmektedir. Bu da yine burada zarurettir. 
Çünkü, işe son vermek gibi memurun aleyhin
deki bir durumu değerlendirme kurulunun ka
rarma ilâveten atamaya yetkili âmirin onayı 
süzgecinden geçirmek memur için bir teminat
tır. Bu bakımdan bunu destekledik ve destekli
yoruz. Fakat 24 ncü madde 22 ve 23 ncü mad
delerin aksine memurun aleyhine tedvin edil
miştir. Memurun lehine olan durum tahakkuk 
etmiş, yani memur olma şartları tezahür etmiş, 
artık memurun memuriyetinin sureti katiyede as
li memurluğa geçişi kesin iken, onu bir atama
ya yetkili âmirin onayı gibi bir süzgeçten geçir
mek lehino değil, aleyhinedir. Memurun, memu
riyeti iktisabı, memuriyet? kazanabilmesi, aday
lık süresini doldurmuş olması şartına bağlıdır 
bir, olumlu sicil almış olması şartına bağlıdır 
iki ve ondan sonra değerlendirme kurulların
ca başarılan tesbit edilmiş olmak şartına bağ
lıdır, üç. 

Bu üç şartı haiz bir memurun artık asli 
Devlet memurluğuna atanması için, atamaya 
yetkili âmirin onayı şartını ve bir de onay süz
gecinden geçirmek şartını koymak, memurun 
lehine değil aleyhinedir. 

Arkadaşlarım, neden bu gartı koyuyoruz? 
Biz memuriyet şartlarını yukardan beri saydı
ğımız maddelerde sıralamış. E... Bu şartları ge
çirdiği çeşitli kademelerden sonra kazandığını 
ispat etmiş bir memuru bir onaydan ayrıca ni
çin geçireceğiz? Memur bu şartlarla memur olur 
demişiz. Peki; onay görmezse, atamaya yetkili 
âmirin onayı hakikaten lehine sâdır olmazsa ne 
olacak? Diyeceksiniz ki, bunun kanuni yolları 
vardır... Olabilir, başka; ama niye bunlara gi-
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diyoruz? Bu şartları haiz olan bir memurun, 
artık, atamaya yetkili âmirin onayı bahis mev
zuu olmaksızın asli Devlet memurluğu görevine 
doğrudan doğruya geçebilmesi şarttır arkadaş
larım. 

Bu sebeple maddedeki, «atamaya yetkili 
âmirin onayı» ibaresini çıkarıp, «Adaylık süre
sini doldurmuş ve olumlu sicil almış 
veya kurumlarının değerlendirme kurullarınca 
başarılan tesbit edilmiş bulunan adaylar asli 
Devlet memuru olarak atanırlar.» şeklinde mad
denin tedvin edilmesi gerekir. 

Bu hususta şüphesiz değiştirge önergesi yok, 
ama konuşmam komisyonu tatmin ettiyse ve 
iltifat buyururlarsa, bu, «atamaya yetkili âmi
rin onayı» tâbirini çıkarıp, hakikaten gereksiz 
bir engeli aşmak ve memuru halikı olan asli 
memurluğa geçirmek için yeni bir zorluk yarat
mamak isabetli olur kanısındayım. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurunuz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Zekiye Gülsen, buyurunuz efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

657 sayılı Kanun - aslında memura en çok 
bahşettiği şey - memurun hizmet içinde yetiş
mesini sağlamış olması bakımından mükemmel
dir. 

Biz bu maddeyi ele alırken, sanırım ki, mü
him olan esasları kapsamış bulunuyoruz. Buna 
rağmen bâzı kısımlar var ki, insanı tam tat
min etse bile tam bir aydınlığa kavuşturmu
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Değer hükmü, kişiden kişiye, kişinin içinde 

bulunduğu işe göre değişebilir. Biz burada ki
şiyi değerlendirirken, kişiye esas olacak unsur
ların, kişiyi değerlendirecek kurum yetkilisinin 
muhakkak ki etkisinde olduğunu da nazardan 
kaçırmamak zorundayız. 

Bir memurun, kanımca evvelâ memur olma 
olgunluğuna erişmiş olması şarttır. Bir insan, 
her ne kadar bilgilerle teçhiz edilmiş olsa da
hi, o insan işi içerisinde o olgunluğa erişebil
me hasletine, o iş içerisinde yetişebilme, o iş 
içerisinde en mükemmel safhaya ulaşabilme özü

ne sahip değilse, bütün bu maddenin aslı bir 
anda inkâr edilmiş olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; madde tam olmak
la beraber ifade bakımından bana eksik gel
mektedir. Bundan bir evvelki madde ile arala
rında ifade bakımından değişiklik vardır. Şöy
le ki: Bundan evvelki maddede bir nevi sınav esas 
alınırken bu maddede değerlendirme esas alın
maktadır. Bu iki maddeyi birbirine yaklaştır
malıyız. Bakınız, yufcardaki maddede, «Yapıla
cak sınavlarda veya değerlendirme» denilmiş
ken, bu maddede, «değerlendirmede ve sınav
larda» deniyor. Şimdi «sınav» mı evveldir, «de
ğerlendirme» mi evveldir? Bu iki maddenin 
birbirine, çok basit de olsa, bu yönden de bağ
daşmasında fayda görürüm. 

Bir memur, işi içerisinde, evvelâ o işe lâ-
yik olduğunu ispatlar, ondan sonra eksiklik 
varsa, hizmet içi eğitim ile hizmetin içerisinde 
yetiştirilebilir. 

Hiçbiriniz okullarımızdan çıktığımız zaman 
her halde o hizmetin bizden beklediği her şeye 
sahip değildik, ama hizmete olan bağlılığımız 
ve belki ^e bir şans olarak daha müsait çevre
lere düşüşümüzdür ki, bizi akran ve emsali
mizden bir adım ileriye götürme imkânını biz
lere baihşetmitşir. Bugün aynı okuldan mezun, 
hattâ kendimizden daha üst seviyede, daha iyi 
derecelerle mezun olmuş arkadaşlarımızın, da
ha iyi bir işyerine, daha iyi bir şansa sahibola-
madıkları için bizim seviyemize gelemedikleri 
her zaman aşikârdır. 

Binaenaleyh, hizmet içi eğitimi esas sayıyo
rum. Burada eğer adaylığı kesinleşmiş bir me
murun adaylık süresince o işe ehliyeti, o işe 
yatkınlığı tesbit edilmişse, sınavdaki başarısız
lığından ötürü işine son verilmiş olmasın; ken
disine bir şans tanınsın. Eğer o insan karakte
ri ile, yapısı ile milletine, memleketine bağlılığı 
ile âmirlerinde en iyi etkiyi yaratabilmişse, sı
navdaki başarısızlığı bu insanın o işe alınma
sına engel olmasın. Oraya bir açıklık verelim, 
kendisine bir şans tanınsın, müessesede hiz
met içi eğitimle kendisi yetitşirilsîn. 

Evvelâ şunu öğrenmek isterim; bu madde t 
bize şunu öğretiyor mu sayın arkadaşlarım, biz 
yeni... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
Sadede geliniz, 
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ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. İkazınıza teşekkür ederim, ama ben 
Başkanlığın ikazını beklemiştim. 

İBRAEİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
Zaten ben Başkanlığı ikaz etmek istemiştim. 

ZEKİCE GÜLSEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Teşekkür 

ederim af endim. 
Sayın arkadaşlarım, maddede eksik kalan 

kişinin tümünü kapsamamış olmasıdır. Evvelâ, 
bize memur olma yetkisini âmirleri verirken, 
âmirin de elinde elbette ki bir objektif ölçü ola
caktır, ama, yine tekrar ediyorum; değer hü
kümleri, kişiden kişiye değişir. Bu hususun 
maddede aydınlatıldığını göremedim. Ben, bir 
şansın tanınmasını istiyorum. Tekrar ediyorum; 
eğer, kişiliğiyle bu işe yeterli ise, kendisine, ya
pamadığı bir teknik işten ötürü oranın kapısını 
kapamıyahm, tekrar bir şans kapısı açalım, 
maddede bu açıklığı, bulalım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyuru

nuz efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Tasarının 23 ve 24 ncü maddelerini muhte
va bakımından birbirine aykırı olarak mütalâa 
etmekteyim. Dikkatle okunduğu takdirde, Hü
kümetimiz tarafından getirilen 24 ncü madde
yi, bendeniz Bütçe ve Plân Komisyonunun de-
ğiştirisine tercih ediyorum. 

Meselâ: Bütçe ve Plân Komisyonunda «Dev
let memuriyetine geçiş tarihi adaylık süresinin 
sonu olan tarihtir» şeklinde bir ilâve yapılmış
tır. Halbuki, Hükümetimiz tarafından getirilen 
maddede; «Adaylık süresini doldurmuş ve olum
lu sicil rıîmış ve kurumlarının değerlendirme 
kurullarınca başarıları tesbit edilmiş bulunan 
adaylar, atamaya yetkili âmirin onayı ile asli 
Devlet memuru olarak atanırlar» denmiştir. As
li memur olarak atandıktan sonra; asli memur
lukların devamı diye bir şart yoktur. 

Binaenaleyh, arkadaşlarımız Bütçe ve Plân 
Komisyonu değiştirisi üzerinde değil de Hükü
metimizin getirdiği teklif üzerinde olumlu ka
rar verirlerse bu durum daha doğru olur ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyuru
nuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Söz almış olmam belki fuzuli telâkki edile
bilir. Oyumu o istikamette vermek suretiyle 
meseleyi hallederdim. Ancak, Sayın Kemal 
Demir'in teklifini gayet olumlu karşılıyorum. 
Eğer, komisyon ve Hükümet «katılmıyoruz» 
der de reddedilirse çok üzüleceğim, o sebeple 
izaha girişmek mecburiyetini hisettimr 

Kanunlarımızın adedi bir hayli yüksek. Se
bep çıktıktan sonra tatbikatta görülen aksak
lıklar yüzünden tadiller, yeni teklifler gelmek 
suretiyle oluyor. Burada da bir aksaldık aşi
kâr. Kanunların makabline şümulü lehte olur
sa mümkündür, aleyhte olursa hayır. Bu mad
dede staj devresi memuriyete dâhil edilmemek
tedir. Memuriyetlerde ve hizmetlerde staj ma
hiyetinde olan devrelerin, o daldaki hizmetler
den sayılması gayet tabiî, Bugüiı komisyonlar
da müzakere edilen birçok teklifler var, mese
lâ; subaylık devresinden evvel geçen okul dev
resinin, subaylığa yahut memuriyete sayılma
sı gibi. Bu teklifler yapılırken, bunun yanında 
hazırlanmış olan fevkalâde güzel bir kanunun 
bir maddesinde ufak bir pürüzün dahi bulunma
sını gönlüm arzu etmedi. Görüşüm odur ki; Sa
yın Kemal Demir'in teklifi çok yerindedir, staj 
devresinin de memuriyetten sayılması lâzımdır. 
Oyların o istikamette kullanılması, şayet aksi 
istikamette bir beyanda bulunacak olursa, ko
misyon ve Hükümetin teklifine iltifat buyurul-
masını saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak bir hususu 
arz edeyim: Daha evvel Saym Kemal Demir ve 
arkadaşlarının takriri bulunduğunu ifade et
miştim, şimdi komisyon başkanlığından da bir 
takrir gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Hüsamettin Başer, buyurunuz efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz 24 ncü maddede, 
Devlet memuriyetine geçme adaylığa başlama 
tarihi mi olsun, bitiriş tarihi mi olsun üzerinde 
münakaşa açılmıştır. 

Evvelâ şunu bilmek lâzımdır: Adaylık, me
muriyete geçiş için atılmış bir adımdır. Aday-
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lığa girmiş olan kimse, tecrübeden yoksundur. 
Almış olduğu pratik bilgileri, oradaki tecrübe
li âmirlerin yanında kaşanmak için muayyen 
bir adaylık devresini tamamlamak mecburiye
tindedir. Adaylığa girdiği zaman imza yetkisi 
var mı?... Yok;. Mesuliyeti var mı?... Yok... (A. 
P. sıralarından «mesuliyeti var» sesleri) O hal
de, adaylık müddetiyle memuriyeti birbirin
den ayırmak lâzımdır. 

Saniyen, adaylık devresi, memuriyete ileri
de geçecek ve Türk Milletine, vatandaşına hiz
met edecek insanın süzgeçten geçmesi demek
tir. Bu süzgeçten geçerken, başta ahlâki duru
mu, bilgisi, etrafına karşı iyi muamele yapıp 
yapmıyacağı, mesuliyetten korkup korkmıyaca-
ğı belli olacaktır. Memurluğu geçtikten sonra 
da mesuliyeti başlar. O halde, tâbir caiz ise; 
nişanlılık, evlilik için atılmış bir adım ise, ni
şanlılıkla nikâh birbirinden ayrı ise, burada da 
«staj tarihinden sonra memuriyet başlar» de
mesi uygundur, bu şekilde metni bozmamak lâ
zımdır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun efen
dim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarını; 

Maddenin memurun asalete geçişinde koy
muş olduğu, kılı kırk yarıcı, elekten geçirici 
hükümleri yerindedir. Böylesine eliyeoeksiniz, 
inceliyeceksiniz asalete atamış olduğu
nuz bir memurun 6 ay ile 2 sene 
arasında geçen hizmetini memuriyetten 
saymıyacıksmız. Bunlar haklılık ilkesiyle ka
bili telif değildir. Genç çağında asalete geçmek 
için her türlü güç ve gayretini göstererek ça
lışan bir elemanın iki yılını saymamak de
mek, bir nevi onun ömrünü ve hizmetini çal
mak demek olur. Yüce Meclisiniz, daha birkaç 
ay evvel, askerlikte geçen süreyi dahi hizmet
ten, kıdemden saymışken, bir aday memurun 
6 ay ilâ 2 yıllık gibi, baharın çi
çeği olan hizmetinin sayılmaması hak
lılık prensibi ile kabili telif olmadığın
dan, konan diğer esasları yerinde bulmakla 
beraber, sday süresinin memuriyetten sayılma
sı keyfiyeti büyük haksızlık olur. Tashih fik
rine taraftar olduğumuzu saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Başkanı. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu madde 
hakkındaki mütalâalar, zannederim komisyo
nun ilâve ettiği metinden çıkmaktadır. Bu met
nin ilâvesinde bir hata yapıldığı da anlaşılmak
tadır. 

Şimdi, aslında adaylıkla başlıyan memuriyet, 
Devlet memuriyetidir. Bizim kastımız; asli me
muriyete intikal şeklini tesbittir. Bir kimse 
aday olduğu anda, Devlet memuriyeti başla
maktadır. Devlet memuriyetine bu kanunun 
getirdiği bütün haklardan istifade hakkı doğ
maktadır. Bizim kastımız; asli memuriyete geç
me tarihinin tesbitinden ibarettir. O da şundan 
doğdu : 

Seçme kurullarınca asli memuriyete geçmesi 
tesbit edilen bir şahsın onayı gecikebilir; âmi
rin bir ihmali veya başka bir sebeple onayı ge
cikebilir. Bu hak zail olmasın, bu husus berta
raf edilsin için konmuştur. Meseleyi takdim et
tiğimiz bir tadil önergesiyle hallediyoruz zan
nederim. O, paragraf içinde olan kısmı, «Asli 
memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin so
nu olan tarihtir» tarzında bir değişikliğe tabi 
tutarsak, mütalâa beyan eden arkadaşlarımızın 
talepleri yerine gelir. Teşekkür ederim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Sayın Komisyon Başkanından bir sual sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bu duruma gö

re deneme içerisinde geçen müddet, bu memu
run asaleti tasdik edildikten sonra muallâkta 
kalmayıp, emekliliğinden sayılacak mıdır, emek
liliğine esas olacak mıdır? 

BAŞKAN — Aday memur asalete geçtikten 
sonra, adaylıkta geçen süre... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, ben az evvel bu 
kanunun, Devlet memurları için tanıdığı bütün 
sosyal hakların garantisi altında olduğunu ifa
de ettim. Emeklilik rejimi meselesinde aynı 
hakların mevcudiyeti, evleviyetle olmak lâzım
dır. Ancak, emeklilik rejiminde bu yeni getir-



M. Meclisi B : 117 1 . 7 . 1970 Ö : i 

diğimiz statüye mütaallik bir değişiklik icabe-
dip etmediği hakkında kesin bir beyanda bulu
namıyorum. Belki, emeklilik rejiminde bu hu
susu temin eden bir değişikliğe ihtiyacolacak. 

TURHAN ÖZGÜNER. (İçel) — Sayın Baş
kan, ben de bir sual sormak istiyorum, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kanım, Devlet memurluğu, komisyonun da izah 
ettiği gibi, - ki, tabiîdir - adaylığın başlangıç 
tarihidir, fakat asli memurluk, asli memurlu
ğun tasdik edildiği tarihten itibarendir. Bunlar, 
tabiî olan şeylerdir. Yani, parantez içindeki ifa
de ters olduğu için bunun aleyhinde idim. Za
ten asli memuriyetin tasdik edildiği tarih, aday
lığın bitiği tarihtir. Bunu, ayrıca maddede gös
termeye lüzum yoktur. Çünkü, bu bir ıhaşivdir. 
Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Başkaca sual sormak istiyen?.. 
Yok. Kifayeti müzakere takririni okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, görüşmenin yeterliğine 

karar verilmesini dilerim. 
Kars 

ismail Hakkı Alaca 
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye?.. Yok. 
Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 

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

iki aded takrir vardır, okutuyorum. 
KEMAL DEMlR (Bolu) — Sayın Başkan, 

Komisyonun izahatını dinledik, Komisyonun 
yapmış olduğu bu değişiklikle mesele halledil
miştir. Bizim önergemizin... 

NURt EROĞAN (istanbul) — Hayır efen
dim halledilmedi. 

BAŞKAN — Efendim, maddeye «asli me
murluğa geçme tarihi, adaylık süresinin sonu 
olan tarihtir» ibaresi eklenmektedir. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, yapılan değişiklik meseleyi halletmiyor. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın takrir sahibi, 
komisyonun getirdiği teklif karşısında takrirle
rini geri aldıklarını... 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Ben takabbül 
ediyorum. 

KEMAL DEMÎR (Bolu) — Sayın Başkan, 
komisyon bir açıklama yapsın. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURt BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bir tavzih
te bulunayım. Ben, meselenin genel hatlarını 
sarih şekilde ifade ettim, zabıtlara da geçti. 
Aday memurlar - bugün de var bu sistem -
emeklilik haklarından istifade ediyorsa, öyle 
olduğu da... 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Ediyor. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURt BA-

YAR (Sakarya) — Ediyorsa, bu sistemde de 
edecektir. 

NURt EROĞAN (istanbul) — Etmez efen
dim, etmez. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, bulunduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURt BA-
YAR (Sakarya) — Meseleyi şunun için bu 
tarzda tedvin ettik; mesele şudur : Her hangi 
bir sınıftan aday olarak göreve başlıyanlar, bu 
kanunun 51 nci madde esaslarına girecekler 
dedik. Aday memurlara asaletleri tasdik edilin
ceye kadar kademe terfii uygulanmaz. O iti
barla, asalet tasdikinin ehemmiyeti var, diye bu 
fıkrayı ilâve ettik. Yani, bundan başka bir mah
zuru yok. Madde, 58 nci madde ile değiştirilen 
158 nci maddede getirilen hükümdür : Aday 
memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar 
kademe terfii uygulanmaz. Esas farklılık bu
dur. O itibarla, asalet tasdikinin önemini belirt
mek için, asalete geçiş tarihi, onay tarihi değil
dir, bitiş tarihidir, dedik. 

KEMAL DEMÎR (Bolu) — önergem hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okutayım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı» nın 24 ncü maddesiyle değiştirilen, 657 
sayılı Kanunun 58 nci maddesinin birinci fık
rasının son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılarımızla sunarız. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara Bolu 

Sakıp Hiçerimez Kemal Demir 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 
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«Devlet memuriyetine geçme tarihi bu gibi
ler için adaylık süresinin başlangıcı olan tarih
tir» 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 58 nci maddesini değiş

tiren 24 ncü maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim : 

Nuri Bayar 

Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş 
ve olumlu sicil almış ve kurumların değerlen
dirme kurullarınca başarıları tesbit edilmiş bu
lunan adaylar atamaya yetkili âmirin onayı ile 
asli Devlet memuru olarak atanırlar. (Asli me
murluğa geçme tarihi, adaylık süresinin sonu 
olan tarihtir.) 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Sakıp Hiçeri-
mez ve arkadaşlarının vermiş olduğu takrire 
katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim kendi takririmiz 
var. Meseleyi hallediyor Sayın Başkanım. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Etmiyor efen
dim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl BA
YAR (Sakarya) — Ediyor efendim. Etmiyor 
diyen arkadaşıma cevap vermiyorum; bugün 
aday memurların emekllik hakkı vardır, bura
da da bu devam edecektir. Mesele bundan iba
rettir. Bu devam edecektir. Devlet memuriyeti
nin başlangıç tarihidir. 

BAŞKAN — Getirmiş oldukları tadil tekli
finde meseleyi hallettiklerini izah ediyorlar ve 
bu sebeple de katılmadıklarını ifade ediyorlar. 
Hükümet?... 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

Sayın Demir, buyurunuz takririnizi izah et
mek üzere. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; şimdi emeklilikle ilgili 
husus, komisyonun da zabıtlara geçirdiği şekil
dedir. Ancak, arkadaşlarımın bir endişesi var; 
onu bertaraf etmek ve bir ölçüde de, komis
yonu bu konuda, aslında beyanda bulunmuş
tur ama, daha açık bir cümle ile beyana davet 
etmek için tekrar söz alıyorum. O da şudur: 
Bu madde ile, bu maddeye ilâve edilmiş olan 

«Devlet memuriyetine geçme tarihi, adaylık 
süresinin sonu olan tarihtir» fıkrası, Devlet 
memuriyetine geçme tarihi diye yazıldığı için, 
böyle kalmış olsaydı bu takdirde adaylık sü
resi Devlet memuriyeti olarak kabul edilmiş 
olacaktı. 

Şimdi, bu «Devlet memuriyetine geçme» 
cümlesinin yerine «asalete geçiş tarihi aday
lık süresinin sonu olan tarihtir» demek sure
tiyle bir mesele halledilmiş oluyor. O da, aday
lık süresini bitirir, imtihana girer, imtihanı 
basan ile bitirir, her şeyini ikmal eder, fa
kat âmiri çeşitli sebeplerle altı ay sonra imza 
eder asaletini, o zaman her şeyini tamamla
mış olmasına rağmen altı ay daha ilâveten kay
betmiş olur. Şimdi Komisyonun değiştirme 
şeklinde Devlet memuriyetine geçme tarihi ye
rine, «asalete geçiş tarihi, adaylık süresinin 
sonu olan tarihtir» hükmü ile mesele halledil
miş oluyor. Âmiri dört ay sonra da imza et
se, beş ay sonra da imza etse, adaylık süresi
nin bittiği tarih, hangi tarihse, Devlet memu
riyetine geçiş tarihi o tarih olmuş oluyor. 

Ancak, ben başta arz etmeye çalıştım, ileri
deki maddelerde, 58 nci maddede, aday memur
lara kademe terfii, adaylık süreleri bittikten, 
memuriyete geçtikten sonra başlatılmaktadır 
bu tasanda. 59 ncu madde ile de bir kademe 
ilerlemesine hak kazanabilmesi için bu aslî gö
revin, bütün bu imtihanlar bittikten sonra baş-
lıyan aslî görevin kabul edildiği tarihi taki-
beden bütçe yılının başı esas alınmaktadır. Eğer 
o maddelerde, bu maddede yapacak bir şey kal
mamıştır, bu madde bu şekliyle iyi hale gelmiş
tir, ama değerli arkadaşlarımın bu meselede 
gösterdikleri hassasiyet karşısında meseleye 
vuzuh getirmek istiyorum, önümüze gelecek 
bunlar, 59 ncu maddede, 58 nci maddede, kanun 
metninde değişiklik yapmadığımız takdirde,, 
önergelerimiz var bizim, değişiklik yapmadığı
mız ve bu kanunda olduğu gibi geçtiği takdir
de arkadaşlarımın hassasiyet gösterdikleri ko
nuda haklılıklan devam edecektir. Yani, aday
lık süresi, kademe ilerlemesinden sayılmıya-
caktır; hattâ adaylık süresine ilâveten yedi 
- sekiz aylık, bir bütçe yılı başına kadar ge
çen süre de kademe ilerlemesinden yani ter-
fiden sayılmıyacaktır. Arkadaşlarımın bu has
sasiyeti, o madde geldiği zaman gösterecekle-
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rinden emin olarak, bu maddenin Komisyo
nun teklif ettiği şekli almasiyle asalet tasdi
ki bakımından âmirinin geçireceği fazla süre
yi de bertaraf ettiğini belirterek iyi bir hale 
geldiğini, ancak ilerideki o 58 ve 59 ncu mad
delerin mutlaka değişmesi icabettiğini tekrar -
lıyarak teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demir, şu halde Komis
yonun getirdiği tadil teklifine katıldığınızı ifa
de ediyorsunuz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Takrir sahiplerinin, Komisyo

nun getirdiği metnin meseleyi halletmiş oldu
ğunu ifade etmiş olmaları hasebiyle Komisyo
nun metnini okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Takririn 

dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za arz edeceğim. Hükümet de Komisyonun tek
lifine katılmıştır. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Filhal Komisyon ve 
Hükümet katılmaktadır. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklara atanma : 
Madde 60. — istisnai Devlet memurlukları

na bu kanuna tabi olan veya olmıyan ve ka
nunun 48 nci maddesinde yazılı genel şartları 
taşıyan kişilerden atanmalar yapılabilir. 

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

Madde 26. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklara atanacaklara bu ka
nunun uygulanacak hükümleri : 

Madde 61. — 60 ncı madde gereğince istis
nai Devlet memurluklarına atananlar hakkın
da kanunun genel atanma,, sınavlar, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bü
tün hükümleri uygulanır. 
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Ancak; intisnai bir memuriyet kadrosuna 

atananlar atandıkları bu kadronun derece ay
lığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak ik-
tisabettikleri tarihten itibaren haklarında bu 
kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselme
sine dair hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir :. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapıl
ması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her dere
cesindeki kademe ilerlemelerini Ağustos ayı 
içinde aynı tarihte alınacak toplu bir onayla 
yaparlar. 

Kademe ilerlemesinde kademe ilerleme ta
rihleri ödemeye esas alınır. Ancak, ödeme ge
lecek bütçe yılı başında yapılır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde Sayın 
Sami Arslan ve Sayın Nuri Kodamanoğlu tadil 
teklifleri vardır. Madde üzerinde Sayın Sami 
Arslan ve Kodamanoğlu söz almış bulunmakta
dır. Sayın Arslan.. Yok. Sayın Kodamanoğlu, 
buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde Hükümet tarafından kademe 
terfilerinin belli tarihlerde ve bir disiplin içe
risinde yürütülmesini temin amacı ile getiril
miştir. Bütçe Plân Komisyonunda da bunun tar
tışmasını yaptık. Getirilen hüküm, muradı ge
rektiği gibi sağlamaya yetmiyecektir. 

Şöyle ki; memurlar, vazifeye muhtelif ta
rihlerde intisabederler; dolayısiyle her memu
run bir kademe aylığına terfi etme günü, Ağus
tos ayında dolmaz, değişik aylarda dolar. Ter
fi, Ağustos ayında toptan onayla yapılınca, bü
tün memurlar için kademe terfiine hak kazan
ma tarihi Ağustos ayı olarak başlar. Bu tat
bikat ta bir çok memura 11 ay 29 gün kıdem 
kaybettirebilir. Çünkü öyle memur olabilir M, 
onay ayından bir gün sonra her şeyi tamam 
olur, onaya girer, hiç kaybetmeksizin terfi eder, 
öyle memur vardır ki, onay gününden bir gün 
sonra dolduğu için golccek yılı beklemeye mec
bur olacağından 11 ay 29 gün gecikir. 
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Bir çok memurun böyle, bir yıla yakın, kı
deminin kaybolmasına sebebolmak için ciddî 
hiçbir sebep, hiçbir neden yoktur ve yazıktır, 
memurun bir günü bir gündür. Ben Dilekçe Ko
misyonundan hatırlıyorum, öyle memurlar var
dır ki, meselâ yirmi yılı dolduramadığı için 
ve şu kadar yılı dolduramadığı için - vefat et
miştir veya başına bir hal gelmiştir - bütün me
muriyet haklarını kaybetmiştir. Bunun için bâ-
zan bir gün, memurun kaderinde umudumuzun 
ötesinde etkili olabilir. O halde memuru se
bepsiz yere kıdeminden etmiyelim. 

Paydası ne olabilir bu toplu onayın? Bütçe 
tahminlerini hesaplamakta kolaylık teşkil ede
bilir. Bu da zannedildiği kadar fayda sağla
maz arkadaşlarım. En çok memur istihdam eden 
Millî Eğitim Bakanlığında 126 bin öğretmenin 
Millî Eğitim Bakanlığı terfilerini günbegün 
saat gibi takibetmiştir, muamelesini yürütmüş
tür ve bir tek öğretmenin bu sebepten bir tek 
saat terfi gecikmesi olmamıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığı gibi bugün 150 bine yakın bir perso
nel kadrosunu istihdam eden Vekâlette ben
deniz bizzat tecrübe ederek ve ita âmiri sıfa-
tiyle söylüyorum, tecrübe ederek böyle bir sı
kıntının olmadığı anlaşıldığına nazaran, se
kiz onbin memurlu öteki bakanlıkların te
lâş etmesi için hiçbir sebep yoktur. Yeter ki 
işlerini ciddî tutsunlar. 

O itibarla, bendeniz bir değiştirge önerge
si verdim. Tahmin ediyorum M, Sayın Hükü
met te müzakerelerden bu yana yaptığı temas
larda ümidettiği faydayı sağuyamıyacağını 
bâzı tecrübelerle ve müşahedelerle görmüş ola
caktır, tahmin ederim önergeme iştirak edecek
tir. Kademe tarifeleri her ay toplu olarak ya
pılsın ve böylece memurlar kıdemlerinden boşu 
boşuna kaybetmesinler. Böyle bir düzeltme için 
meseleyi arz ettim. Teşekkür ederim. 

PLÂN KMİSYNU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, eğer mü
saade buyurulursa bu maddeyi önerge ile bir
likte Komisyona geri alalım, bir defa daha tet
kik edelim, yeni. bir formül anyalım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Verilmiş iki öner
ge ile birlikte 27 nci madde Komisyona iade 
edilmiştir. 

Madde 28. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şeldlde 
değiştirilmiştir :. 
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Derece yükselmesinde süre ve usul : 
Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerin

den gayri bir derecesindeki kadroda açılma ol
duğu takdirde bir alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul me
zunları 5, ortaokul ve lise mezunları 4 yü) bu
lunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığı
nı (ilkokul mezunları 5, ortaokul ve lise mezun
ları 4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 sene almış, 
yoksa bu kanuna göre hazırlanacak, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev 
için kuruluş kanunlarına görev ve çalışma yö
netmeliklerinde belirtilen nitelikleri ihraz et
miş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yük
selecek nitelikte olduğu kurumun «Değerlendir
me Kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

Olanlar «Yeterlik veya yarışma seçmesi» 
veya «Yeterlik veya yarışma sınavı» nda ba
şarı gösterdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (ye
terlik veya yarışma sınav) larının genel esas
ları Devlet Personel Dairesi tarafından hazır
lanacak bir tüzükle belirtilir. Kurumlar bu tü
zük esasları içinde yönetmelikler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki 
kadrolara, derece yükselmelerindeki süre kay
dı aranmaksızın tâyinindeki usule göre daha 
aşağı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabil
mesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 
tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
tabi kurumlarda çalışmış olması ve tâyin olu
nacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış 
bulunması şarttır. 

Bu suretle üst dereceye atanan memurlar bu 
görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kadro
nun aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları 
kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve baş
ka görevlere atanma halinde kazanılmış hak 
sayılmaz. Bunların atandıkları üst kadrolarda 
geçirdikleri her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 
3 yıl bir derece yükseltilmesine esas olacak şe
kilde değerlendirilir. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde 8 değişe 
tirge önergesi vardır. Bu önergeler Sayın 
Âdil Turan, Sayın Mehmet Arslantürk, Sayın 
Sakıp Hiçerimez, Sayın Şükrü Kiykıoğlu, Sa-
ym Nuri Eroğan, Sayın Münir Daldal, Sa-
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yin Kiykıoğlu, Sayın Erol Akçal, Sayın Ze
kiye Gülsen, Sayın Nuri lKodamanoğlu ve Sa
yın Hüseyin Dolun tarafından verilmiştir. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üyeler : Sayın Hasan Çetinkaya, 'Sayın Kemal 
Demir, Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Ahmet 
Şener, Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Meh
met Arslan'türk, Sayın Âdil Turan, Sayın 11-
yas Kılıç, Sayın Şinasi özdenoğlu, Sayın ih-
'san Kabadayı, Sayın Enver Akova, 

ll'k söz, Sayın Hasan Çetinkaya'da... Yok. 
28 nci madde üzerinde konuşmak üzere Sa

yın Kemal Demir... 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Ben konuşma 

yacağım Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, bu

yurunuz. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

iSayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Tasarının, kamu personeli üzerinde üzüntü 
yaratan bir maddesiyle karşı karşıyayız. 

IDüşük ücretle göreve başlıyan, bekleme 
süresi fazlalığı ile terfi edemiyen, tavanda 
kısıtlanmaya tâlbi tutulan, dolayısiyle de çok 
düşük emeklilikle emekli olan bu kamu per
soneli için öngörülen bekleme süreleri yük
sek talhsil yapanlar için 3 yıl, (Mâkuldür, 
eski yasalarda da bu böyle idi.) Fakat lise 
ve ortaokul için 4 yıl, ilkokul için ise 5 yıl
dır. 5 yıl terfi edememek, 4 yıl terfi edeme
mek, bu yasanın getirmesi lâzım olan liyakat, 
kariyer ve tecrübe unsurlarını tamamen orta
dan kaldırmakla beraber, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi bu personelin daima düşük üc
rette hayat mücadelesi vermesi zorunluğu-
nu ortaya koyar. 

(Burada bir kıyaslama yapmak zorunlulu
ğundayım. ilkokul mezunları, eğer değişiklik 
olmazsa - 9 ncu madde Komisyon tarafından 
alınmıştır - 450 lira 'almakta iken, 490 lira ala
cak, bu 40 lira fazlalık ile yan kademe iler
lemeleri hariç, 5 yıl terfi edemiyecektir. 6 
terfi sonrası 30 ncu yılda, bugünkü yasa gere
ğince 1 875 lira alırken, 6 terfi sonucu, yani 
30 sene sonra emekli olacağı sırada 1 575 lira 
alacaktır. Demek ki, ilkokul mezunu personel 
için ibu reform değil, aksine ezen bir hüküm; 
getirmiştir. 

Ortaokul mezunları için, bunu da muka
yese edecek olursak; yine bugünkü yasaya 

ortaokul mezunları 450 lira ile işe Daşlamak-
tadırlar 700 lira ile işe başlıyacaklar, yan ka
deme ilerlemeleri hariç, 4 yılda bir terfi et
mek suretiyle 30 yıl sonunda 2 240 lira alabi
leceklerdir. Bunun üssüne çık'amıyacaklar-
dır. 

Lise mezunları, bugün 525 lira ile işe baş
lıyorlardı, - onlar için yüzde 100 bir artış 
var - 1 050 lira ile başlıyacaklar, 30 yıl sonun
da, yine 4 er sene beklemek suretiyle 3 010 
lira alabilecekler, aradaki fark 760 lira. 

Demek ki, ilkokul mezunları 300 lira nok
san, bugünkü yasanın, yani reformdan önceki 
yasanın 30 yıl sonra verdiğinden 300 lira nok
san para alacaklar, ortaokul mezunları 365 lira 
fazla alacak, lise mezunları da 760 lira fazla 
para alacaklardır. 

Gelelim yüksek okul mezunlarına.. 
Elibetteki uzun senelerini okul sıralarında 

geçirmiş olan bu kimlselere, yükselmede bü
yük bir 'hak tanımak doğrudur, fakat onla
rın elde ettikleri farka bakın : Girerken 675 
lira ile başlıyacaklardı, 1 575 lira ile başlı
yacaklar ; 30 yıl sonunda 2 900 lira alabiliyor
lardı, şimdi o, 100 1er, 200 1er de katılanca 
8 400 lira alacaklar, aradaki fark kendi 
lehlerine 5 700 lira olacaktır. 

Şimdi, bunu dikkate aldığımız takdirde, me
muriyete girmiş ve kendd branşımda müspet 
sicil almış, Devlete ve yükümlü bulunduğu 
halikına karşı ödevini yerine getirmiş, bihakkın 
vazifelimi yapan memurun 3 yılda bir terfi et
mesi, bir tahsil kısitasiyle pranga halinde ken
disine vurulmamailıdır. Bir memurun çalışama 
şevkini adtıracak yegâne şey, terfi edebilmesi 
imkânıdır. 

Biraz evvel arz ettim, ilkokul mezunlarına 
terfi 5 sene, ortaokul, liseye 4 sene, yüksek okul 
mezununa 3 sene. Bu doğru değildir. Çünkü 
esasen tahsil farkı, kanunun bütün maddelerin
de mündemiçtir, yükselmede, başlangıçta, emek
li oluşta mündemiçtir, hepsinde mündemiçtir. 

Ben, çok değerli arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum, bir değiştirge önergemiz de var, ora
da şöyle ifade ettik... 

KEMAL KAYA (Kars) — Danışifcayda 2 se
nede bir terfii öder. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Doğru... Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş 
ve bu (derecenin 3 ncü kademe aylığını fiilen bir 
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Sene almış olmak, derece yükselmesi için zaman 
bakımımdan yeterlidir, sınavına girer, imtihanı
nı verir, ısicilleri müsbetse bir derece yükselir» 
şeklinde tashih etmemizde büyük fayda vardır. 
Yüzbinlerce memuru müteessir etmektedir bu 
madde. Dikkatlerinize ve iltifatınıza arz ederim 
eferudlim. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sıramı Sayın 

Kılıç'a veriyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun efendim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başjkan, 
muhterem arkadaşlarım, 

27 nci maddenin 2 nci fıkrasında, ortaokul 
mezunlariyle Mse mezunlarının aynı derecede 
'alınmış olmasını, bu kanunun esprisine biraz 
aykırı gibi gördüm. Çünkü, ilkokul mezununu 
tayırdıiktan sonra, ortaokul ve lise mezununu da 
yanyana getirince, lise mezununun tabiî haklı 
olarak, «ben ortaokul mezunundan 3 sene fazla 
okumuş olduğum haHde, bir kademe atladığım 
halde bu tahsil müddetimde, beni yanyana ge
tirmiş olmanız, beni terfi bakımından ve hizmet 
'bakımlından, hak bakımından rahatsız etmez 
nü?» diye bir üzüntünün içerisine girebileceği, 
maddenin, okunduğu zaman mânasından anlaşı
lıyor. Bu hususta Komisyonun açıklamasını bek
lemek üzere, bu mevzuu burada bırakıyorum. 

Şimdi, 1 nci, 2 nci ve 3 ncü derecedeki Dev
let memuriyetlerine atanmada, bekleme süresine 
riayet edilmeksizin, yeni bir müessese doğuyor 
arkadaşlar. Bu müessese, - her halde Komisyon 
da açıklıyacak, ben, Bütçe KomasyonundajM ça
lışmalara iştirak etmediğim için bilmiyorum ama, 
Devlet memuriyetinden geldim ve bu mevzuda 
kendi iaramızda bâzı münakaşalar olurdu, bir 
adam son derece kabiliyetlidir, o muayyen sü
reyi bekliyecek, o makama oturacak, o zamana 
kadar da onun, zaten ya hevesi sönecektir, yhut 
da birtakım kabiliyetlerini kaybedecektir. - Gö
rünüşte hakikaten çok güzel bir şey getiriyor 
burialda. Benim de memuriyete girdiğim günden 
heri, yapılmasını istediğim bir şey, yani, kabi
liyete, çalışkanlığa, bilgiye, becerikliliğe, iş yap-
mıya prim veren bir madde bu. Benim anladı
ğım kaliariyle öyle anlaşılıyor. Çünkü, bu ma
kamı zaman ve müddet beklemeden, bu arkada
şınız hizmete giriş şekline uygun muvazi bir 
yoldan işgal edecek, fakat gerektiğinde, tekrar 

| oradan ayrıldığında da bunu bir hak olarak 
iddia etımiyecek. Bu, kendisi için müktesep hak 
olmıyacak, fakat önada geçen müddeti de değer-

I lendirilecek. Bu doğru. 
I Bunun faydalı tarafı var. Muhakkak her 
I faydanın da blir mahzuru olabilir. Bunun mah

zuru, geliş ve bu makamın veriliş şeklinde baş
lar. Eğer, bu kabiliyette görünen kişilerin, ka
biliyetlerinin tesbüti hususunda bir haksızlığın 
vukubulnuyacağı şekilde bir düzenle beraber 
getirilirse, buna gönülden razıyım. Çünkü böy
lece, hakikaten birçok kabiliyetler meydana çı
kartılır ve idarede, yönetimde aradığımız, bek
lediğimiz, memleketin, yönetimin, hizmetlin bek
lediği kişileri bulup meydana çıkarması doğru
dur. 

Bu, İkinci Dünya Harbinde test usulünün ye
ni çıktığı zamanlarda Amerikan ordusunda tat
bik edilmiş ve Eisenhower gibi bâzı komutanlar, 
bu yoldan meydana çıkarılmış kişileridir. Bu or
dunun içerisinde de buna yakın çalışma şekilleri 
vardır. 

Ben şu tavsiyede bulunacağım : Müessese
nin karşısında değilim, müesseseyi gönülden des
tekliyorum. Ancak, bu müesseseyi doğururken, 

I bu mevkileri vereceğimiz Devlet memurlarıma, 
hizmetlilerine bu vazifeyi verirken son derece 
titiz davranmak gereklidir. Dışardan, sağdan 

I veya soldan, «falancanın şeyiydi de oldu» gibi 
I en ufak bir tereddüdü dahi doğurmıyacak bir 

düzenle, bir sistemle getirirsek ve bu şekilde 
muhafaza edersek, hiçbir şekilde şu veya bu ta
ralından istismar edilmek - ki dikkatli kullan
mak istiyorum kelimeleri - dozajını kaçırmıyacak 
bir şekilde yürütülmesini de gönülden arzu edi
yorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamıanoğlu, 
buyurunuz efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Efen
dim, mâruzâtımın birinci kısmı, bir teknik dü
zeltmeyi yapamaya matuftur : 

Maddede, «lise mezunları» tâbiri kâfi değil
dir; «lise ve dengi okul mezunları» olarak 
hepsini düzeltmeye ihtiyaç vardır. Çünkü, «li
se mezunu» derseniz, buna denk olan diğer mes
lek mektebi mezunu gençleri madde kapsama
mış olur. Çünkü «lise mezunu» eğitim termi-

| noloj isinde standart, belli bir mâna ifade eder. 
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Onun için Sayın Komisyonun dikkatine arz et
mek istiyorum, bu, «lise mezunları» tâbirini, 
«lise ve dengi okul mezunları» olarak değiştir
mek gerekiyor, önergem de bu maksatla yazıl
mıştır. 

İkinci arz etmek istediğim nokta, tasarının 
en değerli hükümlerinden birisine ilişkin olacak
tır. Bu da, 1 - 2 - 3 ve 4 ncü derece memuri
yetlere kıdem aranmaksızın, memuriyette 10 
yıl geçirmek şartı kâfi görülerek, atama yetkisi
nin açılmasıdır. Bu husus dolayısiyle, bu, ger
çekten çok değerli bir hükümdür ve tasarıya 
reform niteliğine kavuşturan hükümlerin başta 
gelenlerindendir, çok büyük bir memnuniyetle 
bunu kaydetmek istiyorum. Çünkü aziz arka
daşlarım, genellikle bilirsiniz; memuriyette in
san yıllarını geçirir ve vasat, normal bir memur 
olmasına rağmen çok yüksek kademelere gelebi
lir. Fakat alt kademelerde erken yetişmiş ve 
fıtri kabiliyet ve istidadı dolayısiyle büyük mev
kilerde, üstelik de genç ve enerjik olduğu için 
son derece değerli hizmetler yapabilecek adam
lardan idare şimdiye kadar istifade edemiyordu, 
ancak iki üst bu imkânı sağlıyordu ve o da ka
naatimce yeterli değildi. 

Bu itibarla, kalkınma zorunluğu olan ülke
lerde, Hükümetlere genç enerjik ve hiç şüphesiz 
üstün kabiliyetli birtakım memurlardan - zama
nından çok daha önce - istifade etmek imkânını 
getiren bu hüküm cidden değerli ve faydalı
dır. 

Buna karşı söylenebilecek tek mütalâa : 
«Efendim, bunu suiistimal ederiz; birtakım de
ğersizlere bu imkânı tanırız» 

Aziz arkadaşlarım, bunu kim yapcaktır? Si
yasi iktidar yapacaktır. Değersizlere makam 
ve mevki dağıtan siyasi iktidarlar bu hataları
nın cezasını en ağır şekilde öderler ve ödemiş
lerdir. Onun için, bunun müeyyidesi içindedir. 
Kötü adam seçip, kötü adamla çalışan iktidar
ların başı dertten kurtulmaz. Onun için, ikti
darlar bu maddeleri işletirken gerçekten değerli 
insanlarla işbirliği yapmanın kendi iktidarları
nı başarılı kılacağının şuuru içinde olmalıdırlar. 
Yani, hiçbir sitem kasdı taşımaksızın arz ede
yim : 

Sayın Adalet Partisi, Koalisyon devresinde, 
iktidara gelmenin heves ve gururu içinde ve bir 
ölçüde de sabırsızlığı içinde, birtakım ciddî teş

hisler koyamaksızın ilk telâş ile birtakım yük
sek memurları vazifesinden ayırmıştır ve zaman 
içinde bu hatanın cezasını da kanaatimizce faz-
lasiyle ödemiştir. Onun için... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yan
lış düşünüyorsunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Yan
lış düşündüğümü siz zannediyorsunuz. Ben bu
nun böyle olmadığını tecrübemle biliyorum, fa
kat bu kürsü tabiî birtakım müşahhas misâllerin 
tartışma yeri olmadığı için de fazla izahata lü
zum görmüyorum; ama dediğim doğrudur Ger
çekten değerli memurlarla işbirliği yapmayı, 
muvaffakiyetin baş şartı bilmiyen iktidarlar ce
zasını misliyle ödemişlerdir. Bu iktidar şu olur 
veya bu olur ama daima böyledir. Onun için 
hiç çekinmeden, siyasi iktidara değerleri kullan
ma yetkisi vermeliyiz; hatasının cezasını zaten 
öder. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Arslantürk, buyurunuz 

efendim. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ben, 28 nci maddenin bilhassa (a) kısmı üze

rinde durmak istiyorum. 
68 nci maddenin (a) kısmının derecesi içe

risinde, «en az 3 yıl» dedikten sonra, «ilkokul 
mezunları için 5, ortaokul ve lise mezunları için 
4 yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe 
aylığını, ilkokul mezunları 5, ortaokul ve lise 
mezunları 4 ncü kademe aylığını fiilen bir sene 
almış» diye söylemektedir. 

Biz bu hususta bir arkadaşımla beraber bir 
önerge verdik; önergemize şu bakımdan iltifat 
edilmesini rica edeceğim: Biz, «derecesi için
de en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin 3 ncü 
kademe aylığını fiilen bir sene almış» şeklinde 
düzeltilmesini istiyoruz. Bu hususta görüşümüz 
şudur : 

Matematiksel olarak bir örnek vermek iste
rim. Tasarıya göre, 13 ncü dereceyle başlıyan 
bir lise mezunu ile 10 ncu derece ile aynı günde 
işe başlıyan bir üniversite mezununu göz önün
de tutalım. 12 yıl sonra - şüphesiz başarılı ol
mak kaydiyle - lise mezunu 215 nci göstergeye 
üniversite mezunu ise 270 göstergeye çıkacak
tır. Lise mezununun, üniversite mezunu olan 
memurun göstergesine çıkması için daha 15 yıla 
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ihtiyacı vardır. Aralarındaki 4 yıllık bir tah
sil farkından ötürü bu sonucu biraz insafsız bu
luyorum. Lise mezunu 32 yıl sonra - şüphesiz 
başarılı olmak kaydiyle - son olarak 6 ncı dere
cenin sonuna gelebilecektir. Halbuki bizim tek
lifimize göre, 24 sene sonra varacaktır. Lise me
zunu genç bir memur, genç yaşlarda çoluk ço
cuğunu yetiştireceği bir devirde, günlerde az 
para alacak, her türlü müşkülü az para aldığı 
zamanlarda aşacak ve sonra, eğer o da aşabilirse, 
rahatsızlandığı, yaşlandığı, midesinin belki de 
yemek yiyemiyecek bir hale geldiği devirde ve 
bütün çocuklarını yetiştirdikten sonra, belki üst 
kademesine gelmiş olacaktır. 

1958 yılında vazife ile gittiğim Amerika'ya 
ait bir müşahedemi arz etmek isterim: Meselâ, 
orada öğretmenler - state'e göre değişmek ile 
beraber - genel olarak bir lise öğretmeni 400 
dolarla işe başlar, ömrünün sonuna kadar bütün 
çalışmalarına rağmen sonunda 600 veya 650 do
larla emekliye sevk edilir, gider. Yani, bunun 
Hükümete maddi bir külfet olacağına kaaniim. 
Biz biraz da az gelişmiş ve fakir bir memleketiz, 
ama bizim önergemizdeki görüşümüz olan amaç; 
memurların genç ve orta yaşlarda biraz fazla 
para almalarıdır. Zaten gösterge, tahsil dere
cesi 6 ncı derecenin sonuna getirmiştir, ondan 
fazla ilerleme hakkı mı var? 0 altıncı dereceye 
varınken, çoluk çocuğunu yetiştirme zamanında 
ve genç devresinde daha müreffeh, daha olumlu 
hayat şartlarına ulaşabilsin, amacı ile bu öner
geyi arkadaşımla birlikte vermiş bulunuyo
ruz. 

Bu nedenle önergemize Hükümet ve Komis
yon ile bütün heyetin iltifat edeceği ümidini 
muhafaza etmekteyiz. 

Son olarak, sınıfların 1 - 2 - 3 ve 4 ncü dere
cede bulunan kadrolardaki derece yönelmelerin
de süre kaydı aranmaksızın atama yapılması hu
susunda, benden önce konuşan arkadaşımızın 
üzerinde isabetle durduğu teklife ben de tama
men katılıyorum1. Yalnız, teklifteki 10 yıl sü
resini biraz erken buluyorum. Eğer Komisyon 
bu 10 yılı, 13 yıla çıkarırsa daha isabetli olur 
düşüncesindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, buyurunuz 
efendim. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

28 nci maddenin benim ilk gözüme çarpan 
sakıncası, apaçık bir diploma hegemonyası ya
ratmasıdır. öyle bir diploma hegemonyası ya
ratmaktadır W, öğretimler arasındaki nimet da
ğıtımı büyük bir uçurum halindedir. Gerçi dip
loma şarttır, zorunludur eğitim, öğretim zaru
ridir, aksi takdirde kültüre, ilme ve irfana kar
şıt düşünceye düşmüş oluruz, fakat emeğin, alın-
terinin nazan itibara alınması, sorumluluğun 
sosyal ve millî kalkınmaya katkının nazan iti
bara alınması muhakkak ki, diploma kadar 
önemlidir. 

Bir kere idari sınıflardan örnek verelim : 
Lise mezunu 13 ncü dereceden işe başlar, yük
sek okul mezunu 10 ncu dereceden başlar. Daha 
mesleke girerken - dikkat ederseniz (3 X 4 = 
12 eder), bu 12 yıl gibi - aradaki 4 senenin kar
şılığında bir yüksek okul mezununa bir nimet 
bahşetmiş oluyoruz. Bu meslek hayatı boyunca 
çok daha yüksek rakamlara ulaşmaktadır. 4 se
nede bir terfi etmek suretiyle, 30 senenin içeri
sinde azından 7 sene kaybı olacak ve dolayısiyle 
21 yıl gibi büyük bir avantaj farkı bu 4 yıllık 
temeğin karşılığına verilmiş olacaktır. Şayet bu
nu ilkokul misali olarak alacak olursak, değerli 
arkadaşlanm,-miktar daha çok artmakta ve ara
daki mesafe daha acı bir şekilde çoğalmaktadır. 
Şayet, tavan olan 1 000 göstergesi bütün öğre
tim mensuplanna açık tutulmuş olsaydı; yük
sek okul mezununun 30 yılda ulaşabileceği bu 
tavana, lise mezunu 51 yılda ulaşmış, ilkokul 
çıkışlılar ise 60 yılda varmış olacaklardı. Tasav
vur buyurunuz ki, bu Türkiye'de meslek hayatı 
kadar büyük bir rakamdır. 

Madem ki, daha başlangıçta lise ile yüksek 
okul mezunu arasında 12 yıl ve ilkokul ile ara
sında 20 yıl gibi büyük bir fark vardır, bu far
kı, öğretimler arasındaki farkı normal kabul 
ederek, artık terfi süreleri içerisinde aynca bi
risinin 4, diğerinin 5 senede terfi ettirilmesi gibi 
bir fark yaratılmasın düşüncesinde ve inancın
dayım. Nitekim daha önceki değerli konuşmacı 
arkadaşlanmız da bunun üzerinde durmuş bu
lunmaktadırlar. 

Binaenaleyh önergemiz gereğince - ki, tak
dim ettik - ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek 
okul kaydı aranmaksızın hepsini üçer yılda ter-
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fi ettirme en âdil bir yol olacaktır. Aksi takdir
de diploma bir memurun ömrü boyunca böğür 
taşı, sınır taşı, gümrük kontrol fişi olacaktır. 
Bu şekilde bir acı çektirümemesi Çok âdilâne bir 
hareket olur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu maddede dikkatimi çeken ikinci bir hu

sus var, daha doğrusu kuşkum bulunan bir hu
sus var : Yeterlik ve yarışıma sınavı tüzüğü çok 
sağlam esaslara bağlanmalıdır. Aksi takdirde 
bunun doğuracağı, bunun getireceği sakıncaları 
hiçbir kuvvet önliyemiyecektir. Onun içindir ki, 
şimdiden bu kuşkumu belirtmek ve ilgililere ha
tırlatmayı bir vicdani borç ve görev sayıyorum. 

Bu arada üçüncü bir husus da şudur : Bü
kere şunu kabul etmek zorundayız ki, kanun 
bir reform kanunudur, birçok sakıncalarına 
rağmen kanun bir reform kanunudur. Bizatihi 
çalışkanlığı ile, dürüstlüğü ile, hattâ hattâ ta
rafsızlığı ile dikkati çeken Sayın Maliye Baka
nı Mesut Erez'i bizzat tebrik etmek, takdir et
mek ve arkadaşlarını da bu tebrik ve takdir 
duygularının içerisine almak isterim. Bizatihi 
Maliye Bakanlığı örgütü ile birlikte sakıncaları 
ortadan kaldırmak suretiyle çıkarabilirsek Yü
ce Meclis için de büyük bir şeref olacaktır. 

Kuşkumun bir tanesi de imtihan sisteminde
ki durumdur. Bir kere meslekte başarı mı esas
tır, sınavda başarı mı esastır? Kuşkum odur ki, 
memur meslekinde görevi masa ise masasındaki 
görevinde, smıfsa sınıfındaki görevinde, arazi
de ise arazideki görevindeki başarısından çok, 
terfi edebilmek için sınavlarda başarılı olma 
gayreti peşinde olacaktır. Bu hususun da üze
rinde titizlikle durulması yerinde olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Görüşmiye-
ceğim Sayın Başkan, 

BAŞKŞAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gerçekten isabetli kararlarınızla, oylarınızla 
bu madde hükmünü çok âdil bir neticeye götü
rebileceğiniz bir konu üzerinde tartışma yapı
lıyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Arkadaşlarım da ifade ettiler, yüksek ma

lûmlarınız olduğu üzere aynı derece içerisinde, 

yani aynı hizmet sınıfında derece terfiinde, ka
nun zaten 9 ncu madde ile diplomaya terfi hak
kı tanıyor. İlkokul mezunu 16 nci kademeden 
başlıyor, ortaokul mezunu 15 nci dereceden baş
lıyor, lise mezunu 13 ncü dereceden başlıyor ve 
yüksek tahsil yapmış olan kişiler 10 ncu dere
ceden başlıyor. Öyleyse, diploma hakkını alıyor 
arkadaşlarım. Bundan sonra ne başlıyor? Bun
dan sonra kamu hizmeti içinde liyakat yarışı 
başlıyor. Öyleyse istirham ediyorum, bu yarışta 
artık diplomayı bir faveur olarak, bir üstünlük 
olarak kabul etmiyelim; etmiyelim ki, teşvik 
edelim. 

Diplomanın hakkı verilmiştir. Elbette diplo
maya karşı değiliz. Bir seçkin memur zümresi, 
bir yönetici kadrosu yetiştirmeyi hedef alan 
böyle bir kanunda elbette diplomanın hakkı 
var, ama diploma hakkını aldıktan sonra, artık 
ömür boyu diplomaya hak, üstünlük tanımayız. 
Liyakatla, ehliyetle çalışan memur ordusunu 
sırf yüksek tahsil yapmamış diye, sırf lise tahsi
li yapmamış diye bir ortaokul mezununu, sırf 
ortaokul tahsili yapmamış diye bir ilkokul me
zununu hizmet içerisinde mahkûm etmeye hak
kımız yoktur. Yani, bu adalete karşı olur, he
vesleri kırar ve âmme hizmetleri için olumlu ol
maz arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Zaten bu statü içerisinde tetkik buyuruldu-

ğu zaman görülecektir ki, lise mezunu olarak 
vazifeye başlamış olan bir memur, normal terfi 
içerisinde, ancak 29 yıl sonra kendi âzami limi
tine yükselebiliyor. Yani bir ömür boyu hizmet 
sonrası - 29 yıl bir ömür eder - 29 yılda ancak 
normal âzami limitine yükselebiliyor. Arz etti
ğim gibi, hem girerken diplomanın rüçhan hak
kı ile başlatıyoruz, hem de zirvede, ehramın en 
üst kademesinde de belli kademeye çıkmadığı 
için gene diplomayı esas alıyoruz. îki başlı.. 
Hem girerken hem sonunda; hem tabanda hem 
zirvede, öyleyse, bu hizmet süresi içerisinde de 
diplomayı bir rüçhan hakkı olarak kabul etmek 
çok büyük bir adaletsizlik olur. 

Arz ettiğim gibi, lise mezunu ancak 29 yılda 
âzami limitine varıyor, ilkokul mezununun ise 
değerli arkadaşlarım, malûm olduğu üzere âza
mi haddi 11 nci derecedir, 34 yıl içerisinde limi
te çıkabiliyor. Binaenaleyh, bu çok uzun bir za
mandır. Bu süre içerisinde liyakatli, ehliyetli, 
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çalışkan memura, kendisini âmme hizmetlerinde 
verimli kılacak bir avantaj tanımaya mecburuz. 

öyleyse derece terfilerinde, istirham ediyo
rum, bu süre farklarını mutlaka kaldırmalıyız. 
Bu noktadan da Yüksek Komisyonun bu konu
da anlayış göstereceği inancını muhafaza ediyo
rum. 

Bunun dışında arkadaşlarım, 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerdeki kadrolara aynı hizmet sınıfların
dan olmak suretiyle alt kademeden, ama süre 
kaydı aranmaksızın şahsiyet, memur getirilmesi 
meselesi de zannediyorum bu maddenin en ziya
de üzerinde durulmasını gerektiren ve naçiz 
inancımca dün burada üzerinde büyük mücade
leler yapılmış olan, uzun müzakereler cereyan 
etmiş olan 7 nci maddede bizim karşı çıktığımız 
(hükmün bir tamamlayıcısı niteliğindedir. 

Lüzumlu mudur? Evet arkadaşlarım. Basi
retle, adalet ölçüleri içinde tatbik edildiği tak
dirde bu hüküm lüzumludur. Reform niteliğin
deki bir kanunda böyle bir hüküm olmalıdır. 
Hükümet kuvvet kazanmalıdır, ama tam bir ah
lâk ve fazilet kaidesi, anlayışı içerisinde tatbik 
edildiği takdirde.... 

Şimdi arkadaşlarım, mahzurlu tarafı neresi? 
Bunun mahzurlu tarafı şu : Ne deniyor?.. «Süre 
kaydı aranmaksızın 1, 2, 3, 4 ncü derecelere, 
usule göre daha aşağıki derecelerden de memur 
tâyini caizdir. Ancak bu şekilde bir atamanın 
yapılabilmesi için; memurun en az 10 yıl 160 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesine taJbi kurumlarda 
çalışmış olması, tâyin olacağı görev için gerekli 
niteliği kazanmış bulunması şarttır» 

Değerli arkadaşlarım, bu 160 sayılı Kanun 
Devlet Personel Dairesinin kurulmasına müte
dair bir kanundur. 4 ncü maddesinin (c) ben
dinde bu hizmetler içerisinde özel bankalar da
hi mevcuttur. Yani bunlar hangi kurumlar? 
Bunlar; Devlet kurumlan, sermayesinin yan
sından çoğu Devlete aidolan bankalar, özel ida
reler, belediyeler, ama bunun yanında, zannedi
yorum yanılmıyorum, 4 ncü maddenin (c) ben
dinde açıkça özel bankalar da mevcuttur.. 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Özel ka
nunlara göre kurulmuş olan bankalar. 

ıŞÎNASÎ ÖZDENOĞLTJ (Devamla) — Özel 
kanunlara göre kurulmuş olan, yani sermayesi
nin yansından çoğu Devlete aidolmıyan, özel 

kanunlarla kurulmuş olan bankalar mevcut. Biz 
bunlara kamu hizmeti niteliğinde... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Meselâ 
GÎMA. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Evet, 
GÎMA da bunlar içerisinde. Gayet tabiî özel ka
nunla kurulmuştur. 

Şimdi kamu hizmeti gören müessese nazarı 
ile bakabilecek miyiz arkadaşlar? Yani, Hükü
met olarak önümüze gelen eğer adam kayırmak 
istiyorsak, eğer ehliyetten, liyakatten daha zi
yade adam kayırma ölçüsü ile hareket edecek
sek, çok rica ederim, çok mühim özel kanunla 
kurulmuş olan bankadaki adamı - getireceğiz 
kamu hizmeti görmüş olan bir hâkime, kamu 
hizmeti görmekte olan bir idareciye, hattâ ka
nunu mahsusu ile kamu hizmeti görmekte bulu
nan bir avukata tercih edeceğiz... 

Değerli arkadaşlanm, siz özel bankadaki 
memuru 4 ve daha yukan dereceye alacaksınız, 
özel bankada 10 sene çalışmış olduğu için. Onun 
karşısında kamu hizmeti niteliğinde, yetiştirici 
nitelikte çalışmış olan ve kendi kanununa göre 
kamu hizmeti yapmakta olan bir avukatı alamı-
yacaksımz. İnsaf ölçüleriyle bağdaştırmaya im
kân yoktur. Biz Parlâmento üyesi olarak işi şah
si menfaatleri zaviyesinde görecek insanlar de
ğiliz, tenezzül etmeyiz, ama Parlâmentoda 10 
yılı geçmiş olan bir arkadaşımız seçilmediği tak
dirde bu hükümden istifade etmiyecek. Burası 
yetiştirici bir yer değil midir yani arkadaşla
rım? Devlet hayatı için, kamu hizmetleri için 
eğer bir yetiştirme yeri, merkezi, muhiti aranı
yorsa, gayet tabiî Parlâmento bir yetiştirme ye
ridir. Bir serbest avukat Avukatlık Kanununa 
göre kamu hizmeti görmekte olduğuna nazaran, 
elbette bu hükümden faydalanmalıdır. Yani ar
zım şudur : Bu 160 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine ve bilhassa (c) bendine göre son derece 
suiistimali müsait bir maddedir; haliyle bunun 
geçmesinde ben şahsan çok mahzurlar mütalâa 
etmekteyim. Hizmet kazandmlmalıdır, Devlet 
kazandırılmalıdır, ama kazandıracağız diye bir
takım keyfî tasarruflarla, bu tarzı ile madde
yi hükümetlerin eline vermeye hakkımız yok ar
kadaşlar. 

Şahsi görüşüme göre; madde mutlaka yeni
den gözden geçirilmelidir. Sayın Komisyon bu 
anlayış içerisinde lütfen maddeyi geri alsın ve 
böylece arz ettiğimiz esbabı mucibeler dikkate 
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alınmak suretiyle mükemmel hale getirsin. Ri
camı tekrarlıyor, hepinizi saygılarla selâmlıyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz al

mış olan sayın üyeleri arz ediyorum : Sayın 

Kabadayı, Akova, Yılmaz, Demir, Uzuner. 
Saat 15,00 te yapılacak T. B. M. M. Birleşik 

Toplantısından sonra toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma Saati : 16,55 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisi 117 nci Birleşi
minin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Millet Meclisinin sabahtan başlıyan birleşi
minde 28 nci madde üzerinde sayın milletvekil
leri fikirlerini beyan ediyorlardı. O arada, ara-
verildiği cihetle muayyen bir noktada müzakere 
kesilmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerini aldı. 

28 nci maddede söz sırası Sayın îhsan Ka-
badayı'nın. Sayın Kabadayı? Yok. 

Sayın Enver Akova, buyurunuz efendim. 
Sayın Akova, biliyorsunuz arkadaşların konuş
maları beşer dakika ile kayıtlıdır. Lütfen o lâzı-
meye riayet ediniz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
68 nci maddesini tadil edecek olan 28 nci mad
de, derece yükselmesindeki süre ve usul hakkın
dadır. Bendeniz bu madde üzerinde önerge var
mış değilim, sadece madde üzerinde söz almış 
bulunuyorum. Bu hususta intihalarımı arz et
mek için kürsüye geldim. 

Gönül arzu ederdi ki, gerek ilkoul mezunları, 
gerekse ortaokul, lise ve yüksek okul mezunla

rının 3 senede bir terfileri sağlansın. Fakat ili
şik tabloya göz attığımız zaman, 16 nci derece
den - hafızam yanıltmıyorsa - 4 ncü dereceye 
kadar kademeler 9 olarak alınmıştır. Bu duru
ma göre, Hükümetimizin getirmiş olduğu tasa
nda ilkokul mezunları 5 senede bir derece kaza
nacaklarına göre, bunu hesabettik, uzun bir 
müddet tutuyor. Eğer mümkünse, gönül arzu 
eder ki, bunların da 3 senede bir terfilerinin 
sağlanması cihetine gidilsin. Fakat 16 sene için
de kendilerine mahsus olan dereceyi doldur
muş olacakları için ben, şahsan probleme bir çö
züm yolu bulamadım. Bu bakımdan tasarıda tah
sil ve liyakat kaale alındığına göre, hiçolmazsa 
ortaokul ve lise mezunlarına 4 senede bir derece 
verildiğine göre, ilkokul mezunlarına da 4 se
nede bir terfi sağlanması cihetine kanaatimce 
gidilmelidir. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum. 
Maddede parantez içinde bulunan ibarede, «İlk
okul mezunları 5, ortaokul ve lise mezunları 4 
yıl» diye geçmektedir. İlkokul mezunlarından 
sonra, «ve dengi okul mezunları» nın ilâvesi 
gerekir. Lise mezunları ve dengi okul mezun
larının aynı şekilde zikredilmesi kanaatimce 
uygun olur. Eğer bunlar tasarıda sadece 
«ortaokul mezunları lise mezunları» olarak ka-
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lir, «dengi okullar» ibaresi ilâve edilmezse, 
âtide maihzur doğurabilir. 

IBenim mâruzâtım bu kadardır, sayın Ko
misyonumuzun ve Heyetinizin mütalâamıza ka
tılacağından eminim. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde konuş

maların yeterli görüldüğüne dair önerge var. 
PLÂN KOMİSYYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Söz istiyorum 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

28 nci madde ile değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 68 nci maddesi hakkında mütalâa 
•dermeyan eden arkadaşlarıma arzı cevap et
mek üzere huzurunuza geldim. 

Bu madde münasebetiyle ifade buyurulan 
tenkiıdlerin pek çoğu (a) fıkrasında; ilkokul 
mezunlarının, 5, ortaokul ve lise mezunlarının 
4 yılda bir derece yükselmesi yapabilmesine 
ilişkin muhtelif tahsil kademesinde olan in
sanların bekleme süreleri ile iligili olan husus
lara taallûk etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bunlar hakkında Komisyonun noktai na
zarını ifade ederken bir hususu dikkatinize 
arz etmek istiyorum. 

iSayın Hiçerimez özellikle bu noktalar üze
rinde durdu, şimdi zannediyorum Sa
yın Akova da aynı hususu tekrarladılar. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bir derecede mayyen süreler bekleme key
fiyeti, o derecede mutlaka 5 sene hiç terfi et
miyecek, yahut 3 sene hiç terfi etmiyecek ve
yahut 4 yıl hiç terfi etmiyecek anlamına 
gelmemektedir. Malûmuâlileri bu yeni sis
temde dikey terfi yanında bir de yatay 
terfi vardır ve her tahsil kademesinde olan 
insanın her yıl bu yatay terfileri alması 
mümkündür ve kanunun ahkâmı icabından-
dır. O itibarla 5 yıl müstemirren bir decede 
(bekler kaydını, bu zaman zarfında hiç terfi 
etmez kaydını, bir başka türlü ifade etmek 
gerekir. Yan kademe terfileri her yıl yapı
lacaktır. ve her yıl o derecede vazife gö
ren arkadaşlarımızın bir terfi alması mümkün
dür. 

'Bir hususa ehemmiyetle işaret etmek isti
yorum. 6226 ve 6656 sayılı kanunlarla, yani 
meşhur tâbiri ile Barem Kanunu ile bu 
Kanunun getirdiği sistemi birbirine karıştır
mamak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, Barem Kanununun 
işliyememiş olmasının, günün şartlarına inti
bak edememiş olmasının sebeplerinden bi
risi, iktisadi konjonktürü kovalıyacak unsur
lardan, mahrum bulunmasından doğmuştur. Es
kiden Barem Kanunu, hayat pahalılığı dedi
ğimiz iktisadi şartların ağırlaşması karşısın
da kamu personelinin mâruz kalacağı malî güç
lükleri karşılamak için mücerret terfi sis
temini düşünmüştür. Terfi sistemi ile maaş 
artışı derpiş olunmuş, ancak terfi sisteminin 
iktisadi şartlara adapte olma imkânı sağlan
mıştır. Barem Kanunu ile. O itibarla Barem 
Kanunu iktisadi ve sosyal şartların, koşul
ların getirdiği yeni durumu kavrryamamış, 
yeni duruma intibak edememiş ve bugün için
de bulunduğumuz personel istihdamında ve 
personel ücretinde akla hayale gelmez dere
cede ödeme şekillerinin doğmasına müncer 
olmuştur. O itibarla meseleye bu açıdan bakmak 
lâzım. Memur için terfi elbette mühimdir, 
bunu reddetmiyorum, bunun aleyhinde bir be
yanda bulunmuyorum, ama terfiden beklenen 
birtakım imkânlar bu kanunda katsayı siste
mi ile temin edilmektedir. Katsayı sistemi, 
her sene değişebilen katsayı sistemi; Barem 
Kanununun terfi ile temin etmek istediği) 
unsurlardan pek ehemmiyetli bir kısmını, pek 
önemli bir kısmını temin etmektedir. 

Bu kanunun bir başka özelliğine de işaret 
etmek istiyorum. Eğer terfi sistemini mücer
ret, hiçbir kayda tabi olmadan iktisadi konjonk
türe uyabilmenin tek vasıtası sayarsanız o za
man bu kanundan beklenilen yeni bir organi
zasyon piramitinin, Devlet için, kamu için çok 
mühim şey ifade eden yeni bir organizasyon 
piramitinin teşekkülü mümkün değildir. Ter
fileri muayyen şartlara bağlar ve bu şartların 
kendiliğinden tekevvünü beklenirse, o zaman 
üst kademelere doğru bir yığılma kaçınılmaz bir 
zarurettir. Üst kademelere doğru yığılma olur 
ve bugün içinde bulunduğumuz mudil, içinden 
çıkılmaz şartlar tahaddüs eder. O itibarla de
rece terfileri özelikle muayyen şartlara bağlı 
tutulmuştur, imtihan kaydı konmuştur, yeter-
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lik şartı konmuştur, terfi için birtakım önemli 
sayılabilecek unsurlar getirilmiştir. O itibarla 
değerli arkadaşlarım, bu madde itle tedvin olu
nan süreleri mücerret, bu mânası ile ele alır
sanız, mütalâa dermeyan etmek mümkündür, 
ama söylediğim unsurları dikkate aldığınız 
takdirde, meseleye bir başka açıdan bakmak da 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka hususa 
işaret etmek istiyorum. Şimdi ilkokul mezunla
rının 5 yıl bekleme süresi var. Değerli arka
daşlarım, bunu önemle ıttılaınıza arz etmek is
tiyorum, bu tasarı Devlete yeniden memur ola
cakları kapsıyan elbette bir yeni sistemdir. Ma-
lûmuâlileri Devlet - ilerdeki maddelerde de 
görüşeceğiz - bu Kanunla ilkokul mezunu me

mur almamaya kararlıdır. Artık Devletin bu
lgun iktisabettiği iktisadi ve sosyal, yahut gör
mekte olduğu iktisadi ve sosyal görevler öyle
sine mudil, öylesine karışık ve yaşadığımız ça
ğın icaplarına uygun şekilde öylesine zor un
surları ihtiva etmektedir ki, artık bir ilkokul 
mezununun formasyonunu taşıyan bir kişiyi 
Devlet memuru olarak istihdam fikri terkedil-
mek lâzımdır, bu tasarı ile de terkedümektedir. 
O itibarla bu tasarı ilkokul mezunlarını istihdam 
etmıiyecek. 

Ayrıca, yardımcı sınıflar mevzuunda Yüce 
Meclisin kabul ettiği, Komisyonda yaptığımız 
tadile uygun olarak Yüce Mecliısdn kabul bu
yurduğu bir yeni madde ile de yardımcı sınıf
larda gözüken pek çok kişi işçi niteliğinde sa
yılacağı için, artık mesele ilkokul mezununun 
problemi olmaktan çıkmıştır, bu Kanun için ilk
okul mezunu problem olmaktan çıkmıştır. Çok 
nadir ahvalde - Kanunda bir hüküm vardır - or
taokul mezunu bulunmadığı takdirde ilkokul 
mezunu alabilecektir. Fevkalâde istisnai bir 
ahvalde ancak kanun bunu mümkün hale ge
tirmektedir. O itibarla meseleye ayrıca bu açı
lan da bakmak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, 
'Bu madde ile ilgili bir başka tenkid mev

zuu; bu 10 yıl Devlet memuriyetinde bulunan 
Devlet memurlarının, derece kaydına bakmadan 
daha yüksek seviyelerde istihdam imkânı ve
ren fıkrasına müteveccih oldu. 

Değerli arkadaşlarımla yaptığım özel te
maslarda meseleyi hallettik. Hükümet tasarısı 

sadece Devlet memuriyetinde 10 sene kalmış 
olma şartını getirmişti. 10 sene Devlet memuri
yeti yapan kişi, derecesine bakılmaksızın, daha 
üst görevleri kapısıyan derecelere atanabilecek 
idi Hükümet tasarısına göre. Bütçe ve Plân Ko
misyonu, Devlete memuriyet verme istidadın
da olan kimiselerin kaynağını daha geniş hale 
getirmek, âdeta Devlette bir nevi kan değişik
liğine imkân verecek bir seyyaüyet içinde me
seleyi kaynak bakımından bir genişliğe tabi 
tutmakta fayda mülâhaza etti. O itibarla bu 
fıkraya, «160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
tabi kurumlarda çalışmış olması» gibi bir ka
yıt getirdik, Devlette yüksek derecelerde, mü
him mevkilerde vazife alması mümkün eşha
sın adedini çoğaltmaş Devleti birtakım yeni fi
kirlere, yeni birtakım hareketlere açık hale 
getirmek imkânını versin diye. 

Bu, zannederim faydalı bir değişiklik olmuş
tur. Arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi bu, özel 
müesseselere kadar, özel bankalara kadar teş
mil olunan bir yetki, bir hak, bir salâhiyet im
kânını vermemektedir. Bahsettiğimiz kanun, 
160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi özellikle 
Devletin iştiraki bulunan, ancak Devletle irti
batı bulunan kurumları kapsamaktadır. Vak
tinizi almaktan hazer etmeseydim bunları te
ker teker sayardım, bütün bu müesseseler, 160 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde ifade edilen, 
sayılan bütün bu müesseseler önünde bir liste 
'halinde vardır. Arkadaşlarımızın endişesi ka
tiyen varit değildir, özel bankalardan, özel 
sektörden, özel şirketlerden Devlete memur 
transferine imkân veren bir mahiyet taşıma
maktadır. Bu liste yammdadır. Aslında 160 sa
yılı Kanun, dikkat buyurursanız Devlet Per
sonel Dairesi kurulması hakkındaki kanundur. 
Hiç şüphesiz Devlet Personel Dairesinin mura
kabesine tabi müessese; bir özel şirket, bir özel 
sektör, bir Özel banka olmak imkânından mah
rumdur. Bu endişe varit değildir. Bu endişe do-
fıayılsiyle arkadaşlarımın şüphelerini izale et
tiğimi zannediyorum. Mesele sadece, Devlete, 
yöneticilik vasfı yüksek seviyede olan insanla
rın daha çok, daha geniş kaynaklardan temin 
edilmesi imkânının sağlanmasıdır. Komisyon 
bunu yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir takrire Ko
misyon olarak iştirak ederiz, o da Sayın Akova'-



M. Meclisi B : 117 1 . 7 . 1970 O : 2 

nın bahsettiği lise ve dengi okullar mezunları 
tarzındaki değişikliği ihtiva eden takrirdir. 
Takrir eğer verilmişse, fauna iştirak ederiz. 

Maddenin aynen muhafazasında fayda var
dır. Komisyon olarak ayrıca bir tadil önergesi 
de verdik. Bu önergeye iltifatınızı rica ederek 
ve hürmetlerimi sunarak huzurunuzdan ayrılı
yorum. 

TUFAN DOĞAN AVŞARG1L (Kayseri) — 
!Bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Avşargil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARG1L (Kayseri) — 

Sayın Başkan; bu kanun, derece yükselmele
rinde, bilhassa sınıflandırmalarda tahsili ön
görmektedir. Bugün ortaokul ve lise mezunları 
4 yılda bir terfi etmektedir, öğretmen okulla
rı 7 yıla çıkarılmıştır. İlkokul öğretmenlerini 
dişe mezunu olarak mütalaa etmek mümkün 
değildir, çünkü 7 yıl tahsil görmektedirler. 
Tahsil kademesi esas olduğuna göre, 7 yıl tah
sil yapan bir insanı 6 yıl lisede okuyan bir 
kimse ile mukayese etmek doğru mudur? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Efendim, doğru değil
dir. Bunları kapsıyacak 9 ncu maddeyi görüş
tüğümüz zaman, ümidederim arkadaşımızı tat
min edecek unsurlar bulmak mümkün olacak
tır. Bu tahsil sürelerini telâfi edecek maddeler, 
fıkralar vardır. Bunlar hakkında bahsettiği
miz standart tahsil seviyesinin üstünde tahsili 
olan veya bir ihtisası olan veya uzmanlığı olan 
kişiler için ya bir derece terfii yahut kademe. 
terfi verilmiştir. Meseleyi o safhada müzakere 
etmek, konuşmak mümkündür. 

BAŞKAN — Saynı Turan, buyurun. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Efendim, «Dere

ce yükselmesi babında endişeye mahal yok
tur, deniyor. Bugün 800 bin memurdan aşağı 
yukarı 500 bini ilkokul mezunudur. Bu memur
ların derece yükselmesinde 5 yıl yerine niçin 
4 yıl kabul edilmiyor? 

BAŞKAN — İzahatta bulundular daha ev
vel, ama bir defa daha tekrar etsinler, uzun 
boylu anlatsınlar... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Efendim, meseleyi az 
evvel de, Sayın Başkanımızın da ifade buyur
duğu gibi arz ettim. 

Şimdi, yeni girecek bir ilkokul mezunu ba
kımından beyanlarımı anlamanızı rica ederim. 

Aslında bugün Devlette ilkokul mezunu duru
munda olan, bu vasfı ile memuriyet yapan ki
şilerin bugünkü durumları dikkate alınarak, 
bugünkü kadro, maaş durumları dikkate alı
narak intibakı yapılacak. Hattâ öyle yapıla
cak ki, ilkokul mezunlarının çıkabilecekleri ta
van, böyle bir statüde olan Devlet memuru 
için mümkün değilse, bu tavanı aşıyorsa ora
ya dahi intibakı yapılacak; yapıldıktan sonra 
da terfi ve tefeyyüz şartları şüphesiz bu ka
nun hükümlerine göre cereyan edecek. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efen

dim, kamu idaresini statik hüviyetten kurtar
mak, daha dinamik bir hüviyet kazandırmak 
mevzuubahis. 

Sayın Komisyon Başkanının Hükümet ta
sarısındaki kapsamı değiştirecek istikametteki 
görüşlerine istinadederek şu hususu teklif edi
yorum ve eğer açıklama fırsatı verilirse mem
nun olacağım. 

Şimdi beynelmilel kuruluşlarda hizmet gö
ren birçok yetişmiş Türk evlâdı var. Bu, komis
yonda da görüşüldü. Bunları önemli hizmetler
de istihdam imkânları maddelerde var. Eğer 
10 yıllık kaydı buradan çıkarırsak, daha geniş 
bir şekilde dinamizmi artıracak kaynakları ço
ğaltmak imkânı doğmaz mı ve bunda Sayın Ko
misyon Başkanı fayda görmezler mi? 

BAŞKAN — Sual çok daha kısa sorulabi
lirdi, «Bu 10 yıllık kaydın kaldırılıp kaldırılmı-
yacağı hususunda Komisyon ne düşünüyor?» 
denseydi cevap verilirdi. 

Buyurun efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Sayın Uzuner'in ifade ettiği gibi 
gerçekten bu madde bu kanunun en güzel mad
delerinden biridir. Hakikaten son derece doğru 
olarak ifade buyurdular, Devlete yeni bir haya
tiyet, Devletin istilzam edeceği memurlar için 
yeni bir seyyaliyet getiren, kaabiliyeti değer
lendiren, ehliyete imkân veren, ehliyeti mükâ
fatlandıran bir unsurlar manzumesidir, çok de
ğerli bir maddedir. 

Şimdi Sayın Uzuner'in beyanında ağırlık 
vardır. Gerçekten enternasyonal kuruluşlarda 
veya başka özel sektörde çalışan çok kabiliyet
li, Devlet için istihdamında çok yarar olan bir 

— 511 — 
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kimseyi alma imkânını kaldırır bu 10 yıl. İfade 
ettiğim gibi, ya Devlet memuriyeti yapacak ve
ya 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı 
kurumlardan birinde vazife görmüş olacak. Ko
misyonda bu madde ilâve edilirken, işte bu tip 
Devlet memurlarını istihdam imkânını çoğalt
tık, yani kaynağı biraz daha zenginleştirdik; fa
kat arkadaşımızın çok haklı, ağırlığı olan, tat
bikinde şüphesiz büyük faydalar bulunan fikri
ni realize edecek bir imkân bulamadık. Sebebi 
şu. : 

Değerli arkadaşlarım; bizim personel reji
mi, bu getirdiğimiz rejim kariyer sistemini ge
tiriyor. 

'Şimdi, birtakım Batı memleketlerinde, özellik
le Amerikanda pozisyon sistemi dediğimiz bir is
tihdam şekli vardır, bir personel rejimi vardır. 
Arkadaşımızın söylediği bütün şartları ile, hiç
bir kayda tabi olmaksızın böyle bir kimseyi 
Amerika Devleti getirir, en yüksek mevkie, en 
yükesk Devlet memuriyetinde istihdam eder. 
Belki de Amerikan Devlet hayatının veya Ame
rika'nın bugünkü satvetinin unsurlarından biri 
de telâkki edilebilir bu. idareyi mütemadiyen 
yenileme, mütemadiyen restore etme gayretleri 
bu satvetinin, bu idari esnekliğinin bir neticesi 
olarak da görülebilir. Fakat bizim kariyer sis
temi diye kabul ettiğimiz sistem tasarımıza hâ
kim olduğu için ve bu, içinde bulunduğumuz 
koşullara da uyduğu cihetle, biz bu sistemde ıs
rar ettik. Doğrudur fikir, ama çelişme halinde 
gibi gözüküyor tasarımızın getirdiği sistemle, 
prensiplerle. İltihak edemediğimiz için mütees
sirim. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ederim. 

HÜSAMETTİN" BAŞER (Nevşehir) — 
Sayın Başkan; buradaki 10 yıl 8 yıla indi-
rilse de, Parlâmentoda çalışan arkadaşlarımız 
için ya 2 devre milletvekiliği yapar 8 sene 
olur, 3 devre yaparsa 12 sene olur, hiç olmazsa 
bu mahzur kalkmış olur. 

BAŞKAN — Evet siz de diyorsunuz ki, 
«S sene şeklinde düzenlenemez mi?» suali so
ruyorsunuz. 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım; bu 160 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a) fık
rasında, «Genel ve Katma bütçeli daireler, il 
özel idareleri ve belediyelerle bunlara bağlı 

müesseseler» var. Bu listeyi tetkik ettiğimiz 
zaman, benim önümde bulunan bu listede 
kanunun 4 ncü maddesine giren müesseseleri 
tetkik ettiğimiz zaman, genel bütçeye tabi 
kurumların başında T. B. M. M. var, Sayıştay 
Başkanlığı, Yüksek Murakabe Heyeti diye 
devam ediyor. Benim noktai nazarıma göre, 
bu meseleyi halleder, fakat arkadaşlarıma 
az evvel ifade ettiğim gibi biz bir değiştirge 
önergesi verdik, ben Komisyon Başkanı ola
rak verdim, T. B. M. M., acalba bundan mu
rat yasama organı üyeleri mi, yokaa T. B. M. M. 
personeli mi? O itibarla böyle bir iltibasa 
meydan vermesin diye Yüce Başkanlığa ver
diğim bir tadil önergesi ise sayın arkadaşı
mın şimdi ifade ettiği mahzuru giderecek 
bir değişikliği talebettim. Arz ederim efendim, 

•BAŞKAN — Yeterlik önergesini muameleye 
koymadan önce son söz milletvekilinin hükmü
ne istinaden sıradaki bir arkadaşa söz ve
receğim. 

A. AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 
— Sayın Başkan; dolaplarımıza atılmış olan 
şu istatistikî beliğe acaba Komisyona mı 
yoksa Maliye Bakanlığına mı aittir efendim? 

BAŞKAN — Komisyon... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (iSakarya) — Böyle bir belge Komis
yon tarafından dağıtlımış değil efendim. 

IBAŞKAN — istatistik belgesi Komisyon 
tarafından dolaplara atılmamış. 

Şimdi son söz olarak sıradan bir milletye-
•kiline söz vereceğim. 

iSayın Şevket Yılmaz... Yok. Sayın Kemal 
Demir... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — 28 nci madde
de konuşacağım efendim. 

IBAŞKAN" — Sayın Ali Rıza Uzuner... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan; ben de söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı; daha evvel 
isminizi okudum, yoktunuz efendim. Tekrar 
sıraya kaydetmem gerekiyor. Grup adına ister
seniz takdimen söz verebilirim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Sayın ve çok değerli Komisyon Başkanı 
arkadaşımızın burada mâruzâtı esnasında 
bendenizin üzerinde önemle durduğum, soru 
halinde tevcih ettiğim hususa cevap buyur-
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muşlardır. Bu konuyu imkân (bulursam, za
manım içinde biraz daha genişletmek kararın-
dayım. 

IDeğerli arkadaşlarım; 28 nci madde yük
selmede tahsil derecesine prim veren, sınavı 
şart koşan bir uygulamayı öngörmektedir. 
Bunun, temel esprisi ile aynı paralelde ol
mamak, aynı şekilde düşünmemek mümkün 
değil. Yalnız, benden evvel konuşan arka
daşlarımın rakamlara dayanarak, yıl be yıl 
belirtmek suretiyle, tahsil dereceleri arasın
daki yükselme hızı bir paralellik arz etmemek
tedir. Yani, yüksek tahsildeki yükselme hı
zıyla bu tahsil derecesinin altında kalanların 
gerek kademe gerek yükselme hızları arasın
da daha uygun bir denge kurulması .maale-j 
sef sayın Komisyonumuz tarafından da kabul 
edilmemiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, ben, çok sayın Komis
yon Başkanının burada (yahut sorumuz ve
silesiyle) görüşlerimize prensip yönünden, te
mel görüş yönünden (belki şahsi görüşlerini 
burada dile getirmişlerdir) katıldıkları, 'ger
çekten Türkiye'miz için çok önemli gördüğüm 
bir husus üzerinde durmak istiyorum. 

(Maddede, «1, 2, 3, ve 4 ncü derecelerdeki 
kadrolara, derece yükselmelerindeki süre kay
dı aranmaksızın tâyindeki usule göre daha 
aşağıdaki derecelerden memur tâyin edilir» 
diyor ve «ancak» diyerek bunların kaynak
ları tesbit ediliyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; gerçekten bu 
kanun Devlet hayatımıza personel yönetimi 
yönünden, personel istihdamı yönünden dina
mik bir statü getirmek istiyor.. E, bizde öyle 
önemli hizmetler vardır ki, bunlara yetişkin 
eleman bulmakta güçlük çekiyoruz, yabancı 
mütehassıslara başvuruyoruz, sözleşmeli per
sonel istihdamı yoluyla fareler arıyoruz ve bu 
tedbirlerin hepsi palyatif oluyor, geçici olu
yor. Asıl kadrolarda kalacak dinamik, güçlü, 
genç, kabiliyetli kimselere yükselme imkânını 
büyük ölçüde kapatıyor 

Tasarımın gerekçesinde de var arkadaşlar; 
kamu kesiminde yüksek okul mezunu bir 
şahsın genel müdür olabilmesi için 27 seneye 
ihtiyacı var, 27 senelik hizmet yapması ge
rekiyor; genel müdür muavini olabilmesi 
için 24 sene hizmet görmesi lâzım. E, oldukça 
orta yaş sınıfı sayılır bu; insan hayatının 

yorgunluk devresine rastlar. Diğer ülkelerde 
de gördüğümüz gibi, dinamik, güçlü kabi
liyetli kimseleri, daha faydalı olur mülâha-
zasiyle, kabiliyetlerini yine bir sınavla ölç
mek kaydiyle onları böyle yönetici kilit nok
talarına getirmek imkânları Türkiye'miz için 
de büyük bir önem taşıyor. Aksi takdirde, 
yine, bu kanun statik olan ölçüleri kıramı-
yacak; yine Türkiye'nin kalkınması ve gele
ceği içim ihtiyaç bulunan insan gücünü değer
lendirme bakımından önemli bir unsurdan 
yoksun kalacaktır. 

Şimdi arkadaşım burada Amerika'dan ör
nek verdi. Birçok diğer memleketlerden de 
verilebilir.. Çok kabiliyetli kimseler var, özel 
sektörde çalışabilir, özellikle dış ülkelerde 
ve beynelmilel kuruluşlarda kilit noktalarında 
genç arkadaşlarımıza yer verilir. E, o mem
leketlerin statüleri, bünleri, içtüzükleri., her 
ne ise, nizamları bu imkânı sağlıyor da, biz, 
önümüze gelen bu fırsatı neden değerlendir
mek istemiyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, 

Bunun hiçbir maddeye aykırı tarafı yok
tur. Şayet «1, 2, 3, ve 4 ncü derece kadro
larda, derece yükselme kaydı aranmaksızın 
smıvla memur tâyini caizdir» veya bu araya 
«gerekli nitelikleri kazanmış bulunanlar ara
sından sınavla memur tâyini caizdir» gibi 
bir vasıtayı, bir imkânı hükümetlerin eline 
verirsek çok daha isabetli hareket etmiş olu
ruz; gerçekten Devlet hayatına ciddî bir di
namizm kazandırmak imkânını buluruz. Yoksa, 
yine klâsik ölçüler içinde, statik ölçüler 
içinde hizmetler, arz ettiğim terfi ve yük
selme güçlükleri dolayısiyle aksıyacaktır ve 
birçok kıymetlerden Türkiye'miz faydalanma 
imkânlarından yoksun kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, toparlayınız 
lütfen. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlı
yorum... 

Çok istirham ediyorum sayın Hükümet ve 
sayın Komisyondan (ki sayın Komisyon Baş
kanı prensibolarak şahsi görüşlerini - Komisyo-
misyonun kararı bu istikâmette değildi; bu, 
Komisyonda da müzakere edildi - belirttiler), 
bu konuda yardımcı olurlarsa, kendileri bir 
önergeyle, bir teklifle bunu düzeltme yolunu 
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Ibulurlursa pek memnun alacağım ve arkadaş
larımın da buna katılacağını tahmin ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmış olduğundan kifayeti mü
zakerenin oylanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Oümüşane 

Mustafa Karaman 
•BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde veril

miş bulunan yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'057 sayılı Kanunun ek ve değişiklik tasa

rısının 28 nci maddesi (a) fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini saygiyle öneri
riz. 

Trabzon Uşak 
Mehmet Arslantürk Âdil Turan 

(68 nci madde.) 
«a) Derecesi içinde en az üç yıl bulun

muş ve bu deercenin 3 ncü kademe aylığını fii
len bir yıl almış.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu Kanunun kapsamı dışında 
kalan kamu personelinin aylık ve ücretle
rine dair kanun tasarısı» nın 28 nci maddesiyle 
değiştirilen 657 sayılı Kanunun 08 nci madde
sinin (a) ve (Ib) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygılarımızla teklif ederiz, 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

a) Derecesi içinde en az üç yıl bulun
muş ve derecenin 3 ncü kademe aylığını fii
len bir sene almış, 

Meclis Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 

tadil eden tasarının 28 nci maddesiyle Ana-
kanunun 08 nci maddesi tadil edilmektedir. 
Bu madde, derece yükselmesinde süre ve 
usulü göstmerektedir. 
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işe girişte başlangıç noktaları muayyen 
'bir derecenin değişik kademesinde olan sı
nıflarda tahsil derecesine göre girdiği ka
demede yeniden üjç sene beklemek, böyle bir 
kademeye intibaktaki maksadı zayi etmektir. 

Şöyle ki : 
iTahsili itibariyle 11 nci derecenin 3 ncü 

kademesine girmiş birisi, kendisinden daha 
az tahsilli, 11 nci derecenin 1 nci kademesine 
giren kişi ile aynı zamanda 10 ncu kademeye 
geçmek gibi bir yanlış tatbikata mâruz kala
caktır. Bu bakımdan maddeye bir fıkra ilâve 
etmek suretiyle üst derecenin 1 nci kade*-
meisine geçme zamanını tashih etmek uygun 
görülmüştür. 
Bu maksatla hazırlanan tadil tasarısına ait 

metin ilişikte sunulmuştur. 
(Kabulünü arz Ve teklif ederiz. 

Bolu İstanbul 
Şükrü Kiykıoğlu Nuri Erıoğan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren tasarının 28 nci 
maddesiyle tadil edilen 68 nci maddenin deği
şik şekli : 

Derece yükselmesinde süre ve usul : 
Madde 68. — Bu maddenin en sonuna aşa

ğıdaki fıkra eklenecektir. 
«Memuriyete girişte gösterge tablosunda 

her hangi bir derecenin başlangıç kademesin
den öteye girenler, bu kademeye kadar nor
mal olarak geçmesi gereken süreyi bu dere
cede geçirmiş sayılırlar.» 

Meclis Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ta

dil eden tasarının 28 nci maddesiyle Anaka-
nunun 68 nci maddesi tadil edilmektedir. Bu 
madde, derece yükselmesinde süre ve usulü 
göstermektedir. 

İşe girişte başlangıç noktalan muayyen 
bir derecenin değişik kademesinde olan sınıf
larda tahsil derecesine göre girdiği kademe
de yeniden üç sene beklemek, böyle bir kar 
demeye intibaktaki maksadı zayi etmektedir. 

Şöyle ki : 
Tahsil itibariyle 11 nci derecenin 3 ncü 

kademesine girmiş birisi, kendisinden daha az 
tahsilli, 11 nci derecenin 1 nci kademesine gi
ren kişi ille aynı zamanda 10 ncu kademeye 
geçmek gilbi bir yanlış tatbikata mâruz kala
caklardır. Bu bakımdan maddeye bir fıkra 
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ilave etmek sureciyle üslt derecenin birinci 
kademesine geçme zamanını tashih etmek uy
gun görülmüştür. 

Bu maksatla (hazırlanan tadil tasarısına 
ait metin ilişikte sunulmuştur. 

Kabulünü arz ve teklif ederim. 
Bolu İzmir 

IŞükrü Kiykıoğlu Münir Erdal 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerini değiştiren tasarının 28 nci mad
desiyle tadil edilen 68 nci maddenin değişik şek
li : 

Derece yükselmesinde süre ve usul : 
Madde 68. — Bu maddenin en sonuna aşağı

daki fıkra eklenecektir. 
«Memuriyete girişte gösterge tablosunda her 

hangi bir derecenin başlangıç kademesinden 
öteye girenler, bu kademeye kadar normal ola
rak geçmesi gereken süreyi bu derecede geçir
miş sayılırlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 28 nci maddesinde (Derece yüksel

mesinde süre ve usul. M. 68) «Ancak» kelimesiy
le baslıyan cümlenin aşağdıaki şekilde tadilini 
teklif ederiz. 

Plân Komisyonu Adına 
Erol Akçal 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabil
mesi için memurun 10 yıl kamu hizmetinde bu
lunmuş olması ve tâyin olunacağı görev için ge
rekli nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanun tasarısı

nın 28 nci maddesinin değiştirdiği 68 in (a) fık
rasının aşağdıaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

a) Derecesi içinde en az üç yıl (ilkokul me
zunları 5, ortaokul ve lise mezunları 4, ilköğret-
men okulu mezunları3 yıl) bulunmuş ve bu dere
cenin 3 ncü kademe aylığını (ilkokul mezunları 
5, ortaokul ve lise mezunları 4 ncü, ilköğretmen 
okulu mezunları 3 ncü kademe aylığını) fiilen 
bir sene almış. 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel tasarısının 28 nci maddesin

de yer alan «lise mezunları» ibaresinin «lise ve 

dengi okul mezunları» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Gerekçesini sözlü arz edeceğim. 
Niğde 

Nuri Kodamanoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğiştirilmesini ve bâzı ekler yapılmasını öngören 
kanun tasarısının 28 nci maddesinin (a) fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve öne
ririm. 

istanbul 
Hüseyin Dolun 

Madde 68. — 
Fıkra (a) derecesi içinde en az üç yıl (ilko

kul mezunları 5, ortaokul mezunları ve lise me
zunları 4, - ilkokul öğretmenleri hariç 3 yıl - bu
lunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığını 
(İlkokul mezunları 5, ortaokul ve lise mezunları 
4, - ilkokul öğretmenleri 3 ncü kademe aylığını 
fiilen bir sene almış - ) olanlar «Yeterlik veya 
yarışma seçmesi» veya «yeterlik veya yarışma sı
navı» nda basan gösterdiklerinde üst dereceye 
yükseltilir. 

Gerekçesi : 
1. Sayın Millî Eğitim Bakanımızın da Yü

ce Meclisin kürsüsünden ifade buyurdukları gi
bi, ilköğretmen okulları 6 yıldan 7 yıla çıkarıl
mıştır. 

2. ilköğretim seferberliğine ihtiyaç bulunan 
bir dönemde ilkokul öğretmenlerine duyulan za
ruret ortadadır. 

3. Yurdun en kılcal damarlarına kadar ya
yılarak karanlıkları yenme, Atatürk devrimleri
ni yayma mücadelesini veren tek unsur ilkokul 
öğretmenidir. 

4. Yarının mutlu Türkiye'sinin yaratıcısı 
olacak sağlam kuşakların iyi yetiştirilmesi, on
ları yetiştiren temel eğitimci ilkokul öğretmen
lerinin huzurlu kılmmalariyle mümkündür. 

5. Toplumumuzun içinde bulunduğu ekono
mik ve sosyal sıkıntıların büyük bir bölümünü 
ilkokul öğretmenleri yüklenmekte, aynı zamanda 
seçim, sayım, yazım, inkılâp gibi toplumsal so
runlarda ilkokul öğretmenleri en önde, paralı iş
lere gelince en geride görünmekteler. öğretmen
lik sınıfı içinde en ağır yükü taşımalarına rağ
men, en mağdur olanlarıdır. 
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6. Derece başlangıcında ve bitiminde ayrı
lığa tabi tutulan bu fevakâr zümrenin kademe 
ilerlemesinde de 4 yılda terfii temel haklara ve 
yasalara aykırı olacağı için mağduriyeti bir kat 
daha artırmış olacaktır. 

Bu itibarla, Yüce Meclisin insanlığın temel 
yapısını ören, Türk toplum kalkınmasının temel 
kaldıraçları ödevini gören ilkokul öğretmenlerin 
de üç yılda bir terfi ettirilmesi için önerdiğim 
teklifin kabulünü delâletini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 68 nci maddesini tadil 

eden 28 nci maddenin (a) fıkrasında: Ortaokul 
ve dengi okul mezunları, lise ve lise dengi me
zunları 4 yıl, şeklinde değişiklik teklifinin oya 
sunulmasını arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Nuri Bayar 

Sayın Başkanlığa 

Konuşulmakta olan tasarının 28 nci maddesi 
ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 68 nci madde
sinin (c) fıkrasında; «Ancak bu şekilde» diye 
başlıyan paragrafının ve «160 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine tabi kurumlarda da çalışmış ve 
yasama organları üyeliğinde bulunmuş oîması ve 
tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri ka
zanmış bulunması şarttır.» şekline ifrağı arz ve 
rica olunur. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Saym Bayar, Bütçe Komisyo
nu admâ Sayın Erol Yılmaz Akçal bir önerge 
vermiş, zatıâliniz de iki değişiklik önergesi ver
mişsiniz. Acaba, bu verilmiş olan önergeleri al
sanız da, maddeyi bu espiri dâhilinde yeniden 
düzenleseniz daha rahatlık, daha kolaylık olmaz 
mı? Sayın Akçal'm önergesi var, «Bütçe Komis
yonu adına» diyor. «Ancak, kelimesi ile bağla
yan cümlenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif 
ederiz» diyor : «Ancak, bu şekilde bir atamanın 
yapılabilmesi için, memurun 10 yıl kamu hiz
metinde bulunmuş olması ve tâyin olunacağı gö
rev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması 
şarttır.» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Fark yok, aynı mahiyette ve
riyor. 

BAŞKAN — Redaksiyon için yine maddeyi 
alıp, düzenliyeceksiniz zannederim... İki tane 
önergeniz var, iki önergeniz şayet Meclisçe ka
bul edilirse, maddeyi yeniden redakte etmek için 
talebedeceksiniz ve redaksiyona tabi tutacaksı
nız. 

iki şıktan birisi, önergeleri okutup, muame
leye koyarım. Sizin önergeniz de oylanıp, Meclis
çe kabule şayan görülürse redaksiyon için gider 
veya şimdiden önergeleri isterseniz, maddeyi ona 
göre yeniden düzenlersiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Geri almıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Mehmet Arslaritürk 

ve Uşak Milletvekili Âdil Turan'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak önergeye katı
lıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, kürsüde ifade etti
ğim gerekçeler muvacehesinde iştirak edemiyo-
rus. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz... Değişik
lik önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon .. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Az evvelki takrir münase
betiyle ifade ettim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Saym Başkan ve çok değerli arkadaşlarım; 

Bir münasebetle ifade ettiğim gibi, biz bu 
reform tasarısı ile bir yenilik getirmeye çalışı
yor ve çalışan, lâyik, kariyerini, tecrübesini 
ispat etmiş olan kimselerin biran evvel yüksele
bilmelerini de sağlamak istiyoruz. Halbuki, bu 
madde çalışan kimselerin hizmet veren kimsele
rin yükselmelerini mutlak surette önlüyor. Yal
nız önlemekle kalmıyor, okuyamamış, daha üst 
derecede bir tahsil verememiş bir insanın güna
hına karşılık beş ayrı ceza veriyor. Hukukta da, 
Mr suçu işliyen kimseye aynı suçtan dolayı bir 
kaç ceza verilmez şeklinde bir prensibolması lâ-
zımgelir. 
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Şimdi, bakın... Üst tahsilini tamamlıyamamış 
olan bir kimseye düşük tabandan işe başlama 
mahkûmiyetini veriyoruz, bekleme süresi fazla
lığı mahkûmiyetini veriyoruz; «Tavanda daha 
fazla yükselemezsin» deyip bir kısıtlama yapı
yoruz, yeni bir mahkûmiyet veriyoruz; emek
lilikte düşük aylıkla emekli olmasını sağlıyoruz; 
dördüncü mahkûmiyeti variyoruz. Esasen bir de 
imtihan barajı var. imtihan barajında da az 
tahsil yapmış olmasından dolayı yakasına yapı
şacağız. Beş defa ceza veriyoruz. Bunun müm
kün olmaması icabeder. 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlar üzerinde yapılan yeni değişiklikler, 
7244 ve onu taikbeden 934 sayılı kanunlarda da
hi böyle bir kısıtlama düşünülmemiş, aksine kı
sıtlama kamu personeli yararına aşılmıştır, açık-
laştırılmıştır. Bu bakımdan, verdiğimiz değişik
lik önergesi ile bunun bu şekilde yapılmaması 
taraftarıyız. 

Her birimizin dolaplarına atılmış bulunan 
ve biraz evvel Sayın Komisyon Başkanına sor
duğumuz zaman, «Bizim tarafımızdan değil, 
Hükümet tarafından hazırlanmış bir cetveldir» 
dediği cetvellerde, eğer yanınızda ise açar ba
karsanız, son rakamlarda hayali rakamlar gö
rürsünüz. örneğin, genel idare hizmetleri sını
fında ilkokul mezunları için yapılan bu göster
ge tablosunun son rakamlarında 1 680 ve 2 897 
gibi iki rakam vardır. 2 897 rakamı halen ilk
okul mezunlarına veriliyormuş gibi yapılmıştır; 
altına iner bakarsınız, 36 senelik bir memur ol
ması icabeder. 36 sene Devlet memuriyetinde 
kalmış ilkokul mezunu varsa dahi, adedi par
makla sayılacak kadar azdır. Yani, bir ilkokul 
mezunu 30 sene sonunda emekli olacağına göre, 
bu parayı halen almamaktadır. Yasa, yahut ta
san 1 680 rakamı verilecekmiş gibi getirmiş, 
koymuştur, altına bakarsak, 33 veya 34 ncü se
neye raslamaktadır. 

Yine biraz evvel arz ettiğim gibi, 30 seneden 
sonra emeklilik müessesesi bu arkadaşlarımız 
için çalışacağından, onlar da 1 680 i almıyacak-
lardır. Demek ki, esas rakamlar 30 sene üze
rinde çatışan bir çizgi çizerseniz, o rakamlar
dır; o da 1 575 lira alacaktır. Halen almakta 
olduğu 1 875 liradan 300 lira noksandır. Hem 
bir ilkokul mezununa böyle bir ceza vereceğiz, 
bugünkü müktesebinin altında, 300 lira noksa
nında bir müktesep tanıyacağız, hem de beş se-
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ne, beş sene bekleteceğiz. Sayın Komisyon Baş
kanı diyor ki, «Kademe ilerlemesi var.» Ka
deme ilerlemesi bütün sınıflardaki bütün tahsil
liler için var; istisnai olarak ilkokul mezunları 
için var değil ki, ortaokul mezunları için var 
değil ki... Hepsi için var. 

Sayfayı çeviriyorum... 

Genel idare hizmetleri sınıfında ortaokul me
zunları hakkında - duruma, bizim gözlerimize 
atılan cetvelden bakıyoruz - yine 2 bin kusurlu 
rakamlar var, 2810 ve 2537. Aşağıya iniyo
rum, 36 sene. 36 sene Devlet memuriyetinde 
kalmış ortaokul mezunu parmakla gösterilecek 
kadar azdir, 30 seneden sonra emeklilik mües
sesesi çalışır. Demek ki, yine ben bir cetvel ile 
bir çizgi çizecek olursam, 30 yıl üzerinden 
1 812 lira alıyordu, 2 240 lira alacak. Demek 
ki, cüzi bir artış vardır. Burada da böyle bir 
baraj varken, tabanda da düşük başlatılmışken, 
yine dört sene gibi barajlarla bu arkadaşlarımı
zın çalışma şevkini geriye doğru itelemiş olaca
ğız. 

Lise mezununda da aşağı - yukarı durum 
aynı, yüksekte de aynı. Yüksekte 8 400 ü, 7 000 i, 
dün bizim muhalefetimize rağmen kabul edilen 
1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derecedeki memuri
yetlerin kadrolarının Bakanlar Kurulu tarafın
dan tesbit edilmesi keyfiyetinden ötürü, yük
sek tahsilliler de 5 nci dereceden fasla aylık 
alamıyacaklar, ondan sonrası siyasi otoritenin 
arzu ve keyfine kalmış olacaktır. 

Bütün bunları arz ettikten sonra bugün de 
yürürlükte olan 3656 vo 3659 sayılı kanunlarda 
olduğu gibi ve yüksek tahsilliler için olduğu 
gibi üç senede bir terfi sistemini kabul etmek 
lâzımdır. Çünkü, imtihan barajı vardır, eskiden 
imtihan barajı yoktu, üç senede bir otomatik-
man herkes terfi ederdi. Mademki imtihan ba
rajı koyduk, bu, liyakat sistemini getirmek de
mektir. Lâyık olanlar bir üst dereceye üç sene 
sonra terfi eder. Bu kâfi bir barajdır. Yeniden 
sene olarak bir baraj koymak doğru değildir. 
Esasen, Devlet idaresinde çalışan, kamu kesi
minde çalışan memurların büyük çoğunluğu 
yüksek tahsilli değil, maalesef orta ve lise me
zunudur. Türkiye'deki eğitim problemi halledil
medikçe, böylesi barajlar Devlet kesiminde 
memnuniyet yaratıcı bir hareket değil, aksine 
çalışma şevkini kırıcı hareketler olur, Takriri-
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mizin bu şekilde kabulünü arz ve teklif eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katılmadığını beyan etti. önergeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili Mehmet Şükrü Kıykıoğlu 

ve İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye benzer mahiyette, 
tıpatıp aynı, şapoğrafla çoğaltılmış her halde, 
gene Sayın Kıykıoğlu ile Sayın Daldal tarafın
dan imzalanmış bir önerge vardır. Binaenaieyh 
ikisini birlikte muameleye koyuyorum. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kıykıoğlu burada yok
lar, onun adına tasarruf etme yetkiniz yoktur. 

Sayın Kıykıoğlu ve Sayın Daldal tarafın
dan verilmiş bulunan önergeye komisyon katıl
mamaktadır. Önergeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen tarafın

dan verilen bu önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, bu takrire 
ait mütalâamı söylemeden evvel, bu, sürelerle 
ilgili meseleye bir küçük tavzihte bulunmak 
istiyorum. Sayın Hiçerimez'in konuşmasiyle da
ha da vazıh hale geldiği için bunu söylemek is
tiyorum. 

Şimdi Sayın Başkanım, bu kanun geniş öl
çüde Devlet memurunu, oturduğu makama gir
dikten sonra orada kalabilme imkânını uzun 
yıllar statüsünü değiştirmeden terfi, tefeyyüz 
imkânını ortadan kaldırıyor. Bu kanun, her 
kademesiyle Devlet memuruna birtakım zorla
malar getiriyor ve bu zorlamaları yaratacak 
şartları da kendim hazırlıyor; hizmet içi eğitim, 
rekabet şartları, daha yükselme imkânlarını ha-
zırlıyacak birtakım unsurları beraberinde geti
riyor; Devlet memurları arasında rekabeti ge
tiriyor ve rekabeti teşvik ediyor, bir dinamik 
unsur olarak bunu meydana getiriyor. Birçok 

mütalâalar, eski sisteme alışkanlıklar, bu sis
temin getirdiği modelin âdeta - tâbirimi mazur 
görün - cazibesinden fcurtulamamaktan doğdu
ğu kanaatindeyim. Tasarıya bu zaviyeden bakıl
dığı takdirde, bu rekaibet ve zorlama unsurla
rının mevcudolduğunu ve bu unsurların aslında 
memuru derece teşvikine yarıyacak unsurlar 
'olduğunu anlamakta fayda vardır. Bu espri dâ
hilinde önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmamaktadır. Önergeyi Yüce Meclisîn 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Nuri Ködamanoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (iSakarya) — Efendim, benim vermiş ol
duğum bâr takrir vardır. Biz de Sayın Akova'-
nın teklifi istikametinde müspet mütalâa beyan 
ettik. Bu mütalâa bu önergeyi de karşılıyor. 
Eğer Sayın Kodamanoğlu burada ise ve önerge
lerini, «ortaokul, lise ve deıigi» tarzında değiş-
trirlerse ona iltihak ederiz. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde de tasar
ruf edemeyiz, fakat Sayın Kodamanoğlu anla
şılan şunu kastediyor: «lise» diye tadadedilip 
tasrih edilirse, muadili okullar belki bu kanun 
kapsamında görülmeyebilir endişesi içinde lise
yi esas olarak almış ve onun yanında dengi 
okulların da ilâvesini istiyor. Ortaokulların ilâ
vesi Sayın Akova'nın ve sizin mütalâanızla ay
rıca gelecektir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Bu kısmına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu tarafın
dan verilmiş bulunan, ve «lise» deyiminin yanına 
«ve dengi okullar» deyiminin de konulmasını 
öngören önergeye Komisyon katılmaktadır. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Dikkat na
zara alınma kaydiyle kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergenin gerekçesi daha 
önceden okunmuştu. Komisyon bu önergeye ka-
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tılmamaiktadır. Değişiklik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edilme
miştir. 

Komisyon adına verilmiş bulunan bir öner
ge var, okutuyorum. 

(Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, bu önerge
nin verilişinden şahsan haberim olmadı. Aslın
da benim vermiş bulunduğum önerge Sayın Ak
çal'm ifade etmiş olduğu hususu da kapsamak
tadır. Nasıl muamele cereyan edecektir onu bi
lemem, ama ben şahsan kendi imzamla verdiğim 
tarzda o maddenin değişmesini istiyorum. 

Sayın Akçal'ın önergesinde talebettiği hu
susun bir mahzurunu ifade etmek isterim. «Ka
mu hizmetinde bulunma» tâbiri, hududu belli 
olmıyan bir tâbirdir. Kamu hizmeti vâzılh de
ğildir, kati değildir, nerede başladığı, nerede 
bittiği bilinmiyen bir şeydir, öyle meslek grup
ları vardır ki, kamu hizmeti görürler. Meselâ, 
avukatlar kamu hizmeti yaparlar. Onun için ka
tılmıyoruz bu önergeye. 

BAŞKAN — Siz mâna itibariyle bunu da 
kapsıyacak mahiyette bir önerge hazırladığınız 
için ve bu önergenin de redaksiyona menfi te
sir yapabilir düşüncesiyle katılmıyorsunuz. 

Haddizatında buna katılmanız mümkündür. 
Çünkü Meclis daima dikkat nazara alınma kay-
diyle önergeleri kabul ettiğine göre, redaksiyo
nu ona göre değiştirebilirsiniz. 

Bu önergeye Komisyon katılmadığını beyan 
etti. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutlyorum. 
(Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'm 

»önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, biraz evvel ifade 
ettiğim gibi, ortaokullar için de, «dengi okul» 
mânasını tazammun ettim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi Komisyon 
tarafından verilmiştir ve «ortaokullar ve dengi 

okullar, liseler ve dengi okullar» olarak değiş
tirilmiş bulunan bu önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dîığer bir önergeyi okutuyorum. 
(Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'in 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN -r önerge Komisyon tarafından 
verilmiş bulunmaktadır. Önerigteyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Değişiklik önergesi dikkat nazara 
alınma kaydiyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu dikkat nazara alınma kaydiyle ka
bul edilen önergeler muvacehesinde maddeye 
hemen şimdi bir düzen verebilir misiniz Sayın 
Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Hemen şimdi veririz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu madde gelinceye kadar biz 
29 ncu maddeye geçiyoruz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
tasarının 29 ncu maddlesi yerine kaim olmak 
üzere teklif ettiğimiz bir 29 ncu madde vardır, 
onun okutulmasını rica ederiz. 

BAŞKAN — Kanun meratilbi işinde 29 nu
marayı alması öngörülen bir madde teklifi var
dır. Bunun için tasarıda yazılı 29 ncu madde
den önde bu teklif edilen ve değişiklik önerge
lerinde de ilâve edilmesi istenilen 29 ncu mad
de teklifi üzerinde müzakere açacağım. 

29 ncu madde olarak tasarı metnine ithal 
edilmesi istenilen madde üzerinde bir önerge var
dır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, «057 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin ayhk ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı» na aşağıdaki maddenin 29 ncu madde 
olarak ilâvesini saygılarımızla talebederiz. 

Gerekçe sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 
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«Madde 29. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 69. — Yeterlik veya yarışma sınavı
nı ve yeterlik veya yarışma seçmesini' kazanan
ların başarı sıralarına göre düzenlenecek listesi 
açıklanır ve ilgililere bildirilir.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasarı 
metnindeki 28 nci maddeden sonra, tasarıya şim
di okutmuş olduğumuz şekilde 29 ncu madde 
olarak bir madde ilâvesini istemektedirler. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
usul yönünden bir noktayı öğrenmek istiyorum: 
Önerge üzerinde önerge sahiplerinden yalnız 
birinin konuşmasiyle konu bitecekse... 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu bir yeni mad
de ilavesidir ve madde müzakereye tabidir. Üze
rinde müzakere cereyan edecktir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Söz rica diyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun... 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

sayın (milletvekilleri; 
Biraz önce müzakeresi tamamlanmış ve oy

lama safhasında olan 28 nci madde derece yük
selmesinde süre ve usulü göstermekte ve yük
selime, derece yükselmesi hakkı kazananlara bu 
kanun tasarısının bünyesinde mevcut liyakat 
sistemi, lâyık olanın yükselmesi esası gereğin
ce yeterlik veya yarışma seçmesi veya yeterlik 
veya yarışma sınavında başarı göstermesi esa
sı getirilmiştir. 

Yeterlik veya yarışma seçmesiyle, yeterlik 
veya yarışıma sınavının nasıl yapılacağı, şart
larının ne olacağı Devlet Personel Dairesi ta
rafından hazırlanacak bir tüzükle de belirgin 
hale getirilecek. 

Şimdi, bu maddeyi takibeden, bu tasarıda
ki 28 nci madde ile 657 sayılı Kanunda değiş
tirilen 68 nci maddeyi takilbeden bir 69 ncu 
madde vardır. Bu 69 ncu madde, bu sınavlara 
ait bir hüküm getirmektedir. 657 sayılı Ka
nunun 69 ncu maddesi aynen şöyledir : 

«Yeterlik ve yarışma sınavını kazananların 
başarı sıralarına göre düzenlenecek listesi açık
lanır ve ilgililere bildirilir.» 

Şimdi, !bu tasarının 28 nci maddesinde ye
terlik ve yarışıma sınavından önce yeterlik ve 
yarışıma seçmesi, daha önce yazılmak suretiyle, 

(yeterlik ve yarışma seçmesi) veya (yeterdik ve 
yarışma sınavı) denmek suretiyle bu seçmeye 
aslında kanunun yazış şekli itibariyle sınavdan 
daha fazla önem vermiş gibi bir hal ortaya 
gelmiş Ibulunmaktiadır. 

Demek ki, bir kamu görevlisi bir derece 
yükselme durumuna gelecek, liyakatini ispat 
için bir huzura çıkacak, bir seçme yapılacak. 
Sınav yapılırsa eğer, o sınavda aldığı derece 
bildirilecek, ilân edilecek, kendisine duyuru
lacak ; «sen 25 nci oldun, 35 nci oldun, 3 ncü 
oldun» denecek. 

Ama, kanun (yeterlik veya yarışma seçmesi) 
dedikten sonra (ve yeterlik ve yarışma sınavı) 
demiyor, ikisi beraber yapılacak demiyor, bi
rinden biri yapılacak, diyor. 

Demek ki, yürütme, sımav yerine seçmeyi 
yapabilir. Seçme, ayırıma demektir. Bu ayırma
nın nasıl yapılacağı bir tüzükle belirtilecek. 
Ayırmaya girmiş olan kamu görevlisinin bu 
ayırmada yerinin ne olduğunu, sınava girdi
ği zaman bildiği giibi bilmesi gerekmektedir. 

Bunun bir faydası vardır. Bir kere bu seç
me ilân edileceği için, seçmeye girenler, seç
meye tabi olanların aldıkları dereceler resmen 
açıklanacağı için, bizim şimdi yaptığımız tek
lifte bunun için kayıt vardır, bu seçmeyi ya
panlar daha ciddî, daha dikkatli, daha has
sas bir seçme yapmaya zorhyacaktır. 

Kamu görevlisi, (bu seçme sonunda seçme 
ile aldığı dereceyi öğrenecektir. «Ben, seçme 
neticesinde 25 nci olmuşum. Bu sene bu dere
ce yükselmekte, 24 kişi alındı, eh ben 25 nci 
oldum, seneye benim bir hakkım var.» diye
bilecektir. Yerini {bilecek, kendisinin liyakati
ni ölçme imkânına sahifbolabileoektir; kendi
sinden daha önde seçilmiş olanlar arasında 
bir mukayese, bir kıyas yapma imkânını Ibu-
labilecefctir. 

Bu itibarla biz, 657 sayılı Kanunıdaki 69 ncu 
madde ile 70 nci maddenin arasında bu tasa
rıya, 28 nci maddeden sonra bir yeni 29 ncu 
madde ilâve ederek, «Yeterlik veya yarışma sı
navımı ve yeterlik veya yarışma seçmesini ka
zananların başarı sıralarına göre düzenlene
cek listesi açıklanır ve ilgililere bildirilir» di
yoruz. Çünkü, 657 sayılı Kanundaki 69 ncu 
madde yalnız yarışma sınavı için bu kaydı koy
muştur. Bu maddeyi değiştirerek yeterlik ve ya-
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rışma seçmesinin de sonuçlarının, demin arz 
ettiğim gerekçelerle, duyurulmasını ve açık
lanmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarımın önergeye iltifatını 
rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurun 
efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan arkadaşımın izah 
ettiği gibi, bu önergede imzası bulunan ben de 
yeni bir maddenin ilâvesini, yani, 28 nci mad
deden sonra yeni bir 29 nou madde, 657 sa
yılı Kanunun 69 ncu maddesini değiştirerek 
yeni bir 29 ncu madde ilâvesini arzu etmekte
yim. 

Burada sınavla seçme arasındaki tefrik ne
den ileri geliyor? Bir memuru sınava sokuyo
ruz derece terfii için, bu memurun kazanıp 
kazanmadığını ilân etmekte ve kendisine bil
dirmekte zaruret vardır. Çünkü, memur yeter
liğini de bilmelidir. 
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Bu önerge kabul edildiği takdirde faydalı 
olacağı kanısındayız. Derece yükselmesinde ara
da bulunan müpihemiyeti de kaldıracağından 
emin olarak bu önergeyi verdik, iltifat buyu-
rulmasımı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Başka âöz istiyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

657 sayılı Kanunun 69 ncu maddesinde ye
ni bir unsur getirilmek istenmektedir. Aslan
da bu tasarı, 69 ncu maddede hiçbir değişiklik 
yapmamaktadır. Arkadaşlarımız, yarışma seç
mesinin de, 69 ncu maddede zikredilen yeterlik 
ve yarışma sınavı gibi ilânını talebetmektedir-
ler. 

Değerli arkadaşlarım; komisyon olarak bu 
meseleye iltihak edememe durumundayız, ge
rekçesini de arz edeceğim. Meseleyi biz komis
yonda da tartıştık; aynı mahiyette bir teklif 
olmuştu ve tartıştık. 

Değerli arkadaşlarım; yarışma sınavı objek
tif kriterlerle yapılabilecek unsurları ihtiva 
eder. Bir imtihandır, sual sorulur, o suallere 
verilecek cevaplan bir objektif puvantaja tabi 
tutarsınız, ama yarışma seçmesinde unsurlar 
başkadır. Ben ayrıca müşahhas bir misal ve
rerek de meseleyi anlatacağım, unsurlar baş
kadır. Bir seçme yapıyorsunuz, objektif pu-
vantaja tabi tutamayacağınız kişi ile alâkalı 
birtakım vasıflar, birtakım nitelikler vardır. 
Bu nitelikleri değerlendirme kurulları dikkate 
alır, seçimi öyle yapar. 

Meselâ; bir umum müdür düşünün, mese
leyi bu seviyede alım. Bir umuım müdürlük bo
şalmıştır, umum müdürlüğe altı talip vardır. 
Değerlendirme kurulu bu altı talibin yarışma 
seçmesi, dediğimiz bir seçmesini yapacaktır. 
Bu seçimi yaparken objektif kriterleri dikkate 
alacaktır. Tahsili, formasyonu, yetişme tarzı, 
lisan bilgisi, falan... Ama, bir umum müdür
de bulunması lâzımigelen ve gayrimektup bir
takım esaslar tarzında tezahür eden bâzı nite
likleri bir kritere, bir puvantaja tabi tutamaz
sınız. iyi konuşmasını arzu edersiniz veya bu
nu bir rüçhanryet unsuru sayarsınız, başka bir 
medeni vasfı ortaya çıkar, bu bir tefevvuk 
unsurudur. Yazılı olmıyan, gayrimektup bir-

Bütçe Komisyonunda bunun müzakereleri 
yapıldı. Hattâ bendeniz arkadaşlarıma ve belki 
Hükümete, «Liyakati neden bildirmek istemi
yorsunuz?» demiştim. Çünkü, liyakati gizle
niyor, onu bindirmiyoruz. Çünkü liyakat me
selesinin hassasiyeti vardır. Bana, seçme ola
rak şu derecedesin, diyorsun, doğru, ama bu
nun liyakatini de mutlaka bildirmekte zaruret 
vardır. Arkadaşlarım, «neden şüpheleniyor
sun?» diyorlar. Şüpheleniyorum, çünkü bir 
kişinin liyakatini bildirmediniz mi noksan ka
lıyor. Yukarda, Bütçe Komisyonunda bunun 
çok tartışması oldu. Meselâ bir memur üst de
receye çıkamadı, kusurlarını bilmelidir. İkinci 
imtihana beni aldığınız zaman veya başka bir 
imtihana girdiğim zaman, onları ben belki ken
di kusurum olarak tekrar etmiyeceğim. Liya
kati bildirmiyor, «Efendim, senin liyakatin yok
tur» demekle yetiniyor. Bu husus gizli kalınca 
bende de şüphe başlıyor. Liyakati de ilân edin, 
bildirin. 

Biz bu 29 ncu maddeyi getirmekle, «Yeter
lik veya yarışma sınavımı ve yeterlik veya ya
rışma seçmesini kazananların başarı sıralarına 
ıĝ öre düzenlenecek listesi açıklanır ve ilgilile
re bildirilir» şeklinde bir değişiklik yapmış olu
yoruz. 
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takım kaidelere istinadetmek zarureti hâsıl ola
bilir. 

Değerli arkadaşlarım; umum müdürlük ma
kamına tâlibolan altı aday arasında bu esasla
ra göre bir seçme yapacaksınız ve ilân edeceksi
niz ; «Ben bu altı kişinin içinden şu zatı sıeçitim, 
diğerleri bu yarışma seçmesini kaybetti.» 

Evvelâ, Devlettin bu kadar mühim bir orga
nına tâlibolan insanlar için haysiyetli bir ha
reket değildir, hicabaver /bir şeydir. 

O itibarla yarışma sınavı ile yarışma seç-
mıesi arasındaki son derece önemli farka dikka
tinizi çekerken, böyle bir durum karşısında, 
«Efendim, sen kazanamadım» denecek, bu tabiî
dir, işin tabiatımda var. Umum müdürlüğe ve
ya umum müdür* muavinliğine veya başka bir 
yere tâlibolan bir dmsanı bir yere tâyin edecek
siniz, diğerlerine de elbette, «sizler kazana
madınız» diyeceksiniz, ama bunu bir ceridede 
ilân ©derseniz, doğrusu toirhayli zor, gerçek
ken zor bir iştir. O itibarla katılamıyoruz, bu 
takrirle talebedilem unsurum reddini istirham 
edeceğim. Maddenin, kanunda olduğu gibi kal
masında fayda bulunduğu kanaatindeyim. 

ISaygılar sunanım. 

BAŞKAN — Buyurum Sayım Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başka

nım, bir beyanda bulunmak istiyorum, belki 
Komisyon Başkanının görüşlerinde bir değişik
lik sağlıyabilir diye. 

BAŞKAN — Sayın Demir, kısa olsun. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Soru, Sayın 
Başkanım. 

Sayın Komisyon Başkanının belirttikleri, 
üzerinde durulması gereken hususlardır; yazılı 
olmıyan bâzı kriterlerin esas alınabileceği doğ
rudur, ancak tasarının bu maddesi karşısında 
yazılı olmıyan kriterleri kullanmak mümkün 
müdür, değilimdir? Mümkün olmadığı kana
atindeyim. Çünkü 28 nci maddesi; «(Yeterlik 
veya yarışma seçmesi) veya (yeterlik veya ya
rışma sınavları) nın genel esasları Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanacak bir tü
zükle belirtilir.» diyor. Seçmede, tüzükte belir
tilen niteliklerden başka nitelik aranamıyacak-
tır. Bu itibarla, Sayın Başkanım, bu nitelikler 
mutlaka yazılı olacaktır. 

Sayın Komisyonun dikkatlerini çekmek için 
arz ettim, 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Demir'in ifade ettiği 
hususlarda şüphesiz farklı birtakım tatbikat şe
killeri var. Yeterlik ve yarışma sınavı konmuş-
sa, şüphesiz söyledikleri şart cari olacak, ama 
bir de seçme var, işte orda da seçme olacak. 
Orada da birtakım objektif kriterler olacak, 
onu da ifade etim, ama ehemmiyetli bir posta, 
ehemmiyetli bir makama - spesifik bir emsal 
olur diye alıyorum - bir seçmede objektif kri
terlerin yanıda birtakım moral değerleri, birta
kım özel vasıflan da dikkate almak gerekir. Bu 
nihayet bir seçmedir, değerlendirme kurulu ta
rafından yapılan bir seçmedir. Bunlara dikkat 
edilmeden memur tâyin edilmesi eşyanın tabia
tına aykırı olur. Bence, eşyanın tabiatına mu
halif gibi geliyor. Objektif kriterler elbette baki 
kalacak, bunlar dikkate alınacak, ama birtakım 
moral değerler, birtakım sübjektif, hissedilebi-
len, yazıya - kaleme dökülemiyen birtakım temsil 
kabiliyeti, konuşma niteliği veya yetişme tarzı 
gibi hususların dikkate alınması gerekiyor. 

Sayın Demir, bu vesile ile bir hâtıramı nak
ledeyim, eğer arkadaşlanmı tasdik etmezsem... 

BAŞKAN — Sayın Bayar, Heyeti Umumiye-
ye hitabediniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Evet, efendim. Tashih et
tim, Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir batı memleketin
de bir organizasyonun başındaki genel müdür 
vefat etmiştir. Onun yerine muavinlerinden ve 
büyük şubeleri bulunan şehirlerin müdürlerin
den bir heyeti hanımlariyle birlikte başkente da
vet ederler. Müessesenin, tam bir ay umum mü
dür namzeti olacak zevatın hanımlariyle birlik
te yaşama tarzını, masada oturma şeklini ve mü-
nasebetlerindeki esnekliği veya katılığı özel bir 
itina takibederek genel müdür seçtiğini hatır
lanın. Bu, özel bir misal. Yani ben demek isti
yorum ki, objektif kriterlerin yanında bu nevi 
vasıflar yazılamıyan, hissedilebilen, kaleme dö
külemiyen birtakım vasıflar seçme unsurunun 
içinde vardır. Seçim yapıyorsunuz, değerlen
dirme kurulu seçim yapıyor. 

Acaba, arkadaşlanmı tatmin etim mi, bilmi
yorum? Saygılanmı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
İkinci bir defa daha söz aldığım için özür 

dilerim, ama Sayın Komisyon Başkanı arkada
şım, kendisine has lisani münasip ile ve kendi 
tavır ve hareketine yakışır bir şekilde bu konu
yu burada gayet yumuşak ve esnek tâbirlerle 
geçiştirmek istedi. Doğrudur, kendisine yakı
şan da budur, ama gerçeği de iyi bilelim. 

Şimdi, bir tüzük yapıyoruz, münhal olan bir 
umum müdürlüğe, umum müdür muavinliğine 
veya müsteşarlığa alınacak kimselerin seçilme
sine ait nitelikler tüzükte yok, muallâkta. Bunu 
kime bırakıyoruz? Bakanın veya onun âmiri 
itası olan kimseye bırakıyoruz. Bakan diyecek 
ki, «Bana gelecek olan umum müdür benim de
diklerimi harfiyen yerine getirecektir, benim 
siyasi tercihlerime evet demelidir.» Sayın Ko
misyon Başkanımız, «Bunlar da ilân edilmez» 
demek istiyor. Bunları böyle rahat söyliyelim, 
kendisi söylemedi, kaleme ahnamıyan, söylene-
miyeni biz burada söyliyelim. 

Şimdi, tüzükte böyle bir şey yok. Personel 
Dairesi tüzüğü yaptı, ben de kendimi ona göre 
ayarladım, çalıştım, bu imtihanı kazanmak için 
imtihana girdim, ama bütün iyi vasıflarıma rağ
men, bütün şartları haiz olmama rağmen, Hü
kümetin siyasi tercihine uygun olmadığım için 
«uygun değilsin» diyecek. Bunu nereden bili
yor? Halbuki bunlar ilân edilmez. Biz, bunları 
kaldırmak istiyoruz. 29 ncu madde teklifimizi 
bunun için imza ettim. 

Gayet rahatlıkla söylüyorum, artık siyasi 
tercih hususunu kaldıralım. Hükümetin prog
ramını, aşırı derecede, Hükümetin isteğine uy
gun olmıyan harekette bulunan umum müdür 
görevinden uzaklaştırılmamalıdır; bu, hangi 
hükümetler zamanında olursa olsun. Yapılmış
ları tenkid ediyorum, yapılacakları da yeriyo
rum, bu kürsüde bunu rahatlıkla söylüyorum. 

Böyle olursa, bir kaymakamı veya bir valiyi 
rahat çalıştıramayız. Onun için diyoruz ki, 
«ilân edelim» tüzükte olmıyanları zaten ilân et
mek mümkün değildir. Sayın Komisyon Başka
nı diyor ki, «Ne kadar muvaffak olursa olsun, 
kafamda bulunan, benim siyasi görüşümde olan 
kimseyi tâyin ederim.» Burada muvaffak olmak 
mümkün değil. Bir coğrafya, bir aritmetik ho
casını tasavvur edin - hepimizin başından geç-
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mistir - bir usul tesbit etmiştir kafasında, ona 
göre cevap vermiyene not vermez... 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen bağlayın. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Bitiriyorum, 

Sayın Başkan. 
Siz tüzüğünüzü yaptınız, ben ona göre ken

dimi hazırladım, moral bakımından, görünüş 
bakımından, siyasi tercihler bakımından, beni 
almıyorsunuz... Bu, olmaz. Yüksek kademedeki 
memur siyasi tercihlere göre değerlendirirse, o 
zaman, «2 kere 2 dört etmez, üçbuçuk eder» de
nildi mi, o zaman bu memleket batar, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen arka
daşımız var mı?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
69 ncu maddeye bakacak olursanız, «Yeter

lik ve yarışma sınavını kazananların başarı sı
ralarına göre düzenlenecek listesi açıklanır ve 
ilgililere bildirilir. Sınavın genel esasları da 
Devlet Personel Dairesi tarafından tanzim olu
nacak tüzükte belirtilir» denilmektedir. 

Şimdi 69 ncu maddede yarışma sınavı var
dır, yeterlik veya yarışma seçmesi yoktur. 
Muhterem arkadaşlarımız, yarışma seçmesinin 
de bu maddede yer almasını ve bu yarışma seç
mesinde, yeterlik ve yarışma seçmesinde kaza
nanların ve kazanamıyanların aynı şekilde lis
tede bir dereceye tabi tutularak gösterilmesini 
istiyorlar. 

Şimdi, yarışma sınavında ve yeterlik sına
vında bir derece bahis konusudur, ama yarışma 
seçmesinde, yeterlik seçmesinde bir derece 
mevzuubahsolmamak lâzımgelir. Burada yarış
ma seçmesinin ne şekilde yapılacağını, yarışma 
seçmesinin genel esaslarını tüzük bildirecektir, 
fakat yarışma seçmesine hâkim olan espri şu 
olacak. Bir münhal var, o mürihale yarışma sı
navı ile, yeterlik sınavı ile değil, yarışma seç-
mesiyle, yeterlik seçmesiyle bir zatı tâyin etmek 
durumundasınız. Buraya da mütaaddit talipler 
olsa, «Onların içerisinden hangisini seçeceksi
niz?» diye, tâyine yetkili makam düşüneceği 
yerde, tâyine yetkili makamın takdirini ve tas
vibini almadan önce yeterlik konusunu tesbit 
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eden kurullar bunu, bu ayırmayı, bu seçmeyi 
evvelâ yapacak. Bu ayırmayı ve* seçmeyi yapar
ken, nelere göre bunun yapılacağı bütün tefer-
ruatiyle tüzükte gösterilecek değildir. Bu ayır
ma ve seçmeyi yaparken, meselâ genel müdür 
seçerken, genel müdür muavinini seçerken, o 
kişinin o vazifeyi lâyıkı veçhile yapıp yapamı-
yacağı hususunu tesbit ederken, bu zatın re'sen 
karar alıp alamıyacağı, madunlarına karşı mü
nasebeti, mafevklerine karşı münasebeti, hattâ 
özel yaşayışı dahi nazarı itibara alınarak ta
lipler arasından bir seçme yapılacaktır. Böyle 
bir seçme yapılacağına göre ve mesele, yetkili 
kurul tarafından bu seçmeyi yaptıktan sonra 
tâyini yetkili makama arzdan ibaret olduğuna 
göre, burada bir derecelendirme mevzuubahis 
değil, bir seçme, bir ayırma mevzuubahistir. 

Halihazırda da bâzı teşekküllerde, meselâ 
Maliye Bakanlığında ayırma meclisi vardır. 
Ayırma meclisine dâhil olan yüksek seviyedeki 
memurlar bir münhale tâyin yapılacağı zaman 
talipler arasından bunu seçerler ve tâyine yet
kili mercie, makama bunu teklif ederler. Yeni 
kanımda ise bu, «yarışma seçmesi, yeterlik seç
mesi» diye adlandırılmıştır ve aynı muamele 
devam edecektir. 

Binaenaleyh, bunu bir imtihan gibi nazarı 
itibara alıp, imtihan gibi derecelendirilerek ve 
o derecelere göre de baştan itibaren 1, 2, 3, de
receleri alanlar bâzı münhallere tâyin edilecek, 
şeklinde düşünmemek gerekir. 

Böyle olunca, 69 ncu maddeye bir ilâve ya
pılmasının lüzumlu olmadığı kanaatinde oldu
ğumu arz ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine bu haliy
le Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını be
yan ediyorlar. Değişiklikten murat, tasarı met
nine ilâvesi öngörülen 29 ncu maddedir. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

28 nci madde komisyondan redakte edilmiş 
şekliyle gelmiştir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
28 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
Madde 28. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Derece yükselmesinde süre ve usul : 
Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerinden 

gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul me
zunları 5, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okul
lar mezunları 4 yıl) bulunmuş ve bu derecenin 
3 ncü kademe aylığını (ilkokul mezunları 5, or
taokul ve dengi, lise ve dengi okullar mezunları 
4 ncü kademe aylığını) fiilen bir sene almış, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev 
için kuruluş kanunlarına, yoksa bu kanuna gö
re hazırlanacak kuruluş ve görev yönetmelikle
rinde belirtilen nitelikleri ihraz etmiş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yük
selebilecekleri nitelikte olduğu kurumun «de
ğerlendirme kurulları» tarafından tesbit edil
miş, 

Olanlar «Yeterlik veya yarışma seçmesi» 
veya «Yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı 
gösterdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya «Ye
terlik veya yarışma sınav) larınm genel esas
ları Devlet Personel Dairesi tarafından hazırla
nacak bir tüzükle belirtilir. Kurumlar bu tüzük 
esasları içinde yönetmelikler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindelri 
kadrolara, derece yükselmelerindeki süre kaydı 
aranmaksızın tâyinindeki usule göre daha aşa
ğı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabil
mesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 , 1960 
tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
tabi kurumlarda çalışmış, yasama organı üye
liğinde bulunmuş olması ve tâyin olunacağı gö
rev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması 
şarttır, 

Sakarya 
Dr. Nuri Bayar 

BAŞKAN — 68 nci maddenin son fıkrası 
var, o son fıkrayı kaldırıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl BA
YAR (Sakarya) — Kaldırmıyoruz, devam edi
yor. 

BAŞKAN — Devam ediyor. Onu o şekilde 
okutuyorum. 68 nci madde, şimdi nokta kon
muş kısımdan sonra satırbaşı, okutuyorum : 

«Bu suretle üst dereceye atanan memurlar 
bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kad-
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ronun aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları 
kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve baş
ka görevlere atanma halinde kazanılmış hak 
sayılmaz. 

Bunların atandıkları üst kadrolarda geçir
dikleri her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl 
bir derece yükseltilmesini esas olacak şekilde 
değerlendirilir.» 

BAŞKAN — 28 nci maddeyi yeni düzenlen
miş şekliyle okutmuş bulunuyorum. 28 nci mad
deyi bu şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 28 nci 
madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 70 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
Madde 71. — Memurların sınıflarının göster

ge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf de
ğiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf de
ğiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için 
bu kanunda veya bu kanuna dayanılarak çıka
rılan kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna 
göre hazırlanacak görev ve çalışma yönetmelik
lerinde belirtilen niteliklere sahibolmaları ve 
girecekleri dereceler için açılacak yarışma sına
vına veya yarışma seçmesini kazanmış bulun
maları şarttır. 

Başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sı
nıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler bu sı
nıfın bir alt derecesine geçebilirler. 

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde 
ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son ka
demede geçirdiği süre yeni sınıfındaki kadroya 
intibakında dikkate alınır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde bir de
ğişiklik önergesi var. Aslında iki önerge var, 
yalnız, harfi harfine aynı mahiyette. Sayın Nuri 
Eroğan'm vermiş olduğu önerge ile, Sayın Şük
rü Kiykıoğlu ve Münir Daldal'ın müşterek im
zalarını ihtiva eden önerge tıpatıp aynı vazi
yette. O sebeple müsaade ederseniz ikisini okut-
mıyacağım, bir tanesini okutayım, diğer imza
lar ona iştirak ederler. 

30 ncu madde üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Yok. Olmadığına göre verilmiş bulunan öner
geyi okutuyorum. Önergenin uzun bir gerekçesi 
var. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Onu şifaen 
izah edebilirim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama, o zaman diğer önerge sa
hiplerinin de hakkı var. Bir tanesinin gerekçe
sini okuyacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 
nci maddesini değiştiren tasarının 30 ncu mad
desi: 

Memurların sınıf değiştirmelerini eşit dere
ce şartlarına bağlamıştır. Ayrıca, bir fıkrasiyle 
başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sı
nıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenlerin, bu 
sınıfın bir alt derecesine geçebilirler hükmünü 
getirmiştir. 

Bu şartlar altında teknik ve sağlık hizmet
ler sınıfından yönetici sınıfına terfi etmek du
rumunda olanların bu geçişleri mümkün olmı-
yacaktır. Zira, hiçbir memur müktesep dere
cesinin düşürülerek terfi etmesini arzu etmez. 
Kaldı ki, bir de eşit derece olmak şartı vardır,, 
bu hususu düzeltme ve kendi mesleklerine ait 
hakları da elde tutabilmek için, maddenin de
ğiştirilmesi lâzımdır. Bu maksatla genel idare 
hizmetleri sınıfının 1, 2, 3, 4, ncü dereceleri 
belli yönetici pozisyonlara tahsis edileceğine 
göre, diğer sınıflardan 10 yılını doldurmuş me
murlardan yönetici göreve geçmek, eşit dere
ce şartı sebebiyle de gayrimümkündür. Onun 
için maddenin sonuna genel idare hizmetleri 
sınıfının üst gösterge ve 1„ 2, 3, 4 ncü derece
lerine diğer sınıflardan 10 yılını doldurmuş me
murlardan yapılacak atamalarda eşit derece 
aranmaz ve meslekinde alabileceği yan ilâve 
hakları kaybolmaz fıkrası eklenmelidir. 

Teknik hizmetler aslında aynı zamanda bü
rolar, şantiye ve atelyelerde insan idare etmek 
sanatıdır. Bunlar esasen yöneticilik vasfını 
haiz olması gereken gruplardır. 

Maddenin ilişik şekilde tadil edilmesi ile, 
yatırımcı dairelemize ve sağlık teşkilâtımıza 
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sBvkü idare yapacak elemanları da bulmak 
mümkün olacaktır-

Eklenecek fıkra ilişikte sunulmuştur 
Arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Nuri Eroğan 

Madde 30. — 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 

nci maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmek 
suretiyle değiştirilmiştir. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme :. 
Madde 71 in sonuna eklenecek fıkra metni : 

«Genel idare hizmetleri sınıfının üst göster
ge ve 1, 2, 3, 4 ncü derecelerine diğer sınıflar
dan, 10 yılını doldurmuş memurlardan yapıla
cak atamalarda eşit derece şartı aranmaz ve tek
nik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarından 
buraya geçişte bir derece aşağı inme şartı uy
gulanmaz. 

Meslekleri itibariyle almakta oldukları yan 
ilâve hakları varsa, bu haklar zayi olmaz.» 

BAŞKAN— Aynı hüküm Sayın Kiykıoğlu 
ile Sayın Daldal'm önergesinde de derpiş edil
miştir. 

önergeye katılıyor musunuz Sayın Komis
yon?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Parlâmento hayatında iki hususta titizlik 
göstermişimdir : 

1. Hazineye yük olacak teklifin altına imza 
koymamak, 

2. Zaman israfı. 
Bu, Hazineye yük olacak bir husus değil. 
iki, zaman israfı. Bunu da istemezdim ama, 

son derece ehemmiyetli bir husus, o yüzden bir
kaç dakikanızı alacağım. 

Madde aynen kabul edildiği takdirde; 
1. Hastanede teknik eleman olan hekimi, 

başhekim yapamıyacaksınız, bir derece aşağı 
inecek. Birinci mahzur. 

2. Aşağı derecede son derece kabiliyetli bir 
zatı, bir yönetici kadrosuna alamıyacaksmız, ay
ni dereceden olması lâzım geliyor. 

Bir şantiye mühendisini, bir umum müdür 
veya müsteşar yapamıyacaksınız, ayni derecede 
değil. Ya aşağı dereceye alacaksınız, ona da 
gelmez adam. Hekim için de aynı şey. Bina
enaleyh, değiştirme önergesi hiçbir surette Ha
zineye yük olmıyacak ama, aşağı derecede olan 
kıymetli bir elemanın şevki idare pozisyonuna 
getirilmesi mümkün olacaktır benim teklifimle, 
bir. İkincisi de; teknik bir elemanın idare ka
biliyetinden istifade etmek için o makama getir
diğiniz takdirde, bir alt dereceye indirme deza
vantajı yüzünden, bu imkânı kendinden almış 
olacaksınız. 

Bu suretle, benim önergem daha müsaittir, 
tahmin ediyorum. Bu hususta Sayın Komisyo
nun biraz daha dikkatle önergemi tetkik etme
sini, Sayın Hükümetin de iltihak etmesini bu 
dikkat zaviyesinden ümidediyorum. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok Ko
misyon katılmadığını beyan etti. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Komisyon açık
lama yapmak temayülündedir, eğer komisyon 
açıklama yapmıyacaksa söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon açıklama yapmıyor. 
Daha evvel, «konuşmak istiyen var mı?» dedim, 
söz istiyen olmadı... 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Müsaade ederseniz açıklama yapayım, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Belli olma
dı efendim. 

BAŞKAN — Tekrar oylıyayım efendim, o 
mümkündür. Aslında beş kişinin itirazı lâzım 
ama, karışmasın diye söylüyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmedi. 

Maddeyi okutuyorum. 
(30 ncu madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — «Kuruluş kanunlarına» tâbiri 
«Kuruluş kanunlarında» olacak;, öyle mi efen
dim?. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya). — «veya» dan sonra «bu ka
nuna dayanılarak çıkarılan kuruluş kanunla
rında» olacak, takdir edersiniz ki «kuruluş ka
nunlarına» olmaz. 

BAŞKAN — «Kuruluş kanunlannda» olarak 
düzeltilecek, öyle mi efendim? Onu takiben bir 
virgül var mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Var, efendim. 

BAŞKAN — Virgül de var. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bir yanlış
lığa meydan vermemek üzere tekrar edeyim, 
«Bu kanunda veya kuruluş kanunlarında» ola
cak cümle; «bu kanuna dayanılarak çıkarılan» 
şeklinde olan kısım tayyedilmek lâzım. 

BAŞKAN — Tekrar okuyorum:. 
«Ancak bu şekilde sınıf değiştireceklerin ge

çecekleri sınıf ve görev için bu kanunda veya 
bu kanuna dayanılarak çıkarılan..» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — «Bu kanuna dayanılarak çı
karılan» ibareleri çıkarılacak ve şöyle olacak 
Sayın Başkanım:» memurların sınıflarının gös
terge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf 
değiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf 
değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için 
bu kanunda veya kuruluş kanunlarında,..» di
ye devam ediyor. 

BAŞKAN — «Yoksa» diye devam ediyor. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Bu şekliyle 30 ncu maddenin 
atıfta bulunduğu 71 nci maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lev... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 72 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi metinde yazılı şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 32. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir :. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 
Madde 73. — Başka başka yerlerde bulunan 

aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, kar

şılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma
larını istiyebilirler. Bu isteğin yerine getirilme
si ilgili kurumların atamaya yetkili amirlerin
ce uygun bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde veril
miş 2 değişiklik önergesi var. Müzakerede ko
laylık sağlaması için, bu kanunun ilk müzake
resine başladığımız sırada tatbik etmiş oldu
ğum bir usulün Mecliste rahatlık ve ferahlık 
yaratacağı inancı içerisinde evvelâ önergele
ri okutayım ki, nedir değişiklik önergeleri, 
Yüce Meclis bilsin, hatipler konuşmalarını ona 
göre ayarlasınlar. 

Bu sebeple değişiklik önergelerini okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun 32 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

Madde 32. — Bu maddenin sonuna ancak, 
karşılıklı yer değiştirmek istiyen ilkokul öğ
retmenleri için aynı derece şartı aranmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
164 ncü sayfa madde 32 nin «karşılıklı ola

rak yerdeğiştirme» kısmının sonuna: 
«Ancak ilk, orta, lise ve dengi okullarla yük

sek dereceli okullarda öğretmenlik yapanlarda 
aynı derece aranmaz» 

Fıkrasının eklenmesine müsaadelerini saygı 
ile arz ederim. 

Trabzon 
Mehmet Aslantürk 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 32 nci 
madde üzerinde iki değişiklik önergesi veril
miştir. Bu sebeple maddeyi müzakereye tabi 
tutuyorum. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın milletve
kili?.. Buyurun Sayın Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

îki önergede de belirtildiği üzere, öğretmen
lik meslekinin ayrı bir özelliği vardır. 

Burada öğretmen olan arkadaşımız bilfarz, 
ilkokul öğretmeni bir sınıf okutacaktır. Bunun 
5 sene, 10 sene veya 15 sene hizmet etmiş, bir 
derece almış olması ile almaması arasında hiçbir 
fark mevzuulbahsolamaz. 
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Misal : Ortaokulda bir matematik öğretme
ni. Stajiyerliğini bitirmiştir, 2 senedir ders oku
tur, derecesinde yerindedir. Bir öğretmen arka
daş vardır, 15 senedir ders okutur, ama derecesi 
daha üsttedir. Eğer derece hususunda yüksek 
komisyon ısrar ederse, büyük bir kütleyi muta
zarrır edecek, aynı zamanda bu kütle arasında 
huzursuzluk yaratacaktır. Bu konu üzerinde ve 
öğretmenlere mahsus olmak üzere, (çünkü öğ
retmenlerin ayrı bir hususiyeti vardır) bu ko
nuda verilmiş bulunan önergelere iltifat buyu-
rulmasını rica edeceğim. 

Çok özür dilerim, hepimiz bir öğretmenin 
kürsüsünden geçtik, bir sınıfta okuduk, öğret
menlik meslekini himaye bakımından değil de, 
Ibüyük bir kütlenin, makam işgal etmemesi ba
kımından, yalnız vazife hususiyeti bakımından 
bir özelliği var. Evet, bir umum müdür, bir 
umum müdür muavini için bunu düşünebilirsi
niz, ama bir öğretmen için bunu düşünemezsi
niz. Bu hususta komisyonun bilhassa dikkatini 
istirham edeceğim. Gerek Mehmet Arslantürk, 
gerekse diğer arkadaşımızın verdiği önergeye 
iltifat buyurulmasmı veyahut bunların ilcisini 
birleştirecek şekilde bir önerge tedvini suretiyle 
buna bir hal şekli ittihazını Yüksek Komisyon
dan istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkanım, verilen önergeler tamamen hiz
metin özelliklerine uygun yöndeki tavsiyeleri 
kapsamaktadır. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımın görüşleri
ne ve verilen önergelere de yürekten katılmak
tayım. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz tasarının te
mel ilkelerine, reform ilkelerine aykırı olmadık
ça, çeşitli mesleklerin özelliklerine uygun hü
kümler getirmesini yadırgamamak lâzımdır. 
Bunlar aslında hizmetin lehine hükümlerdir. 
Yoksa Türkiye'deki Devlet hizmeti gören, ka
mu hizmeti gören bütün vatandaşlarımızı katı 
kalıplar içerisinde düşünürseniz, o zaman bun
dan evvelâ hizmet zarar görür, sonra personel 
zarar görür. Zarar gören, haksızlığa uğradığı 
kanısında olan personelden de gereği gibi hiz
met bekliyemezsiniz. 

Şimdi, millî eğitim hizmetlerinde 28 sene iyi 
kötü çalışmış bir arkadaşınız olarak söylüyo
rum; bizim bir kanunumuz Vardır, «meslekte 
aslolan öğretmenliktir» der. Genel müdür dahi 
olsa bir gün öğretmenliğe döner ve bugün sayı
lan 2100 bine yaklaşan öğretmen camiasında en 
yüksek rütbe öğretmenliktir diye bir kanı yer
leşmiştir. 

Şimdi Sayın Arslantürk ̂ n vermiş olduğu 
önergeyi bu görüşün açısından kabul etmek lâ
zım. Diyarbakır Lisesinde matematik öğretmen
liği yapan, ama derecesi 10 veya 9 olan bir ar
kadaşla, başka bir okulda aynı hizmeti gören, 
ama kıdemi değişik olan bir arkadaşın yer de
ğiştirmesine izin vermemeyi izah etmek müm
kün değildir. Vazife aynı, görülen hizmet aynı. 
Aradaki fark, birisi genç, birisi biraz daha yaş
lı, biraz daha kıdemli. Bunlar, hizmeti aksatma
mak kayıt ve şartiyle yer değiştireceklerse, bu
na bu kanunda imkân vermemek, bence hizmeti 
ve personelin en tabiî haklarını dikkate almı-
yan katı bir kanun yapmak demektir. Bu, aslın
da kanunun gerekçesine de, reform niteliğine de 
aylandır, ama idari görevlerde bulunan memur
lar arasında değişiklik yapmak için kanunun öl
çülerini kabul ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparlayınız. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
îdari görevler için bu kanunun hükmünü ka

bul ederim, ama öğretmenlik için Sayın Arslan
türk'ün önergesine iltifat buyurulmalıdır. Hiz
met zarar görmez, bundan bütçe zarar görmez, 
kanunun temelini teşkil eden reform ilkeleri de 
hiçbir şekilde zedelenmez. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun Sa

yın Komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, arkadaşla
rımızın ifade buyurduklan hususlan dikkate 
almak üzere önergelerle birlikte maddeyi tek
rar... 

IBAŞKAN — Önergeleri istiyorsunuz., öner
geleri göndereyim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Lütfen. 

BAŞKAN — Önergeler, Komisyonun talebi 
üzerine havale edilmiştir. 
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Sayın İhsan Kabadayı arkadaşımız, Meclisin 
saat 21,00 den 24,00 e kadar çalışmasını öngören 
bir takrir vermiştir... 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Geri al
dım. 

BAŞKAN — G-eri alıyorsunuz. Esasen te
menni önergesidir, oylamıyacaktım. Belirtmeyi 
faydalı telâkki ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisçe alın
mış karar uyarınca vakit dolmuş bulunmakta
dır. Bu sebeple alınmış olan karar gereğince 
Birleşimi 2 Temmuz Perşembe günü saat 10,00 
da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,06 
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