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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücretle
rine dair kanun tasarısının maddeleri üzerinde 
BİB süre görüşüldü. 

Saat 15,00 te yapılacak T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısından sonra toplanılmak üzere Birleşi
me saat 13,00 te ara verildi. 

îkinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısının maddeleri üzerin
deki görüşmelere bir süre daha devam olundu. 

2 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,06 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Milletlerarası nakliyatta kullanılan pa

letlerin Gümrük rejimine dair Avrupa Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı (1/355) (Ulaştırma, Güm
rük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluş kanunu tasarısı 
(1/356) (Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
3. — Ege Üniversitesinin 1967 Bütçe yılı ke-

sinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/303) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağan

üstü savaş hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/99) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) (Gündeme) 

5. — 5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadrolan Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (S. Sayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma sati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemâl Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — 118 nci Birleşimi açıyorum. 
Genel Kurulun itihaz etmiş olduğu karar 

gereğince aralıksız ve fasılasız çalışmamıza de
vam ediyoruz. 

m —BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tarımda kredi ve üretim alanında alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek ve tefeciliği 
önlemek üzere kurulan Ara§tırma Komisyonu 
Başkanlığının, 7.7. 1970 tarihinden başlamak 
üzere komisyonun görev süresinin 3 ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi (10/1, 10/6, 3/304) 

BAŞKAN — İki tezkere var efendim, birisi, 
Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman 
Çağlar tarafından verilmiş, ikincisi de, Maliye 
Komisyonu Başkanı Sayın Nuri Eroğan tara
fından verilmiştir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını 

almaları için kredi ve üretim alanında alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek ve tefeciliği ön
lemek üzere 24 . 11 . 1969 tarihinde, 9 ncu Bir
leşimde kurulmuş olan Araştırma Komisyonu
muzun, çalışmaları son safhaya getirilmiş ve 
bütün çalışmalar dört aded bantta toplanmış 
olduğu anlaşılmakla, bu bandlarm deşifre etti
rilerek Komisyonumuzun çalışmalarına esasın
dan ışık tutacağı mülâhazasiyle, bahis konusu 
bandların Meclisimizin kesif çalışması muva
cehesinde Sayın Başkanlıkça deşifre ettirilmek 
imkânı bulunamadığından, Komisyon çalışmala
rımız bilzarure aksamış ve bu münasebetle rapo
rumuz zamnında'Yüce Heyete takdim edileme
miştir. 

7 . 7 . 1970 tarihinden başlamak üzere 3 ay 
daha mehil verilmesi hususunda Genel Kurul
dan karar alınmasına müsaadelerini saygılarım
la rica ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı 
Süleyman Çağlar tarafından, gerekçesi okunan 
yazıda belirtildiği veçhile 7 . 7 . 1970 tarihin
den başlamak üzere 3 aylık bir mehil talebedil-
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. •— Maliye Komisyonu Başkanlığının, özel 
sektör tarafından kurulacak tedavi ve sosyal 
hizmet kurumları kanun tasarısının görüşülme
sinin iki ay daha ertelendiğine dair tezkeresi 
(1/216, 3/305) 

Yüksek Başkanlığa 
özel sektör tarafından kurulacak tedavi ve 

sosyal hizmet kurumları kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 27 . 3 . 1970 tarihli toplantı
sında, Sağlık Bakanlığı temsilcisinin mehil ta
lebi, Komisyonumuzca uygun görülmüş, mez
kûr tasarının 2 ay tehirine karar verilmiş idi. 

Ancak, 26 . 6 . 1970 tarihli Komisyon toplan
tısında, mezkûr Bakanlık temsilcisinin, hazır
lıklarının devam etmekte ve henüz ikmal edil
memiş olduğunu beyan etmesi üzerine Komis
yonumuzda tasarının müzakeresi yapılamamış 
ve iki ay daha tehir edilmesi uygun görülmüş
tür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Saygılarımla. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 
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IV — GÖRÜŞ 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arka
daşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) (1) 

BAŞKAN — Devlet Memurları Kanununun 
33 ncü maddesinden görüşmelerimize başlıyoruz. 

Madde 33. — 657 sayılı Dfcvlet Memurları 
Kanununun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memur
ların istekleri ile yer değiştirmeleri : 

Madde 74. — Bu kanuna tabi kurumlardan 
birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek is-
tiyen memurlar bulundukları görevin dâhil ol
duğu sınıf içinde kalmak, derecelerinden yuka
rı olmamak ve kurumlarının muvafakati şartiy-
le bir kadroya atanabilirler ve bu halde atan
dıkları kadronun aylığım alırlar. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yabancı bir memleket veya teşekkülde hiz
met alma : 

Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya 
uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafa
kati ile görev alacak devlet memurlanna ilgili 
bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir. 
Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu karan 
ile en çok 5 yıl daha uzatılabilir. 

Yukarıki fıkraya göre izin alan memurlann 
kadro ile ilişkileri 4evam eder ve yabancı mem-

(1) 200 Sıra Sayılı basmayazı 115 nci Bir
leşim tutanağı sonundadır. n 

.EN İŞLER 

leketlerde veya uluslararası kuruluşlarda gö
revde geçen süreler için emeklilik haklan 5434 
sayılı Kanunun 31 nci maddesi hükümlerine 
uyulmak kaydı ile saklı kalır. 

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri 
halinde; bu kanunun sınavlarla ilgili hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle, yabancı memle
ketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçir
dikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve her 3 yılı (ortaokul ve lise ve
ya dengi okullar mezunları için her 4, ilkokul 
mezunları için her 5 yılı) bir derece yükselme
sine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Maddenin tadili ile ilgili bir tak
rir vardır. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye
ler : Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şe
ner, Nuri Kodamanoğlu. 

Sayın Demir, 34 ncü madde üzerinde görüş
mek arzu buyuruluyor mu efendim? 

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

sayın milletvekilleri; 
34 ncü madde ile 657 sayılı Kanunun değiş

tirilen 77 nci maddesinde, yabancı memleketler
de, uluslararası kuruluşlarda kuramlannm mu
vafakati ile görev alacak Devlet memurları için, 
Devlet memurlarının tabi olacaklan statü anla
tılmaktadır. 

Burada üzerinde durduğumuz husus, bunla
rın bu kurumlannın muvafakati ile devam eden 
görevleri süresince, kadro ile ilişkilerinin devam 
edip etmemesi konusudur. Şimdi meseleyi şöyle 
özetlemeye çalışayım. 

Bir kamu görevlisinin uluslararası bir kuru
luş veya kurumda göreve davet edilmesi memle
ket için güzel bir şeydir. Kendisine izin verile
cek veya verilmiyecek, izin verilmişse o görevi 
yapmak üzere gidecek. Bu madde gereğince, ora
da 5 yıl görev yapacak. 5 yıl sonunda Bakan
lar Kurulu 5 yılı bir beş yıl daha uzatabilecek. 
Demek ki, böyle bir görevli 10 yıl devamlı ola
rak yurt dışında kalabilecek. 
Değerli arkadaşlarım; 

Madde olduğu gibi kalır, kadrosu ile ilişkisi 
kesilmez ise; 10 yıl yurt dışında bulunan bir şah-

534 — 



M. Meclisi B : 118 2 . 7 . 1970 O : 1 

sa o kadro bağlı olarak kalacaktır. O görevli-
nin bulunduğu dereceye alt dereceden terfi ede
cek olanlar için, giden bir kişi ise, bir tane kad
ro mevkuf tutulacaktır. Bir memur çalışır, mu- ' 
ayyen bir dönemi bitirdikten sonra derece ter-
fiine hak kazanırsa yukarda boş kadro arar. Hal
buki, bu kadro, yurt dışında bulunan bir kamu 
görevlisine bağlıdır ve 10 yıl bağlı kalabilecek
tir. Bu 10 yıl içerisinde ne olacaktır? Yine bu 
maddenin son fıkralarında tadadedildiğine göre; 
her 3 yılı bir derece terfiine esas alınacak. De
mek ki, 10 yıl içerisinde 3 defa terfi edebilecek, 
10 yılın sonunda yurda döndüğü zaman 3 derece 
terfi etmiş bir Devlet memuru olarak dönecek. 
Döndüğü gün, bu maddeye göre intibakı yapı
lacak. İntibakı yapılır yapılmaz da 10 sene bek
letilen kadro boşalacak. Dikkatinize arz etmek 
istiyorum : 10 yıl bekliyen o kadro, o memur 
Türkiye'ye döner dönmez 3 üst dereceye intibakı 
yapılacağı için hemen boşalacaktır. 

Bakanlar Kurulu karar verip bu süreyi uzat
mazsa, 5 yıl kalacağına göre, demek ki, en azın
dan 1 derece terfi edecek, 3 yılda bir terfi yük
selmesi olduğuna göre, 2 yıl da fazlası olacak. 
Demek M, o şartta dahi Türkiye'ye döner dön
mez o kadro boşalacak ama, o görevli dışarda 
kaldıkça ona bağlı kalacak. 

Bizim önergemiz, «Kurumlarının muvafaka
ti ile yurt dışına gönderilen böyle kamu görevli
si varsa, bunların kadroları ile ilişkileri kesil
sin.» şeklindedir. Çünkü, kadrosu ile ilişkisi de
vam etse de etmese de maaşını buradan almıya-
cağına göre yurda döner dönmez, yine bu mad
denin diğer fıkraları gereğince, hangi dereceye 
intibak edecekse zaten o derecede bir görevin 
kadrosuna girecek. 

Bu madde Komisyonda uzun tartışma konu
su oldu. Orada saym icra şu sakıncayı ileriye 
sürdü : Bir kamu görevlisine izin verilir, yurt 
dışında görev almasına müsaade edilir ve kadro
su ile de ilişkisi kesilirse, o zaman kendisinin 
Devletle olan ilişkileri kesileceği için, Devletle 
münasebeti kesilmiş bir memur haline gelecek ve 
onun iznini durdurmak veya ona bir başka işlem 
tatbik etmek imkânı olmıyacak. Bu doğrudur. 
Ama 5 veya 10 sene orada kaldıktan sonra, o 
imkânları mükemmelen kullandıktan sonra, eğer 
o kamu görevlisi Devletle ilişkisini kesmek is
tiyorsa istifa eder, gelir Türkiye'ye görevine 

başlar, iki ay sonra veya altı ay sonra yine 
istifa eder. Bu, hiçbir şey sağlamaz, hiçbir ye
ni imkân sağlamaz. Demin saydığım büyük 
sakıncalarının yanında göreve bağlı kalmasının, 
kadrosunun kendisine bağlı kalmasının sağhya-
bileceği hiçbir imkân yoktur. 

Bu bakımdan, bunun üzerinde ısrarla dur-
muşuzdur. Bu itibarla eski kanunu da tetkik 
ettik; yani burada değiştirilen 657 sayılı Kanu
nun 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında sarih 
olarak bu: «Yukarıdaki fıkraya göre görevden 
ayrılan memurların emeklilik hakları saklı kal
mak üzere» diye belirtilmiştir. Biz de yine öyle 
kalsın istiyoruz. Emeklilik hakkı devam etsin 
yine. Maddede var bu; emeklilik hakkı devam 
ediyor. 657 sayılı Kanun «kadroları ile ilişki
leri kesilir.» diyor. Şimdiki tasarı ise; «kadro 
ile olan ilişkileri devam eder» diyor. 

Bir kamu görevlisi 10 sene dışarda kalacak, 
maaşını oradan alacak, emekliliği buradan de
vam edecek, kadrosunu da ona bağlıyacaksınız; 
aşağıdan yukarıya derece terfii yapmak istiyen 
Devlet memuru, kamu görevlisi, bu kadronun 
meşgul oluşu sebebiyle hiçbir haklı gerekçesi 
olmadan - meşgul oluşu sebebiyle - bu yükselme 
imkânından mahrum kalacak ve o kamu görev
lisi döndüğü andan itibaren de esasen bu kad
royu bırakacak ,iki derece veya bir derece yu
karıda bir başka kadroya atanacak. 

Önergeye iltifat edilmesini rica ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz. 
AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; sırası 
geldikçe ve maddelerle karşılaştıkça bir iddiamı
zı burada tekrar etmekten kendimizi alamıyaca-
ğız. 

Daha ileri bir reform tasarısı olarak önümü
ze sunulan bu tasarı, 1965 yılında bu Meclisten 
çıkarılmış bulunan 657 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleriyle kıyaslandığı zaman, reform yönün
den geriye doğru gidilmiş ve reformun zede
lenmiş olduğu görülecektir. 

Örneğin; kayırma müessesesini ortadan kal
dırmak için Devlet Personel Dairesi uzmanları
nın büyük emek sarfiyle meydana getirdikleri 
ilk tasanda böyle bir husus yoktu. Bu, Maliye 
Bakanlığının değerli uzmanları tarafından bu 
hale getirilmiştir. 
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657 sayılı Kanunun ilgili maddesinin ikinci 
fıkrasını okuyacak olursak; «Yukardaki fıkra
ya göre görevden ayrılan memurların emeklilik 
hakları saklı kalmak üzere kadroları ile ilişki
leri kesilir.» denildiğini görürüz. Elimizdeki 
tasarı ise kadro ile ilişkilerini kesmiyor. Bun
dan ne doğar? Evvelâ, biraz evvel değerli ar
kadaşım Kemal Demir'in de ifade ettiği gibi, 
bir kadro 10 yıl elde tutulacak ve bu kadroda 
görevli bir kimse bulunmıyacak, dolayısiyle o 
görevin gerektirdiği hizmet görülemiyecektir. 
Ama, zannederim ki, Sayın Maliye Bakanı veya 
Komisyon Başkanı arkadaşım veya sözcü bu
raya çıkacak, diyecek ki; o kadronun altındaki 
görevlerde bulunan kişiler buraya vekâleten 
atanacak ve bu makam 10 yıl vekâletle idare 
edilecek. Bu, kamu hizmetlerinde iki defa, üç 
defa hizmetin aksaması manâsına gelir. Birin
cisi; boşalan, fakat şahısla bağlı tutulan kadro
nun görevinin aksaması; ikincisi, kendisine ve
kâlet edildiği için vekâlet edilen yerin altında
ki görevin aksaması ve dolayısiyle o vekâlet edi
len yere de vekâlet edileceğinden o yerin göre
vinin de aksaması ki, böylece zincirleme olarak 
da aşağıya kadar gidecektir. 

Eğer burada, 10 yıl için ayrılmış bulunan 
bir kamu görevlisinin yerine gelecek kişiyi tat
min etmek düşünülüyorsa - ki, vekâlet eden ve
kâlet ücreti alacaktır - o zaman Sayın Maliye 
Bakanımızın ve Sayın Komisyonun; «Biz yan 
ödenekleri ,bir takım kayırma müesseselerini 
buradan kaldırmakla reform yaptık.» sözleri 
havada asılı kalacaktır. Bu bakımdan biz, tek
lifimizde bunu şöyle ifadelendirdik; «Kamu 
görevlisi yurt dışına gidebilir, yurt dışında gö
rev alır, görevinin parasını da orada alır, Emek
li Sandığı ile olan münasebetleri devam ettiri
lir.» aynı milletvekillerinde olduğu gibi, «fakat 
kadrosu ile ilişiği kesilir.» 

Komisyonda bu hususun müzakeresi sırasın
da şöyle bir ifadede bulunuldu; «Bir memurun 
kadrosu ile ilişiği kesilirse memuriyetle ilişiği 
kesilmiş addolunur.» denildi. Değildir, örnekleri 
vardır, en bariz örneği de milletvekilleridir. 
Milletvekilleri seçilirler, Parlâmentoya gelirler, 
kadro ile ilişkileri kesilir, fakat emeklilikleri 
devam eder. Yani memuriyetleri devam eder. 

Avrupa'da, yahut yurt dışında 10 yılını yine 
memleket hizmetine verecek olan kişilerin 

emeklilikle olan münasebetleri devam eder, kad
rodan ile ilişkileri kesilir ve bu kadrolara yeni 
atamalar yapılır ve bu hiyerarşik düzen içinde 
olur; alttan yukarıya doğru olur, herkes lâ
yık olduğu görevi görür, hizmet afcsamaz ve 
birtakım kamu görevlileri arasında dia, kayır
madan mütevellit, şikâyetler kalkar. 

Bu şekilde mütalâa etmenizi en derin say
gılarımla rica eder tekrar saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bir memur izin
li olarak beş sene veya ikinci bir Bakanlar Ku
rulu kararı ite on »ene Avrupa'da veya (başka 
memleketlerde kamu görevlisi olarak vazife gö
recek,- ihtisas yapacak, doktora yapacak, araş
tırma yapacak.. Bu maddenin müzakeresi Büt
çe Komisyonunda birhayli sürmüştür. Arka
daşlarımızın da ifade ettikleri gibi, Hükümet 
görevlisi arkadaşımız; «Bu görevde bulunması 
düşünülen memurların adedi Türkiye'de 100 -
200 kadar olabilir. Böyle 100 - 200 sayısında 
bir kadronun, memleketin ihtiyacı için, sak
lanmasında ne mahzur var? Bağlı tutalım bu 
kadroları, gidenlerin uhdesinde kalsın» diye
rek bunu oradan geçirdiler. Ama, Parlâmento
da arkadaşlarımızın bu durumu bilmeleri gere
kir. 

Şimdi bu 100 - 200 kadronun dışarıya gide
cek olanların uhdesinde bulunmasından, daha 
aşağı kademelerde bulunan 100 - 200 kigi mu
tazarrır olacaklardır. Elbette ki onların terfi 
durumları muattal ve tutuk kalacak, Avrupa 
veya başka memleketlerde izinli olarak bulu
nanların uhdesinde kalacaktır bu kadrolar. 

Bugünkü gerçek durum böyle değildir. 
4489 sayılı Kanuna göre görgü ve bilgisini ar
tırmak maksadrylo izinli olarak dışarıya gi
denlere bu husus iki şekilde tatbik edilmekte
dir : Birisi izinli, birisi de ücretsiz izinli ola
rak dışardaki görevlerine devam etmektedirler. 
Biz diyoruz ki, 4434 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinin hükümleri saklı kalsın; emekliliği de
vam etsin, döndüğü zaman emeklilikle ilgili 
hususlar devam etmiş olsun, ama kadrosu mün
hal kalsın. Hayır, diyorlar; uhdesinde kala
cak... 

Düşünün arkadaşlarım, demin arz ettiğim 
gibi, o kadrodan istifade edecek olan kişiler, 

— 536 



M. Meclisi B : 118 2 . 7 . 1970 0 : 1 

oraya gidecek olanlar ekseriya kadroları yük
sek olan memurlardır. Maalesef dışarıya yük
sek kadrolu memurlar gitmektedirler. Halbu
ki, bunun aksi olması küçük kadrolarda olan 
genç memurların gitmesi, görgü ve bilgisini ona 
göre artırması lâzHngelirken, faizdeki tatfbikat 
öyle değildir. Biraz da hatırlı olan kişiler bun
dan istifade edecektir. Üstelik bunları talebe 
müfettişleri kontrol edeceklerdir. Bugün Av
rupa'da, Amerika'da talebe müfeMişliMleıimiz 
vardır, ama vazifelerini liyakatle yaptıklarına 
kaani değilim, yapmalarına da imkân yoktur. 
Bir görevli bir bölgede, öteki başka bir gölge
dedir. Bunların vazifelerini yapmaları müm
kün değildir ve yapamamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde kabul 
edilirse, çok fazla suiistimal edilecektir. Yani, 
Hükümet dahi buna karşı direnenriyecefctir. 
Doktora yapması mevzuulbaihsolacaktır, ihtisas 
yapması mevzuubahsolacaktır, bir araştırıma 
mevzuubahsolacaktır.. Aslında bu kanunun is
tisnai hükümleri vardır, o istisnai hükümler
den istifade edebilir. Gecen gün burada müza
keresini yaptığımız bir maddede; Avrupa'da 
tahsil gören uzmanlara, Türkiye'de ihtisas ya-
pamıyan kişilere özellik tanıdık, bunlar da o 
özeliklerin içine girer, geldiklerinde bunlara 
kadro buluruz. 

Şimdi komisyon veya Hükümet; «Efendim, 
o zaman bunları nasıl memur olarak tanırsınız? 
Memur olabilmeleri için, emekMlik haklarının 
devam edebilmesi için siz buna kadro vermeye 
mecbursunuz» diyecek. Çünkü komisyonda böy
le söyledi arkadaşımız. Ama bu, böyle değil
dir. Arkadaşımızın bahsettiği gibi, mebuslar 
da öyledir, emekliliği devam eder, ama orada 
bulunan kadrosunu bırakmıştır, dönüp gel
diği zaman emekliliği yürüyecektir, o hakkı 
mahfuz tutuyoruz. Bu kadronun mutlaka gide
cek olanın uhdesinde tutulmasında çok sakın
ca vardır. Çünkü bu istismar edilecektir. Son
ra bir de, bir şahıs bir araştırma için beş sene
liğine dışarıya gidiyor, bu araştırmayı beş se
nede bitiremiyor, Bakanlar Kurulu kararı ile 
müddet beş sene daha uzatılıyor. Ben bu 10 
seneye de karşıyım. Biz onlara; «Gidin oraya 
profesör olun» demiyoruz ya.. Bir doktora ya-
pacajt, bir mastır yapacak ve ondan sonra dö
necektir. Bir araştırma yapacaktır, beş sene 
yetmiyormuş, bir beş sene daha uzatma imkâ

nı veriyoruz, işte bu ikinci beş sene mutlaka 
iltimas maddesi haline gelecektir. Bunu da tes
cil etmek isterim. 

Onun için bilhassa bu konuda Sayın Hükü
metin bu ikinci beş seneyi vermemeleri lâzım
dır. İlmî araştırma, ihtisas, doktora mevzuunu, 
yyi çalışan bir elemanın hakkı ile çalışırsa mut
laka beş senede halletmesi mümkündür. İkinci 
beş seneye ihtiyaç varsa, bir ikinci defa buradan 
gönderilir veya başka birisi gönderilir. Müte
madiyen imkânını bulan o şahıs, «bitiremedim» 
diye profesöründen bir mektup gönderecek, 
orada bulunan iltimaslı bir adam sefarethane
den bir mektup yollıyacak, ondan sonra bir beş 
sene daha uzatılacak, taraflarca bu ikinci beş 
sene suiistimal edilecektir. İstirham ediyorum. 
bu ikinci beş seneye iltifadedilmemelidir. Kad
rosu mutlaka uhdesinden alınmalı ve 4434 sa
yılı Kanunun 31 nci maddesine göre emekliliği 
devam etmeli ve burada bulunan, yükselmeye 
hak kazanan kişiler imtihanlarını vermek sure
tiyle bu kadrolara atanmalıdırlar. Beş sene, on 
sene yüz tane iki yüz tane kadroyu bağlı bırak
mak hakkımız değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. 
Yok. Komisyon Başkanı Sayın Bayar, buyurun. 

ŞINASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz isti
yorum Sayın Başkanım. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Daha konuşacak arkadaş
lar varsa, ben hepsinden sonra konuşmak isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın 'özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çok de

ğerli arkadaşlarım, 
Hemen ifade etmek isterim ki, bu maddenin 

doktora yapmak için, ihtisas yapmak için dışa
rıya giden memurlarla alâkası yoktur. Bu 34 ncü 
madde, milletlerarası kurumlarla anlaşmak su
retiyle o kurumlarda geçici olarak vazife göre
cek memurlar için kurumlarınca izin verilmesi
ne mültedaiır bir hüküm getiriyor. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, doktora yap
mak, ihtisas yapmak, görgü, bilgi ve ihtisasını 
artırmak amacı ile dışarıya gidecek memurlara 
tatbik ediüecek hüküm 4489 sayılı Kanunda 
mahfuzdur. Bu 4489 sayılı asıl kanunla şimdi 
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görüşmekte bulunduğunuz 34 ncü madde hü
kümleri arasında, bir anlamda çelişki buluyo
rum. Asıl hükmü, 4489 sayılı Kanun sevk etmiş
tir. fki seneden beş seneye kadar maaşsız, ya da 
maaşlı olmak üzere Devlet, memura... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 4489 sayılı 
Kanun kaldırılıyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Evet, 
ama arada fark var, müsaade edin de. Oradan 
gıeliyor. Oradaki hükmü buraya aktarıyor, ama 
münasebeti yok. 

BAŞKAN — Sayın Şener, sizleri dinledik 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Onu 
34 ncü maddeye sokamazsınız. Hiç alâkası yok
tur. Oradaki, «İki seneden beş seneye kaidardır.» 
arkadaşlarım. Buradaki, «beş sene daha temdi
din» mânasını, anlamını anlamak imkânı yok
tur. 

Şimdi belirtildi, dışarıda beş sene kalacak
tır, kadrosunu beraber götürecektir. Bu büyük 
fc-.ı; mahzurdur. Bu kadroyu tutmak hakkı olma
mak lâzımgelir, bir. Emeklilik hakkı on sene 
devam ediyor. 

Arkadaşlarım, müsaade ediniz de on sene de
ğil yirmibeş sene dışarda kalsın, dışarıdan emek
li olsun. Hiç zahmet çekmesinler, Türkiye'ye 
niye gelsinler. Beş sene izin veriyoruz, beş sene 
daha temdit ediyorsunuz. Onbeş sene daha ve
rin de dışarıda emekliliğini tamamlasın. Yani, 
bir gün bu memlekete, Türkiye'ye hizmet etme
den dışarıda emekli olsun. E, peki Türkiye'de 
bu memlekete, bu toprağa hizmet eden memle
ket çocuklarının günahı nedir? 

Uzun yıllar memuriyetteki tecrübelerimizle 
gördük ki, şuna buna dayanan, kayırılan dama
dı hazreti şehriyariler - açık konuşuyorum mem
leketin, milletin huzurunda, bu kürsüden konuş
mağa mecburum - halk çocukları değil, kimse
siz memleket çocukları değil, bütün hayatını 
feragatle memlekete vermiş insanlar değil; da
matlar, şunun bunun kayırmaları, arkasında 
dayısı olan insanlardır. Bunlar dışarıdaki ku
rumlardan imkânlar bulur, kendilerini davet et
tirirler. Bu, bir mesele değildir, kendinizi dışa
rıdan davet ettirmek mesele değildir arkadaş
lar. Bilirim, bu işin esnaflığını yapan insanlar 
vardır. E, şimdi hizmeti biz Türkiye'ye mi vere
ceğiz, yoksa gidip yabancı bir memlekette otu

racak mıyız? Bu, bir adalet ölçüsü içerisinde 
olsun. 

Değerli arkadaşlarım; İçişleri Bakanlığı büt
çesini tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz, 1970 
bütçesinde dışarıya sadece iki kaymakam gönde
rilmiştir. Bir kaymakam gençliğinin en güzel 
zamanını köyüne, kasabasına tahsis eder; bir 
doktor, bir Hükümet hekimi en güzel çağını 
memlekete hizmetle geçirir ve diğer memurlar, 
öğretmenler filân aynı şekilde hizmet eder, iki 
tane kaymakam gönderiyorlar. Böyle şey olur 
mu? 

Gönül arzu eder ki, üst kademedeki memur 
değil alt kademedeki memur, yetişmek istidadın
da olan memleket çocukları da bir müddet Ana-
doluda çalıştıktan sonra cömertçe gönderilsin-
ler. İki kişi, beş kişi değil, elli kişi, yüz kişi, 
^xçyüz kişi ^önderilsin. Elbette gidecekler ama, 
nihayet ika sene beyefendiler. 

Yabancı bir memlekette iki senede öğrenilmi-
yecek bir şey yoktur. Benim de şahsan tecrü
bem vardır, iki senede öğrenilmiyecek şey yok
tur. Bu, on sene nedir arkadaşlarım? Kadrosu
nu beraberinde götürmek suretiyle, denilmekte
dir. Böyle şey olmaz. Son derece suiistimale 
müsaittir. Prensibini koymak lâzımdır. Dışarı
da milletlerarası kurumla münasebetini tanzim 
eden bir adam, imkân bulan bir adam kendisi
ni davet ettirecektir, bu, basittir. Dışarıda o ka
dar çok milletlerarası kurum var ki, basittir. 
Sayın Komisyon belki «Efendim dışarıda öğret
menlerimiz var, Kıbrıs'a gönderilmişti, şuraya 
gönderilmiştir,» diyecektir. Değerli arkadaşla
rım onlara tatbik edilecek hüküm bu değildir. 
Bu, emsal olamaz. 

Benim istirhamım; bu kanun Türk milleti
ne ve Türk vatanına hizmet etmek istiyenlerin, 
hizmet edecek olan insanların kanunudur. Ev
velâ Türkiye'ye hizmet edecek adamı teminat 
altına alacaksınız. Türkiye'ye hizmet ederse 
gidip dışarıda kalmak hakkı olmalıdır. Siz, 
Türkiye'ye hizmet edene değil, her hangi bir 
suretle dışarısı ile ilişki kurabilecek maharette 
olan adama büyük bir «faveur» tanıyorsunuz. 
Bu hakkınız değildir. Evet, emeklilik hakkı 
devam etsin. Nihayet dışarıda milletlerarası 
kurumda fevkalâde itibarı olacak, Türkiye'nin 
sesini duyuracak, Türkiye'nin meselesine katkı
da bulunacak, Türkiye'nin haklarını savunabi-
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lecek ehliyette, dirayette arkadaşlarımız gitsin
ler. Buna sözüm yok ama, beş sene için gitsin
ler. O ikinci beş sene ne oluyor? 

Lütfetsinler Sayın Komisyon, bu şekildeki 
maddeyi kendileri de tasvip buyurmasınlar. 
Azami beş sene olmak üzere ve kadroyu tutma
mak, beraberinde götürmemek kaydı ve şartiy-
le ancak emekliliklerinin devamına hak kazan
mak suretiyle maddeyi tasvibetsinler. Bu şekil
de maddenin tasvibinde şahsan ben de fayda 
görürüm, ama onun dışında, arz ettiğim mucip 
sebeplerden ötürü büyük adaletsizlikler olur ve 
memleketin haysiyetli memurları bizi affetmez 
arkadaşlarım. 

Derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Maddenin ihdasında bir illet, bir sebep ara

mak gerekir. Ben öyle tahmin ediyorum ki, 657 
sayılı Kanunun bu maddesi üzerinde muhterem 
arkadaşlarımızın fikirlerine hürmet etmek gere
kir. Ancak, insanların ihtiyaçları çok, kaabili-
yetleri mahduttur. Bugün Türkiye çapında de
ğil, Avrupa Dünyasında, Doğu dünyasında bir 
ilim ışığının fışkırması, sıçraması ve bunları 
kendi memleketine getirmek, kazandırmak ve 
tatbik safhasına koymak için, bu maddenin ge
tirilişinde öyle zannediyorum ki, bir isabet var
dır. 

Bu yasa ile, daha doğrusu tasarı ile hiçbir 
ilgisi olmamasına rağmen bir hususa temas et
mek isterim. Yanılmıyorsam, bilgi ve görgüleri
ni artırmak için yabancı devletlere memur arka
daşlarımız iki sene müddetle gönderilmektedir. 
Gönderilen teklif ederse Bakanlar Kurulu kararı 
ile bu müddet iki sene daha uzatılabiliyor. Bu 
maddenin analizi Bütçe ve Plân Komisyonunda 
uzun uzadıya yapıldı muhterem arkadaşlarım ve 
bir üye arkadaşımız Avrupa'daki toplantılarda 
bu yönden Türk üyelerin azınlığından bahsedil
mek suretiyle bu maddenin yerinde olduğu ka
naatine varılarak arkadaşlarımız bu maddeyi 
aynen benimsediler, kabul ettiler. Bugün de bu 
madde üzerine aynı münakaşayı yapıyoruz. 

Madde tahlil edildiği zaman şu hususları gö
rüyoruz : 

Birinci husus; kurumların muvafakati istene
cek. 

İkinci husus, ilgili bakanlığın teklifi şart 
olacak. 

Üçüncü husus, Bakanlar Kurulu kararı ile 
bu tekemmül edecek. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci beş yıl üze
rinde gelin itiraz etmeyin de bunu aynen kabul 
edelim, ikinci beş yıl üzerinde zaten maddenin 
sonunda «uzatılabilir» deniliyor, «mutlaka uza
tılır» ifadesi yoktur. Bakanlar Kurulu isterse 
uzatır, istemezse uzatmaz. Binaenaleyh, eğer 
mümkünse Hükümetimizden ve Komisyonumuz
dan rica ediyorum; emeklilikleri ve aynı zaman
da kadroları da kendilerine mahsus olmak sure
tiyle devamını sağlamak üzere ikinci beş yıllığın, 
hiç olmazsa ikmalinde, iki sene veya üç sene ola
rak kısaltılmasını talebetmelrteyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hilmi İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 34 ncü madde üzerinde 
ben de görüşlerimi arz edeceğim. 

Bu madde, yabancı memleketlerde veya ulus
lararası kuruluşlarda vazife alacak Devlet me
murlarına beş sene izin verilmek suretiyle memu
riyetle ilgili emeklilik işlerinin devam etmesine 
ve istendiği takdirde ikinci bir defaya da mah
sus olmak üzere Bakanlar Kurulu kararı le bu 
beş senenin bir beş sene daha uzatılmasına müte
dairdir. 

Arkadaşlarımızın da temas ettikleri gibi, 
kadrosu kendisine bağlı kalmak suretiyle dış 
ülkelerdeki vazifelerine devam eden Devlet me
murlarının, bu kadroyu dışarda kaldığı süre 
içinde muhafaza etmesinin sakıncalı olduğu üze
rindeki fikirlerine, 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununda kadro esas alındığına göre, kadro
nun ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşlere ka
tılmak mümkün değildir. Çünkü, ya kadro ka
nununu, kadro esasını ortadan kaldıracaksınız 
ya da kadroyu esas kabul ettiğinize göre, Dev
let memurunun emniyetini sağlayabilmek ve 
döndüğü zaman işe başlıyabilmesini temin etmek 
bakımından elbette ki., onun kadrosunu muhafa
za etmek mecburiyetindesiniz. 

4489 sayılı Kanun, iki seneden beş seneye 
kadar izinli sayılmak suretiyle Devlet memurla
rının dış ülkelerde ihtisaslarını yapabilmelerine 
imkân veren bir kanundur. Bu kanunda bile «iki 
seneden beş seneye kadar» dendiği halde beş se-
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neye kadar dışarıda kalan memurların kadrosu
nu tenkis etmemiştir. Çünkü izin, bir aylık süre 
içerisinde kabul edilen bir müddet olduğu gibi, 
iki sene, beş sene de olabilir. Askerler gibi kadro
ya bakmadan terfi esasını kabul eden bir kanun 
olsaydı, arkadaşlarımızın burada ileri sürmüş ol
dukları fikirlere iştirak etmemek mümkün ol
mazdı. Ama 657 sayılı Kanun, «reform Kanunu» 
diye adlandırıldığı halde kadroyu esas almıştır. 
Kadro olmadığı zaman Devlet memurunu hiçbir 
yere atamak mümkün değildir. Esas reform, 
sınav esasıdır. Sınavda başarı kazananların kad
roya bakılmaksızın kendisinin iktisabedeceği 
dereceye atanmalarını şart koşan kanunlar re
form kanunudur. Bu bakımdan, bunu bir re
form kanunu olarak kabul etmemekle beraber, 
kadroyu esas aldığı için, Devlet memurlarının 
yarınını teminat altına alacak kadronun kaldı
rılmasının aleyhindeyiz. Ancak, muhterem arka
daşlarımızın ifade eyledikleri gibi, beş seneyi 
kabul ediyoruz. İlk beş seneyi, bir kişinin dış ül
kelerde, milletlerarası teşekküllerde çalışabilme
leri, bilgisini, görgüsünü ya da doktorasını yapa
bilmeleri için yeterli zaman olarak kabul ediyo
rum. Kaldı ki, vazife olarak kabul edersek; Ha
riciye mensuplarının bile, 4 yıl süre ile dış ülke
lerde çalıştırıldıktan sonra yurda dönmelerini 
şart koştuğumuza göre, bunların hiç değilse 5 
senesini esas kabul etmek suretiyle, yine kadro
ları da bunlara bağlı kalmak şartiyle bu kanun 
tasarısının, ikinci 5 yıllık sürenin kaldırılması 
suretiyle, kabulünde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarımızın ifade eyledikleri 
gibi, bundan sonra gelen kişilerin terfilerini ön
lemek durumu elbette var, doğrudur. Fakat 
madem M, bir zaruret vardır ortada, dış ülke
lerde bizim sesimizi duyuracak, ya da bizim adı
mıza vazife görecek kişilere bu hakkı tanıyo
ruz, 5 sene müddetle bir hak tanıyoruz, her tür
lü imkânlarını veriyoruz; 5 sene sonra gelecek 
olan bu zatın da kadrosunun kendisine verilme
sinde, geldiği zaman işe başlama imkânlarına 
kavuşturulmasında fayda görüyorum. 

Esasında maddenin muğlâk tarafı, «bu kim
selerin görevlerine dönmek istemeleri halinde» 
(diye elâstiki bir cümlenin, bu maddede yer al
mış olmasıdır. Bu, ya dönecektir veya dönmiye-
cektir. Bir atıfet olarak 5 senelik bir müddet ta
nınıyor. Dış ülkelerde bu 5 yıllık süre içeri

sinde bütün memuriyet ilişkileri ve emeklilik 
durumu sabit kalmak suretiyle izin veriliyor ise, 
bunun dışında ikinci bir sürenin tanınmaması lâ-
zımgelir kanaatindeyim. 

Bendenizin fikirleri bundan ibarettir, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak kıy
metli milletvekillerinden bir ricamız olacaktır; 
alınmış bulunan beş dakikalık konuşma süresi
ne dikkat etmelerini istirham edeceğim. 

Sayın Salih Aygün, buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, 
Komisyondan benim bir istirhamım olacak. 

Kanunun matlabı olan «Yabancı bir memleket 
veya teşekkülde hizmet alma» tâbiri içerisine 
doktora yapmak istiyen, mastır vesaire için, ya
ni ilmî bir tetkik için gitmek istiyenler giriyor 
mu girmiyor mu? Ben bunu istiyorum ona göre 
konuşma yapacağım. 

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

SALİH AYGÜN (Devamla) — Girmiyor. O 
halde meseleyi şu şekilde vaz'etmek gerekiyor : 

Bu maddenin ruhunda, doktora, mastır vesa
ire gibi ilmî bir tetkik yapmak için gidenlerin 
durumları başka kanunlarla tanzim edildiğine 
göre, yalnız Avrupa'ya gidecekler, yabancı bir 
memleket veya teşekkülde bir hizmet için, iş 
için gideceklerdir. Bu madde bizim görüşümü
ze göre gayet güzel tedvin edilmiştir. 

Türkiye'nin ilmini, teknik gelişmelerini, im
kânlarını ve Türkiye'yi temsil edecek bir insan 
olarak Avrupa'ya gidecekler, zaten tanınmak ih
tiyacında olan Türkiye'yi, yabancı ülkelerde ta
nıtacak bir hüviyette şahıs olacak bu arkadaşı
mız. O halde, bu arkadaşların hizmet etmek için 
yabancı ülkelere gitmesinde mutlak surette fay
da var. 

Şu halde mesele aydınlanmış oluyor. Hizmet 
için gidecek olanlar, - biraz da şey olacak ama, 
her halde Türkiye bir gelir, döviz de temin ede
cek - bu arada görgü ve bilgisini de artıracak, 
bize yepyeni bir görüş, yepyeni bir kapasite ile 
gelecek ve Türkiye'nin kalkınmasına hizmet ede
cektir, görüşündeyim. Şu hale göre, konu açık
lanmış oluyor. 

Yalnız, bir arkadaşımın ibaret buyurduğu gi
bi, iş için dışarıdaki kurullar tarafından dolaylı 
davetler ve saireler mevzuubahis olursa... Bu, 
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hakikaten önemli bir konudur. Çünkü, o kurul
larla münasebeti olan bir arkadaşın, kendisinin 
iş bulma hususunda davet konusuna Hüküme
tin ve kurulların dikkat edeceği tesbit edilmiş 
olduğuna göre, ki özdenoğlu'nun bu tereddüt
lerine veyahut endişelerine iştirak ediyorum, biz 
millet olarak bu kanun maddelerine hakikaten 
tarafsız, anlayışlı, millet ve memleket menfaat
lerine uygun olarak tatbik eden kişiler olduğu
muz müddetçe bu kanun maddesinden hiçbir 
mahzur meydana gelmiyecektir. 

Mühim olan mesele iyi niyet meselesidir, hüs
nüniyetle memlekete hizmet meselesidir. 

Yalnız 5 senelik müddetin kâfi olduğunu, 
ikinci bir 5 sene devamının bizce mahzurlu oldu
ğunu, fakat kadronun şahısla birlikte gitmesi
nin, kanunun yapılışı bakımından torba kadro 
mevzuubahsolduğuna, bütçe ile beraber kadrolar 
toplanıp yeniden tevzi edildiğine göre o şahsın 
uhdesinde kadronun gitmesinin mahzurlu olduğu 
görüşündeyim. Diğer hususlar bakımından 
madde gayet güzel tedvin edilmiştir. 

Saygılar sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kadrosu git
miyor ki. 

iSALtH AYGÜN (Devamla) — «Kadro ile 
ilişkileri devam eder.» diyor Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kadro git
miyor, burada kalıyor. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Hayır, kad
ro gitmiyor ama, ili§kisi devam edeceğine 
göre kadronun sahibi o arkadaşımızdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa

yın üye yok. Komisyon Başkanı Sayın Nuri 
Bayar, buyurunuz efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — SÜZ istiyo
rum Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — Komisyon görüşlerini ifade 
etsin. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Daha sonra görüşmek 
istiyorum. 

IBAŞKAN — Bilâhara görüşmek istiyorsu
nuz, o halde Sayın Demir, buyurun efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, arkadaşlarımı dinleyince, 
beni bağışlasınlar, iki konuyu birbirine ka
rıştırarak çok özür dilerim iki konuyu birbi

riyle karıştırarak mütalâa ettiklerini görüyo
rum. Bu, belki de 657 sayılı Kanunu fırsat bu
lup tam tetkik etmek imkânından mahrum 
oluştan doğmaktadır. 

Şimdi, arkadaşlarımın üzerinde durduğu, 
«Eğitimini artırmak, doktora yapmak ve 
saire» tarzında ilmî bilgilerini geliştirmek için 
yurt dışına gidenlerle, bunları karıştırıyor ar
kadaşlarım. Bu ayrı, tamamen ayrı bir anla
yıştır. 

657 sayılı Kanunun 77 nci maddesi bununla 
ilgili, yani bağlı olduğu kurumunun muvafa
katiyle yurt dışındaki milletlerarası bir ku
rulda görev alacak. Doktora yapmak, ilmî bil
giyi artırmak, tecrübesini artırmak değil, me
selâ, NATO'da, Birleşmiş Milletlerde, Avrupa 
Konseyinde, Ortak Pazarda görev alacak. Na
sıl görev alacak? Ortak Pazarın üyesi olarak 
görev alacak, üye devleti olarak değil. O ko
mitenin üyesi, memur olacak orada ve bu 
görevi devamlı olacak. Bu gelen maddeye 
göre de maaşını Türkiye'den almıyacak, Dev
let maaşını ödemiyecek. Ancak, Devletin me
muru olduğu ve Türkiye'ye 5 sene sonra - yıl 
uzatılmazsa - döneceği için, Devlet memur
luğu sıfatının devamı ve zarar görmemesi için 
emeklilik hakları devam edecek. Orada geçen, 
- meselâ, NATO'da, Ortak Pazarda - memur 
olarak geçecek »ürenin üç yılı bir derece terfi, 
her yılı bir kademe ilerlemesi sayılacak ve 
Türkiye'ye döndüğü zaman, şayet orada 5 
yıl kalmışsa 1 derece ve iki kademe terfi et
miş derece ilerlemesi yapmış olarak gelecek. 
Türkiye'ye şayet 10 yıl sonra dönmüşse, bu
radan gittiği zamanki kadronun bulunduğu 
derecenin üç derece üstünde ve bir kademe 
ilerisinde bir Devlet memuru olarak döne
cek ve kendisine 10 yıl bağlı kalmış olan 
bu kadro döndüğü gün bırakılacak ve ken
disine üç derece yukarıdaki kadro verilecek. 

657 sayılı Kanunun 77 nci maddesiyle 
78 nci maddesindeki hususları arkadaşlarım 
birbirine karıştırıyorlar. 78 nci madde «Mes
leklerine ait öğrenimini (bitirerek Devlet 
memurluğuna alınmış ve asli memur olarak 
atanmış olanlardan, mesleklerine ait hiz
metlerde yetiştirilmek, eğitilmek bilgilerini ar
tırmak ve staj yapmak üzere dış memleketlere gi
decekler, şöyle gidebilirler, iki dene kalabilirler» 
diyor. Onların kadroları kendi üzerlerinde 
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olacak, onlar maaşlarını Devletten alacak. Bu 
ayrı, 77 nci madde ayrıdır. 

10 yıl dış anda kalsın, 10 yıl emekliliği! 
devam etsin, Devletle emeklilik irtibatı de
vam etsin, tamam. Memleketine döndüğü za
man burada arkadaşları bakımından derece 
kaybetmeden, derecesine intibak etsin, tamam. 

(Lâkin 10 yıl maaş verilmeden o kadro ona 
bağlı kalsın ve daha doğrusu - arkadaşım 
Hiıçerimez'in belirttiği gibi - o kadro vekâle
ten idare edilsin... O kadro ona bağlı kaldı mı 
mutlaka vekâleten idare edilecek, vekâleten 
yürütülecek. Halbuki, bu tasarı reform hüvi
yetlerini çizerken vekâlet, yani ek görev tar
zında, ilâve hizmetler tarzında hizmetleri müm
kün mertebe azaltmayı hedef almış ve ger
çekten bir ölçüde de azaltmıştır. Bu vekâ
leten hizmetin de taJhdidedilmiş şekilleri var, 
ama, mecburen vekâleten yürütülecek. Eğer o 
hizmet yürütülecekse ve eğer o hizmet yü^ 
rütülmesi gereken bir hizmetse vekâleten yü
rütülecektir, hizmet o nitelikte değilse zaten 
vekâlet verilmemitşir. Bu itibarla, bu sakınca 
da devam edecek. Gittiği takdirde kad
rosu ile ilişkisi kesilsin, emekliliği ile ilişkisi 
devam etsin, zaten bu kadrodan maaş almaya
cak, Türkiye'ye döndüğü zaman esasen o kad
royu kullanmıyacak, İM veya üç üst derece yu-
kardaki kadroyu kullanacak. O kadroyu alttan 
gelen bir başkası kullansın bir ve kadrosunun 
vekâleten kullanılması imkânı önlensin, iki. 

En azından bu iki sebebe arkadaşlarımın 
dikkatini çekmek isterim. 

Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri gelmiştir. Ko
misyon Başkanı Sayın Nuri Bayar, buyurunuz 
efendim. 

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

Görüşülmekte olan madde ile ilgili pek çok 
şey vuzuha kavuştu. 

Bu maddenin, bilgi artırmak, görgü ar
tırmak maksadiyle Devletin dışarıya göndere
ceği elemanlara hitabefcmediği meydana çıktı. 
Arkadaşlarımdan Özdenioğlu, Demir ve Aygün, 
bu hususu vazıh şekilde belirttiler. Bu mad
denin, biflıgi artırmak, mastır yapmak, daha 
geniş ölçüde Devlet tarafından dışarıya gönde

rilecek ve ücretleri de ödenecek eşhas ile ilgisi 
olmadığı anlaşıldı. 

Şimdi mesele şu arkadaşlarım : 
Bütün dünyada son derece aor, girilmesi 

son derece müşkül, fevkalâde titiz birtakım mü
esseseler, Türkiye'deki bâzı Devlet memuru 
kişilere tâlibolmaktadır, davet etmemektedir, 
tâlibolmaktadır. Onu, o müessesede filhal bir 
memur olarak çalıştırmak üzere tâliıbolmakta-
dır. 

Çok zor bir husustur, enternasyonal mües
seselerde vazife görme seviyesinde bir formas
yonu ihraz etme meselesidir ve çok nadirdir, 
aslında çok da şerefli bir iştir, hem davet edi
len, hem davet edilen kişinin mensübolduğu 
millet ve Devlet için çok şerefli bir iştir. 

Böylesine mühim bir posta, enternasyonal 
bir piosta, bir Türk'ü, bir Türk memurunu 
davet ediyorlar, buna Devlet izin veriyor. Eski 
kanunlarda bu izin verilir. Mer'i kanunlarımız
da da ıbu izin vardı, yine 5 sene ile mukayyetti 
ve arkasından da Bakanlar Kurulu istediği 
kadar tahditli olmamak üzere bu müddeti uza
tabilirdi. 

Biz, meselenin önemine binaen bu «istediği 
kadar uzatabilme» keyfiyetini tahdidi hale ge
tirdik, âzami 5 sene olsun, ikinci 5 sene olsun 
ama, istediği kadar olmasın. Mesele, 5 sene 
kadar Uzatılabilir, 1 sene olabilir, 2 sene ola
bilir ama 5 seneyi de geçmesin. 

Eğer bu meselede, arkadaşlarımın ifade et
tiği gibi - öyle tâbir etmek gerekiyorsa - suiisti
male meydan verilebilirse, eski hüküm suiis
timale daha müsait gibi gözüküyordu, onu an
lamak mümkün değildir. Çünkü, bu müesse
selerde çalışmak zor şartları icaibettirir, zor 
şartların aşılması işidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal söyliyeyim: 
PAO, yıllardır Türkiye'den bâzı unsurlar 

ister, namzet gösterirsiniz, birisini istihdam 
etmemiştir. Zordur oralarda çalışmak. NATO 
da bugün bir Türk, Manlio - Brosüo'nun mua
vinidir, fevkalâde mühim bir iştir. Sayın 
Osman Olcay bugün Manlio - Brosio'nun mua
vinidir. Manlio - Brosio'ya Devleti ayrıca bu
gün maaşını da ödemektedir ve doğru yap
maktadır, değerli arkadaşlarım. Hem NATO'-
dan maaşını almaktadır, hem bugünkü mevzu
at müsaade ettiği için maaşı da verilmektedir, 
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değil kadrosu ile ilişkisini devam ettirmek. 
Sebep şudur arkadaşlarını : Bu enternasyo

nal müesseselerde .birçok .milletler post alabil
mek için yanış ederler. Sebebi şu : Bu, ya bir 
kredi müessesesidir, ya bir enternasyonal siya
si forumdur, orada temsil edildiğiniz nislbet-
te birtakım ilişkiler, enternasyonal müesse
selerde kişilerle ilişkiler tesis edersiniz ve men-
suboMuğunuz Devlete yardım etmek imkânını 
bulursunuz. Bu, fevkalâde mühim bir iştir. 
FAO'da Holândalılar hâkimdir meselâ. 

Bunları daha fazla saymaya lüzum görmü
yorum. Bilfarz, Milletlerarası Para Fonunda 
Yunanlıların daha çok memur istihdam etme 
imkânını bulduğunu tasavvur edin: bir enter
nasyonal kredi müessesesi. Şimdi, meseleye bu 
açıdan bakmak lâzım. Yani, ormanı görmeli de
ğerli arkadaşlarım, ağaca değil, ormana bak
malı. 

Şimdi, bir kadro münakaşası yapacağımız 
yerde... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Bunlara karşı 
değiliz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Tamam, fikri müdîr, bu. 

Biz diyoruz ki, bu müesseselere gönderece
ğimiz adamların, insanların, vatandaşlarımı
zın, Devlet memuru kişilerin Devletle münase
betleri baki kalsın. Bu münasebet baki kalırsa 
şu olur : Devlet zaman zaman bu müesseseler
de çalışan insanlardan, bu rabıtası dolayısiyle 
birtakım meseleler hakkında raporlar istiyebi-
lir, o müesseselerde cereyan eden hâdiseler 
hakkında bilgi talelbebilir. Şimdi bu rabıtayı 
keseceksiniz ve adamı muallâkta bırakacaksı
nız. Devletle bir mânevi rabıtası kalsın ve 
döndüğü zaman da bu mânevi rabıtanın, hattâ 
bu maddi rabıtanın temin ettiği bir ortamı bul
sun. Devletle bu rabıta kalsın, birtakım di
siplinler manzumesi memurun vicdanında yaşa
sın, Devlete taallûk eden disiplinler şuuru ya
şasın. 

Şimdi, bu rabıtanın kalmasında sayısın fay
da vardır, değerli arkadaşlarım. Oraya gön
derin, Devletle münasebetini kesin, adamdan 
siz kopun, o kopsun, adam muallâkta kalsın.. 
Bunu müdafaa etmek zor bir keyfiyet gibi ge
liyor bana, arkadaşlarım beni mazur görsünler. 

Eski kanunda, yani 657 sayılı Kanunda bu 
yoktu, münasebeti kesilirdi, emeklilik hakkı 
devam ederdi, ama Türkiye için 10 - 15 kadro
nun böyle bloke edilmesi mühim bir hâdise, 
mühim bir mesele değildir. 

Efendim, bu kadrolara vekâleten tâyin ya
pılsın, deniyor, özelikle bu müessıeiselere giden 
arkadaşlarımız genç kişilerdir, genç uzman
lardır. Bunların umum müdür, umum müdür 
muavini seviyesinde olup bu müesseselere git
tikleri enderi nadirattandır, hattâ hiç yoktur. 
O itibarla bu genç kişilerin kadrosu «bloke ka
lacak» diye bu kadar faydalı bir unsurdan Dev
letin feragat etmesi, benim mantığıma doğru
su uymuyor; bu münasebet baki kalmalı, Dev
let bu münasebeti devam ettirmeli, bu memur
la Devletin normal Devlet - memur münasebet
leri cereyan etmeli, çünkü Devletin bunda isti
fadesi vardır, buraları mühim müesseselerdir. 
Arada bir, rabıta olduğu için, bir memur -
âmir münasebeti devam ettiği için, resmen 
olmasa bile, bu müesseselerde Devlet politika
sı ile ilgili bâzı telkinlerde bulunma imkânı 
neye kaybolsun? Bu imkânı ayakta tutan bir 
güzel müesseseden feragat etmeyi anlamak 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu bir suiistimal mekanizması olarak, 

yanlış anlamıyorsam, vekâlet ettirmenin yeni 
bir usulü olarak tavsifi gibi mütalâalar benim 
yanlış anlamadığım tarzda ise bu, varit değil
dir. Bu kanun ücretli vekâlet sistemini kaldır
maktadır. Yani, «bu kadroyu bloke edeceksi
niz, bir başkasına "vekâlet ettireceksiniz. Bu 
bir suiistimal mekanizması gibi işler» derseniz, 
bu yanlıştır. Çünkü, bu kanun ücretli vekâlet 
müessesesini ortadan kaldırmaktadır ve bu 
mümkün değildir. Bunlar, dediğim gibi genç 
elemanlardır, uzmanlardır. Bu maddenin ay
nen muhafazasında sayısız fayda vardır, 

Teşekkürlerimi arz ederim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, komisyondan bir sualim var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, bu müesseselere gönderilen memurun tez- x 
Myesini kim verecektir? Memurun rabıtasını 
kesmediğimize göre ve söylendiğine göre me
mur deyimini, vasıflarını taşıması için tezkiye
sini kim verecektir? Birinci sorum bu. 
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İkincisi; buraya gönderilen arkadaşların 
«orada • doktora yapmalarıma, mastır yapmala
rına ve araştırma yapmalarına mâni bir hal 
<ıvar mıdır? 4489 sayılı Kamunun ve bugün 657 
»ayılı Kanunun 78 nci maddesinin dışında ola
rak dışarıya bir memuru gönderdiğimiz zaman 
Orada araştırma, doktora yapıyorsa ve bu vesi
le ile oradaki müesseseyi1 ikna etmek suretiyle 
doktora ve araştırma yapmak için bir beş se
nelik süre daha talebedilirse ne olacaktır? Bu 
konuda komisyon başkanının mütalâasını rica 
ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAB (Devamla) — Elendim, ikinci hususla 
ilgili suallerinize arzı cevalbedeyim. 

Bu, doktora veya mastır yapma hadisesiy
le ilgili değil. Bu hâdise, enternasyonal ku
rum kendi bünyesinde çalıştırmak üzere çağı
rıyor, bilgisini, giörgüsünü artırmak üzere de
ğil, değerli arkadaşlarım. 

Bir hesap uzmanıma Milletlerarası Para Fo
nu diyor M; benim memurum olarak gel, çalış. 
Mesele bu. Ben de diyorum ki, bu hesap uz
manı Milletlerarası Para Fonu Müessesesine 
gitsin, bunda sayısız faydalar vardır. Zaten 
arkadaşlarımızla bu noktada ihtilâf yok. Bu 
nevi enternasyonal kurumlarda ne kadar çok 
Türk memur istihdam edilirse bu kurumlarda
ki münasebetlerin tanziminde Devlete, millete 
o nisbette fayda temin edilir. 

Şimdi, arkadaşlarımızla ihtilâfımız şurada: 
Siz diyorsunuz ki, bu memurlarla Devletin ra
bıtasını koparın. Biz diyoruz ki, bu baki kal
sın. Devlet ile memur arasındaki münasebetler 
bir ölçüde baki kalsın, ben o memurumu kon
trol edebileyim, murakabe edebileyim. Bu alâ
ka sebebiyle yine Devlet isitdfade etsin. Bugün... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Mâni bir hal 
var mı diyorum. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Ben size sarih cevap ver
dim, mastırla alâkası yok, bu gidenler oraya 
çalışmak için güden normal memurlardır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, benim sualimin cevabı olmadı. Ben diyo
rum ki, orada bir memurun araştırma yapma
sına mâni bir hal var mıdır? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, araştırma yapan 

bir müesseseye davet edilmişse, fonksiyonu oysa, 
araştırma yapar. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tezkiyesini 
kim verecektir? 

BAŞKAN — Sayın Şener, çok rica ederim 
efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, istirham ederim, bu benim hakkımdır ve 
siz bu sualimin cevabını ona söyletmeye mec
bursunuz. 

BAŞKAN — Nasıl konuşuyorsunuz Sayın 
Şener? Ben komisyon başkanını nasıl mecbur 
ederim, illâ bu soruya cevap vereceksiniz, 
diye? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Böyle şey mi 
olur? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ KA
YAR (Devamla) — Ben suallerinize arzı ceva-
bedeoektim.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Politika yap
mak başka şey, burada teknik bir mevzuu gö
rüşüyoruz. 

BAŞKAN — Çok sinirlisiniz, beyefendi. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır, efen

dim. Burası çalım yeri değil (ki. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bayar, devam 
edin. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Tezkiyesi, enternasyonal 
müesseselerde çalışma süresi içinde yine bura
daki âmirleri tarafından yapılacaktır. Bu un
surlar, milletlerarası protokoller gereğince tan
zim edilmektedir ve böyle cereyan edecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeç

tim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Tavzih için söz 

istemiştim, size bâ? önerge göndermiştim. 
BAŞKAN — Söz veremem, efendim, kifayeti 

müzakere geldi, Sayın Komisyon Başkanına söz 
verdim, son söz olarak da Sayın Hiçerimez'e söz 
vereceğim, ondan sonra kifayeti oylıyacağım. 
Kifayeti kabul etmezseniz, görüşmek istiyen dört 
Sayın üyeye daha söz vermek imkânı tahaddüs 
eder. 

Buyurun Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarını, 

— 544 — 
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Sayın Komisyon Başkanının izahatım dinle-
dük. Sayın Komisyon Başkanı, bizim üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz konu üzerinde değil, 
bambaşka bir mecrada çok geniş izahat verdi
ler. Bu geniş izahatlarından ayrı bir düşünce
nin sahibi değilşs. Elbette ki, Türk memurları 
Avrupa'da çalışacaklar ve orada Türk milleti
nin, Türk devletinin itibarını yükseltecek bir
takım hizmetler yapacaklar. Bu beş sene olabi
lir, on sene olabilir. Buna da karşı değiliz. An
cak, teknik bilgiye hazırlanmamış olan bu mad
denin teknik yönünden mümkün olmadığını id
dia ediyoruz. 

Şöyle M; 80 lira asli maaşlı bir memurun 
Avrupa'daki (X) müessesesinde hizmet görme
ye başladığını kabul edin, emekliliği de yine bu 
maddeye istinaden devam edeceğine göre, üç 
sene sonra 90 lira aslî maaşlı memur olacak. 
Bu kadroda onun istihdamı mümkün müdür? 
Mümkün değildi. Artık ona 90 liralık bir kad
ro vermek lâzımdır. Bu memuru on sene o 80 
liralık kadroda nasıl tutabilirsiniz? Evvelâ tek-
nikman mümkün değil bu. Emeklilik bakımın
dan mümkün değil, Emekli Sandığı Kanununun 
en az on tane maddesiniı değiştirmek mecburi
yetindesiniz, sadece buradaki hüküm yüzünden. 
80 liralık bir kadroda 90 liranın emekli kesene
ğini kesebilir muiniz bir kimseden? Kesemez
siniz. 

Dahası var; bu memur 80 liralık aslî maaş
la Avrupa'ya gitti, on sene sonra en az üç ter-
filik zaman geçirdi, yan* birinci derecede me
mur olarak yurda döndü, 80 liralık kadroyu 
mahfuz tuttuk, buna 90, 100, 125 in karşılığı 
olan kadroları ne yapacağız? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Kadro veril
dikçe o da ilerliyecek. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Olmaz, beyefendi. Kadroyu da beraber mah
fuz tutuyoruz. Kadrosuyla beraber götürttür-
müyoruz. Madde. «Kadro ile ilişkisi kesilmez» 
diyor. Kadro ile ilişiği kesilmediği takdirde kad
ro 80 lira fae, 80 de devam edecek demektir. 

Sonra bir izahatta bulundu, Sayın Komis
yon Başkanı; «Devlet olarak biz onun memu
riyetle olan ilişkisini devam ettirirsek kendisi
ne direktif verme, kendisinden rapor alma insit-
yatifi elimizde olur.» dedi. Tasavvur buyurunuz, 
Bakanlar Kurulu karariyle Avrupa'ya gidecek 

olan Türk taJbüjyetli bir vatandaşımızdan Hü
kümet bir rapor istiyecek de, vermiyecek. Bu 
mümkün müdür? Böyle bir vatandaşımızdan 
şüphe etmemiz icabeder, o zaman. Onun için, 
Sayın Komisyon Başkanının dediğinin bununla 
alâkası yoktur, Emekli Sandığı ijle olan ilişkisi 
kâfidir. 

Şimdi, şöyle özetlemek mümkündür, bunu: 
Bir arkadaşımız, bir kamu görevlisi Avrupa'ya 
gider, beş sene kalır, on sene kalır, orada hiz
met görür. Tamam, ama onun kadrosu mahfuz 
tutulamaz. Evvelâ teknikman tutulamaz, ikin
cisi burada vekâlet müessesesi başlar. Bir kad
royu on sene siz nasıl münhal bırakırsınız, bey
ler On sene o görev yapılmıyacak demektir, ya
hut vekâletle yapılacak demektir. Bir göreve 
bir kere vekâlet edilmeye başlandı mı, o za
man bütün hiyerarşik düzen içerisimde vekâlet 
müessesesi çalışmaya başlar. Bunu biır umum-
müdür tasavvur diniz, eğer Avrupa'ya umum
müdür gitmişse, umummüdür muavini onun gö
revine vekâlet edecek, umummüdür muavinin 
altında olan kişi umummüdür muavininin göre-
v:cıe vekâlet edecek ve bu, sırasında en küçük 
memura kadar gelecektir. 

«Reform» diyoruz, «Yan ödemeleri kaldıra
lım» diyoruz ve bunun en ciddi mücadelesini 
Sayın Bakan yapıyor ve Komisyon Başkanı her 
kürsüye gelişinde, «Bu bir reform tasarısıdır, 
aman bütünlüğü bozmıyalım.» diyor, ama geli
yoruz en önemli biır reform getirici maddeyi re
form çizgisinin dışına çıkartıyoruz. Kaldı ki, 
657 sayılı Kanunu beş sene etiidettikten sonra 
bu Meclise getirmiş ve bu Meclisten geçirmiş 
olan Hükümetler bu maddeyi daha muhkem ve 
daha reformist olarak ele almışlardır. 

istirhamımız; emeklilik müessesesiyle iti
barlarının devamı, fakat kadro ile irtibatlarının 
devamının kesilmesi şeklinde olması lâzımdır. 
Teknikman da aksi mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. ...;. ?$p,| 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Amasya 

Salih Aygün 
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BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... KaJbuü etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu Kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısının 34 ncü maddesiyle değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıları
mızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sorulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

Yukarıki fıkraya göre izin alan memurların 
kadro ile ilişkileri kesilir ve yabancı memleket
lerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde 
geçen süreler için emeklilik haklan 5434 sayılı 
Kanunun 31 nci maJddesi hükümlerine uyulmak 
kaydiyle saklı kalır. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katıllmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Maliye Ba

kanı. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Burada arkadaşlarımız diyorlar ki, «kadroy

la irtibatlan kesilsin». Bunun haricindeki diğer 
mütalâalarda arkadaşlarımızın hepsi hemen he
men aynı fikirdedir. Yalnız, ihtilaflı nokta; 
kadroyla ilgisi kesilsin... 

Şimdi, kadroyla ilgisi kesilirse ne olur, kesil-
mezse ne olur meselesini düşünmek lâzımgelir. 
Burada, memurun milletlerarası bir kuruluşta 
vazife almasına izin verdikten sonra, o memu
run bâzı özlük haklannın muhafazası meselesi 
vardır. Bu hakları, ya ayn bir kanunla ayn 

maddeler tedvin ederek veya burada başka 
maddeler tedvin ederek korursunuz, yahutta 
kadroyla ilişkisini kesmemek suretiyle korursu
nuz. 

Bir misal vereyim; memur iken miMetevkili 
seçilen bir zatın, memuriyete mütaallik özlük 
haklannı korumak için ne olmuştur?... Ayn hü
kümler çıkmıştır. Bu tasanda da ayn hükümler 
vardır. İşte burada da kadroyla ilişkisini keser
seniz, onun özlük haklannı koruyacak başka hü
kümlere, ihtiyaç vardır şu halde ikisinden birini 
tercih edeceksiniz, özlük haklannı korumak için, 
«şu vazif ed!e geçirilen süreler şu kayıtlarla kıde
mine, terfiine sayılır» diye başka hükümler geti
receksiniz veyahut kadroyla ilişkisini kesmiye-
ceksiniz. 

Tasarıda ihtiyar olunan yol; kadro ile ilişki
sini kesmeme yoludur. Kadro ile ilişkisi kesilin
ce ne olur? Tasarıdaki hükümler ona kâfi değil
dir... Ne olur? 

Muhterem arkadaşlanm, bu kanunda bir me
mur tarifi var; Devlet memuru deyimi, «Devlet 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan, 
genel ve kat bütçelerle, bunlara bağflı döner ser
mayeli kuruluşlardan, kefalet sanldıklanndan, 
Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinin bütçele
rinden aylık alan kişileri» ifade eder. Şimdi, 
kadro ile ilgisini kestiniz mi, «devamlı vazife 
görmek üzere atanan» keyfiyeti ortadan kalkı
yor. 

788 sayılı Devlet Memurları Kanununda da 
bir memur tarifi vardı; «kendisine âmme hizme
ti tevdi olunan, sicil-i mahsusuna mukayyedolan 
ve Devlet bütçesinden aylık alan» diye üç unsu
ru ihtiva eden bir memur tarifi vardı. Şimdi bu
radaki memur tarifi de, biraz önce arz ettiğim 
tariftir. Kadrosuyla ilgisini kestiniz mi, memu
riyetle ilgisi kesiliyor. Milletveklinin de memur
ken, milletvekili seçildiğinde memuriyetle ilgisi 
kesilir. Memuriyetle ilgisi kesilince, memuryete 
mütaallik, o göreve mütaallik özlük haklannın 
devamını sağlıyacak ayrı hükümlere ihtiyaç 
vardır. Yani, iki şıktan birisini tercih etmek du
rumundasınız. Ya, kadro ile ilişkisini kesmiye-
ceksiniz, yahut da kadro ile ilişkisini kestiğiniz 
takdirde, maksadı temin için başka hükümler 
sevk edeceksiniz. Bu takdirde, kadro ile ilişkisi
ni keserseniz ne fayda sağlıyorsunuz, kesmezse-
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niz ne gribi mahzurlar ortaya çıkıyor? Bu konu
da sarahata kavuşmak icabeder. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; kadro ile ilişkisi 
kesilmezse, hiçbir iş görülmediği halde o kadro 
münhal kalır veyahutta o kadroya vekâlet edi
lir. Ee, vekâlet edilmenin de çeşitli mahzurları 
vardır. 

Sayın Komisyon Başkanı, burada izah etti; 
bu kanunda vekâlet müessesesi gayet dar bir 
çerçeve içerisinde getirilmiştir. Bu suretle dışar-
da vazife gören bir kimsenin «kadrosuna vekâ
let ediliyor» diye, bu tasarının reform nitelimi. 
Sayın Hiçerimez arkadaşımın ifade buyurduğu 
gibi «havada» kalmaz. 

Vekâlet göreviyle ilgili olarak tasarının 39 
ncu maddesi var. Orada şöyle yazıyor : «Bir gö
revin Devlet memurları eliyle vekâleten yürü
tülmesi halinde, maaşsız vekâlet asıldır. - Be, 
maaşsız vekâlet asıl, ama maaşlı vekâlet nerele
re verilebilir, onu fevkalâde dar bir çerçeve 
içerisinde almıştır. Ancak, bu kanuna tabi ku
rumlarda malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bu
lunan sayman ve sayman mutemetlerinin çeşitli 
surette izinli veya geçici görevle, görevlerinden 
ayrılmış olmaları veyahut görevden uzaklaştı
rılmış bulunmaları veya bu görevlere ait kadro
ların boşalması halinde, aynı veya alt derecede
ki memurlardan, vekâlet maaşı verilmek sure
tiyle atanma yapılabilir.» 

Burada vekâletle ilgili olarak getirdiğimiz 
hükmün zedelenebilmesi için, bu suretle şayet 
bunun vekâletle ilgili, yani vekâlet müessesesi
nin iyi kullanılmasını temin için getirilen hü
kümleri zedelemek için, şu müessesenin şu hük
mü esaslı surette zedelemesi icabeder ki, bunun 
bir reform niteliği varsa, belki o zaman «hava
da kaldığı» iddia edilebilir. 

Şimdi, maaşsız olarak bir kadroya bir başka 
memur vekâlet ederse, Kanunun getirdiği 39 
nen maddeye aynen uygun düşer, 39 ncu mad
deye aynen uygun düştüğü zaman da «39 ncu 
madde bir reform niteliğini taşıyor, ama şu ya
bancı kuruluşlarda vazife almak keyfiyeti, bu
nu bozuyor» dedi arkadaşım, böyle ifade ettiler. 
O, 39 ncu maddeyi bozmuyor, ne gibi bir vasfı 
varsa, aynen kalıyor. 

Şimdi, kadrosuyla ilişkisi kesilmiyen memur, 
terfi edecek midir etmiyecek inidir? 

Sayın Hiçerimez «80 liralık kadroda idi, 10 
sene müddetle oralarda kaldı, 90 liralık kadro
ya nasıl geçecek » dedi. Yani, 80, 90 eski rejim
de kullanılan tâbirler, ama onlar birer dereceye 
tekabül ediyor, aynı mânaya gelir. Arkadaşım 
o mânada kullandı. Onun da tekabül ettiği bir 
gösterge var. O göstergeden, bir üst gösterge
ye nasıl çıkacaktır, ne olacaktır? Şimdi, kadro
suyla ilişkisi kesilmeyince, memurun, memuriyet 
sıfatı zail olmuyor. Bu geçen müddet de memu
riyette geçmiş gibi oluyor. 

Terfii, tefeyyüzü nasıl olacaktır, meselesi 
vardır. Halihazırdaki hükümlere göre, bu suret
le bir yabancı kuruluşta, yurt dışındaki bir ku
ruluşta vazife almış olan memur, âmirinin tak
diriyle siciline, tezkiyesine bakılarak terfi eder 
ve 80 de ise, üç yıl geçmişse 90 a, üç yıl daha 
geçmişse 100 e - terfie lâyıksa - terfi eder. 

Bu kanunun getirdiği hükümlere göre, bu 
kanun meriyete girdikten sonra, o kuruluşlarda 
vazife alan kimsenin böyle otomatik olarak ter
fi etmesi bahis konusu olamaz. Bahis konusu 
olamaz da ne olur? Çünkü, burada derece ter-
fiini kanun bâzı esaslara bağlamıştır. Yanşma 
sınavı v. s. Bunlardan geçirilmesi lâzım. Memur 
döndüğünde o vecibeleri yerine getirme hakkı
nı haizdir. O vecibeleri yerine getirdiği takdir
de, dışarda geçirilecek süre nazarı itibara alına
rak üst derecelere ataması yapılabilecektir. 
Bunların olabilmesi için, yani memurun huku
kunun... Siz müsaade ediyorsunuz, Devletçe, 
Hükümetçe fayda görüyorsunuz. Bir yabancı 
kuruluşta vazife alması hususunda bir fayda 
görüyorsunuz ve müsaade ediyorsunuz. Müsaa
de ettiğinize göre, hukukunu muhafaza etmeniz 
lâzımgelir. Memurun hukukunu muhafaza da 
ancak kadroda kalmasiyle ve kadrodaki ilişkisi
nin devamiyle mümkün oluyor. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarım «5 yıl daha uzatıl
masın, bu, uzun müddettir» dediler. Kısaca ona 
da arzı cavabetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben, size madde 
üzerindeki görüşlerinizi ifade için değil, katıl
mama sebebinizi izah için söz vermiş bulunuyo
rum. Bunu hatırlatırım. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, ikazınıza teşekkür 
ederim. Şimdi konuştuğumuz önerge, filhakika 
kadrosuyla ilişkisinin kesilmesine dair önerge-
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dir. Buraya kadar verdiğim izahatla, kadrosuy
la ilişkisinin kesilmemesi niçin lâzımdır, onu 
anlatmış oldum. Bundan sonraki mütalâalarımı 
ilgili önergede arz edeceğim. 

Bu izahat muvacehesinde «kadro ile ilişkisi
nin kesilmesi» şeklindeki önergeye katılamıyo
ruz. 

AHMET SAKIP HtÇERlMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sual sorma
ma müsaadelerinizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Mümkün değil. Kifayeti müza
kere, sorulara da şâmildir. Komisyondan sor
dum. Kıymetli arkadaşlarımızın tenevvürü ba
kımından katılmama sebebi üzerinde Hükümete 
geniş izahat vermesi imkânını sağfladım. Kifa
yeti müzakere, sorulara da şâmildir. Bu hususu 
arkadaşlarıma hatırlatırım. 

Komisyon katılmıyor. Sayın Bakan da katıl
mama sebe'bini gerekçeli olarak izah buyurdu
lar. Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabull etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 35. — 057 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

78 nci maddede yazılı olanlar kadrolarında 
bırakılırlar ve (burslu gidenler hariç) aylıkla
rını kendi kurumlarından alırlar. Bunların ka
deme ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün h&k-
(ları ile yükümlülükleri devam eder. izin biti
minde yol süresi hariç 15 gün içinde görevleri
ne dönerler. 

Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı, ku
rumlarınca gönderilenlerin transfer edilen maaş 
karşılıkları gittikleri ülkelerde öğrencilere ve
rilen tahsisattan az ise aradaki fark Devlet Per
sonel Dairesince hazırlanacak bir yönetmelikte 
tesfbit edilen esaslar dairesinde kurumlarınca 
kendilerine ödenebilir. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde iki ta
dil önergesi vardır. Söz alan sayın üyeler Ha
san Çetinkaya, Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, 
Ahmet Şener, Nuri Kodamanoğlu. 

Sayın Hasan Çetinkaya?... Yok. 
Sayın Kemal Demir, S5 nci madde üzerinde 

buyrunuz efendim. 
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KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Şimdi müzakeresi tamamlanan madde ile bir 
ölçüde parallelliği olan bir madde müzakere 
ediliyor. 657 sayılı Kanunun 78 nci maddesin
de yazılı olanların yurt dışına gitmesi halinde, 
bunların karşı karşıya kalacakta işlemler bu
rada sayılmaktadır. 

Şimdi, «657 sayılı Kanunun 78 nci madde
sinde yazılı olanlar, yurt dışına gittikleri za
man kadrolarında bırakılırlar,.» diyor. Bu 78 
nci maddede yazılı olanlar şunlardır: Ku
rumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınav
larında başarı gösterenler, dış burslara dayanı
larak gönderilenler. 

Bunlar iki yıl kalabileceklerdir. Demin ikin
ci konuşmamda arz etmeye çalıştığım gibi, bil
gi ve görgülerini artırmak, doktora yapmak 
veya buna benzer üst ve daha ileri öğrenim yap
ma imkânlarını sağlıyan bir maddedir bu. Şim
di bu maddede, «78 nci maddede yazılı olan
lar kadrolarında bırakılırlar» dendikten son
ra «ve avlıklarmı kendi kurumlarından alır
lar» bir paragraf içinde «Burslu gidenler ha
riç» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekmek is
tiyorum. Kurumu karar verecek, burs ile gön
derecek veya dış kurumlar, AID gibi buna ben
zer diğer kurumlar imtihan açacak, Türkiye'
de bir kamu görevlisi öğrenimini artırmak için 
bu imtihanlara girecek, imtihanı kazanacak. Bu 
imtihanı kazandıktan sonra o bursu kullanabil
mesi için, şart koşulan öğrenime tabi olacak, 
kursa tabi olacak. 6 ay, bir sene, 1,5 sene, 2 se
ne gibi değişik sürede kursu tabi olacak. Bunu 
da bitirecek, kurumu kendisine izin verecek, 
yurt dışına gidecek. 

Bu şahıs, kamu kesiminin değişik bölümle
rinde vazife gören bir görevlidir, evlidir, ço
cukları vardır veya bekârdır, bakılmaya muh
taç ve bakmaya mecbur olduğu anası, kardeşi, 
babası vardır. Gidecek, bunun buradaki maaşı 
kesilecek. Gittiği memlekette aldığı bursla ka
lacak. Aldığı burs orada onun geçimini zor sağ-
lıyacak. Ama, burada çocukları varsa, onlar 
elegüne muhtaç kalacak. Devletin mesul bir 
memur olduğu halde, bu mesul memur, bu gö
revli üstün vasıflarım burs için açılan imtihan
da gösterdiği halde, bu sabit olduğu halde ve 
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fou üstün vasıfları bursu veren yabancı kuru- ı 
luşlarm tasdikinden de geçtiği halde... Yaban
cı kuruluş, kendi bursunu kullanan insanın va
sıflı olmasını istiyor, «Burs veriyorum, iyi ola
nı gelsin* diyor. Onun için imtihan açıyor, ik
tifa etmiyor, arkasından kurs açıyor. Bütün I 
bu safhalardan bu kademelerden geçecek, bu 
hakkı kazanacak, yurt dışına gidecek. Burslu 
gittiği için, o hariç tutulacak, buradaki kad
rosuyla ilişkiöi devam edecek, emeklilikle iliş
kisi devam edecek. Devlet memuru olabilecek, 
iki yılı geçemiyecek, - bu maddede var - ancak 
buradaki maaşı alınmıyacak. Yani, çoluk çocu
ğu ve bakmakla mükellef olduğu kişiler yar
dım kurumlarına veya akrabaya, yoksa konu-
komşuya bırakılacak. Bunun başka anlamı 
yoktur. 

Şimdi, bu neyi sağlar? Bu, sonunda şuraya 
ulaşır: Varlıklı ise gidebilir, o bursu kullana
bilir. Biraz belM tuaf olacak ama, kayınpede
ri varlıklı ise, karısını, çoluk çocuğuyla bera
ber onların yanına gönderecek «iki sene bakı-
ver» diyecek, gene gidebilecek. Bunun başka 
yolu yok. I 

Bir 3 ncü şekli vardır, bunu yapacak: Bu 
imkânlardan da mahrumsa, konukomşu veya 
hayır cemiyetleri harekete geçmemişse, Devlet 
harekete geçmediği için, ona görev vermiş olan 
kurum harekete geçmediği için, bu takdirde 
de gitmekten vazgeçecek. 

Şimdi, bu Komisyonda konuşuldu. Saygı de
ğer arkadaşlarımın vakitlerini ve müsamaha
larını suiistimal etmek istemiyorum, ama, me
seleye teşhis koyabilmek için arz etmek isti
yorum, şöyle bir sakınca ileri sürüldü: «Bâ
zıları, yabancı devletlerin Türkiye'deki mümes
silleri kanaliyle çok düşük burs temin ediyor
lar ve bu bursla dışarıya çıkıyorlar. Aşağıdaki 
fıkrada da» - biraz sonra onu da arz edece
ğim, önergemizde de var - «öğrencilere verilen 
burs miktarından düşükse, farkı kurumca öde
nebilir» deniyor. O farkı da alıyorlar, böylece 
bu suiistimal ediliyor» dendi. 

Suiistimal ediliyor ise, suiistimal edildiği, 
düşük burs alındığı ve bursun iyi yollardan 
alınmadığı, kurum amirlerince takdir edilemi-
yorsa, o âmir, esasen o kurumun âmiri olmaya 
lâyik değildir. Onun kusurunu, bu tarzda hare
ket edenler vardır diye, doğru dürüst, nâmu- | 
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siyle hareket edip, imtihanları başariyle geçi
rip, tatbikatını, kusurunu tamamladıktan son
ra «gitmek» durumuyla karşı karşıya gelene, 
bunu uygulamamızın insaf ile bağdaşır, yanya-
na gelir yönü yoktur, işin bir yönü bu. 

ikinci yönü, bu maddede aşağı tarafta: 
«Burslu gidenlerin aldıkları burs miktar^ ku
rumlarınca gönderilen, transfer edilen maaş 
karşılıkları, gittikleri ülkelerde öğrencilere 
verilen tahsisattan az ise, aradaki fark Dev
let Personel Dairesi hazırlanacak bir yönetme
likle tesbit edilen esaslar dairesinde..» dikka
tinizi çekiyorum «Kurumlarınca kendilerine öde
nebilir.» deniyor. Göndermeye karar veriyor
sunuz, gitmesine izin veriyorsunuz, bursu
nun miktarını bildiğiniz halde veriyorsunuz, 
ondan sonra da aradaki farkı verip verme
mekte muhtar kalıyorsunuz. Bu nasıl uygula
nır? Bu âmir ile o memur arasında cereyan 
eden olaylar, bu memur oraya gittikten sonra 
bunu ödemekten vazgeçerse, o takdirde öğren
ci bursundan da düşük bir bursla yurt dışın
da Türkiye'yi temsilen ilmî bilgilerini artır
mak üzere görev verecek olan devlet memu
ru, Türkiye'ye yaraşır şekilde hareket etmek 
durumuyla karşı karşıya kalabilir mi? Bir 
Türk görevlisinin, bir kamu görevlisinin, kadro
larda yeri bulunan bir Devlet memurunun yurt 
dışında aç kalmamak için bulaşıkçılık yapa
rak aradaki farkı kapatmasını mı istiyoruz ken
disinden, onu mu istememiz lâzımgeür? Bu, 
«Eğer bunu kötüye kullanırlarsa» tarzında bir 
gerekçeye bağlanıyorsa, bunun kötüye kulla
nıldığı halini bile bile buna izin veren, onun 
âmirini suçlamak gerekir. Onun âmirinden bu
nun hesabını sormak gerekir ve onun âmiri
ne, «Sen, bunu kötüye kullanan burslulara, dü
şük burs alarak dışarıya gitmek suretiyle ara
daki farkı Devlete ödetmek istiyen memurla
ra izin vermiyeceksin» demek suretiyle bunu 
halletmek mümkündür. Çok kolaydır ve müm
kündür. Bunu teşhis edemiyecek bir âmirin 
eline, yurt dışına çıkmış olan görevliyi, demin 
saydığım şartlar içerisindeki bursluyu bu du
rumda bırakacak bir hüküm, «ödenebilir» hük
münü de vermemek, «Burslular hariç» hükmü
nü de koymamak lâzımdır. 

Ben, Yüce Komisyondan ve çok Sayın Hü
kümetten, bu konuda iyi niyetle ve bu tasarı-



M. Meclisi B : 118 2 . 7 . 1970 O : 1 

yi, bizim de arzu ettiğimiz gibi, en iyi şekliyle 
çıkarmak arzusundan hiç şüphe etmediğim so
rumlu arkadaşlarımdan, bu konu üzerinde bi
raz daha hassasiyet göstermelerini ve mese
leyi bu ölçüler içerisinde mütalâa ederek, ilti
fat buyurmalarını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Konuşmaktan vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener,, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Burada arzuladığımız konu, «Ödenebilir» 

keyfiyetini, «Ödenir» şekle çevirmektir. Yani 
aradaki burs farkının «Ödenebilir» ini, oradaki 
bulunan arkadaşımız, memura hani âmirin bir 
lûtfu olmaktan çıkarıp, katiyet vermekten baş
ka bir maksadımız yoktur. «Ödenir» şeklinde . 
olursa, o daireye, o ilgili kuruma bir vazife 
vermiş olacağız, «Ödenebilir» şeklinde olursa, 
bir çok sürtüşmelere, gidenin de hakkı oldu
ğu halde, hakkını almak için bâzı ufak tefek 
haysiyet ve şerefinden fedakârlık etmeye icbar 
etmek olur M, bunun doğru olacağına kaani de
ğiliz. Lütfederseniz, «Ödenebilir» keyfiyetini 
«Ödenir» hale koyalım. 

Takdir size aittir, teşekkür ederim. 

BAKAN — Nuri Kodamanoğlu.. Yok. 
Sayın Uzuner, buyurun. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan Sayın Kemal Demir 

arkadaşımızı ve daha sonra konuşan Şener ar
kadaşımızı dinledim. Gerçekten çok önemli bir 
konuya temas buyurdular. Şahsan bu tatbikatı 
dışarıda izlemiş, 4489 sayılı Kanun gereğinde 
harice gitmiş ve orada burslu gelenlerin duru
munu takibederek elemlerini müşahade etmiş 
bir arkadaşınız olarak, bilhassa Kemal Demir 
arkadaşımızın veciz bir şekilde belirttikleri hu
suslara iltifak edilmesi gerektiğini arz etmek 
isterim. 

Burslu gidenlerin itina ile seçilmesi, bir sı
nava tabi tutulması doğru. Ama,, evli olarak 
gidenleri düşününüz arkadaşlar, yani, orada 
kendi maişetlerini temin edecek kadar çok cü
zi bir para verilir, ekseriyetle tatbikat bu
dur ve böyle olmakta da devam edecektir. 

Daha çok eleman göndermek için bu sistemin 
dar bir ölçü içinde, ödeneklerin dar bir ölçü 
içinde bulundurulması da şarttır, Türkiye'nin 
gerçeklerine de uygundur. Ama, evli bir arka
daşımız, kabiliyetli bir arkadaşımız harice git
tiği zaman, çoluk çocuğunun memleketteki 
maişetini nasıl yürütür? Ve bir çok arkada
şımıza bu imkânlar doğduğu halde, maalesef 
çok faydalı kimseler olmalarına rağmen, ya
hut olmak için doğan imkânlardan faydalan
ma gayretlerine rağmen, «evlâdü ayal var, bun
lar nasıl geçinecek memlekette?» deyip, bu ka
bil teklifleri reddetmektedir. O bakımdan, 35 
nci maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «Burs
lu gidenler hariç» tâbirinin mutlaka metinden 
çıkarılması gerekir. 

Arkadaşlar, 2 nci fıkraya gelince; 4489 sa
yı Ti Kanun gereğince harice gidenlere zaten 
DU fark ödeniyor. «Ödenebilir» değil, gerçek
ten bunun âmir bir hüküm haline getirilme
si zarureti vardır. Burslu gidenlerde muadil bir 
tatbikattır. Burs alıyorlar, burslar ekseri ya
bancı memleketler tarafından verilir, düşük 
olur, kendi katkılarının buna ilâvesi gerekir, 
geçimlerini devam ettirebilmek için. Oradaki 
mesaisini hizmetten sayıyoruz. Düşük olan 
maaşının, Devlet Personel Dairesince hazırla
nacak bir yönetmelikle tesbit edilen esaslar 
dairesinde kurumlarınca kendilerine ödenir. 
Gittikleri ülkedeki öğrencilere verilen asgari 
ücrettir bu. Türk öğrencileri için de bu çok kı
sıtlı tutulmaktadır. Bu arada bir fark doğar
sa - ki, ekseri ahvalde bu doğuyor - bu doğan 
farkın ilgiljlere verilmesi, burslardan fayda
lanmak için zaruridir, dış ülkelerde eleman 
yetiştirmemiz bakımından zaruridir. 

.0 bakımdan, değişikliklere bendeniz de, Sa
yın Demir ve Sayın Şener arkadaşlarımızın ifa
de ettiği gibi, Hükümetin ve çok Sayın Komis
yonun iltifat etmesini, katılmasını ve değerli 
arkadaşlarımın da bu teklifi anlayışla değer
lendirmelerini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Nebil Oktay. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
önerge sahiplerinden biri olmadığım sıfa-

tiyle söz almış bulunuyorum. Esasen önerge 
muhteviyatının dayandığı sebepleri benden 
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evvel konuşan arkadaşlarım burada etrafiyle 
izah ettiler 

Muhterem arkadaşlarım, burslu olarak dı
şarıya giden bir memur, bu bursu muayyen bir 
vasfın, muayyen bir imtihanın karşılığı ola
rak almaktadır. Bu burs onun bir vasfının kar
şılığıdır. Bu itibarla, hem muayyen bir imti
handan geçmiştir, hem muayyen bir seçmeden 
geçmiştir, üstün vasıflar ihraz etmiştir, buna 
burs vereceksiniz, ama öteki taraftan aylığını 
keseceksiniz.. Bunun adaletle kabili telif bir 
ciheti yoktur. Muhterem arkadaşlarımın da 
izah ettikleri gibi, böyle bir şahsın bursunu 
kestiğiniz takdirde, eğer birtakım yan gelir
leri mevcut değilse,, Personel Kanununa koy
duğunuz ve esasında reformist bir niteliği 
olan bu madde sureti katiyede tatbik mevkii 
göremiyecektir, havada kalmış bir madde ola
rak mevzuatımızın içinde bulunmaya devam 
edecektir. 

Bendeniz önerge sahibi olarak ortalama 
bir yol teklif ediyorum. Bursla dışarıya gönde
rilen şahıs, eğer birtakım yan gelirlere sahip 
ise, eğer aile efradı kendisine muhtaç değilse, 
bu şahıs alacağı burs ile dışarıda tahsiline de
vam edebilir. Ama, burs alacak şahıs aynı 
zamanda aile efradına, çoluğuna - çocuğuna bak
makla mükellef ise, bu şahsın bu maddeden 
istifade etmesine imkân olamıyacağma göre, 
objektif bir tetkikat ile, bitaraf bir tetkikat 
ile, eğer o şahsın «ailesine, çoluk - çocuğuna 
bakmak mecburiyeti sabit olduğu takdirde, 
aylığını almaya devam eder» şeklinde bir fık
ra eklenmesi suretiyle muhtacolup burs alan 
kişilerin bu maddeden istifade etmeleri sağ
lanmış olacaktır. Önergemiz bu mealdedir, 
önergemize iltifat edilmesi, hakikaten geçim 
durumu dikkati çekecek ve burs maddesinden 
istifade edemiyecek şahısları bu maddeden is
tifade edecek duruma sokacaktır. Önergemize 
iltifat edilmesini saygı ile rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Gerek Komisyon sözcüsü arkadaşlar ve Sa

yın Bakan ve gerekse muhalefete mensup ar
kadaşlarımız bu meselenin haklı birer yönünü 
dile getirmişlerdir. Benim genel kanaatim o 

ki, bu madde, 4489 sayılı Kanunun uygulanma
sından edinilen tecrübeleri gereği gibi değer
lendirilerek tedvin edilmiş bir madde değil
dir. 

Bir gerçek var ki, Türkiye'de bâzı memur
lar yabancı elçiliklerden ve milletlerarası ku
rumlardan nasıl burs alınacağının sırrını öğ
renmişlerdir. Ben şimdi size burada örnekler 
vermeye kalkarsam hepimiz büyük üzüntüye 
kapılırız. Elçiliklerin kapılarını aşındıracak 
kadar, onlara özel mektuplar yazacak kadar 
çeşitli metotlar deniyen, sayılan az da olsa, 
profesyonel burs temin etme yollarını bilen, 
bulan memurlar vardır. Öte yanda da gerek 
kişisel onurunu, gerek temsil ettiği milletinin 
onurunu düşünerek bu yollara tevessül etmiyen, 
çalışkan, sessiz, sedasız kamu görevinin ağır 
yükünü taşıyan bir perişan memur kütlesi de 
vardır. Onları burada saygıyla anmak isterim. 

Şimdi, aslında evvelâ bu bursların dağıtı
mında Türkiye'nin menfaatini kollayıcı tedbir
lerin bu kanunda yer alması gerekirdi. Bâzı 
bakanlıklar ve Dışişleri Bakanlığı çeşitli ge
nelgeler göndermek suretiyle bu suiistimali 
önlemeye çalışmışlardır. Meselâ, bakanlıklarda 
ortak komisyonlar kurulur, komisyonlar mari
fetiyle burslar tevzi edilir. Ama buna rağmen 
bu yol suiistimal edilmeye devam edilmekte
dir. Şu halde evvelâ kanunda buna dair bâzı 
hükümler bulunmalı idi. 

İkincisi; bugünkü uygulamada burslu ola
rak gidenlerin maaşları Türkiye'de verilmeye 
devam edilir. Ayrıca bugünkü uygulamadaki 
başka bir suiistimal; bir defa, iki defa, üç de
fa burs alanlar vardır. Şu halde bunu da ön
leyici tedbirler bu maddede belli şekilde geti
rilmeli idi. Bu yok. 

Öte yandan maaşı transfer edilmek sure
tiyle bilgi, görgü ve ihtisasını artırması için 
gönderilen memur arkadaşlar vardır. Aslın
da üzülerek ifade edeyim ki, bu da suiistimal 
edilmektedir. Emekliliğine bir yıl kalmış olan 
memurlardan bilgi, görgü ve ihtisasını artır
mak için Avrupa'ya, Amerika'ya gönderilen
ler vardır. İstirham ederim, bir sene sonra 
emekli olacak olan bir memurun bilgisini, gör
güsünü, ihtisasını artırmak için Avrupa'ya 
göndermekte ne fayda vardır? Aslında bu, 
mesleke yeni atılmış veyahut da belli bir tec-
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rübe süresini geçirdikten sonra ihtisas yapa
cak ve dönüşünde de getirdiği yeni bilgilerden 
milletini faydalandıracak memur katagorisine 
aidolmak lâzımgelir. Bu da, bu kanunda dik
kate alınmış değil. 

Öte yandan, bugün 4489 sayılı Kanuna göre, 
bir defa, iki defa, üç defa, çeşitli periyodik 
aralarla yabancı ülkelere gitmenin yolunu bul
muş, memurlar vardır. Bunların bir kısmı hem 
de karılariyle beraber giderler. Karısı memur-
sa, kendisi de memursa birlikte giderler. Hele 
bunların maaşları yüksekse, büyük ölçüde 
döviz transferi gerekir. Oysa ki, yabancı mem
lekette geçinmek için buradaki yüksek maaşın 
hepsinin transferi gerekmiyebilir. Döviz sı
kıntısı içinde olan bir memleketiz. Burslu gön
deriyorsunuz, meselâ 400 dolarla pekâlâ Ame
rika'da geçinebiliyor diyelim. Rakamlar yanıl
tabilir, bugünkü geçim şartlarını bilmiyorum. 
Ama,, yüksek bir memuru, maaşını transfer 
ederek gönderdiniz mi, Hükümete dünya ka
dar döviz yükü yüklenmiş oluyor. Pekâlâ, ma
aşının orada geçinecek kadar olan kısmı trans
fer edilebilir,, geri kalan kısmı burada bırakı
labilir. Yani, kısaca ben demek isterim ki, 
yurt dışına memur gönderilmesini tanzim eden 
bu madde eksiktir, üzerinde düşünülmeye de
ğer tarafları vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Başka konuşacak arkadaş 
yoksa söz alayım? 

BAŞKAN — Yok efendim, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde ile ilgili itirazlar hakkında kısaca arzı 
cevap etmek üzere huzurunuza geldim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bundan evvel
ki maddede yaptığımız gibi,, bu maddede de ted
vin olunan şekil ve şart bir tercih meselesi
dir. Az evvel münakaşasını yaptık, dış mem
leketlere gidenler için izin verirken kadroyu 
muhafaza etmek bir tercihtir, etmemek bir 
tercihtir. İkisi de mümkündür. Biz «Kadro ile 
ilişkisi devam etsin» tarzında bir tercihte bu
lunduk, demiştim. Bu da öyledir. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi mukayeseli 
Şekilde huzurunuzua anlatmak istiyorum. Dev
let Avrupa ya bilgisini, görgüsünü artırmak, 
staj yaptırmak için iki tip, iki türlü memur 
gönderir. Bir tanesi, müsaoaka açar, memuru 
Devlet kendisi gönderir, bir bursa tabi olmak
sızın gönderir ve memurun aldığı maaşı trans
fer eder. Memur bu maaşı ile gider, transfer edi
len kısmı ile gider, yahut tamamı ile gider; 
stajını,, bilgisini artırma gayretinde bulunur. 

İkinci şekil, bursla dışarıda bu imkânı elde 
eden bir memur durumudur. 

Şimdi deniyor ki, bursu yabancı devlet 
vermiştir, bursla gidecek memurun maaşını 
Devlet çoluk çocuğuna memlekette ödesin.. Pe
ki, iki tip ve aynı şartlar içinde, aynı mak
sat için iki tip memurunu Devlet dışarıya gön
derir, bunun bir tanesini,, maaşını transfer et
mek suretiyle, bu imkânı temin eder, diğerini 
bu imkândan nasıl mahrum bırakır? Mesele 
bu dengeyi tesis etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, maaşını transfer et
mek suretiyle dışarıya, bilgi ve görgü artırmak 
için, gönderdiğin memurun memlekette çoluk 
çocuğu olabilir, mümkündür. Ona bir katkıda 
bulunacak şart yok. Efendim, bursu dışardan 
almıştır, Devletin zararı yoktur. Mesele o değil
dir değerli arkadaşlarım. Mesele,, eşitliği temin 
etmektir, mesele budur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir küçük misal 
vereyim; 3 ncü dereceden bir memurun kendi 
maaşının transferi suretiyle Avrupa'ya gön
derilmesi halinde, memleket dahilindeki tasar
rufu sıfır olacaktır. Ama burslu giden bir me
murun, birinci memur aleyhine, tasarruf mik
tarı 73 920 lira olacaktır 3 senede. Buna hakkı
nız yok. Ve sonra Sayın Yılmaz arkadaşımın 
fevkalâde beliğ şekilde ifade ettiği gibi, bu burs 
temininde hicabaver denecek birtakım pazarlık
lar olur değerli arkadaşlarım. O, Büyük Millet 
Meclisinin bu ortamı tadil edecek bir müeyyi
de tesis etmesinde fayda vardır. Maddenin ay
nen muhafazası taraftarıyız. 

Saygılarımı sunarım. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — «ödenebilir» 

yerine «ödenir» denmesi hususundaki düşün
ceniz nedir? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Doğrudur. Arkadaşlarımı
zın «Ödenebilir» bir emperatif hale gelsin, 
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«ödenir» tarzında bir değişiklik teklifi var
sa iştirak edeceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazova. «Mü
zakere mi açtınız» sesleri) Hayır daha sayın 
6 üye konuşmadığı için kifayeti oylamadım.) 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar;; 

Ben bu konu üzerinde fazla durmıyacağım. 
Maaşı transfer edilmiş, yahut ailesi ile gitmiş, 
gelmiş, bunun üzerinde konuşan arkadaşlarım 
çok haklıdırlar ve çok yerindedir. Sonra bir ada
mın 3 - 5 defa gitmesi de doğru değildir. 

Yalnız burada birde yaşlı adamların bu 
maksatlarla dışarı gidip de, oradan geldikten 
iki sene sonra emekliye ayrılmaları mevzuu 
vardır. Ben bunu yerinde bulmuyorum ve şah
san buna muhalifim. Bu yaşlı arkadaş oraya 
tabiî bir bilgiç görgü ve tecrübe edinmek için 
gidiyor. Bu arkadaş oradan geldikten ve emek
liye ayrıldıktan sonra bu edindiği bilgi kendi 
üzerinde kalmıyacak, bu bilgiyi mutlaka genç
lere aktaracaktır, gençlere bunu, gösterecektir 
ve gençler de bundan örnek alacaklardır, bilgi 
edineceklerdir. Bir insan muallim olduğu za
man muallimlik üzerinde mi kalıyor arkadaş
lar? öğretiyor, insan yetiştiriyor. İşte oraya gi
den tecrübeli bir insan yaşlı da olsa, iki sene 
sonra emekliye de ayrılsa o bilgisini mutlaka 
aktaracaktır, öğretecektir, gösterecektir 

Arkadaşlar; maddenin aynen kabul edilme
sini hassaten istirham ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Oylamaya geçilmesini 

arz ve teklif ederim. 
tzmir Milletvekili 

Münir Daldal 

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

Tadil takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
35 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Siirt Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Nebil Oktay Mehmet Türkmenoğlu 
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«Burslu gidenlerin bakmakla mükellef ol
dukları aile efradının birlikte götürmeleri veya 
aldıkları burs miktarı ile bunları da geçindirme
leri imkânsız ise bu durumda olanlar aylıkla
rını almaya devam ederler.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — Geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay tarafından 
takrir geri alınmıştır. 

Diğer takriri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısının 35 nci maddesi ile değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 79 ncu maddesinin son fıkrasın
daki (ödenebilir) kelimesinin (ödenir) şeklinde 
değiştirilmesini saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi söz olarak sunulacaktır. 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Trabzon Niğde 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) —Efendim; arz ettim, (ödenir) 
teklifine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Takriri oya arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen değişiklikle oya arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 36. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların ter
hislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvaz
zaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altı
na alınanlardan terhislerini mütaakıp tekrar 
Devlet memurluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada 
iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya 
atanabilirler ve bunların muvazzaf askerlikte 
geçen süreleri atandıkları kadroda kademe iler
lemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu 
gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce 
işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe iler
lemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile 
askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı (ilkokul 
mezunları için 5 yılı, ortaokul, lise ve bunların 
dengi okullar mezunları için 4 yılı) aşan kısmı 
usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri za
man, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle değerlendirilir. 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu?.. 
Yoklar. 

Bir takrir var, okutuyorum, efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 

ncü maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kırklareli Erzincan 
Beyti Arda Hasan Çetinkaya 

Maraş Zonguldak 
M. Nejat Çuhadar Hüseyin Baytürk 

Sayfa 166, tasarı maddesi : 36; 
b) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile 

askerlikte geçen süre toplamının üç yılı (Tek
nik personel için iki yılı, ilkokul mezunları için 
beş yılı, ortaokul, lise ve dengi okullar mezun
ları için dört yılı) aşan kısmı usulü dairesinde 
üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede 
kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlen
dirilir. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

"Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Terhisi mütaakıp tekrar Devlet memurluğu
na girenlerin askerlikte geçen hizmet süreleri, 
kademe ve derece yükselmesi, memurlukta ge
çen süre gibi hesaplanıyor. Askerlikten evvel 
kazandıkları kademe ilerlemesi ayrıca göz 
önünde bulunduruluyor ve 3 yılı aşan kısmı 
yani, 3 yıl yüksek tahsil için olmuş oluyor. 
İlkokul mezunları için 5 yılı, orta ve lise için 
4 yılı, üst dereceye terfi ettikleri zaman bu de
recede kademe ilerlemesi yapılıyor. Bununla, 
daha evvel kabul buyurulan fakat esasına katıl
madığımız 28 nci madde arasında bir paralellik 
sağlanıyor. 

Değerli arkadaşlarım; bir defa bu tahsil sü
relerine, dün de arz ettiğim gibi, prim vermek 
belki tasarının gayesi ve yerinde. Ancak, bu 
süreler 5 yıl, 4 yıl, 3 yıl pek âdil değil. Yani, 
askerlikten önceki kısmı birinde 3 yılı, diğerin
de 4 yılı, bir diğerinin 5 yılı sayılıyor, üst de
receye terfi ettikleri takdirde. Bir defa buna 
katılmadığımı peşinen arz edeyim. 

Saniyen, önergede belirtilen bir hususa bil-
. hassa değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, teknik personel için 
avantaj gibi gözüken, gerçekten 10195 sayılı 
Kararname ile istihdam edilen teknik sınıfı da
ha cazip bir hale getirmek ve bu sınıfın 10195 
ile alman haklarında bir paralellik sağlamak 
bakımından köklü değil, fakat bir yan tedbir, 
önerge ile teklif edilmekte, teknik personelin 
hiç değilse bugünkü hakkının muhafazası için 
her 3 yıl yerine «her 2 yılda bir terfi etmesi lâ
zımdır» deniyor, doğrudur. Böyle olmadığı tak
dirde 10195 e göre meselâ, 13 yıllık bir teknik 
personel halen aldığı parayı yeni kanuna göre 
ancak 21 yılda almış olacak. Gerçekten bu tek
nik personel sınıfının mağduriyeti burada mü-
taaddit konuşmacılar ve bendeniz tarafından 
dile getirilmiştir. Bu sınıfın askerlikteki hizmet 
durumu da nazarı itibara alınarak ayrı bir sta
tüye tabi tutulmasında, haksızlıkları g-idermek 
bakımından, arz ettiğim gerekçe muvacehesinde 
fayda olduğu kanaatindeyim. Bu yönü ile öner
geye katıldığımı arz ederim. 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Maddede, «Devlet memuru iken muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına 
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alınanlar» tâbiri var. Ve yine «muvazzaf» keli
mesi mütaaddit defa kullanılıyor. Hakikaten 
«muvazzaf» kelimesi biraz daha üzerinde müna
kaşa edilebilir bir deyimdir. Muvazzaf, ihtiyat
tık def a bir sivilin askere daveti ve askerlik gö
revini yapması «muvazzaf» kabul edilebilir. Ha
kikaten, Anayasa gereğince yapması gerekli bir 
vazifedir, «muvazzaf» diyebiliriz. Halk dilinde 
buna dahi «ihtiyat, yedek» deniliyor ama, «mu
vazzaf» kabul edelim ilk çağırılışı. Ancak, 2 nci 
veya 3 ncü defa çağırılışa da «muvazzaf» de
mek mümkün değil. Ve bu maddeye bunu nasıl 
sokmak mümkün olacaktır. 

Misali çokça vermek mümkün. 2 nci Dünya 
Harbimde ihtiyata çağrılanların 3 sene, 5 sene
sinin, buradaki «muvazzaf» deyimiyle, askerü-
ğinlin üzerine inzimam ettiğimi nazarı tibare 
alırsak, o halde bu maddede ihtiyat yami, ye
dek olarak 2 nci defa, 3 ncü defa askere çağı-
nlmanım mümkün olacağı halleri de kapsıyan 
bir yeni' şekil getirmek gerekir. 

Bumun üzerimde önerge verilmemiş olduğu
na göre Komisyonun dikkatimi çekeriz. 2 nci de
fa, 3 ncü defa askere alınmak mümkün olacak 
hallerde bunlarım askerlikte fiilen geçirdikleri 
sürelerin bu madde kapsamında nasıl yorumla
nacağımı bir kere daha dikkatlerime arz edelim. 
Kendileri izah buyursunlart. 

Yine üzerimde duracağımız bir ikinci nokta, 
muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisab-
etmliş oldukları derecedeki bir kadroya atana
bilirler. Nedem «atanırlar» değil de atanabilir
ler? Bu ihtiyari olmamak lâzımdır. Bu hakkı ise 
«atanırlar» gibi âmir bir hüküm getirmek, di
ğer maddelerin birimde de münakaşa ettiğiniz 
gibi, zaruridir arkadaşlarım. 

ISonra, demlim bahis mevzuu ettiğim husus 
Komıisyomca da değeriemdifrilirse, 2 nci veya 3 
ncü defa ihtiyat olarak çağınlamlaraı şüphesiz 
bu (A) fıkrasındaki kademe ilerlemesi de değil, 
artık derece ilerlemesi, yükselmesi dahi bahis 
mevzuu olacaktır. Her ne kadar aynı madde
min (B) fıkrasında bu ayrıca ömgörüimüş ve 
bahis mevzuu edilmiş ise de maddenin (A) 
fıkrasında dahi «muvazzaf askerlikte gecem sü
releri 'atandıkları kadroda kademe ilerlemesi» 
değil, «kademe ve derece ilerlemesi» şeklimde da
ha ihatalı olarak tashih dilmelMir. Bumu belirt
mek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayım Semer. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayım Baş

kam, muhterem arkadaşlarım, önergede belirti
len kısım, anaistek, teknik personelin derece 
terfiimdm 2 yılda yapılabilmesidir. Teknik per
sonelin derece terfiinin 2 yılda bir yapılabilme 
keyfiyeti, Hükümet ve Komisyon me der bil
miyorum ama, yerindedir. 

Burada her defasında söyleriz ve kendileri 
de bilirler, teknik personelim eğitimi Türkiye-
de pahalı bir eğitim sistemidir, kolay bir eğitim 
değildir ve geri kalmış bölgelerde ve bilhassa 
evleviyetle Türkiyemizde teknik personele çok 
ihtiyaç vardır. Onun içlin, teknik personelim bu 
derece terfiinin intibakları yapılırken ve ileri
deki kademelerde terfilerinin mutlaka 2 semede 
bir yapılmasında zaruret görürüm. Çünkü, yıp
ratıcı, ağır bir hizmet görüyorlar. Nakıs bilmem 
kaç derecede, 400 - 500 metre yer altımda çalışan 
madem mühemdislerinin, dökümhanede (kupol) 
ocağımın veyahut da demirhanede frezelerim, 
tornalarım basımdaki teknik elemanlarım çalışma 
şeklimi, şantiyelerde uzun yıllar soğukta mem
leketim uorfa köşelerimde ağır hizmetlerde bu-
lunıam gençleri, ormanım tepesinde veya sakim 
bir yerimde veya me bileyim haşin bir orman 
içimde senelerce kalan bir onmam mühendisini 
düşününüz, bu gibi teknik elemamlardam iki se
nede bir derece terfiiini esirgememek gerekir. 
Eğr bu yapılır ise, onlarım da bugün bu sistem 
içimde tatmin edilmeleri mümkün olur. 

Bugün 10195 sayılı Kararnameyi terk ede
rek bu personeli daha disiplinli bir sistem içi
ne sokmak istiyoruz. 10195 sayılı Kararname 
biraz dalha serbeslt bir Kararname idi, ama şimdi 
disipline etmiye gayret ettiğimiz bu eleman
ları, serbest bir hayata, daha geniş bir hayata 
alışmış işçi statüsünde veya memur statüsünde 
olan bu teknik personel bugün bu kanunum 
kapsamı içime alıyoruz. Bunlarım terfilerinin bu
gün hiç olmazsa bu şekilde, iki yılda yapılma
sında büyük f ayda mütalâa ederim. 

Arz ettim, tekrar etmekten kaçınırım... Düşü
nünüz yer altımda çalışan hakiki bir mühendisi, 
iş tulumunu giymiş, işçi elbisesini giymiş ve 
aşağıda mâkıs bilmem kaç derecede, çok kötü 
şartlarla madenlerimizi istihsal etmek içim mu
rakabesini, kontrolünü yapıyor... Ziraat mü
hendisinim, çekirge mücadelesinde çalışan mü-
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bendisin, Doğuda mahrumiyet (bölgelerimde 
sabahım erken saatinden akşamım son saatleri
me kadar çalışma yapan, kişilerin durumumu dü
şümünüz. 

Takdir edersiniz ki, bir teknik eleman ola
rak betn, bir sınıfım müdafaasını yapmış deği
lim, oralardaki yaşantıyı anlatmak istiyorum. 
Eğer bunların iki işemede bir terfilerimi kabul 
edecek olursak, kanaatlime göre, faydalı bir iş 
yapmış oluruz ve aynı zamanda bu kütleyi de 
feraihlatmak, omlar! vazifeye daha iyi yöneltmek 
imkânıma sahiboluruz. Eğer Komisyon, Hükü
met ve arkadaşlarım iltifat ederlerse çok ye
rimde bir şey yapmış oluruz, önergenin ana-
premsibi budur, takdir size aittir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — i&ayım Enver Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayım Başkam, 

muhterem arkadaşlarım, müzakeresine girdiği
miz 657 sayılı Kamumun bâzı maddelerini değiş
tiren tasarı üzerimde konuşan, bâzı arkadaşla
rım zaman zaman bu kanunun reformist bir 
vasfı olduğumdan bahsettiler. Ben hakikaten bu 
madde üzerimde söz alacak değildim. Dün mü
zakere buyurduğumuz 28 mci maddede İlkokul 
mezunların 5 seme içinde bir derece kazanacak
ları, lise ve ortaokul mezunlarınım ise 4 senede 
bir derece iktisabedecekleri kabul edildi. Hâ
kimlere ayrı bir ödenek, yan tazminat, teknik 
sınıfa iki senede bir derece verildiği takdirde 
bu kamumun müzakeresine me lüzum vardır muh
terem arkadaşlarım? 

Burnum yanıma öğretmenleri de katahm, on
dam sonra kaymakamları getirelim, valileri ge
tirelim, din görevlilerini getirelim, bu kanun 
esas vasfını kaybeder muhterem, arkadaşlarım. 
(A.P. sıralarımdan «bravo» sesleri) Eğer biz, 
bunum amaözelliği üzerimde duruyoıfsak, refor
mist vasfı üzerimde duruyorsak, yok teknik sı
nıf, yok hâkimler, yok şunlar, yok bunlar... Bun
ları zikretmeniim maması yoktur. 

Binaenaleyh, 28 nci maddenin anaesası ne ise, 
bu maddenin üzerimde de aynen durulmasını has
saten rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
tSHAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kam, muhterem arkadaşlarım, 

Daha evvel bir arkadaşım izah etti, ben de 
bir asker olarak (a) bendindeki «muvazzaf» 
kelimesine takılmış bulunuyorum. 

«Muvazz af» tâbiri doğrudan doğruya bir 
vatandaşın askere «ilımıg hizmetlerini ve görevini 
ifade eder. Halbuki, 2 nci Dünya Harbimde gör
dük, 34, 35, 3G kur'ası üç - dört defa geldi gitti. 
Yedeksubay olanlar da, müeccel dediklerimiz, 
onlar da birkaç defa geldi gitti. «Muvazzaf» 
kelimesini çıkararak «askere alındıkları» demek 
daha yerimde olur kanısımdayiam. «Muvazzaf» 
kelimesi ilk amaaskere alımış hizmetlerini kapsar, 
ondan sonra milletlerim yaşamtisımda birçok sı
kıntılı veya fevkalâde hallerde her kura zaman 
zaman ıkurs ve tatbikatlara çağırılır. Bu fev
kalâde hallerde çağınlışımda askerlikte geçen 
müddetler, buradaki anlayışa göre, «muvazzaf» 
kelimesi aynen kalırsa kıdeme, hizmete sayıl
maz gibi, bir anlayış doğuyor, «muvazzaf» keli
mesinin çıkarılarak «askerliğe ayrıldıkları» ve
ya «alındıkları» şeklimde tashih edilmesi gayeyi 
(doğurur kanısımdayıim. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayım Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Komya) — Sayım 

Başkam, muhterem arkadaşlarım, 
Benden evvel konuşan bir arkadaşımız, bil

hassa teknik elemanın iki senede bir terfi et
mesi lüzumuma işaret ettiler. Bendemiz de aynı 
kanaatteyim. Bu kamun madem ki bir reform 
getirmektedir, memleketin gerçeklerini de içine 
alması zaruridir. 

Arkadaşlar, bugün askerlikte - ileride kamun 
teklifi olarak gelecek - teknik elemanlar test 
usulüne tâbi olmadan yedeksubaya alınacaklar. 
Ama, omum dışımda kaymak fazlası olan eleman
lar teste tâbi (tutulacaklar. Elbette ki teknik ele
man azdır, buma lüzum vardır, binaenaleyh bu
rnum teşviki, burnum tatmini bakımımdan İM se
nede bir terfi sağlanması zarureti mevcuttur. 
Bu, hem teşvik bakımından, hem de memleketin 
gerçekleri bakımımdan lüzumludur. 

Benim kanaatim o merkezdedir. BeM başka 
bir arkadaş bumu başka bir açıdan müdafaa ede
bilir. Ama gerçek şudur M, bugün memleketin 
teknik elemana ihtiyacı çoktur, bumun yetişmesi, 
teşviki bakımımdan ilki senede bir terfi zarureti 
vardır ve yerinde bir tekliftir. Bu şekildeki bir 
önergemin ben şahsan lehimde olduğumu arz 
eder1, saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, kanunun reformist bir 
karakterde olduğu bizim görüşümüze güre doğ
ru, bâzı iarkadaşların görüşüne göre doğru de
ğil. Ancak, tedvin edilen kanunun bir sistemati
ği var. 

«Mühendis yerin altında çalışır» dedi Sayın 
Şener, doğru. Falan mühendis «şantiyede çalı
şır» dedi. O da doğru. Palan mühendis de «dağ 
başıma gider, ormanda çalışır...» O da doğru. Ta
nımla iştigal eden tarım mühendisi «çekirge mü
cadelesi yapar» dedir... O da doğru. Bunların 
hepsi doğru ama, bunun üzerime aldığı maaştan 
başka, aldığı yan ödemeler ve buna verilen mun
zam ücretler, bunlar hiç dikkate alınmaz. Va
sıtalar, lojman... E, bunları da arkadaşların 
takdirine bırakıyorum. Yani, biz adama iş de
ğil, işe adam arıyoruz, vazife yaptırıyoruz, bu 
vazifenin karşılığımı aynen veriyoruz. 

Ben arkadaşlardan istirham edeceğim : Ka
nunum sistematiğini bozmayalım, böyle itmeler 
kakmalarla kanunu şişirmeye çalışmıyalım. Tek
nik personele, yaptığı hizmet karşılığında, al
dığı maaşın dışında birtakım yan ödemeler ya
pılacağıma göre mesele vuzuha kavuşmuş olur. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmıek istiyen sayın 
üiye yok. Kifayet takriri de gelmiştir, o sebeple 
oya arz etmiyorum. 

Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Takrir münasebetiyle ko
nuşacağım. efendim. 

'BAŞKAN — Takrire katılıp katılmadığımızı 
beyan edeceksiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Evet efendim. 

;Şimdi Sayın Başkanım, bu takrire katılmı
yorum, bu takrire katılmama sebeplerimi kısaca 
iarza çalışacağım : 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu terfilerde 
Parlâmentoda .dikkatlimi çeken şey şudur : Ter
fi meselesi çak önemli telâkki edilmektedir. Bu 
sistemde terfi ile hayat pahalılığına intibak me-
selesii mühim bir merhale teşkil etmiyor Sayın 
Başkanım. Bu sistem terfi ile hayat pahalılığıma, 
iktisadi konjonktüre uyma yerine, katsayı sis
temliyle bu intibakı temim etmiştir, bir. 

Bu sistemde terfi meselesi o kadar ilk plân
da, çok önemli bir mesele değildir. Esasen bu 
kanun, terfi meselesimde birtakım yeni statüler 
getirmiştir, bu bir. İkincisi, özelikle teknik per
sonel için verilen misaller tmuvacehesinde söylü
yorum, yer altımda madem istihsalinde çalışan 
bir mühendis içdm bu kanunda yan ödeme tari
kiyle yapılacak çok geniş imkânlar var. Bütün 
buniları mülâhaza etmeden mücerret terfi me
selesiyle uğraşıp, bunu zorlamanın bir değeri ol
madığı kanaatindeyim. Bu gerekçeyle bu takrire 
katılmıyoruz Sayım Başkan. 

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

ya) — Kakmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oyları

nıza arz edeceğim. 
(Kırklareli Milletvekili Beyti Arda ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü

met katılmıyor; dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim : 

D&ka'te alınmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. 
Kabul edenler... 

TURHAN ÖZGUNER (İçel) — Bir sorum 
var efendim... 

BAŞKAN — Oylama esnasmdayız... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

Bâzı usullerimiz var, buna Sayın Milletve
killerinin riayetleri bizi çok memnun edecek. 
Oylama esnasında beyan... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 
önerge hakkında değildi; benim burada bir ma
ruzatım olacaktı. 

BAŞKAN — Madde 37 yi okutuyorum. 
Madde 37. — 057 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet 
memurluğuna girenlerin kademe intibakları: 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevimi 
yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atanan
lar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf 
askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikin
den sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve ya
rışma sınavı veya yeterlik seçmesine tabi tutul
mak suretiyle derece yükseltilmesinde de de
ğerlendirilir. 



M. Meclisi B : 118 2 . 7 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almış sa
yın üye yok. Yalnız Sayın Güraıüşpala ve Zeki
ye Gülsen tarafından verilmiş bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun 84 

ncü maddesini değiştiren tasarının 37 nci mad-
desi'nde muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan 
sonra Devlet memurluğuna atanmada kademe 
ve derece ilerlemesi hakkında konulmuş olan hü
küm, yeteri kadar açık olmadığından halen ça
lışmakta olanların durumlarını açıklar mahi
yette değildir. 

Yedek subaylıkta olduğu gibi er olarak ya
pılmış olan hizmetler bu kanun ile değerlendi
rilirken, bu hizmeti evvelce yapmış olup, halen 
çalışmakta olanların bu haktan mahrum bıra
kılması düşünüleınediği gibi, kanundan fayda-
landınlamamaları da hukuk prensipleriyle, hak 
ve adalet mefhumlarına aykırı düşer. Esasen, 
bu hizmetin değerlendirilmesi için Yüce Meclise 
yapılmış olan teklifler, geçici karma komisyon
lardan geçen devre ve bu devre olumlu olarak 
g'eçerek Umumi Heyete de aksetmiş bulunmak
tadır. 

Şimdiye kadar olan bütün haksızlıkları ön-
liyecek şekilde tedvin edilmiş bulunan 657 sa
yılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini teklif ederiz. 

Çanakkale Manisa 
Zekiye Gülsen Selçuk Gümüşpala 

Ek fıkra — Muvazzaf askerliğini yaptıktan 
sonra, Devlet memurluğuna atanmış olanlardan 
halen bu kanun kapsamına dâhil daire ve mü
esseselerde çalışmakta olanların, askerlikte ge
çen hizmet müddetleri hizmetlerine ve müktesep 
derecelerine eklenmek suretiyle intibakların tas
hihinde nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. Komisyon takrire katı
lıyor mu?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyorum. Aslında, bu 
mesele bir intibak hükmü meyanındadır, müza
kere edilecek maddesi de bu değildir. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon tâdil 

teklifine katılmamaktadır. Dikkate alınıp alın

maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Seferde veya talim ve manevra için hazar
da sjlâh altına alınanların askerlik sürelerinin 
kademe ve derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvaz
zaflık hizmeti dışında talim ve manevra mak-
sadiyle veya seferde silâh altına alınanların 
kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre için
de derece yükselmesi gerektiğinde terhislerin
den sonra açık kadro bulunması ve yarışma sı
navı veya yeterlik seçmesinde başarı gösterme
leri şartiyle silâh altında geçen süreleri yükse
lecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate 
alınır. 

BAŞKAN .— Sayın Hilmi İşgüzar?... Yok. 
Sayın igıgüzar tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 85 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvaz
zaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksa-
diyle veya seferde silâh altına alınanların ka
deme ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde de
rece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden son
ra yarışma sınavı veya yeterlik seçmesinde ba
şarı göstermıelerj şartı ile silâh altında geçen 
süreleri yükselecekleri üst derecenin kademele
rinde diîkkate alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Komisyon?.. 

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

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

ya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp, alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı 
verilmek suretiyle bir göreve vekâlet şartları : 

Madde 86. — Bir görevin Devlet memurları 
eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaşsız ve
kâlet asıldır. 

Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, 
nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve 
sayman mutemetlerinin çeşitli suretle izinli ve
ya geçicri görevle görevlerimden ayrılmış olma
ları veyahut görevden uzaklaştırılmış bulunma
ları veya bu görevlere ait kadroların boşalması 
halinde aynı veya alt derecedeki memurlardan 
vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama yapıla
bilir. 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek me
mur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek 
okulların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz 
tatfıli hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, 
veteriner, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekil atanabilâr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Sami 
Arslan söz almış bulunmaktadır. Başkaca söz 
almak istiyen sayın üye?.. 

Sayın Müsamettin Başer, Sayın Halil İbra
him öop ve Ahmet Çakmak ile Sayın Nimet 
Ağaoğlu ve Ahmet Buldanlı tarafından veril-
nıiı-f üç aded takrir vardır. Takrirleri okutayım. 
Sayın takrir sahiplerinden burada bulunanlar 
takrirlerini izah sadedinde söz almak istiyebi-
lirler. 

Miıllet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Memurları Kanununun 86 ncı mad

desini değiştiren 39 ncu maddenin son fıkrasın
daki, «veteriner» kelimesinden sonra aşağıda 
yazılı gerekçe sebebi ile (Veteriner bulunmıyan 
yerlerde hayvan sağlık memurları) ibaresinin 
jlâvesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Bolu 
Ahmet Çakmak Halil İbrahim Oop 

Bugün Türkçe'de 200 - 300 ilçede veteriner 
hakim bulunmamaktadır. Bu gibi ilçelerde be
lediye ve mezbaha işlerinde halk sağlığını te
min ve kontrol altında bulundurulmasını temi-
nen madde metnine, veteriner bulunmıyan yer
lerde bu hizmetin vekâlet aylığı ödenmek su
retiyle hayvan sağlığı memurlarına bugün ol
duğu g i^ gördürülmesinde lüzum ve zaruret 
vardır. 

Sayın Başkanlığa 
Personel Kanununun madde 86 ya, «Vekâle

ten hizmetin yürütülmesi üç ayı geçemez.» fık
rasının ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Personel Kanununun 39 ncu mad

desinin 3 ncü paragrafının ilj-jik gerekçeye gö
re, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Muş ^ Muş 
Ahmet Budanlı Nimet Ağaoğlu 

Madde 39. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 86 ncı maddesinin son paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmitşir. 

Madds 86. — Paragraf 3 : 
Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur 

bulunmadığı hallerde ilk, orta ve yüksek okul
ların öğretmenlik ve öğretim üyeliği, (öğretim 
yapıldığı süre için) doktor, veteriner, (veteri
ner hekim bulunmıyan yerlerde) hayvan sağlık 
memurları ve köy, kasaba, imamlığı kadrolarına 
açıktan vekil atanabilir. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer öner
gesi ile vekâlet hizmetinin üç ayı geçmemesini 
talebetmektedir. Bu takrire komisyon katılıyor 
ru, efendim?... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, «hayvan sağlığı 
memurları» tarzında bir ilâve teklif edilmekte
dir. Aslında, mümkündür Yalnız, bir mahzura 
işaret etmeme müsaade buyurmanızı rica ede
rim. Bu kapıyı açarsak, o zaman sağlık memur
ları, ebeler, hemşireler de aynı hakkı istemek 
durumunda olacağından, fevkalâde rdskî bir iş 
yapmış oluruz, gibi geliyor komisyona. Bu mü
lâhaza ile katılmamak zorundayız. 
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BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Başer, takririnizi izah 

etmek üzere buyurun. 
Komisyondan ricamız, vekâlet süresinin üç 

ayı geçemiyeceği konusundadır... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, vekâlet ücreti, 
yahut vekâlet müessesi ücretsiz hale getiril
mekte ve fevkalâde nakdî işlere taallûk eden 
vekâletler ücretle görülmektedir. Çok daraltıl
mış bir alandır. O itibarla, bir süre ile tahdidi
ne katılamıyoruz. Ayrıca 173 ncü maddede de 
bu hususta hüküm vardır. 

BAŞKAN — Buyruunuz. 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Nevşehir) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyor
sunuz ki, yeni gelen madde ile aslolan, vekâ
letlerde ücret almamaktır. Ancak ikinci fıkra
da malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan 
işlere vekâlet edilirse, ondan vekâlet ettiği müd
detçe bir para alacaktır. Bu madde son derece 
suiistimale müsaittir, açılmıştır. Sırf oradan 
para almak, yan gelirlerini artırmak için 6 ay, 
1 sene, 2 sene vekâlet edebilir. Bunu önlemek 
için bir fıkra ilâvesi suretiyle bu müddetin üç 
ayı geçmemesini biz teklif ettik. Hiç olmazsa, 
suiistimaller önlenmiş olur ve açık olan yerlere 
de derhal tâyinler yapılır. 

Saygılar sunarım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANU NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bir husus
ta tavzihte bulunacağım, 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın Ba-
şerUn teklifini, 64 ncü madde ile değiştirilen 
173 ncü madde kısmen halletmektedir. Hariç
ten vekâlet verilenler bu hükme dâhil olmamak 
kaydı ile, boş kadrolara vekâlet müddeti 6 ay 
ile zaten tahdlidedilmiştir. Kanunda sarih hü
küm var. Ancak, nakdî ve aynî görevlere vekâ
let, ücret şartına bağlıdır. Fevkalâde tahdidi
dir ve suiistimali bahis konusu değildir. 64 ncü 
madde ile temin edilen 6 aylık müddet, maksa
da kâfi gelir kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Komisyon, izahata, rağmen ka
tılmadıklarını gerekçeli olarak ifade ettiler. Hü

kümet de katılmıyor. Dikkate alınıp, alınma
ması husufunu oylarınıza arz edeceğim. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Nimet Ağaoğlu ve Sayın Ahmet Bul-
danlı «Kurumlarınca vekaleten tâyin edilecek 
memur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yük
sek okulların öğretmenlik ve öğretim üyeliği öğ
retim yapıldığı süre için) doktor, veteriner (ve
teriner hekim bulunmıyan yerlerde) hayvan 
sağlığı meurları ve köy, kasaba, imamlığı kad
roları açıktan vekil atanaibilir» şeklinde bir 
paragrafın eklenmesini istemektedir. 

Komisyon?... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, komisyonun getir
diği metin maksadı temin ediyor. O itibarla, 
değişiklik taraftarı değiliz. 

BAŞKAN — Hükümer. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmadıklarını ifade ettiler. 

Saym Ağaoğlu, takririnizi izah etmek üzere 
buyurun. 

NİMET AĞAOĞLU (Muş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; komisyon biraz evvel 
izahta bulundu. Hayvan sağlık memurlarının 
durumu, diğerleri ile mukayese edilemez. Çün
kü, bir sağlık memuru doğrudan doğruya dok
tora vekâlet edemez, doktorun vazifesini yapa
maz; fakat bir hayvan sağlık memuru çok ka
zalarımızda veteriner hekim bulunmadığı za
manlarda bilhasa mezbahalarda et kesiminde, 
gıda madelerinde önemli vazife görmektedir. 
Bizim teklifimiz şudur: Veteriner heMm bu
lunmıyan yerlerde hayvan sağlık memurlarının 
bunlara vekâlet edebilmesidir,. 

Aynı zamanda «hayvan sağlık memurları» 
deyimi de, Personel Kanununda değişmiştir. 
Bunlara yeni bir ad getirilmiştir, «veteriner 
teknisyeni» olarak adlandırılmıştır. Bu şartlar 
altında teklifimizin kabul edilmesini Yüce He
yetten istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, arkadaşı
mızın verdiği izahat muvacehesinde gerçekten 
haklı bir unsur ortaya çıktı. Benim az evvel 
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endişe olarak ileriye sürdüğüm şartlar bir öl
çüde zail oluyor. Hayvan sağlık memurlariyle 
normal tababete taallûk eden yardımcı perso
nel arasında bir fark tahaddüs ediyor. O iti
barla Sayın Ağaoğlu'nun takririndeki bu kıs
ma «veteriner bulunmadığı ahvalde» diye baş-
lıyan kısınma katılıyoruz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — önergelerden 
önce söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri okutup, 
takrirlere komisyon katılmadığı ahvalde söz 
veriyorum. Daha evvel madde üzerinde sayın 
üyelerin söz isteyip istemediklerini sordum, hiç 
kimse söz almayınca... 

ENVEP. AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
burada çok mühim bir mesele vardır. Bu 2 nci 
fıkra hayati bir önem taşır, izin verin de izah 
edeyim efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, ben de söz istemiştim, fakat görmedi
niz her halde. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, komisyon yalnız ikinci paragrafta 

«kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur 
bulunmadığı hallerde ilk, orta ve yüksek okul
ların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (öğretim 
yapıldığı süre için) doktor, veteriner (Veteri
ner hekim bulunmıyan yerlerde) Hayvan sağ
lık memurları ve köy, kasaba imamlığı kadro
larında açıktan vekil atanabilirler. 

Efendim, takririn bir kısmını kabul, bir kıs
mını âdemi kabul gibi bir hal var. Böylesine 
önemli bir kanun üzerinde bir hata yapmama 
bakımından bu maddeyi geri alır, verilen öner
gelerin ışığı altında tetkik edip yeniden getirir 
misiniz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet efendim, maddeyi ye
niden tetMk etmek üzere geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Madde, tadil teklifleriyle be
raber komisyona verilmiştir. 

Sayın Akova ve Sayın Müderrisoğlu, madde 
geldiği zaman konuşma hakkınız yeniden doğa
caktır efendim. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 40. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İkinci görev verilecek memurlar ve görev
ler : 

Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalışan bir Devlet memuruna esas görevinin 
yanında meslekî bilgisi ile ilgili olmak üzere ve 
hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yet
kili âmirin muvafakati ile serbest meslek icra 
edenlerden müracaat eden bulunmadığı süre
ce : 

A) Bu kanunun 87 nci maddesinde yazılı 
kurumlardan bu kanun kapsamı dışında kalan
lar tabiplikleri, kimyagerlikleri, veterinerlik
leri, 

B) Bulundukları yerlerde ilçe, bucak ve
ya zaruret halinde illerde belediyelerin teknik 
hizmet kadrolarının yüksek mühendis ve mü
hendislikleri, yüksek mimar veya mimarlıkları, 
ücret karşılığında ikinci görev olarak verilebi
lir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde 6 tane 
tadil takriri vardır. 

Söz istiyen sayın üyelerin isimlerini arz 
ediyorum: Sayın Turan özgüner, Sayın Ke
mal Demir, Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Ah
met Şener Sayın Nuri Kodamanoğlu söz almış 
bulunmaktadırlar. 

Başka söz almak istiyen sayın üye var mı? 
Yok. 

O halde ilk söz Sayın özgüner'indir, buyu
runuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, ikinci görev verilebi
lecek memurlar maddenin eski halinde tâdade-
dilirken, avukatlar da ikinci göreve müstehak 
görülmüşken, şimdi huzurunuza gelen tadil ta
sarısına avukatlar her nedense dâhil edilme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet memurla
rından ikinci görev verilebilecek olanlar, gerek 
kanunun eski şeklinde ve gerekse bu maddede 
tadadedilirken bilhassa şu: «Serbest meslek 
icra edenlerden müracaat eden bulunmadığı 
sürece cümlesi kullanılmıştır. Şimdi, «Bu kanu
na tabi kurumlarda çalışan bir Devlet memu
runa esas görevinin yanında me3İekî bilgisi ile 
ilgili olmak üzere ve hizmet şartlarının uygun
luğu ve atamaya yetkili âmirin muvafakati ile 
serbest meslek icra edenlerden müracaat eden 
bulunmadığı sürece» denilmektedir. Eski ka
nundaki maddede olduğu şekilde belediye ta-
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<biplği, kimyagerliği, veterinerliği ve keza mü
hendislik, yüksek mühendislik, mimarlık ikinci 
görev olarak ücret karşılığında verilebilir. An
cak eski kanunda bunlar arasında il, ilçe ve 
'bucaklarda bulunan belediye avukatlık
ları da ikinci görev olarak verilebilirdi. 
Şimdi avukatları bundan neden ayırmışlar
dır? 
Komisyonda müzakere edilirken açık sebebo-

larak şun-ı ileriye sürüldüğünü gördük: Deni
liyor ki, Hazine avukatının aynı samanda bir il
çe veya bucakta belediye avukatlığı yapması 
mahzurludur. Hazinenin menfaati ile belediye
nin menfaati çatışabilir. Bu yalnız Hazine ve 
belediye avukatlığında vn bahis konusudur? 
Bir avukat, iş Bankasının avukatı iken, Tica
ret Bankasının avukatı olduğunu veya başka 
bir özel bankanın avukatı olduğunu da görüyo
ruz. iki değil üç, beş bankanın avukatlığını 
yapan şahıs dahi, menfaati çatışmasında, mesle
kin dürürtlüğü neyi gerektiriyorsa, yemin ne
yi gerektiriyorsa elbette onu yapacaktır. Suiis
timal mi etmiştir? Kanun vardır, elbette kanu
nun gereği yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yalnız bu husus bizim avukatlık meslekin

de midir? Her meslekte elbette M meslekin hu
dudu aşılarak kanunsuz hareketlere tevessül 
edildiğinde cezai sorumluluk bahis konusudur. 
Ancak, avukatlıkta hassaten bu husus göze ba
tar bir şekilde öne sürülmekte, «Hazine avu
katlığı ile belediye avukatlığının menfaatleri 
çatıştığında ne olacaktır» suali karşımıza dikil
mektedir. 

Tekrar ediyorum, iki veya üç bankanın men
faati çatıştığında şöyle haller gördük: Bir şah
sın mamelekinin yekûnu sadece J 00 bin liradır, 
ama üç bankaya olan borcunun yekûnu yarım 
milyon liradır. Her bankanın ayrı ayrı 150 - 200 
bin lira alacağı olduğunu düşünelim. Bu kim
senin mallarının haczi gerektiği zaman üç ban
kanın da avukatı olan şahıs, üç bankanın ala
cağını onun 100 bin lirasından tahsil edemez. 
Ne olacaktır o zaman? Hangisinin alacağını 
evvelâ hacze tabi kılarsa onun menfaati koru
nacaktır. Ama, bu, şüphesiz menfaat çatışmasın
da bir suiistimal değildir, bu çarnaçar, çok 
nadir rastlanan hallerde bir meslekin gerektir
diği dürüstlük içinde ne yapılması lazımsa onu 

j yapacaktır ve belki de üç bankanın menfaatini, 
konkordatoya tabi tutmak suretivle korumak 
gibi haller düşünülebilir. Ancak bunlar istis
naidir. 

Şüphesiz böyle haller olduğu zaman ne ya-
I pılması lâzımgeliyorsa, o yapılır. Bir küçük il-
I çede Hazine avukatı bulmak/ orman avukatı 

bulmak çok zaman zordur ve başkaca avukat 
da yoktur, Yani, serbest çalışan avukat da yok
tur. Böyle olunca, çarnaçar belediye avukatlı
ğına o ilçenin veya bucağın oradaki orman ve
ya hazin? avukatını tâyin etmek mecburiyeti 
vardır. O halde ne olacaktır? Madde, bu katı 
haliyle kalırsa belediye avukatlığı münhal ka
lacaktır arkadaşlar. Hazine avukatı var, or
man avukatı var, fakat bu maddeyi böyle ge
çirirseniz ikinci görevi bir belediye kimyageri
ne, bir belediye mühendisine vereceksiniz, ama, 
belediye avukatına vermiyeceksiniz. O bucakta, 
o ilçede zaten serbest avukat yoktur, belediye 
avukatsız kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
I içel'in Gülnar'ında bir tek avukat olmadığı 

zamanlar oluyor, şu anda da yoktur. Bir avu
kat vardı, o da Silifke'ye gitti. O halde belediye 
ne yapacak? Belediye avukatı, ancak hazineden 
temin edecek. Hazine avukatı da zaten o göre
vi yapmakta idi. Şimdi ondan da alacaksınız 
onu. Ne olacak o zaman? Zaten üç avuka
tın bulunmadığı yerde arzuhalciler de takipçilik 
yapabilirler. Belediyenin büyük menfaatini siz 
hakikaten mesleke çok uzak, ama kanunlarımı
zın imkân verdiği nisbette eline çantayı alıp 
da meslek icra eder görüntüsü içinde bu mes
leki yıkas birkaç kişiye vereceksiniz. Bu, be
lediyenin menfaatini korumak değil, belediye
nin menfaatini bilerek yıkmak demektir. Böy
lesine avukatlara karşı bir tutuma giderken 
meseleyi bilmek ve hakikaten meslekin içinde 
olanlara biraz bilgileri nisbetinde saygı göster
mek lâzımdır. Bu maddeye belediye avukatlığı
nın neden dâhil edilmediğini bahis mevzuu eden 

5 komisyondaki arkadaşlarımın görüşlerini de
ğerlendirirsek, mesleke uzak olduklarından gel
diği anlaşılır. 

Bunun için ben maddeye «(ö) fıkrası» adı 
I altında şöylece bir ilâve yapılmasını önermek

teyim: Bulundukları yerlerde ilçe, bucak ve za-
I ruret halinde illerde belediyelerin avukatlık ve-
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ya hukuk müşavirlikleri ikinci görev olarak üc
ret karşılığında verilebilir. 

Bu hulusa arkadaşlarımın iltifat etmeleri
ni rica ediyorum saygılarımla. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, maddeyi tak-
rirleriyle birlikte geri istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri iste
mektedir. 40 ncı madde verilen takrirlerle bir
likte komisyona geriverilmiştir. 

Çalışma süremizin dolması dolayısiyle saat 
14,30 da tekrar toplanmak üzeri birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,57 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 118 nci Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Görüşmelerimize devam ediyoruz. 40 ncı 
madde komisyon tarafından geri alınmış! 
41 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 41. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Ders görevi : 
Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğ

retim kurumları ile okul, kurs veya benzeri ku
ruluşlarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğ
retmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi 
zaruretler halinde öğretmenlerle öğretim üyele
rine veya diğer Devlet meurlarına ders görevi 
verilebilir. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde bir tak
rir vardır Sayın Aslantürk ve Sayın Aygün de 
söz almış bulunmaktadırlar. 

Sayın Aslantürk?... Yok. 

Sayın Salih Aygün, buyurun efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
41 nci madde üzerinde söz almamın sebebi

ni, evvelâ esbabımucibe lâyihasında komisyon 
tarafından belirtilen bir paragrafı okuduktan 
sonra açıklamayı uygun buluyorum. 

«Tasarının, sınıflandırma dışında getirdiği 
anailkeler ve yenilikler,» başlığı altında kaleme 

— 563 

alman, esbabı mucibe lâyihasının 6 ncı sayfa
sının son paragrafında; «Bir kişinin kendi gö
revini lâyıkı ile yaparken bir başka göreve va
kit bulamıyacağı, eğer vakit varsa, bunun, asıl 
ücretine esas olan görevinin iyi belirmemiş ve 
tüm çalışma saatleriyle paralel olmıyan bir 
halde bulunmasından ileri geleceği aşikârdır.» 
denilmektedir. 

Görevin hudut ve şümulünün tesbit edile
bileceği, ancak, mevcut saatlerin bu görevi yap
maya yeteceği, bu esbabımucibe lâydhasmdaki 
fıkradan açıkça anlaşılmaktadır. 

Âdil olmıyan bir gerçek ücret dağılımına 
sebebolacağı, emeklilik rejiminin işlemiyeceği, 
memurlar arasında haksız bir rekabet ve hu
zursuzluk yaratacağı aşikâr bulunan bu madde 
üzerinde görüşlerimizi ifade etmede fayda mü
lâhaza ediyoruz. 

Ben, konuyu kısa kesebilmek için ücret ko
nusunda Maliye Bakanlığından başlamayı uy
gun bulunuyorum. En tipik misali, örneği Millî 
Eğitim Bakanlığıdır ama, Maliye Bakanlığın
dan başlarsam konu daha tavazzuh eder ka
naatindeyim. 

Maliye Bakanlığının muhtelif kademelerin
de memuriyet veren arkadaşlarımız, maliye mes
lek okullarında, tapu - kadastro okullarında 
veya «kurs» adı altında açılan seminerlerde, 
memur olmalarına rağmen, muayyen saatlerde 
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ders vermekte, bu saatlerde asli vazifelerini 
bırakmak suretiyle o okullardaki derslere de
vam etmektedirler. 

Bu durum ise, vazifenin bir kısmını ihmal, 
öbür kısmında ücret alma gayreti gütme anla
mına gelmekte, aynı zamanda bununla da yeti-
nilmemdtte, aynı dairede bulunan ayni seviye
deki memurların bir kısmı, böylece, ek ücret 
almakta, bir kısmı ise almamak suretiyle o dai
rede memurlar arasında huzursuzluğun kayna
ğını teşkil etmektedir. 

Ancak, bu fıkrada memurlara verilen bu 
ders ücretlerinin mutlak surette kaldırılması 
kanaatindeyim,. Ders ücreti, yalnız, öğretmen
liği meslek edinen arkadaşlarımıza inhisar et
tirilmelidir. Tarım Bakanlığında da aynen Ma
liye Bakanlığında olduğu gibidir, Sanayi Ba
kanlığında ve bütün bakanlıklarda daire memur 
ve âmirleri muayyen yerlerden derts ücreti al
mak veya başka ücretler almak suretiyle mesai 
saatlerini başka yerlerde geçirmektedirler.. 
Parlömanter arkadaşlar her gittikleri yerde 
işitmişlerdir, «falanca yerde derstedir, falanca 
yerde vazifededir.» şeklinde. 

Bu bakımdan, öğretmenliği meslek edinen 
arkadaşlarımızın dışındaki, - bu da saatle mu
kayyettir - her hangi bir memura, - serbest mes
lek erbabı hariç, - ders ücreti verilmesinin ve
ya böyle bir vazife ile ücret tevdiinin mutlak 
surette aleyhindeyim. Komisyonun bunu dik
kate almasını bilhassa istirham ediyorum. Bü
yük şehirlerde huzursuzluğun kaynağıdır, bü
yük şehirlerde mesai aksamasının kaynağıdır, 
büyük şehirlerde rasyonel çalışmayı firenliyen 
belli başl'. sebeplerden birisi budur. 

Sayın Maliye Bakanı ve komisyonun bu hu
susa eğilmesini ve maddeyi yeniden tedvin ede
rek, öğretmenler dışında kalan kimselere üc
ret verilmesini mutlaka çıkarmalarını istirham 
©diyorum, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, buyurun. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, 
Müsaadenize sığınarak maddeyi bir kere da

ha okumak istiyorum. 
«Her derecedeki eğitim ve öğretim kurum

lan ile okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda 
ÜLametin gerektirdiği kadrolara öğretmen veya 

öğretim üyesi bulunmaması gibi zaruretler ha
linde, öğretmenlerle öğretim üyelerine veya di
ğer Devlet memurlarına ders görevi verilebi
lir.» 

Burada, maddede bir açıklık yok, benim 
görüşüme göre. Çünkü, «kadrolara öğretmen 
bulunmaması halinde» diyor. Şimdiye kadarki 
ders ücretlerinin uygulama şeklini birkaç cüm
le ile arz edeyim: 

Lise öğretmenlerine haftada 15 saatten faz
lası için, 3C saate kadar ders ücreti verilir. Or
taokul öğretmenlerine haftada 18 saatten faz
lası için, yine 30 saate kadar ders ücreti veri
lir. Bu bir kadronun ifadesi değildir, sadece 
ders fazlasıdır ve adı da ek ders ücretidir. 

Bu duruma göre, bu maddenin uygulanma
sı bir kadroyu içine almıyacağma, sadece ders 
fazlası için ücret ödeneceğine eröre, bu husu
sun vuzııhı kavuşturulmasının önemli olduğu
nu belirtiyorum. Komisyon Başkanımızdan ve 
sayın Hükümetten bu husustaki görüşlerini ri
ca ediyorum, bu bir. 

Şu halde maddede ders ücreti ödenmesinde 
bâzı yanlış anlamalar olacaktır. Çünkü, kadro
ya bağlıyor, kadro ise, muayyen ders saati üze
rindeki dersler için ücret ödendiği cihetle, ba-
hismevzuu değildir. Burada bir açıklık şarttır 
sanıyorum. 

ikinci bir husus ve inancım da şudur: Lise
de haftada 15 saatten fazlası ücrete tabidir or
taokulda 18 saaten fazlası ücrete tabidir. Ama, 
ilkokul öğretmeni haftada 26 saat ders yapar, 
her hangi bir ücret kendisine ödenmez. 

Bu arada, öyle ilkokul öğretmenleri vardır 
ki, şehirde bir sınıfın sorumluluğu üzerindedir, 
köye gidildiği zaman derece derece iki, üç, dört 
ve hattâ beş sınıfın sorumluluğu üzerindedir. 

Yine bu arada 222 sayılı Kanuna göre her 
sınıf asgari 40 kişi olarak dondurulmuştur. Bu 
hüküm 1971 yılına kadar idi. Bunun uygula
nabileceğini sanmıyorum. Bu hususun da üzerin
de durulması gerekir. Bu maddeden sonuç ola
rak ben onu çıkaramıyorum. 

Diğer öğretmenlere kadro karşılığı olmak 
üzere ders görevi verilmektedir. Burada, her 
ne kadar «İlkokul öğretmeni» diye bir kayıt 
yok ise de ilkokul öğretmenlerine şimdiye ka
dar ders ücreti verilmemesi göz önünde tutula
rak bu maddeye bir paragraf eklenmesini teklif 
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ediyorum. Nitekim, bu hususta Önergemiz de 
vardır: «İşbu maddeden ilkokul öğretmenleri 
de faydalanır.» şeklinde bir hüküm konulmasını 
istiyoruz. Burada, diğer öğretmenlerin fayda
lanma derecesi ne ise aynı kategoriye paralel 
olarak hazırlanacak tüzükte belirtilebilir. Çün
kü, durumlarına göre liselerde 15 saatten fazla, 
ortaokullarda 18 saatten fazlasıdır ki, ilkokul
larda «20 ve 22 saatten fazlası» diye bir kayıt 
koymak suretiyle bunların faydalanması yerin
de olacaktır. 

Yalnız «ilkokul öğretmenlerine de ücretle 
ders verilebilir» veyahut «bu maddeden fayda
lanır» hükmü konulduğu takdirde, bu grupta 
bulunan öğretmen arkadaşlarımız da faydalan
mış olacaklardır. 

Çalışma sistemi üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Turan, sonuçlandırmanı
zı rica edeceğim. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Aslında çalış
ma sistemlerinde önemli bir fark yoktur. Bu 
yönden ilkokul öğretmenlerinin mağdur olma
masını önliyen bir hüküm getirilmesine şiddetle 
taraftarız. 

Ayrıca, tekrar arz ediyorum; bu maddenin 
açıklığa kavuşması şarttır. «Kadrolara öğret
men bulunmaması halinde» ifadesi muğlak bir 
ifadedir, hattâ o kadar muğlak bir ifadedir ki, 
icabında bütün öğretmenlerin ders ücreti elin
den alınabilecek, demektir. Bu endişemi belirt
meyi vicdani bir görev sayıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
öğretmenlik bir meslektir, hem de özlü ve 

temelden bir meslektir, öğretim üyesi bulunmı-
yan hallerde Devlet dairelerinin diğer dalların
daki bir memuru bu göreve tâyin etmekle belki 
ders saati boş geçmiyecek, talebe bir hoca gö
recektir ,ama hiçbir zaman öğrencinin hocadan 
beklediğini, arzu ettiğini bulamıyacaktır. 

Saniyen, Devlet dairesinden vermiş olduğu
nuz memurun asli vazifesi aksıyacaktır, âmme 
hizmeti sureti katiyede görülmiyecektir. Gezdi
ğimiz yerlerde görüyoruz, pek çok ortaokullar
da ve liselerde öğretmen kâfi gelmediği için dok
torlardan, şube reislerinden, kaymakamlardan, 
savcılardan öğretmen veriyorsunuz. Kendi va

zifesini bırakıp ta öğretmenlik yapmak için 
okula doktor gitmişse vatandaş saatlerce dok
tor beklemektedir. Kaymakam gitmişse, keza 
kapısında vatandaş beklemektedir. 

Netice - i berkelâm, anahizmetini bırakıp git
tiği takdirde asli vazifesi geri kalmakta ve va
tandaş da muztar olmaktadır. 

Saniyen bu görevlerin verilmesi bir çok hu
zursuzluklara, rekaJbetlere - diyemiyeoeğim tâ
bir ile - arpalık anlayışına varılacak şekline ka
dar, adam kayırılmasına kadar vesile olmakta
dır. 

öğretim üyelerinin dışında diğer Devlet da
irelerinden bir memurun öğretmen olarak tâyin 
edilmesi neticesi, cemiyetin bünyesinde açtığı 
maddi ve mânevi yara büyük oluyor ve bunun 
sancısı ortaokullarda fark edilmiyor, üniversite 
giriş imtihanlarında kendisini gösteriyor. Ku
sura bakmayın, meslekten olmıyan bir öğret
menle ortaokulu, liseyi bitirip üniversiteye ge
len bir genç imtihanlarda muvaffak olamıyor. 
Tıkanmalar, gençlerdeki bunalımlar, sosyal dü
zendeki sarsılmalar bundan oluyor. 

Hiçbir iktidarı kasdederek söylemiyorum; 
bir müdürle bir mühür, ortakul veya lise açılı
yor. Bir müdür, bir mühür veriliyor, arkasın
dan diğer Devlet dairelerindeki memurlarla 
ikmal edilir, deniyor. Bu derme çatma eğitim 
kadrosuyla yetişen talebe de malesef üniversi
teye gelip tıkanıyor. 

Geliniz, meslekten olmıyan öğretmenlerin dı
şında Devlet kadrosundan hiçbir memuru öğre
tim görevlisi yapmıyalım. Yeteri derecede öğ
retmen yok ise, hiçbir iktidar ortaokul ve lise 
açma sevdasına kapılmasın. Bu şekilde okul 
açarak yetişmiyen talebelerle memleketin başına 
dert açmasın. Elindeki kaynağına, göre, öğret
menine göre okul açsın. Yetmiyorsa açmasın. 
Açılmış olanlara da mutlaka meslekten olan öğ
retmenler versin. Bunun dışında verilmiş ol
ması, daima dinlediğimiz maddi ve mânevi hu
zursuzlukların, kötü hallerin, suiistimallerin 
kaynağı oluyor. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım : 
Bu konuyu iki noktada toplamak istiyorum. 

Birincisi; «Hizmetin gerektirdiği kadrolara öğ-
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retmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi 
zaruretler halinde . . . » kısmında, bir eğitimci 
olmam itibariyle öğretmen ve öğretim üyesi dı
şında kimsenin vazife almasını kalben isteme
miz muhakkaktır, fakat bir de realite var, onu 
da unutmıyalım. 

Vaktinizi almadan kısaca bir liste arz etmek 
istiyorum; 9 ncu madde görüşülürken kısmen 
bunu arz edeceğim; bugün bizim resmî Devlet 
lisesi 330 tanedir ve 205 167 talebesi vardır. 
Bu okullarımızdaki gerçek fizik öğretmenle
rinin sayısı 193 tür. 330 lise var, 193 öğretmen 
var, yani her liseye bir tane fizik öğretmeni 
düşmemektedir. Kimya öğretmeni sayısı 106 
dır. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Yetiştir
sin. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Devamla) — 
Bugünkü realiteyi söylüyorum. 

Biyoloji öğretmeni 869, matematik öğretme
ni 529, tng-ilizce, Fransızca, Almanca öğretmen 
sayısı böylece devam ©dip gidiyor. 

Şimdi bu durumda dışarıdan hiç öğretim 
görevlisi alınmadığı takdirde bu dersler münha
sıran boş geçme tehlikesiyle karşı karşıya kal
mış olur. Bu, tehlikeli bir durumdur, öğretim 
meslekî dışında bulunan iyi lisan bilen birisine 
lisan öğretmenliğini, iyi bir mühendise fen dersi 
öğretim üyeliğini vermekte ve bu zaviyeden fay
dalanmakta - şimdilik, gönül istemiyerek - bir 
zaruret vardır. Tabiî, asıl amaç, öğretmen sa
yısını artırıp ve Öğretmen sayısı ile okul sayı
sını dengeli bir duruma Millî Eğitim Bakanlığı
mızın getirmesi ve yürütmesidir. Asıl amaç 
odur. 

fkineisine gelince; şimdi bizim 439 sayılı Ka
nunumuz vardır. Bu 439 sayılı Kanun «orta 
dereceli okullarda ücretli ders alabilmek için 
mutlaka yüksek öğrenim yapmış olmak şarttır» 
der. Burada bir istisna ortaya konulmuştur. O 
istisna ia ilkokul öğretmenleridir. Burada, bu 
cümlede her ne kadar «öğretmenlerle öğretim 
üyelerine veya diğer Devlet memurlarına ders 
görevi verilebilir» deniyorsa da, benden önce 
konuşan arkadaşımla birlikte verdiğimiz takrir
de de açıkça izah ettiğimiz gibi, aynı hükme 
«ilkokul öğretmenlerine de uygulanır» şeklinde 
bir sarahat verilmesi icabeder. Çünkü, orta
okullarımızda bugün nıevçut öğretmenlerimizin 

büyük bir kısmı - bilhassa ilkokullar tek ted
risat yaptıkları için vakitleri de müsaittir - bu 
görevi ilkokul öğretmenleri de liyakatla bir de
receye kadar yapmaktadırlar. 

Buradaki «öğretmenlerle» tâbirinin ilkokul 
öğretmenlerini kasdedip etmediğini Komisyon 
izah eder. Fakat 439 sayılı Kanunla burada 
bir çelişme oluyor. 439 sayılı Kanun «orta de
receli okullarda sırf yüksek okul mezunu olan 
kimselerin ancak ücretle ders verebileceğini 
gösterir. Bir istisnası vardır, o da; bilfiil 
ilkokul öğretmenliği yapanları dâhil eder Bu
rada da o hususun, o hükmün yani «ilkokul 
öğretmenleri için de bu hüküm uygulanır.» şek
linde, bir hükmün ilâvesini, hiçbir iltibasa mey
dan vermemesi bakımından, arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Çalıkoğlu, bu
yurun. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Konuşulmakta olan 41 nci madde çocukları
mızın yetiştirilmesi bakımından önemlidir. Diğer 
arkadaşlarımın söylediği gibi, okuduğumuz 
89 ncu madde «kadrolu öğretmen bulunmama
sı halinde...» diyor ki, bu hükme göre okullar
daki kadrolu öğretmenlerin ayrıca ek ders üc
reti alamıyacağı anlaşılmaktadır, benim endi
şem budur. Komisyon bunu açıklığa kavuştu
rursa çok iyi bir netice almış olacağız. 

Eğer kapsam bu ise, mevcut okullardaki öğ
retmenler ek ders ücreti alamazsa, diğer Devlet 
memurlarından takviyesi kalır ki, öğretim üye
sinin yetiştireceği öğrenci iyi yetişmemiş olur. 

ikinci bir nokta ise arkadaşlar, bugün Tür
kiye'mizde, her tarafta okul açılmaktadır. Bir 
müdür, bir müdür oldumu, Türkiye'de okul açı
yoruz. öğretim üyesini, mevcut ilçe ve ildeki 
memur kadrosundan takviye ediyoruz. 

Mamafih, hiç yoktan iyidir. Ama, pedagoji 
görmiyen bir arkadaşın öğrenci yetiştirmesi, 
diğer öğretmenlere nazaran zaytf olduğundan 
lise ve yüksek okullardaki başarı derecesi düş
mektedir. Bu yönden önce kadrolu öğretmen
lerin aynı okulda ek ders ücreti almalarını 
sakıncalı görmüyorum. Eğer, olmadığı takdir
de yfîfcsek Öğrenim görmüş ve öğretmenlik 
yapabilecek kapasitede olan arkadaşlarımı
zın ortaokul ve liselerde Öğretmen kadrosuna 
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alınmaları büyük fayda temin eder kanısın
dayım. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu 
arkadaşlarımızın yetiştirilmesi için mahallî bâzı 
kurslar açılacak olursa, bu öğretim görevine 
dâhil olacak arkadaşların da öğretmenlere ya
kın bir başarı sağlıyacaklarma hiç şüphe yok-
tur. Bu yönden öğretim kadrosunda görev ala
cak Devlet memurlarının da muayyen ay
larda kurslardan geçirilmesi faydalıdır. 

Bu konuşmayı yaptığım için Başkana ve 
sizlere teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben 
657 sayılı Kanunun değiştirilen 89 ncu mad
desinin son fıkrasına değineceğim. 

Burada; «Zaruret halinde öğretmenler ve 
öğretim üyelerine ve diğer Devlet memurla
rına ders görevi verilebilir» denilmektedir. 

Madde, hakikatte yerindedir. Birçok okul
larda dersler boş geçmektedir, öğretmenle-
rin ve memurların bu dersleri dolduracak boş 
saatleri de vardır. Bunlann ders vermeleri1 

suretiyle, yetişecek olan talelbelerin daha ran
dımanlı olmasının temini maksadı güdül-
müftür. Ama, gerçek şudur ki; birçok yer
lerde bilhassa kaymakamlar, doktorlar ve 
diğer yüksek memurlar arandığı zaman yok.. 
Nerede? Derste... Birçok vatandaşlar bu yüz
den mağdur olmaktadır. 

Bundan başka, o arkadaşlar, öğretmen
lik niteliğini tam taşımadıklarından talebele
rin yetişmesi de mümkün olmamaktadır. Bun
dan dolay, son paragraftaki «Devlet memur
larının öğretmenlik yapması» aleyhinde bu
lunmayı şahsi kanaatim olarak arz etmek iste
rim. 

Ama, memur değildir de, o memlekette 
serbest avukattır, serbest doktordur, eczacıdır 
veya kimyagerdir, bunların öğretmen olma
sında fayda vardır, sakınca yoktur. Devlet 
memurlarının, bilhassa yüksek kademedeki me
murların, öğretmen oluşu hem vazifeyi ak
satmaktadır, hem de talelbelerin yeteri kadar 
yetişmesini sağlıyamamaktadır, fayda yerine 
zarar doğmaktadır. 

Bu bakımdan sön fıkranın çıkarılmasını 
ben şahsen komisyona teklif olarak arz eder, 
saygılarımı sunarım, 

ıBAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç? Yok. Bapm 
özdenoğlu, buyurun. 

Ş1NA&İ ÖZDENÜĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde arkadaşlarımızın hassasiyet göster
diği hükmü eğer komisyon, burada açıkça za
bıtlara geçirir ve prensibi tesfeit ederse, zanne
diyorum ki endişeyi mucip bir husus kalmaya
caktır. Esasen maddede var değerli arkadaşla
rım. O da şudur: Hizmetin gerektirdiği kadro
lara öğretmen veya öğretim üyesi bulunmama
sı gilbi zaruretler halinde önce öğretmenler 
vekâlet edeceklerdir bulunmadıkları ahvalde, 
memurlar vekâlet edeceklerdir. 

Eğer bunu tesbit edersek zaten MM£ (kal
mıyor. Kanun hükmünde, öğretmenler atlanmak 
suretiyle «memurlar ders okutacaktır» diye bir 
sarahat, bir hüküm yoktur. 
Eğer bunu tesfbit edersek zaten ihtilâf kal

mıyor. Kanun hükmünde, öğretmenler atlan
mak suretiyle «memurlar ders okutacaktır» 
diye bir sarahat, bir hüküm yoktur. Binaena
leyh, bu hususun bilhassa Sayın Komisyonun, ya 
da Sayın Bakanın tavzihan zabıtlara geçirmesin
de büyük fayda ve zaruret görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gerçekten belli bir ihtisas sahasında, bir öğ

retmenin mevcudolmaması halinde zaruretle me
mur gidiyor. Kimse yok, ders boş geçmektedir. 
Binaenaleyh, memur bu ahvalde gitmektedir. 
Aslında, öğretmen mevcut iken memurun gitme
si yersizdir, usulsüzdür, doğru değildir, hatalı 
neticeler tevlidettiği doğrudur, öğretmenler 
sızlanıyor bu konuda, şikâyetlerinde haklıdırlar. 
öyle ise, «öğretmenin mevcudolmadığı ahvalde, 
memurun gitmesi» gibi bir sarahati getirmeye 
mecbursunuz. Ya kanun metnine koymak lâzım
dır, yahut da arz ettiğim gibi, Komisyonun ge
lip burada açıkça bunu beyan etmesi lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu vesileyle ifade etmek isterim, arkadaşla

rım değindiler, çok mühim. Vilâyetlerimizde, 
kazalarımızda, bilhassa kaza merkezlerinde mü
temadiyen liseler açılıyor, öğretmen yok, birçok 
dersler boş geçiyor. Tasavvur buyurun, bir ilçe
deki ortaokulda, Fransızca dersi boş geçiyor, öğ-
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retmenler arasında Fransızca bilen kimse yok, 
İngilizce bilen kimse yok, bizzarure hâkim vekâ
let ediyor. Bunun anormallik neresinde? Kim gi
decektir? Elbette ki, o dili bilen veteriner gide
cektir, kaymakam gidecektir, hâkim gidecektir 
veya bir başka memur gidecektir. Yeter ki bil
miş olsun, ehli olsun. 

Binaenaleyh, aslında bu tarz bir uygulama 
yani, işe ehlini koşarsak, işe bilenini getirirsek 
mesele kalmıyor. Bu suiistimal ediliyor, doğru
dur. Bu suiistimalin önüne geçecek bir tedbiri 
mutlaka Komisyonun getirmesinde zaruret var. 

Şimdi, takdir buyurursunuz bu tarz, maale
sef oy mülâhazalariyle açılmış olan mektepleri
mizden, okullarımızdan yetişen halk çocukları, 
liselerden yetişen memleket çocukları Avrupa'ya 
gitmek için açılan yarışma imtihanlarını kazana
mıyor. Dikkat ediniz, Devletin yabancı mem
leketlere tahsil için, doktora için göndermiş ol
duğu gençlerimizin çoğunluğu büyük şehirler
deki kolej mezunu olan gençler, öyle ise, ikti
darlar - bir kere bunu bu vesile ile tescil etmek 
isterim. - oy yatırımı mülâhazasiyle, siyasi mü
lâhazayla taşrada, kaza merkezlerinde lise aç
makla halka kötülük yapıyorlar. Arkadaşımın de
diği gibi, bir mühür, bir müdür... Böyle şey ol-
maü, bırakalım bunu. Oradan yetişen genç adam, 
dil bilmediği için, iyi yetişmediği için, dersin 
mütahassısı olan öğretmen tarafından yetiştiril
memiş olması itibariyle yabancı dil imtihanını 
kazanamıyor, bütün dış memlekette tahsil im
kânlarını kolejden yetişen, büyük şehir çocuk
ları elde ediyor. Yazık değil mi Anadolu çocukla
rına? Kötülük yapıyoruz, öyle ise, hedef; taşra
daki gençlerimizin, büyük merkezde bulunama-
manm ıstırabı içinde kıvranan, büyük şehirde 
yetişememiş olmanın talihsizliğini nefsinde his
seden gençlerimizin de imkânlara kavuşturul
ması olmalıdır. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyurun 

efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Müzakeresinde bulunduğumuz, Personel Dai

resi tarafından ve Maliye Bakanlığının da işti
rakiyle hazırlanan tasarının maddeleri üzerinde 
bütün ağırlığımızla durmak icabediyor. 

Bendenim A. P. Grupu adına 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 89 ncu maddesini de

ğiştiren 41 nci madde üzerinde söz almış bulunu
yorum. 

89 ncu maddenin baş tarafiyle son tarafı, 
bilhassa ibareler arasında siyak - sibak cihetin
den bir uyuşma olup olmadığını aramak gereki
yor. Yüce Heyetinizin müsaadesine sığınarak, 
metni aynen okuyorum. 

«Her derecedeki eğitim ve öğretim kurum-
lariyle okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda 
hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen veya 
öğretim üyesi bulunmaması gibi zaruretler ha
linde, öğretmenlere, öğretim üyelerine veya di
ğer Devlet memurlarına ders görevi verilebilir» 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'mizin kazalarının dışında kasabalar

da, hattâ büyük köylerde ortaokullarımız açıl
mıştır, vardır. Bu ortaokullarımızda, kazaları
mızda müdür ve bunun yanında «fen grupu öğ
retmeni, edebiyat grupu öğretmeni» diye iki 
arkadaşımız yer alır. Binaenaleyh, biraz önce, 
bir arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, bu 
öğretmenler arasında Fransızca bilen bulunma
dığı takdirde, kaymakam arkadaşımızın veya 
veteriner arkadaşımızın, hâkim arkadaşımızın 
bu dersi Öğretmek babında ders alması, gayet 
yerinde ve mâkûldür. Kanaatimce, bu madde 
yerinde tedvin edilmiştir ve A. P. Grupu adına 
bu metnin aynen kabulünü rica ediyor, saygı
larımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Saygıde
ğer arkadaşlarım, 

Personel yasası ele alındığı günden bu yana 
- toleransınıza sığınarak bir söz sarf etmek is
terim - Türkiye'de ve dünyada «Mülkün teme
linde adalet yatar» sözünü bana ters çevirtmiş, 
Türkiye'de özellikle personel yasasının ele alın
dığı günden bu yana, «Mülkün temelinde ada
let değil, kuvvet yatar» ilkesini hatırlatmıştır. 

Bu 41 nci maddedeki ders ücretleri konusu
na değinmek zorundayım zira, konumuzla ilgili 
olan madde. 

Değerli arkadaşlarım, Hazreti Muhammed'o 
sormuşlar : «Kıyamet ne zaman kopar?» diye. 
«Ne zaman ki nâehiller tarafından yönetilmeye 
başlanır, işte o zaman kıyamet kopmuş sanılır» 
demiş. 
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Şimdi, öğretmenlik formasyonundan yok
sun insanları getirip dersaneye sokarsanız, olur 
olmaz kişilerin yatağı, otağı haline getirilirse o 
dersanede yetişen öğrenciler kifayetsiz olur ve 
geleceğin mutlu Türkiye'sinin tasavvur ettiği
miz günlerini de zayıf kuşakların zayıf omuz
larına yüklemiş oluruz, 

Ancak, değerli arkadaşlarımın ifade buyur
dukları gibi, «kesin zaruretler halinde» ifadesi 
olmakla beraber «yabancı dil hariç» kaydını 
koymak zarureti vardır. Aksi takdirde arkadaş
larım, - bu terimi sarf etmek zorundayım, ağır 
olacak - insafsızca davranışlara mâruz kalmak
tadır ilkokul öğretmeni. Özellikle seçimde, sa
yımda, yazımda, inkılâpta yani, ne kadar para
sız iş varsa en önde görülen ilkokul öğretmen
lerine, paralı işe gelince : «Efendim, canım si
zin sayınız çoktur, siz 26 değil, 28 saat ders de 
verebilirsiniz, 300 lira ile karlı dağlar ardında
ki köylerde de çalışırsınız, binaenaleyh, sizin 
sayınız çok olduğu için size para veremeyiz» 
denmektedir. İşte bugün de bu noktada, dikkat 
ediyorum, ilkokul öğretmenleri unutulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, kesinlikle, sarih bir 
şekilde belirtmek gerekir. Bugün yurdumuzun 
bütün ilçelerinde özellikle ilçe merkezlerinde, 
32 000 köyümüzde ilkokul vardır ve bu okulla
rımızda öğretmenlik terbiyesiyle, öğretmenlik 
formasyonuyla yüklü değerli ilkokul öğretmen
leri bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın bulun
duğu bir yerde, 28 saat haftada ders okutan bu 
arkadaşların da; diğer orta öğretimde 15 saat, 
lisede 12 saat, yüksek öğretimde 8 saatin dışın
da ücret alan arkadaşlarımızın paraleline so
kulmasında büyük yarar görmekteyim. 

Bu itibarla, değerli yardımlarınızı bu kür
süden bir kez daha istirham edeceğim. Sayın 
Maliye Bakanımızdan, değerli komisyon üye
lerimizden, tekrar ediyorum arkadaşlar, vefa
kârsın, cefakârsın, susun, busun kupkuru, ka
rın doyurmıyan lâflardan vazgeçelim. Bakın, 
ilköğretmen okulları 6 yıldan 7 yıla çıkarıldı. 
Taban ve tavanda haksızlığa uğratıldı ilkokul 
öğretmenleri. 3 yıl yerine 4 yılda terfi ettirile
cekler. Yani, yine cezaya çarptırıldılar. Hiç ol
mazsa ders ücretinden yoksun kılınmasın bu ar
kadaşlarımız. Zira insanlığın temel yapısını 
ören bu arkadaşlar, eğer bu maddenin kapsamı
na alınırlarsa, Yüce Meclisin isaJbetli bir karar 
verdiğine kanaat getirecekler. Aksi takdirde 

üzüntü duyarlar. Bu üzüntülerini, ben de size, 
âcizane, onların içinden gelen bir arkadaşınız 
olarak belirtmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu

yurun. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
41 nci maddenin tadil ettiği 89 ncu madde 

üzerinde değerli arkadaşlarımızın mütalâaları
nı dinledim. 

Bu mütalâalar içerisinde maddeyle gerçek
ten ilgisi olan hususlar var, fakat değerli ar
kadaşlarımızdan bir kısmının bu maddeye te
mas eden konuşmalannda, maddenin yapısiyle 
bünyesiyle ve getirmek istediği hususlarla ilgi
li mütalâalar yok. Yani, birtakım şeyler söyle
niyor, beyanatta bulunuluyor, ama bu beyanat
lar maddeyle ilgili değil. Binaenaleyh, böyle 
maddeyle ilgili olmıyan hususlar arz edileceği 
yerde, Yüksek Heyetinize, maddeyi daha olum
lu hale getirmeyi öngören hususlar varsa bun
ların beyan edilmesi şüpplhesiz daha faydalı 
olur, fakat maalesef bu esası, bu espiriyi görüş
melerin çoğunda göremiyoruz. 

Şimdi, madde diyor ki, ders görevi; her de
recedeki eğitim, öğretim müesseselerinde bir 
dersi okutan branş öğretmenine ders vermek 
(ıbelli saatler içerisinde) mümkün olacaktır. Ma
aşının karşılığında bu dersi okutacaktır. Fakat 
memleketimizde, orta dereceli okullarda bilhas
sa, branş derslerinde çok büyük açıklıklar bu
lunduğu için bu dersleri kapatmak üzere yeni
den elemanlara ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu ele
manlar da, evvel emirde öğretmenlerden temin 
edilmek suretiyle boş derslerin kapatılması ön
görülmektedir ve bu suretle kapatılan derslere 
«•ders görevi» adı verilmektedir. Ders görevi 
verilen öğretmenlere ücret verileceği hususu, 
bilâhara müzakere buyuracağınız 66 ncı madde
de derpiş edilmiştir. 66 ncı maddenin tadil etti
ği 176 ncı maddede «89 ncu madde gereğince 
kendilerine ders görevi verilenlere ders veya 
konferans saati başına ödenecek ücret her yıl 
bütçe kanunlarında gösterilir» hükmü yer al
mıştır. Demek ki, öğretmenlerimize fazla oku
tacakları derslere karşılık: bir ücret verilecek
tir. Bu ücretin miktarı her sene kadro kanun
larında gösterilecek ve yine Yüksek Heyetini
zin tetkikinden, murakabesinden geçecektir. 
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Orta dereceli okullarımızda bilhassa dersle
rin boş geçmemesi için evvel emirde öğretmen
lere ders görevinin verilmesi yine bu maddede, 
yani müzakere buyurduğunuz 41 nci maddenin 
tadil ettiği 89 ncu maddede öngörülmüştür. Bir 
dersin boş olması halinde evvel emirde öğret
mene bu dersler verilecek. 89 ncu maddeye göre 
de ücret karşılığında ders verecektir. 

Şayet öğretmen kâfi gelmiyorsa veya bir 
okul içerisinde bir branş dersini okutacak öğ
retmen bulunmuyorsa bu takdirde mahallinden 
temin edilecek, 439 sayılı Kanunda şartları be
lirtilen hususlar göz önüne alınmak suretiyle, 
o mahalde bu branş derslerini okutabilecek yet
kili kimselere dersler verilmesi mümkün olacak
tır. Halen uygulama da bu merkezdedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile ortaokul
larda 18 saate kadar mecburi ders okutulur. 
Bunun dışında, 30 saate kadar öğretmenin ken
di muvafakati ile ders okutması halinde beher 
saat için ücret ödenir. 

Liselerde bu miktar 18 saattir. 18 saatten 
24 saate kadardır. 

Diğer teknik okullarda teorik derslerden 
başka bir de atelye çalışmaları vardır. Atelye 
çalışmaları de besabedildiği takdirde 38 veya 
40 saate kadar teknik öğretmenlere ücret öde
nebilmektedir. Esas itibariyle bu madde, eski 
şekli anahatları ile muhafaza etmektedir. 

Yalnız arkadaşlarımızdan bir kısmı derler 
ki, ilkokul öğretmenleri haftada 28 saat ders 
okutur, bunların da ders saati daha aşağılara 
indirilmelidir, bunun üstü ders ücreti olarak 
ödenmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bunun kar
şısında olan bâzı mütalâalar da vardır. Orta de
receli okullarda, bir ortaokul öğretmeninin 18 
saate kadar mecburi ders okutması, rızası ile 30 
saate kadar ders okutması muvacehesinde, de
mek ki, bir öğretmen icabı halinde 30 saate ka
dar ders okutabiliyor. Liselerde de 6 saat rıza
sı ile ücret mukabilinde ders okutabiliyor. O 
halde bunu 439 sayılı orta dereceli okulların 
ders ücretiyle ilgili kanun düzenlemiştir. Şikâ
yet, memleketimizin şartlarına göre bir yerde 
kâfi miktarda öğretmen bulamamamız halinde, 
şüphesiz bu madde işletilecek ve beher saati 
karşılığında öğretmene ders ücreti ödenecektir. 

Yalnız burada üzerinde durulması lâzımge-
len asıl mühim bir nokta vardır; arkadaşlarımız 

buna temas etmemişlerdir. Bundan evvel müza
kere ettiğiniz ve kabul buyurduğunuz madde
de, bir kısım memuriyetlere ikinci görev ek ola
rak verilebilmektedir. Memleketimizin birçok 
kazalarında bugün ortaokullar açılmıştır, tek
nik okullar açılmıştır, hattâ liseler açılmıştır. 
Merkezde daha çok öğretmen kesafeti bulun
duğuna göre, buralarda kesafet peyda eden 
branş öğretmenlerini günlük, hattâ kazalara gi
dip gelecek şekilde vazifelendirmek ve kazalar
da mevcut bulunan orta dereceli okullarımızın 
bu şekilde boş derslerini kapatmak pekâlâ müm
kündür. Bunu, beher saat ücretle bu işi yapma
ya kalkarsanız buna imkân bulunamaz kanaa
tindeyim. Çünkü öğretmen günde bilfarz 2 saat 
ders verecek, yahut üç saat ders verecek... 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, bağlamanı
zı rica edeceğim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Bunun karşısında bir kazaya gidip gelecek, 
ıgünde 20 - 30 lira alacak, yol parası verecek 
v. s. Bu mümkün değildir. Şayet bu madde mü
zakere edilirken, zaruret halinde orta dereceli 
ve teknik okulların öğretmenlerine kaza okulla
rına gidip gelmeleri halinde ek görev verilmesi 
imkân dâhiline getirilebilmiş olsaydı en mükem
mel bir hizmet yapılmış, bir boşluk kapatılmış 
olurdu. 

Binaenaleyh, madde bu haliyle endişeyi mu
cip bir durum yaratmamaktadır. îyi tedvin edil
miştir. Beher saat için öğretmenlere veya dışar
dan temin edilen memurlara ücretleri ödenecek
tir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, 41 nci maddeyle değiştirilen 067 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesi hakkında arka
daşlarım tarafından Komisyona müteveccih su
alleri cevaplandırmak imkânını elde ettiğim şu 
anda, kısaca bu kanunla öğretmenler hakkında 
getirilmekte olan yeni unsurları ifade etmek is
tiyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mesele şudur; 
bu maddeyle ilgili olarak ifade edilen mütalâa
lara karşı meseleyi şöylece toparlamak lâzım
dır : Bugün bu kanun çıktıktan sonra, Millî 
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Eğitim Bakanlığının yapacağı bir bilimsel araş
tırmaya göre, objektif normlar esas alınmak 
suretiyle bütün okullar için Maliye Bakanlığı 
kadrolar tahsis edecektir. Bu kadrolar ilân edi
lecektir. Bu kadrolar ilân edildikten sonra, bu 
kadrolar muvacehesinde taleplerin oranı ne ola
caktır? İşte bu hâdise, bu kanun münasebetiyle 
Türkiye'de bir mühim gerçeği belki meydana 
çıkaracaktır. 

Şimdi, kadro verilecektir, fakat bu kadro 
(bir hazırlığın sonucunda verilecektir. Sınıflarda 
kaç tane talebe olacaktır? Meselâ lisenin bir sı
nıfında kaç talebe olacaktır? Bunlar tesbit edi
lecek. Bu normlara göre, Millî Eğitim Bakanlı
ğının ihtiyacı olan kadroları verilecektir. Tek
rar ediyorum, verilecektir Millî Eğitim Bakan
lığına. 

Kanunun getirdiği esaslardan, birisi biliyor
sunuz, bütün münhal kaıdrolar ilân edilecek ve 
bu münhal kadroların doldurulmasına çalışıla
caktır. Bu suretle, Türkiye'de bu kanun müna
sebetiyle, belki şimdiye kadar meydana çıkmı-
yan bir öğretmen potansiyeli de elde edilmiş 
olabilecektir. 

Dolduramadığımız takdirde... Bu maddenin 
igetirdigi hüküm şuıdur; bu kadrolar ilân edildi, 
•açık şekilde boş kadrolar muhtelif vesilelerle 
ilân edildi, fakat dolmadı. Dolmadığı takdirde 
işte bu madde hükmünün icabı olarak, tabiî ar
kadaşlarımızın zannı hilâfına, evvelâ mevcut 
öğretmenlerle, bunlarla da imkân bulunamadığı 
takdirde bu ma'ddede derpiş olunan, öğretmen 
mesleki dışındaki memurların vekâletiyle idare 
edilecektir. 

Yani Sayın özdenoğlu'nun özellikle işaret 
ettiği husus, arkadaşımın mütalâası istikametin
de cereyan edecektir. Şüphesiz bir okulda bir 
münhal matematik hocalığı kadrosu varsa, bu 
kadroya vekâlet etmesi gereken şahıs elbette o 
mektebin içindeki öğretmen olmak lâzımdır. 
Evleviyetle öyle olmak lâzımdır. Bilâhara bu 
tarzda da dolmazsa o takdirde öğretmen mesle
kinin dışında aranacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir sayın ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, ilkokul öğretmen
leri için cari olabilir mi? Yahut şöyle ifade ede
yim, ilkokul öğretmenlerine bu madde hükmü
nün tatbiki mümkün olur mu tarzındaki bir su
ali zaten madde karşılıyor. Bir ilâve yapmaya 

ihtiyaç hissetmiyoruz. Madde, «her derecedeki 
eğitim ve öğretim kurumları ile» diye başladığı 
için, ilkokul öğretmenlerini kapsayıp kapsama
dığı hakkındaki sual karşısında tamamen kap
sadığım ifade ediyorum. Zannederim 439 sayılı 
Kanunun hükümleri mer'i kaldığı müddetçe, bu 
madde hükmü de ilkokul öğretmenleri için ka
bili tatbiktir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla öğretmen
lerin ücretleri meselesi, şimdiye kadar zannedi
yorum akla hayale gelmiyecek bir tarzda, bir 
mükemmeliyette, hattâ yükseklikte, diğer sınıf
ların belki biraz da aleyhine olacak şekilde tan
zim edilmiştir, öğretmenlik mesleki son derece 
cazip hale getirilmiştir, özellikle bu kanunun 
tatbikinden sonra öğretmenlik meslekinde bü
yük bir hareketliliğin doğmasını, ücret azlığı 
dolayısiyle, mesleki öğretmenlik olup da bu fak
tör dolayısiyle öğretmenlik yapmıyan birçok ki
şinin mesleke avdetini mümkün hale getirebilir. 
Bizim inancımız odur ki, bu Persanel Kanunu 
ile öğretmenlik meslekinde büyük bir hareketli
lik, büyük bir seyyaliyet yaratma ihtimali var
dır. Okullar açarken çektiğimiz öğretmen sıkın
tısının bu kanun ile büyük ölçüde önelebileceği 
inancındayız. Bu ücret sistemi muvacehesinde, 
öğretmenliği terketmiş, öğretmen evsafında 
olan kişilerin mesleke teveccüh göstermeleri 
mümkün hale gelecektir kanaatindeyiz.^ Bu ka
nunla getirilen, diğer sınıflarla öğretmenler 
arasında iyi tesis edilmiş bir ücret adaleti var
dır. Bu ücret adaleti ve ücret eğitliği bu hare
keti temin ödebilir kanaatindeyiz. 

Öğretmen noksanlığı mevzuunda bugüne ka
dar cereyan eden şikâyetleri çok muhtemeldir 
ki, bu kanun çıktıktan sonra yapılacak hazırlık
lar, bu kanunla getirilen hükümlerin uygulan
masına mütedair tüzükler, yönetmelikler yeni 
bir organizasyonda öğretmen ihtiyacını karşılı-
yabilecek bir noktaya getirecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, bir soru var 
efendim. 

Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 

yeni Personel Kanununun sosyal yapısında, 
«memura ek görev veriflemiyeceği, verilmiş ise 
ek ödeme yapılmıyacağı» var öğretmenler için 
kanun tesis edilmiştir : 
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ı«& nci dönemde 18 saat, 2 nci dönemde 15 
saat ile 30 saate kadar ders verebilir» diye Hü
kümet öğretmen yetiştiren kapıyı açık tutmalı. 

BAŞKŞAN — Soru, bir beyan şeklinde oldu. 
Sayın Yenipmar, buyurun efendim. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Açık 

kadrolara öğretmen bulunmadığı takdirde, di
ğer devlet memurlarına ders görevi verilir. Şim
di bu kanunun kapsamında Devlet memuru orta 
taJhsillli ise Devlet memurudur. «Her dereceli 
eğitim kurumlarında» dendiğine göre, ilkokul
larda bir memura ders görevi verilemez. 

BAŞKAN — Efendim, bu kadar teferruatı 
tefrik edemez, bu kanunun vazifesi değil. Söy
lemiş olduğunuz esaslar Millî Eğitim Bakanlığı 
(tarafından tanzim edilecek, böyle bir şey varsa 
kanunlarına göre cereyan edecektir. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — İlko
kullarda kadrolar boş olduğu zaman, ortaokul 
mezunları ilkokul öğretmeni olarak tâyin edile
mez. 439 sayılı Kanun orta dereceli okullarda 
öğretmenlik yapanlar içindir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — 439 ve 222 sayılı kanunlar
da bu türlü hizmetlerin unsurları tesbit edilmiş
tir. Bu kanun, 222 ve 439 u meriyetten kaldır
mıyor, o kanunlar meriyette kaldığı müddetçe, 
(bu hizmetlere taallûk eden 222 ve 439 sayılı ka
nunların getirdiği şartlar baki kalıyor. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Hak
lısınız, bu kanunlara atıf yapma imkânı yok 
mudur? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Kaldırmıyoruz, kanun me
riyette. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Yani, 
bu nitelikleri taşıyan. 

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

İBAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, sorunuzu so
run efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, Sayın Bayar'a çok teşekkür ederim. Biraz 
önce kürsüden arz ettiğim üzere, «önce öğret
men sonra memur» prensibini, açık ve sarih ol-
imasa bile, dile getirdiler. 

Ama, tatbikatta hüküm böyle kaldığı müd
detçe iltimaslara yol açacaktır, «öğretmenlerle 
öğretim üyelerinin bulunmaması halinde devlet 

memurlarına ders görevi verilemez.» şeklinde 
komisyon, bir redaksiyon şekliyle bu maddeyi 
yeniden getirsin. 

Teşekkür ederim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Devamla) — Sayın Özdenoğflu'nun soru
su münasebetiyle meseleyi şu yönden izah et
mek lâzımdır : Bâzı meselelerde, her şeyin, her 
teferruatın kanunda olması gibi bir kaideye 
bağlı kalıyoruz. Bence bu madde genel bir di
rektif maddesi. 

BAŞKAN — Maddede «Öğretim üyesi bu
lunmaması halinde» diyor. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Sayın özdenoğlu'nun de
mek istediğini ben anladım. 

«Münhal kadroya tâyin edebilirseniz tâyin 
edin. Edemezseniz öğretmene verin, öğretmeni 
bulamazsanız memura verin» diyor. 

öyle değil mi Sayın Özdenoğlu? 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 

efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Devamla) — Şimdi, meseleye bir baş
ka açıdan bakalım. 

Evvelâ ilân edeceğiz. Açık kadro var, bu
lunmadı. Ben biraz evvel beyanda bulunurken 
bir şey söyledim, bu kanunla getirilen imkân
lar öğretmenlik meslekini fevkalâde cazip ha
le getirdi. Memnuniyetle bunu ifade etmek lâ
zım. 

Türkiye'de öğretmen potansiyeli nedir? 
Bu bilinmiyor. Sebep? öğretmen ücretleri ba
kımından, memleketimizin iktisadi şartları 
bugüne kadar öğretmene muayyen bir sevi
yede imkân tanıyabilmiş ve bu surette her 
meslekte olduğu gibi, kan kaybına benzer bir 
hâdise vukua gelmiştir, bütün meslek grupla
rın de ve hizmet sektörlerinde de böyle. 

Biz diyoruz ki, bu kanun bu şartları değiş
tiriyor, yeni unsurlar, sosyal haklar, güven
lik tedbirleri ve yeni bir ücret statüsü getiri
yor. Bu ücret statüsü çjok iyi bir statüdür ve 
iyi düşünülmüş, öğretmenlik meslekini iltifat 
edilir bir meslek haline getirmiştir. Bunun ya
nında, sosyal güvenlik tedbirleri getirmiştir. 

Biz diyoruz ki, bu kanunla öğretmen po
tansiyeli ortaya çıkacak. İnşallah iyi tatbik 
edilir, iyi tanzim edilir, Millî Eğitim Bakanlı-
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ğı ile, Maliye Bakanlığı arasında yapılacak bi
limsel bir çalışma ile anlaşılabilir normlara 
varılarak bu kadrolar tessbit edilir, ilân edilir, 
bugüne kadar öğretmenlik mesleki dışında 
kalmış birçok kimse avdet edebilir. 

Mesele, Sayın özdenoğlu'nun ifade ettiği 
gibi, «bulunmıyacak» biliyorum, inşallah bu
lunur. Ama, maddeyi bir değişikliğe tabi tut
maya lüzum görmüyoruz. 

Tekrar teyidediyorum, ilân edilecek, bu
lamadık o okulun öğretmeni, en yakın vekâ
let eden kişi olarak elbette mütalâa edilecek. 
O potansiyelde yetmezse, şüphesiz bir Devlet 
memuru bir başka şekilde istihdam edilecek. 
Mesele, okul ve öğretmen mevzuubahsolunca 
arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, «öğretmen 
bulamadık, çocuklarımız yetişmiyor» şeklin
deki bu mania ortadan kalktığı için öğretmen 
meslekine taallûk eden özel bir imkân getiril
mektedir. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Mutlu. 
'SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın Komisyon Başkanı, öğretmen bulun
madığı takdirde, Devlet memuruunun vazi-
felendirilebileceğini, izaih ettiler. Ama, Dev
let memurunun asıl zavif esi kalıyor, öğretmen, 
öğretmen meslekine baksın, öğretmen yetiştir
mek kısa zamanda bu potansiyeli kapatır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Şarta muallâk. Meseleyi 
arz ettim, madde sarih şekilde ifade ediliyor. 
«Kadroyu ilân ettim, öğretmen bulamadım» 
diyor. İlân edilmiş olmasına rağmen.. Bugün
kü tatbikatın hilâfına, açık şekilde ilân edece
ğim, madde sarih. 

Ben de sizi teyidettim. Ben de, aksine bu 
kadrolara öğretmen bulabileceğimiz kanaatin
deyim. Asil öğretmen bulamadık, millî eği
tim hizmetlerinin özelliği dolayısiyle, evlât
larımızın iyi yetişmesini teminen kanun bir 
imkân getiriyor; bir başka öğretmen vekâlet 
edebilsin, ders saatleri boş kalmasın. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, sorunuzu 
sorun efendim. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan; öğretmen bulunmadığı tak
dirde, diğer en yakın meslekte olanlardan bu 
boşluklar doldurulacaktır. Bunlar asil öğ
retmen olamaz. 

BAŞKAN — öğretmen yoksa, boşluklar 
öğretmenlerle doldurulacak ona imkân bulun
mazsa Devlet memuru tarafından doldurula
caktır. 

Sorular cevaplandırılmıştır, efendim. 
Sayın Orhan Dengiz, buyurun efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
89 ncu maddeyi değiştiren 41 nci madde, 

her bakımdan uygun ve doğru bir maddedir 
ve bugün bu tatbik edilmektedir. 

Madde gayet açıktır. «Her derecedeki» de
mek suretiyle buna ilk, orta, lise ve yüksek 
okul dâhildir. «Her derecedeki eğitim öğre
tim kurumlariyle okul, kurs ve benzeri kuru
luşlarda hizmetin gerektiği kadrolara öğret
men ve öğretim üyesi bulunmaması gibi za
ruretler halinde...» muayyen kadrolar vardır, 
bunlara Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen tâ
yin etmektedir. Tabiî bu öğretmenleri tâyin 
ederken, çıktıkları okulun derecesine göre 
tâyin etmektedir. İlk öğretmen okuUarındaıı 
çıkarsa ilkokullara, eğitim enstitülerinden ve 
üniversitelerden çıkarsa orta dereceli ve yük
sek okullara öğretmen tâyin etmektedir. Hat
tâ, yüksek okullara tâyinler evvelâ asistan ola
rak bilâhara öğretim üyesi olarak yapılmakta
dır. Bu şekilde tâyin mümkün olmadığı tak
dirde, yine öğretmen vasfını haiz olanlardan 
açık bulunan kadrolara öğretmen tâyin et
mek, yine aynı şekildeki yollarla öğretmen 
tâyin ötmek durumunu tesbit etmekte, buna 
rağmen yine dolmadığı takdirde, dışardaki 
memurlardan almayı kabul etmektedir. 

Dışardaki memurlardan alması bir kanu
na bağlanmıştır. O kanun «Her hangi bir me
mur, her hangi bir okulda ders aldığı takdirde, 
bunun okutacağı ders saati 8 saatten fazla ola
maz.» diyor. Bu kanun kaldırılmıyor. 

Onun için, memurun vazifesine halel gel
mesin diye 8 saat tesbit edilmiştir. Bu da gün
de 1 veya 2 saat düşer ve 4 gün devam eder. 
Bu bakımdan, memurun vazifesine halel gel-
miyecek şekilde 8 saat olarak tahdidedilmiştir. 

Başka bir mesele, «Her hangi bir memur, 
ber hangi bir okulda ders veremez.» 

Muihterem arkadaşlarım; burada «Her han-
bir» kelimesi var. O memurun orada ders oku
turken, her hangi bir okula muadil bir okul-
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dan mezun olan bir memur olması lâzımdır. 
Meselâ, eczacı yüksek okulundan mezun olan 
bir kimse kimya dersi verebilir. 

IŞunu açıkça belirteyim ki, her hangi bir 
fakülteden mezun olan bir kimse ilkokulda öğ
retmenlik yapamaz. İlkokul öğretmenliğinin 
bir hususiyeti vardır. Her hangi bir memura 
dahi bunu veremezsiniz. Çünkü, 222 ve 439 sa
yılı Kanun buna mânidir. 

Bu bakımdan, madde gayet sarih ve açık
tır ve bugüne kadar olduğu gibi, bundan son
ra da aynı şekilde devam olunacaktır. Bu mad
denin ücret meselesiyle alâkası yoktur. İlk
okul öğretmenlerinin 18 saatten fazla okut
tukları ders saati için ücret alması mesele
siyle de bunun alâkası yoktur. Onu, ileriki bir 
maddede müzakere etmemiz mümkündür. Ora
da. düşüncelerimizi ayrıca arz edebiliriz. 

Maddenin aynen kabulü hakikaten doğru
dur. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'
de her sene 15 000 ilkokul öğretmeni, öğret
men okullarından mezun olmaktadır. Maliye 
'Bakanlığı da, her sene 15 000 ilkokul Öğretme
ni kadrosu tahsis etmektedir. Bu sevinilecek 
bir rakamdır. Bu rakama eriştiğimiz için ha
kikaten hükümetleri - bu peşisıra yaptıkları 
çalışmaların neticesi olarak eriştiğimiz için -
tebrik etmek lâzımdır. İlkokul seferberliğinin 
Ihakikî mânası burada teşekkül ve teessüs et
miştir. Ama, bunun yanında bundan sonra 
da)ha sıkıntılarımız vardır. 40 kişilik, 50 - 70 
kişilik sınıfları 30 kişiye indirmek mecburiye
tindeyiz. O zaman ne olacaktır? Böyle bir te
mayül Meclise ve Hükümetlere hâkim olma
ya başladığı zaman, işte o zaman öğretmen si
lkintisi başgösterecektir. Belki üç - beş sene 
sonra bu rakamlar bize öğretmen sıkıntısını 
artık göstermiyeoek diyebir fikir gelebilir 
ama, sınıf mevcutları meydanda. Bugün Ameri
ka'da 25 - 30 kişilik sınıflar karşısında biz ha
lâ 50 kişilik sınıfta talebe mi okultmak duru
munda kalacağız? Gayet tabiî öğretmen ihti
yacı, zarureti devam edecektir. 

Şimdi burada, «Evvelâ öğretmenden te
min edilir.» sözü vardır. Onu da müsaadeniz
le açıkkyayıım. Meselâ, orta dereceli okulların 
ortaokullar kısmı bugün Türkiye'nin kasaba
larına kadar gitmiştir. Artık 2 000 nüfuslu bir 

kasabamızda bile ortaokul vardır. Burada; 
ortaokul öğretmenini buraya göndermek ve
ya burada yeter miktarda öğretmen bulun
durmak kolay olmamaktadır. İlkokul öğret
menlerine ilâve ders okutmak mümkündür, 
verdirmek mümkündür. 

'Muhterem arkadaşlarım bir kasabada dev
let memuru da bulamazsınız. Mecbursunuz 
bir diğer öğretmene o dersi okutturmaya. Bu
rada sıkışıklıklar meydana gelecektir ve Per
sonel Kanununu diğer rijit reform tedbirleri
ne rağmen öğretmenlik meslekinde ve Millî 
Eğitim Bakanlığı hizmetlerinde biraz genişçe 
düşünülmüş olması dodayısiyle de yine Maliye 
Bakanlığını tebrik ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
•Konu aydınlanmıştır, kifayeti müzakere 

teklif ederim. 
iSaygılanimJa. 

Kastamonu 
Mustafa Topçular 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iSayın Âdil Turan ve Mehmet Anslantürk, 
vermiş olduğunuz takririn; Komisyonun iza-
İıatı karşısında bahse konu kanunların mer'i 
bulunduğu ve ilkokul öğretmenlerinin de bu 
maddeden faydalanacağı beyan edilmiş olma
sına rağmen oylamasını arzu ediyor musunuz 
efendim?.. 

ADİL TURAN (Uşak) — Oylansın efen
dim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Kanunun ek ve değişiklik tasa

rısının 41 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini saygı ile öneririz. 

Trabzon Uşak 
Mehmet Artslantürk Adil Turan 

(Madde 89 dan sonra) 
«Aynı hüküm ilkokul ööğretmenleri için 

de uygulanır.» 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

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

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takrire komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
ıSayın Turan izan edecek misimiz, yoksa oy-

ihyayıım mı? 
ÂDİL TURAN (Uşak) — İzah edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurunun 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bir kere kadro üzerinde 
benim şahsan hâlâ daha bâzı tereddütlerim var. 
örnek üzerinde duralım; 60 saat matematik 
dersi olan bir okula kaç öğretmen kadrosu ve
rilecektir? 15 saat üzerinden hesap edilirse 4 
tane, 30 saat üzerinden hesabedilirse 2 tane 
verilecektir. 15 saat üzerinden hesabediilirse o 
zaman artan dersler için ücret değil kadro veri
lecektir. 

BAŞKAN — Sayın Turan, takririnizi izah 
etmek üzere söz verdim. Takririniz de ilkokul 
öğretmenlerinin bu ek dersleri yapıp yapmıya-
caklan konusuna aittir. Lütfen o noktada gö
rüşünüz. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — 439 sayılı Ka
nun meriyettedir. 439 sayılı Kanun, benim an
ladığımla göre, her okul kendi bünyesinde üc
retli ders verir. Lisede, lise öğretmeni, olma
dığı takdirde yüksek okul mezunu memurlar 
veya eylemli öğretmenlik yapan öğretmenler
dir. Ya fiilen öğretmenlik yapacak veya yük
sek okul mezunu olacak. Bu, «ilkokul öğretme
ninin ilkokulda ders alacak» demek değildir 
muhterem arkadaşlarım. Dikkatinizi çekerim; 
(«ilkokulda ücretli ders alacak» demek değildir. 
Ortaokulda, şayet var ise, eylemli öğretmen
lik yapıyor ise, o zaman orada aldığı derslerin 
karşılığı ücret alacak demektir. Ama, kendi 
bünyesinde ilkokulda ücretli ders alacak demek 
değildir. Sayın komisyonun bu hususta dikka
tini çekerim; yani bugün falan köyde beş sını
fı birlikte okutan bir ilkokul öğretmeni, nasıl 
ortaokul ve liselerde fazla ders karşılığı ücret 
alacak ise, kendi bünyesinde, kendi ilkokulun
da fazla okuttuğu dersin karşılığında ücret ala
cak mıdır? Bu Soruya lütfen cevap versin sa

yın komisyon. Burada açıklık yoktur. Onun 
içindir ki, «İlkokul öğretmenlerine de bu hü
küm uygulanır» kaydının konulmasının zarurî 
olduğuna inanıyorum. 

iSorumu tekrar ediyorum; kendi bünyesin
de OTtaokul öğretmeni, lise öğretmeni ücret 
alacaktır veyahut da kadro karşılığı alacaktır. 
Ama, ilkokul öğretmeni kendi okulunda, kendi 
bünyesinde, ortaokul ve lise öğretmeninin ka
zanmış olduğu hakka sahilbolacak mıdır? Bü 
lâorumun cervaplandırılmasını rica ediyorum. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

39 ncu madde komisyondan gelmiştir efen
dim. Yeni hazırlanan metni okutacağım. 
Bolu Milletvekili Sayın Ahmet Çakmak, Bolu 
Milletvekili Sayın Halil İbrahim Oop, Muş Mil
letvekili Sayın Nimet Ağaoğlu, ve Muğla 
Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı arkadaşla
rımızın önergeleri de geri gelmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının 39 ncu maddesine, ikinci fıkrası ile üçün
cü fıkrası arasına üçüncü fıkra olarak aşağı
daki metnin ilavesini saygı ile arz ve öneririm. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

Madde 39. —• 657 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası : 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan ve
ya serbest olarak meslek icra eden hayvan sağ
lık memurları, veteriner veya hayvan sağlık 
memuru bulummıyan belediyelerin veterinerlik 
veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa 
etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara ve
kâlet maaşı verilmek suretiyle atanabilirler. 

BAŞKAN — Yeni metin üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Buyurun Sayın Akova. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 657 sayılı Kanunun 
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86 ncı maddesini değiştiren 39 ncu madde üze
rinde söz almış bulunuyorum. Sayın Başkana 
teşekkür ederim. 

39 ncu maddenin ikinci fıkrası hayati bir 
mıokta teşkil etmektedir, 

Değerli arkadaşlarım; 633 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinin (f) bendi bugün caridir. 
Türkiye'mizde aşağı - yukarı hemen hemen bir
çok vilâyetimizde imam - hatip okulları mev
cuttur. imam - hatip okullarından mezun olan 
arkadaşlarımız, bu 633 sayılı Kanunun gerek
tirdiği hükümler çerçevesinde imam - hatip 
olarak tâyin edilirler. Bunların bulunmaması 
halinde, vekil imam - hatipler atanabilir ve ilk
okul mezunu olması şart koşulmaktadır. 

Bugün köylerimizde bilhassa kangren haline 
gelen bir mesele vardır : Camilerde, inanınız 
altı ay veyahut da bir sene Cuma namazını kı-
lamıyan köylülerimiz vardır. Cenazeler vuku-
bulur, cenazelerin kaldırılması için başka köy
lerden imamlar getirilir. 

Benim burada önemle belirtmek istediğim 
husus şudur : 633 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin (f) bendine göre imam - hatip okulu me
zunları tâyin edildiğine göre, onların bulunma
ması halinde ilkokul mezunları, imtihana tabi 
tutulmak şartiyle, vekil imam olarak atanmak
tadırlar ve bugün ellerine 270 lira kadar bir 
para geçmektedir. Bu çok cüzi bir miktardır. 
Bunların bu durumlarını kaldırmak gerekir, el
zemdir, şarttır. Bunların bu kanuna göre asil 
olmalarına imkân yoktur. 

Sadece temennim, arzım, istediğim şudur 
muhterem arkadaşlarımdan ve komisyonumdan; 
hattâ bir soru tevcih etmek istiyorum; mademki 
bunlar vekil imam olarak köylerimizde vazife 
görmektedirler, acaba bu tasarı, imam - hatip
leri 15 nci dereceden başlattığına göre, imam -
hatip okulu mezunu bulunmadığı takdirde, ve
kil olarak atanacak olan vekil imamların bu
lundukları kadroların tam maaşını alabilirler 
mi, alamazlarını? Sayın Komisyonumuzdan ve 
Hükümetimizden bunu izah etmesini önemle is
tirham ediyorum. Aksi halde, köylerimizdeki bu 
durum bir faciadır, birçok yerlerde vekil imam 
dâhi bulamıyoruz, 270 lira ile çalışmıyorlar, is
tifa ediyorlar. Binaenaleyh, bu husustaki tasa
rıda ben bir açıklık göremedim, eğer irşadedi-
lirsem müteşekkir kalırım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 39 ncu mad
denin son fıkrasına; tabip, diş tabibi, eczacı, 
mühendis, veterinerin, parantez içerisinde hay
van sağlık memurlarının da vekâlet ücreti ala
bileceği, şeklinde Sayın Komisyon bir cümle 
koymuştur. 

Benden evvel konuşan bir arkadaşımın de
diği gibi, elbetteki birçok yerlerde veterinerler 
yok. Gönül ister ki, veteriner arkadaşlarımız 
olsun. Ama, onların bulunmadığı yerlerde vete
riner hizmetini gören, hepsini görmesine imkân 
yok, muayyen hizmetini gören hayvan sağlık 
memurlarının da ücreti vekâlet alabilmelerinin 
mümkün olup olmadığıdır. 

Benim şahsi kanaatim odur ki, her ne kadar 
komisyon bu kanuna böyle bir ibareyi paran
tez içerisinde koymuş ve buna da bir zaruret 
var ise de, bir hayvan sağlık memuru bir vete
rineri temsil edemez, veterinere vekâlet ede
mez. Kanunen de buna imkân yoktur. Bu ba
kımdan bunu Saym Hükümetin açıklamasını 
ben şahsan faydalı görürüm. 

Bâzı sağlık memurları da derler ki : Ma
demki 657 sayılı Kanunda veterinerler için, 
hayvan sağlık memurları için böyle bir imkân 
getiriyorsunuz, bâzı yerlerde de doktorlar yok
tur, bunların yerine de sağlık memurları vekâ
let etsin, para alsın. Arkadaşlar, bunun hudu
du gelmez. Bu, doğru değildir. Benim kanaatim 
odur ki, veterinerin bulunmadığı yerlerde bâzı 
vazifeleri, meselâ et muayeneleri, balık muaye
neleri gibi vazifeleri doktor deruhde eder. Dok
torun rapor vermek imkânı vardır, yetkisi var
dır. Veteriner olmıyan yerlerde hayvan sağlık 
memurunu koysak bile, bunların rapor vermek 
imkânı yoktur, salâhiyetleri yoktur. Binaen
aleyh, bir paragraf içerisinde «Hayvan sağlık 
memurları da bundan faydalanabilir» şeklinde
ki bir ibarenin yerinde olup olmıyacağmı Sayın 
Komisyonun ve Sayın Hükümetin açıklamasını 
istirham ederim. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu madde ile ve
kâlet üzerinde, vekâlet müessesesi üzerinde iki 
konu karşımıza gelmektedir. 
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Bir tanesi Sayın Akova arkadaşımızın görü
şüdür. Türkiye'de birçok köylerde, imam - ha
tip okulu mezunu imam ve hatip bulunmıyan 
yerlerde ilkokul mezununun vekâlet edip etmi-
yeceği konusudur. Sayın Hükümetin ve Komis
yonun bu konuda gerekli bilgiyi vermelerinde 
zaruret vardır. Çünkü, hakikaten imam - hatip 
okulu mezunu bugün tam gerektiği kadar yeti-
şememiştir ve mevcut bu kadar köyümüze bu 
elemanları göndermek mümkün olmuyor. 

Camilerdeki bu vazifeyi görecek olan kişiler 
hakkında burada sarahat yoktur. Sonradan 
Parlömanterlerin üzerinde ve Hükümetin üze
rinde gerekli tazyik yapılıyor ve sonradan ica-
beden şekilde başka türlü imkânlarla Hükümet 
bu maddeleri zorlamaya gayret ediyor. Burada 
sarahat verelim ve ileride zavallı vatandaşın ge
lip de bir milletvekilinin kapısını veya Diyanet 
İşlerinin kapısını veyahutta valinin, kaymaka
mın kapısını çalmasına meydan vermiyelim. 
Eğer meydan vereceksek doğrudan doğruya bu
raya, T. B. M. Meclisine verelim. Bir reform 
yapıyorsun sonradan rahatlıkla bunu onaltmcı 
dereceden başlatıyorsun. Reformu yapmak ko
lay değildir. Bu, biraz da cesaret meselesidir. 

Burada «evet» veya «hayır» ını Hükümet 
söylemilidir, bir. 

İkincisi, benden evvel konuşan arkadaşımı
zın söylemiş olduğu bir lâf var; hayvan sağlık 
memuru arkadaşlarımızın vekâlet etmesi mesele
si. 

Birçok yerlerde veteriner hekim yoktur. 
Doğrudur. Bugün zaten mezun olan öyle zan
nediyorum, Tarım Bakanlığına bağlı müessese
lerimizde çalışan çok iyi yetişmiş, kaliteli bin 
küsur veteriner hekimimiz vardır. Maalesef bü
tün kazalara bunları tevdi etmek ve vazife gör
dürmek mümkün değildir. Şu şekilde mümkün 
değildir: Kadro bakımından, imkâsızlık bakı
mından takdir edersiniz ki, ancak vilâyetlerde, 
bir çokları burada Bakanlıkta, umum müdürlük
lerde, araştırmalarda bulunmaktadırlar. Bunlar 
oturmuyorlar. Bunu katiyen kabul etmiyorum. 
Bunlar bir ilimle uğraşıyorlar. Şu kadarını söy-
liyeyim, mademki bu lâfı söylediniz, Türkiye'de 
en iyi ve en zor tahsil yapan bir tane müessese 
varsa o da veteriner hekimliktir. Bu böyledir. 
Komparatif anatomi okurlar - doktor arkadaşla
rımız darılmasınlar - beşeri anatomi okurlar, 

onlar bütün Türkiye'de bulunan, dünyada bu
lunan hayvanların anatomisini okumaya mec
burdurlar. (Alkışlar) Onun için konuyu bu 
yöne çıkartmayın. 

Burada hayvan sağlık memurları arkadaşla
rımız ve sağlık memuru arkadaşlarımız da aynı 
şekilde okuduklarına göre, Sayın Hükümetin 
bu konuda izahat vermesinde ve ona göre bu 
maddenin tedvin edilmesinde büyük zaruret var
dır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sami Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, 

39 ncu maddedeki vekâlet konusu üzerinde 
çok dikkatli olmaya mecburuz. Enver Akova 
arkadaşımızın temas ettiği konuya ben de temas 
edeceğim. 

Vekâlet denilince, bildiğiniz gibi, evvel emir
de bir asalet hatıra gelir. Yani, bir kasabada, 
bir kazada, bir köyde evvelâ bu görevi yapacak 
olanın da hususi görevi vardır, bir dükkânı, bir 
yazıhanesi vardır veya bir memuriyeti vardır, 
bu şahsa «gel bizim şurada açık bir kadromuz 
var, buna da bakıver» denilir. Halbuki Diya
net İşleri Başkanlığının 633 sayılı Kanunu ge
reğince din görevini yapacak şahısların ancak 
Kur'an kurslarından ve imam - hatip okulların
dan mezun olmaları lâzım. Her köyde bu tahsili 
yapanlar bulunmadığından çok kere o köye 
imam vekili olacak kişi yabandan gelir. Yani, 
aynı köyün şahsı olmaz, aynı kasabanın şahsı 
olmaz. Böyle olunca üçte iki maaş tutarı olan 
270 lira maaşla bir kasabaya geldiği zaman, 
yüz lira ev kirası verir. Bu şahıs bir öğle vakti 
veya ikindi vakti gelmediği zaman da hemen 
oranın mahalle muhtarı, milletvekiline bir mek
tup yazar, «Sayın milletvekili, imamımız camidj 
bulunmuyor, bunun görevini başka yere akta
rın» der. Bizler de, maşallah «imam acaba niye 
gelmedi» diye bakmadan hemen Diyanet İşleri
ne bir telefon açar, «İmamın kulağını çekin» 
deriz. İmama bir ihtar gider. Zavallı imamın 
çocuğu açtır, hanımı açtır, ne yapsın? Bir işe 
gireyim de.r, ama ikinci seferde müftü bir ra
por yazar, isine son verilir. Zaten vekildir. 

Şimdi diğer vekâletlere burası benzemiyor. 
onun için bir noktaya temas etmek istiyorum. 
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Bu maddede sarahat yoktur. Sayın Komis
yon Başkanının, Sayın Bakanımızın açıkça şu
nu söylemesini istirham ediyorum : 

îmam - Hatip vekilleri işgal ettikleri kadro
ya vekâleten tâyin edilebilirler ama, «Kadro
nun karşılığını tam alırlar» hükmü var mı, yok 
mu? Burada sarahat olmadığı için, 30 sayılı 
Kanunda sarahat bulunmadığı için, orada açık
ça «alamaz» dendiği için, komisyon imkân var
ken bir kargaşalığa meydan vermesinler. Çün
kü, 1965 yılında 30 sayılı Kasan çıkarken, o za
manın Devlet Bakanı Mehmet Altmsoy, intibak 
maddesinde; «îmam - hatipler, müezzinler, 
Kur'an kursu öğretmenleri» kelimesi var iken, 
«müftü, vaiz ve memurlar» kelimeleri bulunma
dığı için Bakan burada açıkça «Vaiz ve müftü
ler dâhildir» dediği böyle beyanda bulunduğu 
halde, sonradan bu maddede sarahat bulunma
dığı için Danıştayca, Diyanet İşleri Başkanlı
ğınca çok memurların intibakları yapılmamış, 
mahrum bırakılmıştır. Hattâ bu yüzden mülhak 
vakıflardaki hizmetliler şu anda beş yıldan beri 
ücretini beklemekte, arkadaşlarından eksik 
maaş almaktadır. Binaenaleyh, vakit erken iken, 
imkân elde iken, Sayın Bakan ve Komisyon Baş
kanı da burada iken bu hususta sarahat istiyo
rum. 

Maddeye Komisyon Başkanlığı bir işaret ve
rebilir, «imam - Hatip vekâletliğine tâyin edi
len şahıslar her ne olursa olsun vekil tâyin edi
lebilirler ama, işgal ettiği kadro maaşının tama
mını alırlar» hükmünün konulmasını istirham 
ediyor. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç arkadaşımız 
daha söz almıştır. Acaba şimdi mi konuşmak 
istersiniz, onlardan sonra mı efendim? 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Şimdi görüşmek istiyorum efendim. 

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

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Halen konuşulan 39 ncu maddede hangi gö

revlere vekâlet etmenin caiz olduğu zikredili
yor. Ne miktar aylık alacağı zikredilmiyor. 

Sayın Sami Arslan 168 nci sayfadaki 39 ncu 
maddeye bakarak beyanatta bulundular. Halbu
ki, 179 ncu sayfada bir 65 nci madde vardır. 
Bu 65 nci maddede şöyle yazıyor ; «Bir göreve 

vekâleten atananlara vekâlet edilen kadronun 
derecesinin ilk kademe aylığının üçt biri, öğret
menlik, öğretim üyeliği, tabiplik, diş tabipliği, 
eczacılık, mühendislik, veterinerlik, köy ve ka
saba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet 
edenlere sınıflarının bu görevler için tesbit edi
len memuriyete giriş derecesinin ilk kademe ay
lığı verilir. Bulundukları mahalden gayri bir 
mahalde bir göreve vekâlet suretiyle atananla
ra Harcırah Kanununun geçici görevle başka 
mahalle gönderilenlere ait hükümleri uygula
nır.» 

Bu 65 nci maddeden anlaşılan mâna şudur : 
Köy imamlığına ve kasaba imamlığına hariçten 
vekâleten tâyin edilenler o kadronun maaşını, 
buradaki şartlara göre, o sınıfta ilk kademe 
hangisi ise, ilk aylık hangisi ise, o kadronım 
maaşını tam olarak alırlar. Şu halde elinizdeki 
tasarı metninin 179 ncu sayfasındaki 65 nci 
madde bunu açıkça göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, buyu
runuz efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 

«Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek me
mur bulunmadığı hallerde öğretmenlik ve öğ-
retim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühen
dis ve veteriner» ondan sonra Komisyonun de-
ğiştirisinde tırnak içinde «Hayvan sağlık me
murları» denilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; biz hayvan sağlık 
memurları, veterinerleri ve tabipleri büyük il
ler olarak değil de ilçeler ve nahiyeler olarak 
düşündüğümüz zaman bir ilçede bir doktor, bir 
veteriner vardır, fakat birçok ilçelerimizde bu
gün veteriner hekim yoktur. Veteriner hekimin 
vazifesini fiilen ve tam yetkili olarak, veteriner 
hekim yetkisi ile değil de, idare olarak hayvan 
sağlık memurları yapmaktadırlar. Bir ilçede 
veteriner hekimin vazifelerinden birisi de hay
vani menşeli gıdaları kontrol etmektir. Bunlar
dan en önemlisi mezbahalardır. 

Arkadaşlarım, canlı hayvan muayene tekni
ği, balıkların muayene tekniği ve etlerin mua
yene tekniği ayrı bir hususiyet taşır. Veteriner 
hekimlerin bulunmadığı ilçelerde bu muayene
leri hayvan sağlık memurları yapmalıdır. As
lında da Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununda bu 
tip muayeneler, veteriner hekim bulunmadığı 
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yerlerde verilen raporlar Hükümet tabiplerinin 
tasdikine bağlıdır. İşte bizim arzu ettiğimiz, 
Sayın Komisyon ve Hükümet tarafından hay
van sağlık memurlarının yetkisinin burada ke
sin olarak açıklanmasıdır. 

Benim arzım bundan ibarettir, saygılarımı 
rarz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz 
«efe&'dim. 

M. FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh-
'terem arkadaşlarım, 86 ncı maddeyi değiştiren 
'39 ncu maddede, «göreve vekâlet şartları» tes-
bit edilmektedir, o da şöyle; maddede yazıldığı 
gibi, «Bir görevin Devlet memurları eliyle ve
kâleten yürütülmesi halinde maaşsız vekâlet 
asıldır.» diyor. 

Yani, bir memur hangi şekilde olursa oJr,.ır» 
görevinden bir sebeple ayrılmış ise, - muvakka
tten, geçici olarak, izinli olarak, hasta v. s. -
başka bir arkadaşı ona ücretsiz olarak vekâlet 
«edecek. 

Maddenin en garip tarafı bence bu. 
Bundan sonra devam eden fıkralarda, hangi 

memuriyetlere kimlerin vekâlet edeceği ve bilâ-
hara Sayın Bakanın temas ettiği 65 nci mad
dede ne miktar ücret alacağı tesbit edilmiş. Ya
ni, bir memura başka bir memur vekâlet ede
cek, fakat bunun karşılığında vekâlet ücretini 
alacak, izinli olsun, hasta olsun veyahutta kad
ro boş olsun karşılığını alacak. 

O halde, bu birinci fıkrada, «maaşsız, ücret
siz vekâlet etme asıldır.» kaydı niçin konulmuş 
"ben bunu anlıyamadım. Bunun tatbikatta hiçbir 
yeri olmıyacaktır. Yani, hiçbir memur başka
nına ücretsiz vekâlet etmiyecektir. Etmiyeceği-
:ne göre, böyle bir fıkrayı niçin yazdılar, bilmi
yorum. Şayet «ödenek yok, kadro yok, falan» 
gibi mülâhazalarla bir kısım memurlara vekâ
let ücreti ödenmemesi öngörülmüş ise, bu hak
sızlıktır. 

Binaenaleyh, bendeniz maddenin birinci fık
rasının buradan kaldırılması taraftarıyım. Ka
mu hizmetinden hiçbir memur, bir külfete kat
lanarak, bir sorumluluk alarak başka bir me
muriyete parasız, ücretsiz vekâlet edemez. Bu 
doğru değildir, haksızlıktır, bunun mânasını bu 
maddede anlamak güçtür. Yüksek Komisyonun 
ve Hükümetin dikkatine arz ederim, kabili tat
bik olmıyan bir fıkrayı maddede niçin derpiş 
etmişlerdir, bilemiyorum. 

ikinci fıkrada münhasıran, - dikkat buyuru-
lursa - «malî nakdî ve aynî sorumluluğu bulu
nan sayman ve sayman mutemetlerinin, çeşitli 
suretlerle, izinli, hastalık v. s. sebeplerle görev
lerinden ayrılması halinde veya kadrolarının 
boşalması halinde, aynı sınıf içinde aynı hizmet
leri görenlerden ve alt kademedekilerden vekâ
leten atanacak ve bunlara vekâlet maaşı veri
lecektir,» demektedir, gayet normaldir ve veril
mesi iktiza eder. 

Üçüncü fıkrada ise, «Kurumlarınca vek^e-
ten tâyin edilecek memur bulunmadığ hallerde 
ilk, orta ve yüksek okulların öğretmenlik ve 
öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühen
dis, veteriner... Açıktan vekil atanabilir.» diyo^ 

Açıktan vekil atanması taMî yerinde ve lü
zumludur. Bu maddenin ^u 5elriJ.de tedvin edi1-
mesinde.... 

BAŞKAN — O, dördüncü fıkra oldu Sayın 
Uğrasızoğlu. Komisyonumuz bir fıkra tedvin 
etti, onu da müzakereye vaz'etmiş bulunuyo
ruz. 

M. FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Bir fıkra lütufta bulunmuşlar, unutulan bir hu-
ususu tamamlamak için, fakat bunu diğer me
muriyetler için açıktan vekil atanabilmesi kay
dının bu şekilde sınırlanması üzerinde de düşün
mek gerekir kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, imamlar mevzuunda yersiz bir 
endişeye kapıldılar. Bu, Sayın Bakanın temas 
buyurduğu gibi, 65 nci maddede gayet açık bir 
şekilde yazılmıştır, hiçbir şekilde tereddüde 
mahal yoktur. Vekâleten bir göreve atanan bir 
imam, girdiği derecenin ilk maaşını tam olarak 
almaya devam edecektir, bu bakımdan madde 
gayet sarihtir. 

Ayrıca 173 ncü maddede, 64 ncü maddenin 
tadil ettiği 173 ncü maddede de, «Açık bulunan 
öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, 
eczacı mühendis, veteriner, köy ve kasaba 
imamlığı kadrolarına vekâleten atananlar ha
riç, diğer boş kadrolara 6 aydan fazla vekâlet 
aylığı verilmez.» demektedir, 

Demek ki, arkadaşlarımızın endişesi, bun
dan dolayı da varit değildir. Bu kadrolara atan
mış olan kimseler, zaman sınırına tabi olmaksı
zın, ister bir sene, ister 10 sene vekâlet edecek
lerdir. Fakat, giriş derecelerinin ilk kademe ay-

I lığını alacaklardır, Tabiî bunlar için, benim an-
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ladığıma göre, bir terfi öngörülmemiştir, bir 
terfi yoktur. 

Bilfarz, bugün 270 lira alan bir imam, vazi
feye başladığı takdirde 657 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra 700 lira maaş alacak 
ve bunu, vazifeyi yaptığı müddetçe almaya de
vam edecektir. Bu hususta hiçbir endişeye lüzum 
yoktur. Binaenaleyh, madde iyi tedvin edilmiş
tir. 

Bâzı arkadaşlarımız, ilerdeki maddeleri göz 
önüne almadıkları için, mütalâa beyan etmiş
lerdir, haksızlıktır. Kamu oyunda, radyo başın
da dinliyenlerde endişe yaratır, böyle bir görüş
me doğru değildir, madde çok iyi tedvin edilmiş 
olup, her türlü endişeleri giderecek mahiyette
dir. 

Yalnız tekrar arz ediyorum, parasız vekâlet 
olmaz arkadaşlarım, kamu idaresinde parasız 
vekâlet olmaz. Bu maddeyi niçin koyduklarını 
ben anlıyamadım, manasız görüyorum. 

Paralı vekâletler de tadadedildiğine göre, 
burada unutulmuş bulunanlara bir elastikiyet 
tanınmak üzere, burada zühul edilmiş, unutul
muş olan bâzı vazifeler ve bilâhara vekâleten 
memur çalıştırılması gereken hizmetler için, 
Maliye Bakanlığının mütalâasını almak sure
tiyle ilgili bakanlık, parasını, maaşını ödiyerek 
vekâleten memur tâyin edebilmelidir. 

Bu maddenin de bu bakımdan vuzuha kavuş
turulmasına lüzum vardır. Teşekürlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görü
şecek sayın üye yok. 

Sayın Nimet Ağaoğlu, Komisyonun tedvin 
ettiği üçüncü fıkra, takririnizin bir kısmını ih
tiva etmektedir. Bu sebeple takririnizi geri alı
yor mususunz efendim? 

NİMET AĞAOĞLU (Muş) — Aynen katılı
yorum, aynı şekilde kabul edilirse alıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun tadiline katıldığı
nızı ifade ediyorsunuz. 

Sayın Ahmet Çakmak ve Halil Cop'un tak
rirleri de, Komisyonun, üçüncü fıkra olarak 
tedvin ettiği metni ihtiva etmektedir. Bu ge
rekçe ile tekrar komisyonun üçüncü fıkra ola
rak tedvin etmiş olduğu ilâveyi tasviplerinize 
arz edeceğim, Tahassül edecek neticeye göre 
maddeyi oyhyacağım. 

— 580 

«Madde 39. — 657 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrası; bu kanuna tabi ku
rumlarda çalıştırılan veya serbest olarak mes
lek icra eden hayvan sağlık memurları, veteri
neri veya hayvan sağlık memuru bulunmıyan 
belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık 
memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hiz
metlerle ilgili kadrolara vekâlet maaşı veril
mek suretiyle atanabilirler.» 

Hükümet, Komisyonun hazırladığı 3 ncü fık
raya katılıyor mususunz efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifine Hükü
met katılmaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Pilhal Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
Maddeyi kabul edilen tadil şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 91 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta 
kalan memurlar 71 nci maddedeki şartlara uyul
mak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki 
kadrolara atanabilirler. 

BAŞKAN — 42 nci madde ile ilgili bir tak
rir vardır, bu takrir Sayın Hiçerimez ve arka
daşları tarafından verilmiştir, 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 kanun 
tasarısının 42 nci maddesiyle değiştirilen 657 
sayılı Kanunun 91 nci maddesindeki «atanabi
lirler» kelimesinin «atanırlar» şeklinde değişti
rilmesini saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Trabzon Niğde 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Çetin-
kaya, Demir, Hiçerimez, Şener, Kodamanoğlu, 
özgüner söz almış bulunmaktadırlar. 

Sayın Çetinkaya?.. Yok. 
Sayın Demir?.. Yok. 
Sayın Hiçerimez, buyurunuz efendim. 
AHMET SAKIP HÎÇERtMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
42 nci maddenin komisyonda müzakeresi sı

rasında arkadaşlarımızın ve benim bir önerim 
olmuş ve bu öneri üzerine maddenin son keli
mesi olan «atanabilir» kelimesi, «atanır» şeklin
de değişmişti. 

Şimdi, yine aynı kelime tasarının ilgili mad
desinde gözümüze ilişiyor. Komisyon üyesi ar
kadaşlarımın da hatırlayacağı gibi bunun, «ata
nır» şeklinde olması lânmgelir. 

Maddeyi tam olarak okursak : «Kadrosunun 
kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 
71 nci maddedeki şartlara uyulmak suretiyle 
diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara ata
nırlar.» İddiasız atanırlar. 

Her hangi bir sebeple kadro kaldırılıyor. 
Ya müessesenin lâğvedilmesi, yahut o masanın, 
o görevin artık lüzumlu olmadığı neticesine 
varılması sonucu kadro kaldırılıyor. Kadro kal
dırılınca elbette ki, bu kadroyu işgal eden me
mur da o anda aylık alamaz ve iş göremez hale 
geliyor. O halde bu kamu görevlisi arkadaşımın, 
derhal benzeri bir göreve atanması gerekir, aksi 
halde bu arkadaşımız veya arkadaşlarımız açık
ta kalırlar. 

Bu hususu giderebilmek için «atanabilir» 
leri, «atanırlar» yapmak ve kurumu bağlamak 
mecburiyetimiz vardır. 

Takririmiz bu mealde olup, dikkatinize arz 
ediyor ve iltifat etmenizi bekliyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz efen
dim. 

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

Getirilen bu 42 nci madde ile eski 657 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesinde değişiklik yapıl
mıştır. 

Bu değişiklik, her hangi bir nedenle açıkta 
kalan, kadrosu kaldırılarak açıkta kalan bir 
memurun durumu ile ilgilidir. Maddeye daha 
ziyade bir açıklık verilmesi gereklidir. Bu ba

kımdan buradaki «atanabilir» i vuzuha vararak, 
keyfilikten kurtarmamız lâzımdır. 

Kolay kolay iyi bir memur açıkta kalmaz, 
yani bir dairede çalışkan, liyakatli, tezkiyesi 
müspet, terfiini iyi yapmış olan bir memur ko
lay kolay açıkta kalmaz. Ama, her derecedeki 
memurun topyekûn asgari bir müşterekte hak
kı vardır. Bu hakkı lâğvedilmek suretiyle, kad
rosunun veya müessesesinin lağvı sebebiyle me
mur açıkta kalır. Belki Hükümet ve Komisyon 
burada, bu memurun açıkta kalması ile diyecek 
ki, Hükümete de bir supleks tanıyın ki, biz alı
nabilecek olanı alabm, alınmıyacak olanı da 
almıyalım. Bu konuda Hüflriimete, icraya bir 
yetki tanımak zarureti vardır, doğrudur ama, 
memuriyette şimdiye kadar olan tatbikatlar böy
le olmamıştır. Zaten bize gelen şjüphe bundan
dır. Şimdiye kadar olan tatbikat göstermiştir 
ki, burada, «atanabilir» dendiği zaman hemen 
keyfilik başlıyor. 

Biz diyoruz M, bir reform kanunu yapıyo
ruz, burada daha katî bir İfade kullanmak lâ
zımdır. Bunun için buraya, «vuzuh verilsin» 
diye önerge verdik. Açıkta kalma sebepleri belli 
edilmeli ve bu sebepler memuriyet vasıflarına 
aykırı düşmüyorsa başka bir işe atanmasında 
zaruret vardır, 

Arkadaşlarımız diyecekler kiv bu basıflan 
bırakın, katiyen vermeyin, biz seçelim. 

Arkadaşlarım, memurun bütün teminatı kad
rosudur. Bi'r memur açıkta kalırsa kolay değil
dir. Bir aileye bakmaktadır. Siz başka bir kad
roya atamıyorsunuz. Açıkta kalan memurlann 
diğer memuriyetlere gsrebilme işinde diyeceksi
niz ki, imtihanlar açıktır, her yere girebilir. Gi
remiyor arkadaşlarım. Bir defa onu bu şekilde 
açıkta bıraktınız mı, o memurun üzerinde iyi 
bir etiket olmuyor, o memuru bir yerden alıp 
başka bir yere verdiniz mi iyi olmuyor. Bulun
duğu kadroda liyakatsiz ise, zaten onu terfi et
tirmiyorsunuz, derece terfii yaptırmıyacaksınız, 
kademe terfii yaptıracaksınız, muayyen bir yer
de kalacaktır. 

Onun 33in lütfediniz, burada, «atanabilir» 
kelimesi yerine «atanır» kelimesini koymak su
retiyle kabul edelim. Bunu kabul edersek çok 
yerinde olur. Zaten 657 sayılı Kanunun 71 nci 
maddesinde bu böyle idi, burada da aynı olması 
lâzımdır. Bunun denemesi de daha yapılmamış-
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tır. TalMkatmı da yapmadığımız için, benim ka- I 
naatimce, bunun böyle olmasında fayda vardır. [ 
Takdir Meclisindir. Bu konuda Hükümetlin ve 
Komisyonun görüşünü de öğrenmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kodamamoğlu?... Yok. 
MALÎYE BAKAM MESUT EREZ (Kütah

ya) — Söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Bu 42 nci maddeyi müstakillen okuyup, 057 

sayılı Kanunun 91 nci maddesiyle birlikte mü
talâa etmediğimiz zaman, Sayın Şener arkada
şımız gibi, bu maddeyi anlamak mümkün olu- S 
yor ve ilk bakışta ben de Sayın Şener gibi bu 
maddeyi anlamış idim. Benimle özel olarak gö
rüştüğü zaman da aynı şekilde, o tarzda anla
mıştım. Hakikaten rlk bakışta öyle anlaşılıyor, 
ama 657 sayılı Kanunun, yani halen mer'i olan 
kanunun 91 nci maddesini burada birlike okur
sak başka bir mâna taşıdığı ortaya çıkıyor. 

Şmıd\ arkadaşlarımızın endişesi şu: Burada, 
«. a* anabilir» diyorsunuz, bir memur açıkta kal-
taır-tır, açıkta kalan memur için, «atanabilir» 
diyorsunuz, şu halde atanmıyaJbilir de, binaen
aleyh o memur açıkta kalmakta devam eder, 
böyle bir şey olmaz, «atanabilir» kelimesini 
«atanır» haline getirelim de memurun hakkını 
teminat altına alalım ve icraya bir hakkı hiyar I 
tammryalım. I 

Arkadaşlarımın konuşmalarının özü bu. 
91 nci maddeyi okuyorum: «Kadrosu kaldı- I 

rılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik I 
ve bu kanunda yazılı aylık ve aide ödeneği hak- I 
lariyle yükümlülükleri devam eder. Kadrosu 
kaldırılmış olan memurların kendi kurumların- I 
da veya başka kurumlarda eski smıflarındaki I 
de meşelerime eşit bir göreve atanmaları mecbu- I 
ridir. Atandıkları göreve başlaımyanlar memur- I 
luktan çekilmiş sayılırlar.» I 

Bu madde halen yürürlüktedir. I 
Şimdi, kadrosu kaldırılmak suretiyle bir me- I 

mur açıkta kalınca kendi sınıfı içinde, kendi I 
derecesine eşit bir dereceye bu memurun tâyini 1 
mecburMii'. Bu madde değişmiyor. Şu halde I 
arkadaşlarımızın endişesi işin bu tarafında ise, I 
geniş surette hallediliyor. I 

Şimdi, geliyoruz eklediğimiz fıkraya. Ekle- I 
nilen fıkrada, «kadrosunun kaldırılması sebebüjy- | 

le açıkta kalan memurlar 71 nci maddedeki şart
lara uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit de
recedeki kadrolara atanabilirler.» diyor. 

Burada sekiz tane sınıf var. Aynı sınıf içe
risinde eşit derecede bir kadroya atanması mec
buridir. O hüküm var, halen mer'id'r, onu de
ğiştirmiyoruz. Bu memurun başka bir sınıftaki 
bir kadroya, meselâ diyelim ki, genel idare hiz
metleri sınıfındaki! bir memur idi, o sınıftan baş
ka bir sınıfa atanması mümkün ise, «kendi de
recesine eşit ve fakat kendi sınıfında değil, baş
ka bir sınıftaki kadroya atanabilir.» diyor. 

Burada ihtiyarilik lâzımdır. Kendi sınıfının 
dışında kalan sınıflarda bir kadro bulacaksınız, 
eşit derecede olacak, müsait olacak, eğer müsait 
bir kadro varsa atayabileceksiniz. Şimdi, bura
da, «atanırlar» derseniz başka bir sınıfta da,, 
Şmşka bir dairede de, bilfarz, Maliye Bakanlı
ğındaki genel idare sınıfındaki bir memuru baş
ka bir sınıftaki, başka bir vekâletteki bir kad
roya atayabilmek için, «atanabilir» diye bir ih-
tj/arilik olmalıdır, orada. Çünkü, atayıp ataya-
mıyacağmız belli değil, o şekilde bir kadro bu
lunup, bulunmadığı belli değil. Binaenaleyh, bu
radaki kelimenin, «atanabilir» tarzında kalma
sı zannediyorum ki, doğrudur. Arkadaşlarımı
zın şu endişelerM sözlerimi tekrar ederek gider
mek istiyorum. 

Kendi sınıfında e§it bir kadroya, eşit bir 
dereceye atanması mecburidir, açıkta kalan me
murun. Oraya atayacaksınız, ama başka bir sı
nıfta eşit bir kadroya atanması mevzuubahis 
olursa ve mümkün bulunursa o zaman oraya da 
atayabileceks&ıiz. Maddenin mânası budur. 

Saygılar sunarım. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sorum var, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşhane) — 

Her hangi bir sebeple açıkta kalan bir memur 
dengi bir vazifeye tâyin edilinceye kadar açıkta 
kaldığı müddet içerisinde açık maaşı almaya de
vam edebilecek mi? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Evet, açık maaşı alır. 

AHMET SAKIP H1ÇERİMEZ (Ankara) _ 
Sayın Başkan, benim de bir sorum var. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAKIP H1ÇER1MEZ (Ankara) — 

Sayın Bakandan şunu rica edeceğim : Bizim ıs
rarla üzerinde durduğumuz ve kelimenin «ata
nır» şeklinde değiştirilmesini istediğimiz fıkrada 
71 nci maddeye atıf vardır. 71 nci maddeyi 
okursak; imtihan ve diğer nitelik şartlarını da 
haiz olması gerekiyor, bir kimsenin. Hem bu 
71 nci maddenin bütün, evsafına haiz olacak, 
hem de bunu «atanabilir» hükmüne bağlıyabi-
leceğiz, anlıyamadım. Lütfen bunu izah eder
lerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Sayın Başkan, Sayın Hiçerimez'in sor
duğu soruyu cevaplandırırken şu hususu dikkat 
nazarından uzak tutmamak lâzımgelir. Başka 
bir sınıfa atanabilir, başka bir sınıftaki bir me
muriyete atanabilir, o memuriyete atanabilirken 
de o dereceye atanabilmek için eğer imtihan ge
çirmek icabediyorsa onu geçirmiş olmak lâzım
dır, yeterlik sınavı, yarışma sınavı, her ne ise, 
o şartları geçirmiş olmak lâzımdır. Eğer, öyle 
bir şart yoksa, o sınftaki o göreve atanabilmek 
için öyle bir şart belirtilmemiş ise, bu takdirde 
bu şartlar aranmaksızın oraya atanabilecektir. 

Şimdi, bunda anormal bir cihet yok Genel 
idare hizmetleri sınıfından başka bir sınıfa geç
tiği takdirde o sınıftaki o derecenin imtihanı 
ayrı ise, bu derecede geçirdiği imtihan ve yeter
lik ona kâfi değilse onu da geçirmiş olması lâ
zımgelir. 

işte bu şartlar da bizi teyidediyor, Sayın 
Hiçerimez. Eğer, «atanırlar» derseniz, 71 net 
maddedeki şartları haiz olduğu takdirde mut
laka atanır, mânası çıkar, «atanabilirler» der
seniz, 71 nci maddedeki şartları haiz olduğu 
ve atama imkânı da bulunduğu, münhal kadro 
da bulunduğu takdirde oraya atanabilir, demek
tir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun, Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, 
Sayın Maliye Bakanının izahatı beni tatmin 

etmedi ve o sebeple söz aldım. 
Arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı derler 

ki; maddenin eski hali ve ilâve yaptığımız hu
sus her ikisi birlikte okunduğu ve dikkatle ta-

kibedildiği zaman isabetlidir, kadrosunun kal-
dırlıması sebebiyle açıkta kalan memur diğer 
bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilir, 
diğer sınıftaki kadrolara atanabilmesi bahis 
mevzuu olduğuna göre, «atanır» dersek bu 
daha rijit olan bu kelime ile, bu atanma zaruri 
değilse, diğer sınıftaki eşit derecedeki kadroya 
hakikaten kesin olarak atama yapılır ki, bu isa
betli değildir. 

Ben yanlış anlamamışsam, Sayın Bakan böy
le dediler. 

Arkadaşlarım, şimdi, hem memurun kadro
sunu kaldıracaksınız, hem de memurun diğer 
bir sınıfta eşit derecede kadrosu varsa, canınız 
isterse atayacaksınız. Varsa zaten atanır. Diğer 
bir sınıfta eşit derecede bir kadro yok ise «ata
nır» şeklinde maddeyi kesin olarak söylesek da
hi, eşit bir derece yoksa zaten atanamıyacaktır, 
yani imkânsızlık var, ama varsa atanacak ve 
maddeyi «atanır» şeklinde kesin olarak ted
vin etmek lâzımdır. Niye «atanabilir» şek
linde ihtiyari yapıyoruz. Bunun başka bir ka
çamak yolu var mı, arkadaşlarım? 

Başka sınıfta eşit derecede kadro açığı var
sa atanmalıdır, kesin olarak bu memurun hak
kıdır. Çünkü, kadrosu kendi arzusu ile kaldı
rılmamıştır, elbette aynı sınıfta aynı derecede 
kadro varsa verilecektir, atanacaktır. 

Arkadaşlarım, ben bu madde dolayısiyle mü
saade ederlerse umumi bir tarizde bulunmak is
terim, şöyle ki: 657 sayılı Kanunu okuduğu
muz zaman - ki kanunların daima âmir hüküm 
taşıması lâzım - bütün maddeleri âmir hüküm
leri hâvidir; «atanır, nakledilir» gibi kesin ve 
âmir hükümler. Oysa ki, tâdil tasarısı tamamen 
bundan uzaklaşmış, gerek yaptığı ilâvelerde, ge
rek maddelerde yapılan değişikliklerde ihtiyari 
kelimeler kullanılmıştır; «atanabilir, nakledile-
bilir, yapılabilir» gibi. Buna hiçbir suretle evet 
diyebilmek mümkün değildir. Kanunun esasın
dan bir parça olan değişiklik onun esasına ta
ban tabana zıt olamaz. 

657 sayılı Kanunun değişikliğe uğrıyan bu 
91 nci maddesine, Sayın Bakan temas ettikleri 
için ben de temas edeceğim. 

Yukardan aşağıya fıkraların hepsinde kesin, 
âmir hükümler mevcuttur. Meselâ bir tanesi, 
- kendileri de ba ta mevzuu ettiler - «kadrosu 
kaldırılmış olan memurların kendi kanunlarında 
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veya başka kurumlarda eski suuflarındaki de
recelerine eşit bir göreve atanmalar, mecburi
dir:» deniliyor. «Atanırlar» dahi değil, daha sa-
rih olarak «atanmaları mecburidir» deniliyor. 

Yine bir başkası, anakamuıun 91 ncd maddesi
nin en son fıkrası şöyle, «kadro kaldırılması se
bebiyle açııkta kalan memurlar varken, bunHarın 
sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara baş
kaları atanamaz.» Bu madde de «atanamaz» di
yerek kesim, âmir hüküm vermektedir. 

Anakamunun bütün maddeleri âmir hüküm
ler taşırken, değişiklik maddeleri âmir hüküm
den uzaklaşmıştır, ihtiyari hükümler taşlamakta
dır, ilâve fıkralar dahi ihtiyarî hükümler taşı
maktadır*. Bu, bütün kanunda gözümüze çarptı
ğı için böyle umumi konuşuyorum. 

Sayın Bakan, şöyle ifade ettiler : «Ama, bu
radaki (atanabilirlerin) atanmak zarureti bahis 
mevzuu olamaz. Çünkü, eğer, diğer bir sınıfta 
eşit derecede kadro varsa ancak atanabilir.» 

Kadro varışa, zaten atanacak, «Atlanabilirler» 
şeklindeki bu ihtiyarî kelimeyi buraya koymaya 
lüzum yok. Kadro yoksa, imkânsızlık vardır 
zaten. Ama, bir sınıfta eşit derecede kadro varsa 
atanır, «atanabilir» şeklindeki ihtiyarî bir hük
mü getirmek isabetli değildir. Bunu arz etmek 
için söz aldım. 

Saygılarımı sunarım. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 
BAYAR ((Sakarya) — Sayım Başkan, söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bir sayın üye daha söz almış 
bulunmaktadır. Müsaade ederseniz ondan sonra 
size söz vereyim. 

ıSayın Ali Rıza Uzuner, buyurunuz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 
42 nci madde üzerinde bendeniz de söz al

mıştım. Sayın Bakanın açıklamaları ışığı altın
da, huzurunuzu tekrar işgal etmeyi düşümmü-
yorldum. 

Ancak, bu arada konuşan bâzı aalkadaşları-
mızın, benim anlayışıma göre, yersiz bâzı endi
şeleri doğdu. Esasen, 42 nci madde, 91 nci mad
denin bütünlüğünü bozmuyor. Yani, açıkta ka
lan memurları «kendi sınıfında yerleştirme mec
buriyetini» koyuyor. Ama, bu arada kadro bu
lunmadığı takdirde, fevkalâde şarlan değerlen
dirmek bakımından da jlâve b:r hüküm getiri

yor. Itevlet idaresinin yeniden reorganizasyonü 
«bahis konusu. Hükümet programlarımda var, 
plânlarda var. Fonksiyonlarını tamamlıyan bâzı 
(kurulların lâğvedilmesi, tabiî olarak karşımıza 
çıkabilir. Bu bakımdan, arkadaşlarım bilmiyo
rum neden tereddüt ediyorlar? Bir taraftan 71 
nci maddeye atıf yapacaksınız, kadro şartını 
koyacaksınız, diğer taraftan «atanır» mecburi
yetini koyacaksınız. Bunların, bir araya gelmesi 
mümkün değil. 71 nci maddeye atıf yaptıktan 
sonra, bu (kabîl kadrosu lâğvedilen memurların 
- madde gayet sarih olarak tedvin edilmiş, ana-
fcanumdaki hükmü muhafaza etmiş yeni bir fık
ra getirmiş, yeni bâr tedbir, yeni bir imkân bul
muş - başka bir sınıfa geçme arzuları olduğu 
takdirde, imtihana girmek, nitelikleri haiz ol
mak şartiyle ve kadro varsa o şartlara bağlı ol
duktan sonra, 71 nci maddeye de atıf yaparsınız, 
«atanabilir» deyiminin kullanılması mecburiyeti 
(kendiliğinden doğar. 

Başlangıçta, Komisyonda arkadaşlarımız bu
nu dile getirirken, benim de tereddüdüm olmuş
tu. Sayın Hiçerimez arkadaşımdan özür dilerim, 
bu kanun üzerinde çok incelemeler yapmış, de
ğerli bir arkadaşımızdır kendileri. 

657 sayılı Kanunun bu 91 nci maddesini esas
lı şekilde tetkik edersek görürüz ki, bu, zaten 
tereddütleri gideriyor. Bunun dışında başka bir 
sınıfta değerlendirme bakımından bir hüküm 
getirmiş. Bunu, katiyen sakıncalı görmemekte
yim, yerinde görmekteyim. Zannederim M, bu 
ihtiyaç da Devlet idaresinin reorganizasyonu so
nucu doğacak bâzı problemleri halletmek ve 
özellikle fonksiyonunu tamamlayan bâzı kurul
larda doğacak boşluklar, bundan dolayı işsiz ka
lacak, kadrosuz kalacak memurlara yeniden iş 
sahası temin etmek için tedvin edilmiştir. 

Madde maslahata uygundur. Bu yönden ka
bulünü şahsan uygun görmekteyim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam Nuri 
Bayav, buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşım Uzuner, meseleyi çok vazıh şekilde orta
ya koydu. Ama, bu fıkranın ehemmiyeti dola-
yısiyle, bir istifham kalmasın için, tekrara lüzum 
hissediyorum. 
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Sayın Maliye Bakanımızın da ifade ettiği gi- i 
bi, kendi sınıfı için bu mecburiyet var. Meselâ; I 
genel idare sınıfından bir kişi açıkta kalmış... 
Zaten anakanunda var ve bu değiştirilmiyor. 
Şimdi, biz bu fıkrayı getirmeseydik, gelmeseydi, 
hiçbir münakaşa olmıyacaktı. Bu fıkra bir şeyi 
temin ediyor; Anakanunun getirdiği garantinin 
dışında, memura yeni bir şans getiriyor. Bu fık
ra, «genel idare sınıfı hizmetlerde isen, oraya 
konman mecburi, ama bir imkân tanıyorum; bir 
başka sınıfta da sana bir şans tanıyorum» mâ
nasına alınmak lâzımdır. 

Sayın Hiçerimez'in tavsiyesi gibi, «atanırlar» 
diye bir mecburiyet koyarsanız, din hizmetleri 
sınıfında, din hizmetlerinin neresine koyacaksı
nız, nasıl mecbur hale getirebilirsiniz? Mesele 
buradadır. 

Teknik hizmetlerde veya polis hizmetleri sı
nıfında, bunu neresine koyacaksınız? Yani, mec
buri yaparsanız, mecburi hale nasıl getirebilirsi-
nizin mütalâasını yapmak lâzımdır. 

O itibarla, bir sınıftan diğer sınıfa tâyini 
şartları, bir yeni imkândır, arandığı zaman bulu
nabilirse bir yeni imkândır, memur için düşü
nülmüş bir yeni şanstır, öyle mütalâa etmek lâ
zım. Yoksa, bu fıkra gelmeseydi, bu münakaşa 
olmıyacaktı. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sakıp Hiçerimez 
ve arkadaşlarının takririni okutup, Komisyo
nun ve Hükümetin mütalâasını alacağım. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri
mez ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, arz ettiğim 
gerekçe muvacehesinde takrire katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Komisyon Başkanı tarafından aynı madde ile 
ilgili olarak verilmiş bir önerge varır, okutuyo
rum. 
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Sayın Başkanlığa 
42 nci madde ile 91 nci maddesine eklenen 

fıkranın «Kadrosunun kaldırılması sebebiyle 
açıkta kalan memurlar, 71 nci madde esaslarına 
uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara 
da atanabilirler.» şeklinde değiştirilmesi arz ve 
rica olunur. 

Sakarya 
Nuri Bayar 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Komisyon Başkanı, aradaki farkı izah 
eder miniz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, 71 nci maddedeki 
şartları ifade ettikten sonra, «eşit derece» tâbi
rinin mânası kalmıyor. O itibarla, 71 nci madde
ye atıf yapmak kâfi geliyor. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen teklife Hü
kümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun, ek fıkrasının de
ğiştirilmesiyle ilgili vâki takrirlerinin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet filhal katılmaktadır. 
Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi 
istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet memur
luğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıfta boş 
kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşı
mak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta olduk
ları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı ka
demesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde 
hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sımfta 
eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Devlet memuru veya emekli veya müstafi 
iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden ve
ya yasama organı üyesi iken emekli olanlardan 
tekrar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gereği 
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istifa edip yasama Örğâni üyeli|ihe seçilemiyen-
ler yasama görevi sona erenler ile clışardan atan
mış bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna 
dönmek istiyenler bii maddenin 6 ncı fıkrası 
hükmüne göre iktisabettikleri ıriemüriyet dere
cesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık 
bir kadro bulunmaması halinde rızalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları müm
kündür. Ancak, müktesep haklâririâ muadil dere
ceden bir kadronun boşalması halinde bu yerle
re tâyin hakları saklıdır. 

YukardaM fıkrada yazılı şartlara göre tâyin
leri yapılamıyanlâra açık maşları tam olarak 
ödenmeye devam olunur. Bunların açık ayhğı 
almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emeklilik
lerine tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacak
lar girecekleri derece için bu kanunda öngörü
len yarışma seçmesine veya yarışma sınavına ta
bidirler. 

Yasama görevinde ve bakanlıkta geçirilen 
her yıl bir kademe ilerlemesi ve her İM yıl bir 
derece yükselmesine esas olacak şekilde değer
lendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir takrir var
dı.'. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
AR (Sakarya) — Sayın Başkanım, madde ile 

ilgili takriri, madde ile birlikte Komisyona geli
vermenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Türkmenoğlu ve 
Vefa Tanır tarafından verilmiş bir aded takrir 
vardır. Madde, Komisyonun talebiyle, Komisyo
na verilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 44. — 657 sajhlı Devlet Memurları 

Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
Madde 93. — Bu kanuna tabi kurumlardan 

kendi istekleri ile emekli olup sınfında yazılı ni
telikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci 
maddesi hükümlerine göre, kurumlarda boş kad
ro bulunmak şartiyle yeniden Devlet memurlu
ğuna alınabilirler. 

Emekli iken yasama organı üyeliğine seçilen
lerden istiyenler, emekliliğinden vazgeçmek şar
tiyle bu kanun hükümlerine göre tekrar Devlet 
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memurluğuna girenlere tanınan "haklara, sahibo-
lurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde altı değişiklik 
Önergesi bulunmaktadır. 

Söz alan sayın üyeler; Sayın Uğrasızoğlu, 
Sayın Kemal Demir, Sayın Sakıp Hiçerimez, 
Sayın Ahmet Şener, Sayın Nuri Kodamanoğ-
lu. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu, buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Efen

dim, ben önergemi geri aldığım için, konuşmak
tan vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu önergesini 
geriye aldığını, bu sebeple söz hakkından fe
ragat ettiklerini ifade ediyorlar, önergeleri 
kendilerine iade edilmiştir. 

Sayın Kemal Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — önergemde bir 

yazılış hatası vardır. Müsaade ederseniz; onu 
yerimden düzelteyim. «Seçilenlerle» şeklinde 
yazılmıştır, «Seçilenler ile» olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi takdim et
sek, tashihatınızı yapar mısınız?.. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Çok açık, dü
zeltebilirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun, ben düzelteyim, efen
dim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — «Seçilenlerle» 
yazıldı, «Seçilenler ile» olacak. Ayrıca, «Or
ganı üyesi» yazıldı, «Organı üyesi iken» ola
cak. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez?.. Yok. Sa
yın Şener?.. Yok. Sayın Kodamanoğlu?.. Yok. 
Madde üzerinde görüşmek istiyen başkaca sa
yın üye?.. 

MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon) — öner
gem var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeniz var efendim, öner
genizi okuttuğum zaman, izah etmek isterse
niz, buyurursunuz. 

önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısının 44 ncü maddesi ile değiştirilen 657 
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sayılı Kanunun 93 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı
larımızla teklif ederiz. 

Gerekçe sözlü olarak sunulacaktır. 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

«Emekli iken yasama organı üyeliğine seçi
lenler ile, yasama organı üyesi iken emekli 
olanlardan istiyenler emekliliklerinden vaz
geçmek şartiyle bu kanun hükümlerine göre, 
tekrar Devlet memurluğuna girenlere tanınan 
haklara sahibolurlar.» 

Sayın Başaknhğa 
657 sayılı Kanunun madde 44 ün tadil şek

lini gösteren madde 93 ün tamamen çıkartılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tadil 

eden tasarının 44 ncü maddesinin «emeklile
rin yeniden hizmete alınması» nı tanzim eden 
93 ncü maddenin birinci cümlesindeki «Kendi 
istekleriyle» ibaresinin çelişmelere ve tefsirlere 
meydan vermemesi ve tatbikattaki aksaklıkları 
önlemesi bakımından çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 

Not : Önergemi izah bakımından söz istiyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştir

meyi öngören kanun tasarısının 45 nci maddesi
nin son fıkrasını Anayasaya aykırı görüyorum. 
Bu nedenle bahis konusu son fıkranın madde
den çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
tçel 

Turhan özgüner 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Benim öner
gem 45 nci maddenin son fıkrası olacak. 

BAŞKAN — Bununla ilgili değil, öyle ise 
45 nci maddede müzakere edeceğiz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 44 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ordu Çorum 
Ferda Güley Abdurrahman Güler 

Madde 44. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
Madde 93. — Bu kanuna tabi kurumlardan 

kendi istekleriyle emekli olup sınıfında yazılı 
nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci 
maddesi hükümlerine göre, kurumlarda boş 
kadro bulunmak şartı ile yeniden Devlet 
memurluğuna alınabilirler. 

Emekli iken yasama organı üyeliğine seçi
lenler ile yasama organı üyesi iken emekliye 
ayrılanlardan istiyenler, emekliliğinden vaz
geçmek şartı ile bu kanunun hükümlerine gö
re, tekrar Devlet memurluğuna girenlere tanı
nan haklara sahibolurlar. Bunlardan 23.2,1965 
tarihli ve 545 sayılı Kanuna göre müracaatta 
bulunanların yasama organı üyeliğinde emek
li olarak geçirdikleri süreleri, borçlanma sure
tiyle fiilî hizmet sürelerine katılır ve 1046 sa
yılı Kanunun hükümlerine göre değerlendirilir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükü
metten soracağım. Sayın Kemal Demir ve Sakıp 
Hiçerimez'in vermiş oldukları takrirde 93 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi isten
mekte ve değişiklik şu şekilde talebolunmakta-
dır: «Emekli iken, yasama organı üyeliğine se
çilenler ile yasama organı üyesi iken emekli 
olanlardan istiyenler emekliliklerinden vazgeç
mek şartı ile bu kanun hükümlerine göre tek
rar Devlet memurluğuna girenlere tanınan hak
lara sahip olurlar.» 

Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate almma-
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sim kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet filhal katıldıklarını 
da ifade etmektedirler. 

Sayın Hüsamettin Başer tarafından verilen 
takrir ile, madde 93 ün tasandan tamamen çı
kartılması teklif edilmektedir. 

Komisyon .. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma
maktadır. 

Sayın Hüsamettin Başer, buyurun. 
Biraz evvel bir tadil teklifini Genel Kurul, 

Komisyonun ve Hükümetin iştiraki ile kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu 
kabul ediliş karşısında konuşmam fuzuli ola
cak. 

BAŞKAN — Yani, tadil teklifi kabul edildi
ğine göre, maddenin aslı Genel Kurulca kabul 
ediliyor ki, tadiline oy kullanılıyor demektir. 
O bakımdan arz ediyorum. 

Sayın Başer konuşmaktan vazgeçmiştir. Ko
misyon ve Hükümet Sayın Başer'in takririne 
katılmamaktadır. Takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tak
riri geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer, geri aldığını ifa
de ettiler. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, esasında evvelâ onun oylanması lâzımdı. 

BAŞKAN — Haklisiniz, ama biraz yorgun
luğumuza, biraz da ağır bir mesainin devamı
na veriniz. Bir hata ve eksiklik yapmamak için, 
!bu kanuna mahsus olmak üzere bütün takrir
ler üzerinde durmayı daha uygun görüyoruz. 

Sayın Mehmet Ali Oksal'ın takriri ile 93 ncü 
maddenin 1 nci cümlesindeki «kendi istek
leriyle» ibaresinin çelişmelere ve tefsirlere mey
dan vermemesi ve tatlbikattaki aksaklıkları 
önlemesi bakımından çıkarılmasını talebetmek-
tedir; yani «kendi' istekleriyle» ibaresinin çıka
rılmasını istemektedir. 

• PLÂN KOMİSYONU BAŞKANU NURİ BA-
I YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın Ok-
I sal'ın takririndeki gerekçeyi şu anda kavra-
I mak mümkün değil. İzin verirseniz, Sayın 
I Oksal konuşsunlar, ondan sonra mütalâa be-
I yan edeyim. Usul bakımından mümkün ise, öy-
I le yapalım. Mümkün değilse, söyliyeceğim. 
I BAŞKAN — Efendim, bu hali ile komisyon 
I takrire katılamadıklarını, fakat izahattan sonra 

ek bir bilgi verebileceklerini ifade ediyorlar. 
Hükümet de aynı beyanda bulunuyorlar. Bu 
sebeple Sayın Oksal'a, takrirlerini izah etımek 
üzere, söz veriyorum. 

MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Kendi istekleriyle emekli olanların yeniden 
Devlet memurluğuna alınabilımelerine imkân 
veren 93 ncü madde, re'sen emekliye ayrılan
lara aynı hakkı tanımamaktadır. Re'sen emek
liye sevk tatbikatını giiz önünde bulundurunca, 

| Devlet memurluğu niteliğine sahip bir emekM-
j yi, tekrar memur olma hakkından mahrum 
j (bırakmakla bir haksızlığa sebebolmıaktan en

dişe ederim. 
| Memurda aranan niteliklere sahibolmıyan-

ılanm, tekrar memuriyete alınmaları zaten söz 
i konusu alamaz; fakat gereken niteliğe sahip 
1 kimseler arasında apriori hükümle bir fark 

gözetmek, sanıyorum ki Anayasada kişiye ta
nınan temel haMar ©spirâsi ile kabili rtelif de
ğildir. 

İster şeklen kendi istekleriyle emekliye ay-
I nlmış olsunlar, ister şeklen re'sen emekliye 
i sevk edilmi§ [bulunsunlar, memur niteliklerini 

haiz ve tekrar Devlet hizmetine dönmek istdyen 
her hangi bir emekliye aynı hak tanınmalıdır. 
Burada, «şeklen» kelimesi üzerinde hastaten 
durdum. Politik mülâhazalarla, sosyal mülâ
hazalarla tatbikatta hakikaten kanunun esas 
esprisi dışında uygulamalar olmaktadır. Bu
mun çeşitli örneklerini verebilirim, şayet Hü
kümet bu hususta aksi mülâhazalar ileriye sü
rerse. 

Elbette ki, ilgili Devlet daireleri emeklile
rin müracaatlarını kaibul edi£ etmemede ser
besttirler ve dolayDsiyle niteliği olmıyanları 

j almaları söz konusu olamaz. 
Kısaca arz ettiğim sebepten dolayı, 93 ncü 

maddenin ilk satırındaki «emekli» kelimesin-
I den önceki «kendi istekleriyle» tavsifi ibaresinin 
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metinden çıkarılmasını Yüksek Heyetinizin 
takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, şimdi 
emekli olabilmenin 3 şartı var malûmuâlifleri : 
Yaş haddi, kendi isteğiyle emeMi olma ve bir 
de re'sen emekliye sevk ©dilme şekli. 

Bu «kendi isteğiyle» tâbirini kanundan kal
dırdığımız takdirde, aslında Sayın Oksal'n en
dişe ettiği husus varidolur gibi geliyor bize. 
Re'sen emekli olan bir insan için, ıbirtakım yar
gı organlarının kapısı açıktır, Danıştay açık
tır. Burada iptal ettirilirse mesele mahlûl, za
ten vazifeye dönecektir. Eğer böyle bir durum 
yoksa, re'sen emekli gerekçesini kabul etmiş 
sayılır. Bu kanunla bu hükmü, yani bu «ken
di isteğiyle» tâbirini kaldırdığımız anda da, 
böyle bir insana tekrar Devlet memuriyetine 
dönme imkânını vereceksiniz. Bir kurumun 
re İsen emekliye ayırdığı, ıbir yargı denetimin
den de geçmediği için kesinleşmiş sayılması 
iktiza eden bir muamele, bir acayip şekilde 
bir başka konu için mergup sayılmıyacak, mu
teber sayılmıyacak gilbi bir durum ortaya çı
kacak. O itibarla, esasen tekrar memuriyete 
germek için yaş haddi bahis konusu olmamak 
•lâzım. «Kendi isteği» tâbirinden başka bir tâ
bir bulmak veya onu çıkarmak, komisyona gay-
rimüımkün gilbi geliyor. O itibarla katılmıyo
ruz »ayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Komisyon başkanı, gerekçeli 
olarak katılmama sebebini izah ve katılama-
dıkfLannı beyan ettiler, Hükümet de katıHma-
dıMıarını ifade ettiler. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ferda Güley'in takriri iki paragraf 
halinde. Zannederim son fıkrası, Sayın Kemal 
Demir ve arkadaşının vermiş olduğu takrirle 
(birlikte Genel Kurulca oylandı. Tümüne sâri 
1 nci fıkrayla ilgili bir tadil teklifleri de var 
tahmin ediyorum. Sizin tadil teklifiniz tümüne 

i sâri. Acaba, takririnizin oylanmasını arzu ©di-
I yor musunuz veya oylanmasını arzu ediyorsa

nız, Genel Kurulca 2 nci fıkra hakkında hü
küm sadır olduğuna göre, 1 nci fıkrasının oy
lanmasını mı arzu edersiniz? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başka
nım, 1 nci fıkrası Sayın Demir ve Sayın Hiç-
erimez'in önergesiyle müşterektir, Yüce Ku
rulca kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci fıkrası... 
FERDA GÜLEY (Ordu) — 1 nci fıkrası. 

Yani, oradaki 2 nci fıkrası kabul edilmiştir. 
Sonuncu fıkrayı, EmeMi Sandığı Kanununu il
gilendiren nitelikte olduğunu kabul ederek 
önergemi bu gerekçeyle geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederdin. 
Sayın Güley, önergesini, izahı çerçevesi 

içinde geri aldığını beyan ettiler. 
Maddeyi, kabul Ibuyurduğunuz tadil şek

liyle, oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

43 ncü madde komisyondan geri gelmiş, 
daha doğrusu önergeyi tetkik etmişler ve mü
zakereye vaz'ımı istemişlerdir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, affedersi
niz, 43 ncü maddeyi iade etmedik, bir yan-

I lışhk olmasın. 

BAŞKAN — Bir sehiv olmuştur efendim, 
halen 43 ncü madde komisyondadır. 

Madde 45. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiıştir : 

Çalışma saatleri : 
Madde 99. — özel kanunlardaki hükümler 

saklı kalmak üzere Devlet memurlarının genel 
I olarak haftalık çalışma süresi 40 saattir. 

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil ol
mak üzere düzenlenir. 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur-
I lann, lüzumu haljnde çalışma süresinin üstünde 

de çalışmaları mecburidir. Fazla çalışan süreler 
yıllık izan süresine eklenir. Ancak eklenen süre 
yıllık izin süresinin yarısını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 8 aded deği
şiklik önergesi verilmiştir. 

Söz alan sayın üyeler: Sayın özgüner, Ars-
lan, Çetmkaya, Uğrasızoğlu, Demir, H."$;erimez, 
Şener, Kodamanoğlu, Baytürk, Karagözoğlu, ös-

V 
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denoğlu, Yenipmar, Akova, Kılıç, Kitaplı, Mü-
derisıoğlu, Başer. 

Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Madde üzerinde iki sebeple söz almış bulu

nuyorum : 
1. Haftalık çalışma süresinin 40 saata yük

selmesi' ve Cumartesinin tatile dâhil edilmesi, 
2. Maddenin son fıkrası olan, «Kurum âmir

lerinin gerekli yöreceği memurların, lüzumu ha
linde çalışma süresinin üstünde de çalışmaları 
mecburiyetit,» fıkrası, 

Evvel emirde, bu hafta tatili ve çalışma sa
ati süreleri üzerinde durmak isterim. 

Arkadaşlarım, Cumartesi bünü öğleye ka
dar mesai, öğleden sonra tatil idi, Pazar tatil, 
yan.̂  1,5 bün. Bu haliyle dahi Türkiye'de bay
ramların, hafta tatillerinin yekûnunun bir hay
li kabarık olduğunu iddia etmekte idik. Geliş
memiş olan Türkiye'de şimdi, hafta tatilimi 1,5 
günden 2 güne çıkarmak suretiyle bayram ta-
tilleriyle beraber hafta tatillerinin yekûnu, eğer 
yanlış yapmadıysam yılda 160 günü geçiyor ar
kadaşlar. 

Arkadaşlarım misal veriyor; Cumartesinsn 
tatil olduğu ileri memleketleri, Avrupa ve Ame
rika'yı. Ama, onlar meselelerini halletaniş. Me
selelerini halletmiş milletlere sadece hafta ta
tili bakımından uyalım, ama bsrçok meselelerde 
onların o derece gerisindeyiz ki... Ama onların 
ilerisinde olduğumuz bir cihet var; Bayramları
mız. 

Arkadaşlarım, bayram yapılır ama, tatil ya
pılmaz. Dinî bayramlar hariç, diğer bayramlar
dan bir veya ika millî bayram ele alalım, öyle
sine çok bayramlarımız var ki... Hafta ortasına 
gelen bayramın, hele hafta ortasına gelmesi se
bebiyle, resmen tatil olmasa dahi - bilhassa okul
larda görüyoruz - bütün hafta tatil olarak ka
patılıyor ki hakikaten oturup, bunu uzun uzun 
düşünmek lâzım. Türkiye, bayramları ve tatil-
leriyle çokça giinlerj kapatmış, yani bayram 
cenneti Türkiye, ama aslında cennet değil, bay
ram cenneti. 

160 günün üstünde bayram yapan memleket 
gösteriniz de, ondan sonra Cumartesi, Pazar 
Amerika, Avrupa tatil yapıyor diye biz de ta
tile girelim arkadaşlarım. Yani, sadece memuru 
değil. Şüphesiz memurun mesaisiyle ilgili bütün 

özel sektör de dâhil olmak üzere, bütün çalışan 
hayatı nazarı itibara alırsak, Cumartesiyi de ta-
trıle sokmak, bayramların bu derece çok oldu
ğu Türkiye'de, hayatı iyice sekteye uğratır ve 
âtıl bir hayatın devamını sağlar arkadaşlarım, 
hatalıdır bu. 

Bu sebeple, mesai saatlerinin 36,5 dan 40 a 
yükseltilmesini ele alarak arkadaşlarımız: 
«Efendim, kalkınmamış Türkiye'de biz, esasen 
mesai saati 36,5 ken, 40 a yükseltiyoruz.» diyor
lar. Bu da hatalı. Mesai saati'nin bir günde şu 
kadar saatten, şu kadar saate yükselmesi şek
linde getirdiğiniz hüküm tasarının geniş esprisi
ne aykırıdır arkadaşlarım. Memur günde 8 sa
atten 5 gün çalışacak ve haftada 40 saat ede
cek. Bir memurun 8 saat çalışıp da semere ve
receğini iddia etmek, memuriyeti tanımamak 
olur arkadaşlar. Bu derece ağır bir çalışmayı, 
mesai saatinin sonlarında angarya gibi devam 
ettiren bir memurun çalışmasından semere bek
lemek, bu iddiada bulunmak, her halde memuru 
tanımamak olur. 

Semere vermiyeceği halde memuru hapse
der gibi, 8 saat memuriyet odasına hapsedecek
siniz, semere vermiyecek. Bütün bayramlarla 
tatilleri zaten 160 günün üzerine çıkarmışız. Bu, 
memlekete fayda getirmez arkadaşlar. Ben bir 
önerge getiriyorum, önergeme - memurun çalış
ma saatini biraz artırmak öngörülüyorsa - 6,5 
saatten 7 saate çıkarılmasını önerdim. Bu ka
darını bir deniyelim. Eğer, bununla da bir se
mere alınmazsa, belki ayrıca değişiklik hakika
ten faydalı olur. Ama, katiyen Cumartesinin 
tatile değil, hattâ Cumartesiyi topyekûn, şu ge
lişmemiş Türkiye'de, mesai günü olarak kabu
lü gerekmelidir. Benim kanım o. Bu, şüphesiz 
kişisel görüşüm. 

Arkadaşlarım, bu sebeple bu 45 nci madde
nin 1 nci ve 2 nci fıkralarını önergemde; «özel 
kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, 
Devlet memurlarının genel olarak haftalık çalış
ma süresi 39 saattir. Bu süre Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 7 şer saat 
ve Cumartesi 4 saat olmak üzere düzenlenir.» 
şeklinde ifade ettim. İltifat buyurursanız te-
şelckür ederim arkadaşlarım, isabetli olur ka
nısındayım. 

Şimdi, zaman darlığı sebebiyle süratle mad
denin ikinci muhalif olduğum kısmına geçiyo
rum. 

— 590 — 
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Arkadaşlarım, maddenin ikinci kısmı, yani 
son fıkrası bilhassa Anayasaya aykırıdır: «Ku
rum âmirlerinin gerekli göreceği memurların» 
- hangi memurları gerekli görüyorsa, o belir
siz - «lüzumu halinde, çalışma süresinin üstün
de de çalışmaları mecburidir.» diyor. 

Arkadaşlarım, kurum âmirinin keyfi
ne bağlı, bâzı memurlara mesai saati dolar
ken, - hem mesai saatini 8 saate çıkaracaksı
nız - âmir: «Evet, 8 saat bitti ama sen 2 saat daha 
çalışacaksın» diyecek. Niye? Ben lüzum gör-
yorum. Tamamen kurum âmirinin keyfine bağ
lı, hapsetmek istediği bir memuru kanun çerçe
vesinde hapsetmek için âmire bir imkân veri
yoruz. 

Arkadaşlarım, bu kurum âmirinin «gerekli 
göreceği» hal nedir? Hangi memur, bu akşam 
bu gereğin içine girecektir, bilir mi? Saat 17,00 
de hitam bulan mesai saatini, saat 18,00 e çıka
racaksınız, saat 18,00 de de anasına, babasına 
veya evlâdına, karısına «Ben saat 18,00 de ev
deyim, filân yere gidelim...» diyecek. Yok, di
yemez artık bundan sonra. Belki, âmirinin lüt
fedip «2 saat daha yerinde otur. 2 saat daha 
çalışacaksm» diye, devamlı zulmüne mâruz kal-
mıyacağım bilemez memur. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, sonuçlandırır 
mısınız efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, iki kısma ayırmak suretiyle izah 
etmeye çalıştım. Şimdi toparlıyayım, öner
ge üzerbıde yine konuşacağım. 

Arkadaşlarım, bir âmirin, memurunu böyle
ce canı isterse hapsedebileceği bir madde geti
riyorsunuz. Bu, âmirin keyfine bağlıdır. Ana
yasanın 42 nci maddesi sarahaten «Angarya 
yasaktır» diyor. Angaryadır, çünkü, işçinin faz
la mesaisinin ücretle karşılandığı Türkiye'de, 
âmirin keyfine göre memura «Bugün sen faz
la çalışacaksın» diye, karşılıksız külfet getiren 
bir tasarı karşısındayız. Karşılığı nedir? Kar
şılığını koymuşlar: «Bu çalışma süresinin üstün
de çalışmaları mecburidir. Fazla çalışılan 
süreler, yıllık izin süresine eklenir. Ancak, ek
lenen süre, yıllık izin süresinin yarısını geçe
mez.» 

Yıllık izin süresi 30 gündür. Yansını geçe
mez, yani 15 günü geçemez. 

Arkadaşlarım, çalışma saatlerinin yekûnu, 
360 küsur gün içinde, eğer bu 15 gmü aştıysa 

ne olacak? Aştıysa aştı efendim. Memur böyle 
çalışmış, çünkü, âmir emretmiş. Bu, düpedüz 
Anayasanın 42 nci maddesine aykırı. Şimdi kar
şılıksız çalışma angaryadır, ama karşılığını 15 
gün olarak veriyorsunuz. Ya çalıştığı mesai 
saatlerinin yekûnu, çalışma saatini günde 8 
saat olarak ayarlarsanız, 8 saat 15 günü 8 saat
le hesabedin, şu kadar gün fazla çalışacaktır, 
fakat bu ya 16, ya 17 günü (karşılıyorsa; «Ne ya
palım efendim kanun böyledir» demek angar
yadır. Anayasanın 42 nci maddesine saraha
ten aykırıdır arkadaşlarım. Yani, her hali ile 
bu madde çalışma saati bakımından zararlı
dır. Fazla mesai, kuruma semere getirmez. 

Keza, Türkiye'de bayramın ve tatillerin faz
la olduğu nazarı itibara alınırsa, 160 günü aşan 
bir tatil müddeti içinde şu Cumartesiyi de ta
til yapmak, gelişmemiş Türkiye'de gelişmiş 
ülkeleri sadece tatillerde nazarı itibara almak 
isabetsizdir. 

Anayasanın 42 nci maddesi sarahaten an
garyayı yasak etmiştir M, karşılıksız mesai 
angaryadır.. «Angarya yasaktır» dediğine gö
re,, biz 15 günle çerçeveleyeceğiz, fazla mesai 
15 günü geçerse açıkça angaryadır. Bundan 
şiddetle kaçınmak isabetli olur kanaatindeyim. 
Arkadaşlarımın bunu değerlendirmesini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, buyurun. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

aziz arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan arkadaşım mühim ko

nulara temas etti. Cumartesinin tatil olması
na ben de karşıyım. Hem kalkınmaktan, ilerle
mekten, hem de dinlenmekten bahsediyoruz. Şa
yet Cumartesi tatil oluyorsa benim de kendi
me göre bir önergem vardır, bu duruma göre 
vermiştim. 

Şu cümlelerimi, Devletin temel düzenine ay
kırı düşen bir görüş olarak almamanızı istirham 
edeceğim :. 

Anayasanın 19 ncu maddesi her vatandaşa 
ibadet hürriyeti vermektedir. Hıristiyan âlemi 
uğraşa uğraşa haftada bir gün olan ibadet 
gününü tatil yapmışlar, sabahleyin hamamını 
yapmışlar, güzel giyinmişler kiliseye koşmuş
lar. Bizler de Avrupa'ya uymuşuz Pazar gününü 
tatil yapmışız. Benim itirazım yok.. Garba uy
mak istiyen bir millet bunu yapmıştır; normal. 
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Şimdi bir de Cumartesi günü var. Cumarte
si günü de bildiğiniz gibi, yahudilerin bayra
mıdır. Onlar da o gün tatil yaparlar. Şayet Hı
ristiyanların ve Yahudilerin ibadet günlerini 
tatil yaparak rahat rahat havrasında, kilisesin
de ibadet yapmasını sağlamak gayreti gütmü
yorsa - ki, bu tabiî haktır - benim €uma günü 
tatil teklifim yok. Ancak, Anayasanın verdiği 
ibadet hürriyetini «Aziz kardeşim ben seni me
mur yaptım, memur yaptığım için camie gön-
dermiyeceğim» diyerek onu camiden ayrı tut
maya hakkımız olmadığını belirtmek istiyo
rum. 

Bu itibarla bizim kullandığımız namaz vakit
leri saati güneşe göre olduğu için, Erzurum'da 
Cuma namazı saat 11 de kılınırken, İzmir'de 
saat 12 de kılındığı hepinizce malûm olduğuna 
göre; bir Devlet memuru vazifesini terk ederse 
emaneti suiistimale girdiğine göre - ki, o gidi
yor diğer memur vazifesinde kalıyor - kanunda 
bir sarahat bulunması için güneşe göre, yani 
alaturka saate göre namaz vakitlerinin geldiği 
yerlerde daire âmirleri tarafından Cuma nama
zı için «istiyen memurlara bir saate kadar izin 
verilir» diye bir hüküm konmasını teklif ettim, 
önerge verdim. 

Bunu niçin söylüyorum? Çünkü, daire âmiri 
«ben göndermemiş olayım» diyerek şimdiye 
kadar malûmunuz ki, bütün namaz kılmak isti-
yenlere izin veriyorlar. Ben, belli bir vukuatı 
kayıtlara bağlamak istiyorum. Çünkü, daire 
âmiri her zaman müşkül durumda kalıyor. Mü
fettiş geldiği zaman, bir âmir geldiği zaman 
«Aman efendim, işte bir yere gönderdim» di
yor. Gittiği yer belli; camiye gitti. Ama kor
kuyor. 

işte bunun için... 

HÜSEYİN YENlPINAR (Tunceli) — Bu 
lâiklik ilkesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

SAMI ARSLAN (Devamla) — Lâiklik ilke
sine aykırı değildir. Anayasanın 19 ncu madde
sine «ibadet hürriyetini» koyan biziz. Anayasa
ya ibadet hürriyetini koyacaksın, sonra da lâ
ikliğe aykırı diye bir memuru camiye göndermi-
yeceksiniz. Olmaz arkadaşlarım. Çünkü, Cuma 
nama» cemaatle kılınmağa mecbur olunduğu 

için - diğer namazlar için bir şey demiyorum -
yalnız Cuma namazı için. Ankara'da şimdi sa
at 12,05 te kılmıyor. Bak burada izin istemez. 
Burada normaldir, ama öyle bir yer var ki, me
sai saatine rastlıyor. Onun için bu konuyu dik
kate almanızı memleket namına faydalı buldu
ğumdan istirham edeceğim. 

Çalışma süresinin 40 saat olmasına tarafta
rım. Ancak, Cumartesinin tatil olmasına taraf
tar değilim. Fazla mesaiye ben de karşıyım, yıl
lık izin süresine karşıyım. 

BAŞKAN — Sayın Arslan sonuçlandırır mı
sınız? 

SAMI ARSLAN (Devamla) — Topluyorum. 
Yıllık izin süresi; Erzurum'daki Izmir'li bir 

memurun, 10 yılını doldurmadığı için, aldığı 
20 günlük izinin 10 günü gidiş geliş için yolda 
geçtiğinden, bu zavallı adam yorgunluğunu gi
dermek için izine gitmiş olduğu halde, aslında 
bir yorgunluktan başka bir şey çekmiş değildir. 
Yolda geçen müddetin izine ilâvesini istirham 
edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu getirilmiş olan kanun tasarısında 45 nci 
maddeyi en reformist bir madde olarak kabul 
ediyorum. Bilhassa çalışma düzenini çok iyi 
ayarlamış, haftada 2 gün. tatil yapmakla memu
ru hem güçlü kılmış, hem de memurun istiraha-
tini sağlamıştır. Memurdan randıman bekliyor
sak bu 2 günü çok normal kabul etmemiz lâ
zım ki, 5 günü çalıştıralım. Esasen bundan ev
vel çalışma müddeti 36 saat iken bu tasarı ile 
40 saate çıkarılmıştır. Binaenaleyh, zaman ba
kımından bu kanun memura munzam çalışmayı 
getirmiştir. Diğer milletler bunu gayet güzel 
halletmişlerdir. Almanya tekâmül etmiş bir 
memleket, bunu gayet güzel uyguluyor ve çok 
iyi netice alıyor arkadaşlarım. 

Ben bu maddenin yalnız 2 nci fıkrasına mu
halifim. O da şu : 1961 Anayasamızın 42 nci 
maddesi «angaryayı» yasak etmiştir. Bu kesin 
hüküm karşısında memurun ücretini vermeden 
ve fikrini almadan çalışmaya icbar edilmesi 
mümkün olamaz. Senelik izine ilâve edilen sınır
da kesin hükme bağlanmakta «senelik izinin ya-
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rısını geçemez» denilmektedir. Âmir, memurun 
fazla çalışmasını istiyecektir. Bu müddeti aşa
bilir. Binaenaleyh, aşan müddet için ya ücretini 
ödememiz lâzım, yahut izine ilâve etmemiz lâ
zım. Esasen iş kanunlarımızda da farklı çalış
malar için % 50 zamlı, pazar tatileri için de 
% 100 zamlı ödemeler öngörülmüş ve bu sistem 
uygulanmaktadır. Kamu hizmetlerinde işlerin 
süratle yürütülmesi için işanalizlerinin yapıla
rak ihtiyaçların ona göre tanzimi gerekir. Ça
lışacak memurun randımanlı olması buna bağlı
dır. 

Bu maddedeki hükmün değişmesi halinde 
âmir, memuru daima bir baskı altında tutacak
tır. Bu da memur - âmir arasında bir geçimsiz
liği meydana getirecektir. Benim temennim, ve
rilmiş olan önergelere göre bu hükmün kaldı
rılmasıdır. Fazla mesai için ya ücret ödiyece-
ğiz, yahut da bu hükmü kaldıracağız. 

Diğer hükmü yerinde buluyorum. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
45 nci maddenin değiştirdiği 99 ncu madde 

çalışma saatlerini düzenliyor. Haftalık çalışma 
süresi 40 saate çıkıyor ve bir hafta jşinde Cu
martesi Pazar günleri tam tatil oluyor. 

Bu maiddenin prensibine karşı değiüim, ama 
eğitim, öğretim kurumları bakımından büyük 
mahzurlar tevlidedebileceğj kanaati içinde bu
lunuyorum. Durumu Yüksek Komisyona ve Hü
kümete arz etmekte fayda vardır. Yalnız Komis
yonumuz ve Hükümetimi lütfen dikkat ederler
se bu hususu açıklamak istiyorum. 

Türkiye'nin şartlarına göre memleketimizde 
liselerimrı-rin % 59 u çift öğretim yapmaktadır. 
Ortaokullarımızın % 41 i çift öğrettoı yap
maktadır. Bugün liselerin sayısı, teknik okul
larla birlikte, hatttâ öğretmen okullarını da ka
bul edecek olursak, 600 e yaklaşmaktadır. Orta
okulların sayısı da 1 500 ü geçmiştir. Bu okul
larda haftalık bir program uygulanır. Okulları
mız çift öğretim, hattâ üçlü öğretıon sebebiyle 
sabahlan saat 8 de ve bazan 8,30 da öğretime 
başlarlar, akşam saat 17 ye kadar öğretim de
vam eder. Bir kısım büyük şehirlerimizde gece 
öğretimi yapan ortaokullar, liseler ve ticaret 
liseleri mevcuttur. Bu okullarımızdaki öğretim

de gece saat en az 22 ye, 22,30 a kadar sürmek
tedir. 

Şimdi biz, bütün okullarımızda Cumartesi 
günü yapılan öğretimi kaldırıp diğer günlerin 
saatlerine eklediğimiz takdirde çok daha deği
şik bir durum olmaktadır. Sabahleyin saat 8 de 
öğretine başlryan okul saat 7 de öğretim yap
mak durumunda kalacaktır veyahut da akşam 
17 de öğretimini bitiren ikili üçlü öğretim ya
pan okullar, saat 18 e kadar okulu sürdürmek 
durumunda kalacaklardır. 

Aynı zamanda, arkadaşlarımız biraz evvel 
temas ettiler; ilkokullarımızda halen haftada 
28 saat fiilen ders okutulmaktadır, öğretmen
ler kurulu toplantılarını falan hesabederseniz, 
ortalama 30 saati bulur. 30 saati 5 güne taksici 
ederseniz ilkokullarda günde ortalama 6 saat 
öğretim yapmak gerekir. 

Bugün liselerimiz ve hattâ ortaJokullarımuı 
elektriği olmıyan Anadolunun küçük kasabala
rına, köylerine kadar yayılmış vaziyettedir. Bir 
kış gününü tasavvur buyurunuz; «Eylülden itiba
ren günler süratle kısalmaya başlar ve Kasım 
sonuna kadar devam eder, Aralık ayı aynı şe-
kl'lde bu uzun günlerle geçer. Bu takdirde ikili, 
üçlü öğretim yapan okullarımızda gece saat 
13 e kadar öğretim devam edecek demektir. 
Elektriği olmıyan bir kasabada bir ortaokulda 
saat 18 de kalabalık bir sınıfta öğretim yapma
nın ne demek olduğunu tasavvur buyurmak bu 
maddenin eğittim, öğretim kurumları bakımın
dan ne kadar müşkülât doğuracağını ortaya ko
yar kanaatindeyim. 

Keza, ilkokullarda da 6 saatlik öğretim ol
ması yüzünden - çift öğretim olduğunu da tabiî 
düşüneceksiniz, ilkokullarda da çift öğretim bir 
hayl:i çoktur, % 50 den az değildir - küçük 
yavruların sabahleyin saat 6 dan itibaren okul
lara nasıl gedebileceği, akşamın 5 ine, 6 sına 
kadar nasıl kalabileceği oldukça müşkülât arz 
etmektedir. 

Ben öyle tahmiın ediyorum ki; bu madde ted
vin edilirken bâzı kurumlarla, bilhassa Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ilgili kuramların ilgilile
riyle gerektiği şekilde temas edilmemiş, madde 
bu haliyle, uygulanması oldukça güç bir şekil
de tedvin edilip getirilmiştir. 

Binaenaleyh, ben bu durumu, Yüksek Ko
misyona arz ediyorum. Şayet Millî Eğitime bağlı 
kurumlarda özel bir durum kabul edilmiyecek 
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olursa fevkalâde müşkül, fevkalâde sıkıntılı ve 
eğitim, öğretimde randımanı fevkalâde düşürü
cü bir netice ile karşılaşacağımızı şimdiden ka
bul etmemiz gerekiır. Randıman zaten düşüktür, 
Wır de bu zaman süresi dolayısiyle randıman 
düşüklüğü olacak olursa, Türk Millî Eğitimine 
bir darbe vurulacaktır kanaatindeyim. 

Bilhassa sene sonunda olan imtihanlar, Cu
martesi günü de kaldırılacak olursa, 1 ay süren 
rmtiihanlarm 4 gününü diğer günlere doldurmak 
suretiyle her gün imtihan ve iki dersten imtihan 
mecburiyeti hâsıl olacaktır ki, bunun da fevka
lâde sıkışık ve mahzurlu bir durum yaratacağı 
kanaatindeyim. 

Bendeniz önerigemde, «Hiç olmaasa Cumar
tesi günleri imtihanların devam edebilmesi» 
kaydının konmasını lüzumlu gördüm. Bu şekil
de hiç olmazsa bununla maddeyi kurtarabilir-
sek, buna olsun şükretmemiz gerekecektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir? Yok. 
Sayın Hiçerimez?.. Yek. 
Sayın Ahmet Şener yazı ile söz sırasını Sa

yın Vahit Bozath'ya verdiğini ifade etmiştir. 
Buyurun Sayın Bozatlı. 

VAHtT BOZATLI (Van) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

45 noi madde sebebiyle söz almak ihtiyacını 
duydum. Tedvin ettiğimiz ve şimdiye kadar gö
rüştüğümüz bu kanunun bütün madedleri, ic
ranın kontrolü altındaki, icranın görevine taal
lûk eden hizmetler hakkındaki kuralları ihti
va etmektedir. O itibarla, prensibolarak icranın 
bu konuda, halihazır Anayasamız bakımından 
da adlî kontrol mevcudolduğuna göre, yetkile
rinin elastikiyet arz etmesi ve müessiriyeti te
min için geniş olmasına, etkili olmasına tarafta
rım. Sözlerime başlamadan evvel bu prensibi
mi, bu fikrimi açıklıyorum. 

Saym Hükümet ve sayın komisyon, en çok 
titizlik gösterilmesi icabeden bir hususu dikka
te almamıştır. Ve beni bu madde hakkında ko
nuşmaya icbar eden bu nâkısedir. 

Gördüğüm bu eksiklik şudur; halen Türki
ye'de Devlet memurlarının, haftanın 6 günü de
vamlı olarak 24 saat vazifelerinden ayrılmama
ları değil haftanın 6 gimû. yani haftanın 1 nci 
günü başlayıp 6 ncı günü akşamına kadar vazi
fesinin başından aynlmıyan ve çalışmak mecbu

riyeti karşısında bırakılmış olan memurlar" var
dır. Lütfetsin Sayın Hükümet ve komisyon bu 
maddeye bir kesinlik versin. Bu şekilde gayri-
insani sayılacak çalışma düzenine son verilsin,. 

Ben, bu gayriinsanı çalışma düzeni içinde 
ezilen Devlet memurlarından, şu anda hatırıma 
gelen, bir tanesinin ismini vermekle maksadı
mı açıklamış olacağım. Bunlar cezaevlerinde ça
lışan gardiyanlardır arkadaşlar. Bu maddeye 
mutlaka bir kesinlik vermeliyiz. Aksi takdirde 
şekilde âmirinin emri ile bir memuru haftada 
40 saatten daha fazla çalışmaya mecbur bıra
kan bu hükmün karşısında, bundan böyle de 
bu kimseler haftanın 6 günü evine gitmeksizin 
vazifesi başında, gecesi ile gündüzü ile çalış
mak mecburiyeti karşısında bırakılacaktır. 

Elimu'e, böyle bir gayriinsani düzeni önle
mek için fırsat geçmiştir, tekrar ediyorum, sa
yın Hükümet ve komisyon lütfetsin, bu şekil bir 
uygulamayı artık durdurdun. Zaman zaman bu 
kimselerle karşı karşıya geldiğimiz vakit, ben 
bir hukuk müntesibi olarak, anlatıldığı zaman 
bunların bu çalışma düzeninden utanç duyuyo
rum. Şu vesile ile bu insaf dışı ve insani olmı-
yan uygulamanın bu maddede yapılacak cüz'i 
bir değişiklik ile önlenmesi mümkündür. 

Kanunun çok önemli, teknik konularını gö
rüşüyoruz. Gönül ister ki, Parlâmentonun bü
tün kanatları büyük çoğunluk ile bu konular 
üzerinde eğilebilsin. O imkâna sahip değiliz. 
Bunun için tekrar komisyonu ve Hükümeti ikaz 
etmeye mecbur kaldım. Sayın üyeler beni bu 
noktada bağışlasınlar. Benim bu maddedeki 
söz alışınım sebebi de budur. 

Tasviplerinize arz eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Baytürk. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, elimizdeki ka
nun tasarısına göre çalışma müddeti haftada 
5 gündür. Eski kanunda bu müddet 6 gün idi. 
İkinci fıkraya göre de; âmir lüzum gördüğü 
takdirde bu çalışma saatlerini çoğaltabilir ve 
bu çoğalan saatler de yıllık izinlerinin yarısına 
kadar memurlara hak olarak tanınır. 

Her halde bu kanun düzenlenirken bâzı iş-
kollan nazarı itibara alınmamış olduğu anlaşı
lıyor. Âmir istemese dahi, çalışma mecburiyeti 
olan yerler vardır. Meselâ, fabrikalarda, yüksek 
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fırında, kok fabrikalarında, maden ocaklarında 
çalışan teknik elemanların, mühendislerin hep
si, haftanın değil 5 günü, 7 günü çalışmak mec
buriyetindedirler. 

Şöyle ki, bir maden mühendisi - örnek ola
rak veriyorum - haftanın 5 günü bir defa me
mur gibi çalışmak mecburiyetindedir. Gündüz 
8 saat yeraltındaki ocakla ilgili çalışmalar 
yapar vs bunun geriye kalan kısmında da, 
evinde, yine işinin başındaki gibi, telefonu ile 
işini takibeder ve ocaktaki her hanpi bir arıza, 
istihsaldeki düşüklük, emniyetteki bir noksan
lık yüzünden gece kalkar, ocak elbisesini giyer 
ve işinin başına gider. Dolayısiyle bu 8 saatin 
üzerine bir zamdır. 

İkinci olarak; Cumartesi, Pazar günü, âmiri 
istese de istemese de vazifesinin icabı, işinin de
vamlılığı yönünden mecburi nöbet tutar. 

Bir ocak düşünelim, âzami 4 - 5 mühendis 
vardır, bir teknik elemana, bir mühendise aşağı 
yukarı haftada veya ayda iki defa nöbet sırası 
gelir. Bunun mânası, ayda 4 gün fazla çalışır. 
Ayda 4 gün çalıştığına göre, senede 12 ay var, 
48 gün bu teknik eleman fazla çalışmış olur. 
Halbuki, bu madde «ancak kendisine izin süresi
nin yarısı kadar verilir» demektedir. Yeni bir 
teknik elemandır, 20 gün izni vardır, bunun ya
rısı 10 gün yapar. Biz şimdi bir teknik elemanı 
haftanın 7 gününde, günün 24 saatinde çalıştı
rıyoruz, üstelik Cumartesi, Pazar mecburi nöbet 
tutuyor, âmiri istese de, istemese de işinin icabı 
nöbet tutmak mecburiyetinde ve tutuyor, ama 
senede 48 güne mukabil kendisine 10 gün hak 
tanıyoruz. Bu, daha evvel hukukçu arkadaşları
mızın izah ettiği gibi, mevcut kanunlara aykırı
dır. Şimdi belki Maliye Bakanı; «Bu gibilere 
67 nci madde ile fazla mesai ödenir» şeklinde 
bir cevap vereceklerdir. 

67 nci maddeye gelince; orada da bu husu
sun, bununla ilgisinin çok az olduğunu arz ede
rim. 

Bu itibarla bilhassa fabrika gibi, yeraltı ma
denleri gibi, emniyetle ilgili olarak devamlılık 
arz eden yerlerde çalışan nezaretçi ve bütün tek
nik elemanların Cumartesi, Pazar ve bunun dı
şında kalan günlerin 24 saatinin 8 inde fiilen, 
diğer saatlerinde de dolaylı yollardan iş başında 
olan arkadaşların mesailerinin nazarı itibara 
alınmasını arz eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, Sayın Hiçeri-

mez'in yazılı muvafakati veçhile, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

45 nci madde üzerinde ben de şahsi fikirlerimi 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Memurların haftalık çalışma süresi 40 saat 
olarak tesbit edilmiş. 36,5 saat 40 saate çıkarıl
mak, Cumartesi de bu çalışma süresine eklen
mek suretiyle memurlarımızı yeni bir çalışma dü
zeni içine sokmuş oluyoruz. Ve böylece de Cu
martesiyi tatil olarak kabul ediyoruz. 

Tahmin ediyorum ki, bunu hazırlayan arka
daşlar, memurların sık sık hafta arasında izin 
almak suretiyle vazifelerinden ayrılmamalarını, 
Cumartesi günü özel işlerini halletmelerini ve 
haftanın diğer günleri daha iyi çalışmalarını göz 
önünde tutmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, medeni memleket
lerde Cumartesi tatildir ve bu memleketler bu
nun hiçbir zararını görmemişlerdir. Memurun 
dinlenmesi bakımından faydası olduğu kadar, 
iç turizmin gelişmesi ve inkişaf etmesi bakımın
dan da faydalı olduğuna inanıyorum. Bu husus
ta muhtelif arkadaşlarımın muhtelif fikirleri 
var : «Efendim, bu geri kalmış milletler için uy
gun olmayabilir» diyen arkadaşlarımız olduğu 
gibi, bunun faydalı olduğunu iddia eden ve sa
vunan arkadaşlarımız da var. Ben Cumartesi 
günlerini tatil kabul eden memleketlerde çalış
mış, hizmet vermiş bir arkadaşınız olarak Cu
martesi gününün tatil olmasının faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Bu, fayda getirecektir, zararı ol-
mıyacaktır, memuru yeni bir düzende, yeni bir 
reform havası içinde çalışmaya teşvik edecek 
ve sair günler çalışması kısılmayacak, bilâkis 
artacaktır. Memurun çalışmasını, Cumartesi gü
nünün tatil olup olmaması kısmaz. Eğer o me
murda çalışma şevk ve arzusu almış olduğu pa
ranın karşılığını hizmetle ödeme fikri, iradesi ve 
hevesi varsa, Cumartesi gününün tatil olması 
onun çalışma hızını kısmıyacak, bilâkis teşvik 
edici mahiyette olacaktır. Binaenaleyh, buna 
taraftarım. 

2 nci fıkraya gelince: Âmirlerin memurları
nı fazla mesaiye, fazla çalıştırmaya mecbur, yani 
«Memurun çalışma süresinin üstünde çalışmaya 
mecburdur.» denen hükmün karşısındayım. Ne
den? 

Şfmcti bâzı arkadaşlarım bunu, Anayasal yön
den izah ettikleri için o yöne girmek istemiyo-
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rum. Ama, sevgili arkadaşlarım, tüm memur
ları değil, bir kısım ve dilediği memurları ça
lıştıracak. Bunlar kemdir acaba ve ne yapa
cak? 

Muhterem arkadaşlarım; (istisnalar kaideyi 
bozmaz) ama bizzat kaidenin mezarıdır. 

Binaenaleyh, bir kısım memurlar fazla me
saide âm'Mn gösterdiği müddette çalışacaklar 
ve bu çalışma süreleri, yıllık izin sürelerinin ya
rısını geçmemek üzere izinlerine eklenecek. 

Benim aklıma şöyle bir şey geldi dersem aca
ba yanlış düşünmüş olabilir miyjm? Bâzı me
murların izinlerimi 15 gün daha uzatabilmek 
için bir «formüldür» dersem acaba, beni ayıp
lar mızmız, yahut, «yanlış düşünüyor» mu der
siniz?. Bu, bir fikir, benim aklıma geliyor. 

Mallı terem arkadaşlarım; bu 2 nci fıkranın 
tatbikatı faydalı olmıyacak, birtakım huzursuz
luklara ve birtakım çekişmelere ve birtakım, 
«efendim, falanca kayırıldı.» yahut da, «falanca
yı fazla çalıştırmak suretiyle âmiri ona kızıyor, 
ona sıkıntı vermek istiyor.» falan gibi birtakım 
söylentilere sebebiyet verecektir. Diğer hukukî 
tarafını izah etmiyorum, pratik hiçbir faydası 
yoktur, bir kısım memur arkadaşların daha faz
la çalıştırılmasının. 

Fazla mesai müessesesini de, burada bâzı mü
esseselerin bütçeleri geçerken görüyoruz, «üre-
tim:i veya müessesenin kazancını artıracaktır.» 
diye fazla mesai yapılıyor, Devlet Bütçesinden 
milyarlarca para vermek zorunda kalıyoruz. 

Binaenaleyh, bu tip fazla mesainin ne mü
essese için, ne de memur için faydası yoktur. 
Bu 2 nci fıkranın karşısındayım, buradan çıkar
tılmalıdır, pratikte hiçbir faydası y>ok, aksine 
(huzursuzluk yaratacak ve huzursuzluk getire
cektir. izinin 15 gün uzatılmasının da bir fay
dası yoktur. Bu bakımdan 2 nci fıkranın kar
şısındayım ve Sayın Komisyonun bu 2 nci fık
rayı buradan, ileride huzursuzluk doğurtmamak 
ve memurlar arasında huzursuzluk yaratmamak 
i.ıin, kaldırılmasına yardımcı olmasını diler, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, 3 aded kifayeti mü
zakere takriri gelmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan; bu maddeyi, 
verilen takrirleri tekrar gözden geçirerek, bir 
kere daha tedkika tabi tutmak üzere Komisyo
na iadsieıi rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, 45 nci maddeyi, ki
fayet takrirlerinin okunmak üzere bulunduğu 
bir anda, takrirlerle beraber geri istemiştir. 

45 nci madde, tadıil teklifleri ile birlikte, ko
misyona verilmiştir, efendim. 

Madde 46. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yıllık izin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık 

izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on 
yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıl
dan fazia olanlar için 30 gündür. 

BAŞKAN — Maddenin tadili ftle ilgili 4 tak
rir vardır. 

Madde üzerinde söz almış bulunan sayın üye
ler: Enver Akova, Mehmet Arslantürk, Âdil 
Turan, Mustafa Rona, Müderrisoğlu, Yenipmar, 
Aygün. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan ; 46 nci madde de 45 nci maddenin hemen 
hemen aynı. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin de 45 
nc\ madde ile ilgili bulunduğu ileri sürülmek
tedir. 

Komisyon aynı. kanaatte mi efendim? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan; aynı kanaat
teyiz, bu maddenin de geriverilmesini talebe-
diyoruz. 

BAFKAN — Komisyon 46 nci maddenin 45 
nc.'« madde ile ilgili bulunduğunu beyan etmek
tedir. Bu sebeple bu maddeyi müzakereye vâz'-
etmiyorıız. 45 nci madde Komisyondan geldik
ten sonra müzakere edilecektir. 

Madde 47. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 105 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değişifcrilmiştir : 

izin süresinin sonunda hastalıklarının devam 
ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tes-
bit edilenlerin izinleri bir katma kadar uzatı
lır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmiyen Devlet 
memurları hakkında emeklilik hükümleri uygu
lanıl*. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeni
den kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tes
hil; edilirler tekrar görev almak istedikleri) tak
dirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle ata
nırlar. 
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BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde 2 tak
rir var. 

Görüşmek istiyen sayın üye? Henüz yok. 
Sayın Kılıç, buyurun. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Bu maddenin 2 nci fıkrası üzerinde durmak 

istiyorum. Diyor ki; izin süresinin sonunda has
talıklarının devam ettiği resmî sağlık kurulla
rının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri, bir 
katma kadar daha uzatılır. Bu sürenin sonun
da iyileşmiyenlerin hakkında emeklilik işlemi 
yapılır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İzin süresi 30 gündür, 30 gün sonra bir 30 

gün daha vereceksiniz; iyi olmazsa emekli ya
pacaksınız. Sonra, arkasından 2 nci fıkra geli
yor; ne diyor? iyileştiğini sağlık kurulu ra
poru ile tesbit edenler tekrar hizmete alınır
la.'. 

Arkadaşlar; bunun içinden çıkılmaz, yaz -
boz tahtası gibi, memurun şahsi dosyası kar
makarışık olur. Bunu hazırlıyan arkadaşları
mızla biraz konuşmak arzu ederdim, nasıl 
halledilir, nasıl bunun içinden çıkılır? 30 gün
de emekli, 30 gün sonra git bir rapor daha al, 
hastane kapılarında millet birbirine karşı... 
Artık, söylemek istemediğim kelimeleri çok 
dikkatli kullanmak istiyorum ama, rahatsız 
oluyorum, birtakım gidip gelmelerle beraber 
bugün emekli, ertesi gün hizmete, bugün emek
li ertesi gün hizmette, yeri kapandı, kadrosu 
kapandı,, yok açalım. 

Başta Sayın Bakan olmak üzere herkes bun
dan mutazarrır olacak. Hastanelerde doktor
lar ona buna rapor vermekten, Devlet memuru
na rapor vermekten başını alarnıyacak ve bu 
işin içinden çıkamıyacak. Bu maddenin 2 nci 
fıkrasının tatbikatı bizim memleketimizde bir 
defa işlemez, başka memlekette de yoktur böy
le bir şey. 30 günde adam iyi olmadı, yani na
sıl söyliyeyim. Faraza, izin süresinin sonunda 
adam grip hastalığına yakalansa, 15 - 20 gün 
sürüyor, bu nasıl olacak? 

Sayın Başkan; ben komisyondaki arkadaş
larınım, bunun üzerinde konuşacak arkadaş
larımın konuşmasına dahi zaman kaybı bakı
mından yer vermemek memleketin gerçekleri
ne ve tatbikata uygun bir şekilde düzeltmek 
maksadı ile geri almalarını istirham ediyorum. 

Çünkü, 400 bin memur var, bir kurumun 
daima üçte bir memurunun izinde olduğunu ka
bul etsek ve bunların da faraza % 5 nin böyle 
bir durumda kaldığını hesaba katsak, senede 
belki 8 - 1 0 bin memurun bu şekilde emeklilik 
işleminin tazelenmesi veya emekliliğe tâbi tutul
ması suretiyle Devleti ve personel dairelerini 
ve kendilerini mutazarrır ve rahatsız edecektir, 
hüsnüniyetine rağmen rahatsız edecektir, elin
de olmıyan sebepler dolayısiyle rahatsız ede
cektir. Bence bu maddenin 2 nci fıkrasının tat
bikatı, bütün Devlet mekanizmasını son de
rece rahatsız edecektir. Ayrıca, memurun şah
si dosyası kabaracak, hastanelerdeki iş hacmi 
artacak ve emekli olduğu için maaş ödenecek, 
bu sefer Emekli Sandığı da bunun içine gire
cek. Hülâsa; emekliye sevk etmek, geri almak; 
tekrar emekliye sevk etmek tekrar vazifeye 
iade etmek, tekrar emeklilik.. Bunun tatbika
tı faydalı olmıyacaktır. 

Saygılar sunarım. 

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

BAŞKAN — Efendim, bir iki arkadaşımız 
daha var, müsaade buyurmaz mısınız? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — 'Sayın Başkan; zanendiyorum ki, bu 
konu izah edilirse arkadaşlarımızın tereddüt
leri gider. 

BAŞKAN — Beki efendini, buyurun. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Görüştüğümüz tasarı 657 sayılı Kanunda de

ğişiklik getiren tasarıdır. Binaenaleyh, 657 sa
yılı Kanundaki hangi maddenin, hangi fıkra
sı değişmiş, hangi fıkrası değişmemiş, bunu 
tetkik edip ve neticesinin ne olduğu anlaşıl
madan, arkadaşlarımız sadece değişiklik üze
rinde, yani şimdi görüşülen maddedeki hük
me bakarak mütalâa beyan ettikleri için bir 
çok tereddütler hâsıl oluyor. Bu tereddütleri 
gidermek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Devlet hizmetinde, memuriyette 3 türlü, hat
tâ 4 türlü izin vardır: Birisi, yıllık izin, diğeri 
mazeret izni, diğeri de hastalık izni, yani baş
lıca 3 türlü izin var. Bir de «maaşsız izia» diye 
- ki, bu kanunda geçti - dışarı giderken «maaş-
sız izinli» sayılır, 5 yıl müddetle falan,.sabahle
yin müzakere edildi. 
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Şimdi, konuştuğumuz maddenin yıllık izin
le bir ilgisi yoktur. Bu madde,, hastalık iznini 
tedvin eden ve 657 sayılı Kanundaki «hastalık 
izni» maddesinin sadece bir kısmını değiştiren 
maddedir. 

Bu sebeple, hastalık izni maddesini 657 sa
yılı Kanundan aynen okuyorum: 

«Madde 105. —» Devlet memurlarına hasta
lıkları halinde, verilecek raporlarda gösterile
cek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına do-
kunulmaksızın aşağıdaki esaslar dairesinde izin 
verilir. 

A) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) hizmeti olan
lara 3 aya kadar 

B) 5 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) 
hizmeti olanlara 6 aya kadar, 

C) 10 yıldan daha çok hizmeti olanlara 
12 aya kadar, 

Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi, 
uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has
talığa yakalananlara onsekte aya kadar, 

izin süresinin sonunda hastalıklarının de
vam ettiği resmî sağlık kurumlarının raporuy
la tesbit edilenlerin izinleri, bir katına ka
dar daha uzatılır». 

Şu halde beş yıllık memur üç ay raporla izin 
alır, hastalığı geçmemiş ise üç ay daha alır. 

Maddeyi okumaya devam ediyorum: 
«Bu sürelerin de sonunda iyileşmiyen Dev

let memurları hakkında emeklilik hükümleri 
uygulanır. Bunlardan, bu kanunda ve snıfımn 
özel tüzüğünde gösterilen sağlık şartlarını 
yeniden kazandıkları re^mî sağlık kurulların
ca tesbit edilenlere, tekrar görev almak iste
dikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine ön
celikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dola
yı bir kazaya uğrıyanı veya bir meslek has
talığına tutulan Devlet memurları, hizmet sü
releri ne olursa olsun, iyileşinceye kadar izin
li sayılırlar». Eski madde bu. 

Şmidi 47 nci madde «105 nci maddenin 2 
nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» 
diyor: «izin süresinin sonunda hastalıklarının 
devam ettiği resmî sağlık kurullarının rapo
ru ile tesbit edilenlerin izinleri bir katma ka
dar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da..» 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — özür dilerim 
Sayın Bakan, hastalık izniyle yıllık izini karış
tırdım. 

| MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) —. Hastalık izni efendim. Madddenin mat-
lâbı, «Hastalık izini». 

«..İyileşmiyen Devlet memurları». işte 
«İyileşmiyen» görüyorsunuz, «iyileşmiyen dev
let memurları hakkında emeklilik hükümleri 
uygulanıl'. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını 
yeniden kazananları resmî sağlık kurullarınca 
yeniden tesbit edilenler tekrar görev almak is
tedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine ön
celikle atanır lar.» 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Tamam, taman 
Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi görüyorsunuz,, tereddüdü mucip 
bir durum yok. Yani, yıllık iznini alır otuz gün, 
ondan sonra hastalanır ve iadeyi afiyetle tek
rar gelir tekrar gider; o mevzubahis değil. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımı aşağıdaki 
fıkra, yani «iyileşme» fıkrası 788 sayılı Memu
rin Kanununda dahi vardı. Orada diyor ki; 
«Bilâhara iadei afiyet ettikleri resmî etıbba
nın raporuyla sabit olanların müktesep huku
ku avdet eder». Bu maddenin buraya aynen 
yazılması ve yeni dil ile ifadesinden ibarettir. 
Binaenaleyh, zannediyorum ki arkadaşlarımızın 
tereddütleri izâleeldimiştir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın izahları karşı
sında Sayın Enver Akova görüşecekler mi? 

ENVER AKOVA (Sivas) — Hayır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Baha Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Hakikaten Sayın Bakanın meseleyi etraflı

ca izahatından evvel bendeniz de tereddüte düş
müş idim; ama maddenin tümü okunduktan ve 
Sayın Bakan izahat verdikten sonra bu mad
denin yerinde olduğu ve bundan evvelkilere 
nazaran memurlara sıhhi yönden daha büyük 
imkânlar sağladığı ve bu maddenin aynı şekil
de kabul edilmesinde fayda olduğu kanaat ve 
mülâhazasını arz etmek isterim. z 

Benim kanaatim odur ki, zaten de öyledir, 
bir memur üç ay istirahat aldığı zaman iadeyi 
afiyet ettiğini yine bir raporla tevsik edip es
ki vazifesine başlamak zorundadır. Bu madde 
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bundan evvelkilerine nazaran memurlara bil
hassa hasta olan memurlara, daha geniş imkân
lar getirmektedir. Maddenin aynen kabulünü is
tirham eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanımın izahatı yerindedir ve haki

katen esas maddeyle beraber okunduğu zaman 
bu anlamı çıkartırız. Yalnız, Komisyonda da 
ısrarla üzerinde durmuştuk ve burada da arka
daşlarımın anlayış şekliyle de şu kürsüde dile 
getirildi ki, «izin» kelimesi oraya tek başına 
konursa, hemen senelik izin akla gelmektedir. 
Benim Komisyondan istirhamım; bu maddenin 
«İzin süresinin sonunda . . . » diye başlıyan iba
resi «Hastalık izni süresinin . . .» diye tashih 
edilirse tatbikatta da en ufak aksaklığa raslan-
mıyacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sayın 
üye yok, takriri okutuyorum efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Bu iza-
Tıattan sonra takriri geri alıyorum. 

3. — Gruplar temsilcilerinin, 3.7. 1970 Cu
ma günü saat 14,30 - 19,00 arasında çalışma ya
pılmasına, Cumartesi ve Pazar günleri çalışma
lara ara verilerek 6.7. 1970 Pazartesi günün
den itibaren yine saat 10,00 - 13,00 ve 14,30 -
19,00 arasındaki çalışmalara devam edilmesine 
dair önergeleri 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin 3 . 7 . 1970 Cuma günü saat 

14,30 da başlamak ve saat 19,00 a kadar deva
mına; Cumartesi ve Pazar günleri çalışmalara 
ara vererek Pazartesi saat 10,00 dan itibaren 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu takririni 
geri aldıklarını ifade ettiler. Şu halde madde
miz takrirsizdir; 47 nci maddeyi oylarınıza... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan; Komisyon, şifahen olarak vermiş 
olduğum teklife uyuyor, lütfen sorarmısınız.. 

BAŞKAN — Bizde teklif yok, Başkanlıkta 
teklif yok.. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Efendim, o halde Komisyonun fikri sorulmak 
suretiyle teklifimin nazarı itibara alınarak tat
bikatı kolaylaştıralım.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Komis
yondan sorulsun Sayın Başkan. Lütfedersiniz.. 

BAŞKAN — Sorulur mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUE EREZ (Kü

tahya) — Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUE EREZ (Kü

tahya) — Hayır, teklif varsa konuşacağım.. 

BAŞKAN — Yok efendim, bizde teklif yok.. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Bir saniye efendim, yazılı olarak hazırlıyalım.. 

BAŞKAN — 47 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

eski karar gereğince çalışmalara devam edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi adına C. H. P. adına 
Kastamonu Milletvekili Trabzon Milletvekili 

Sabri Keskin Ahmet Şener 
Güven Partisi adına 
Konya Milletvekili 

Vefa Tanır 

BAŞKAN — Genel Kurulun aralıksız çalış
masından mütevellit bir tatile lüzum görülmüş 
olacak. 24 . 6 . 1970 gün ve 110 ncu Birleşimde 
alınmış olan (karar baki kalmak üzere 3.7.1970 
Cuma günü saat 10,00 - 13,00 birleşiminin ya
pılmaması suretiyle 14,30 - 19,00 birleşiminin 
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yapılması; Cumartesi ve Pazar günlerinin ça
lışmaya ara vermek suretiyle geçiştirilmesi ve 
6 . 7 . 1970 Pazartesi gününden itibaren de sa
at 10,00 - 13,00, 14,30 - 19,00 programının de-

1. — 657 saydı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştiril m esi re hu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu 'personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara M ilet vekili A. Sakıp Ifirerinıez ve 57 ar
kadaşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkırnla kamın teklifi ve Bütçe Plân Komis
yonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 200) 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 48. — 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun 125 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Bu madde gereğince verilecek disiplin ce
zalarının, 124 ncü maddede belirtilen sebep
lerden hangisi için verileceği bakanlıkların gö
rüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Dai
resince hazırlanacak bir tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
mm. ir^/ûl eienljr... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 49. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 146 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kapsam : 
Madde 146. — Bu kanunun 1 nci madde

sinin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet 
memurları aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgi
li her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları 
halamından bu kanundaki hükümlere; aynı 
maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren Dev
let memurları, özel kanunlardaki hükümlere 
tabidir. 

DeVlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği gö
revler karşılığında, bu kanunla sağlanan hak
lar dışında ücret ödenemez, hiçbir menfaat 
sağlanamaz. 

vamı talebedilmektedir. 
Bu takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 49 ncum addenin tâdiliyle il
gili 11 takrir vardır. 

Madde üzerinde söz almış bulunan sayın üye
ler : Turhan Özgüner, Reşit Ülker, Şinasi Öz-
denoğlu, Yusuf Ziya Yağcı, İhsan Kabadayı, 
İfmail Hakkı Alaca, llyas Kılıç, Kenan Aral 
arkadaşlarımızdır. 

ilk söz Sayın Turhan özgüner'in. Buyurun 
efendim. 

TURAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu madde, Komis
yonda üzerinde en çok münakaşa yapılan ve 
kamuoyunda da münakaşayı üzerine çeken 
maddelerden biridir. Hakikaten Personel Ka
nununun tatbikatında, kamu- sektöründe ça
lışan avukatların durumu diğer memurlarla 
kıyaslandığı takdirde, böylesine dar çerçeve 
içerisinde ve kanunun diğer maddeleri ile 
ahenk teşkil etsin kaygısiyle böyle bir hüküm 
getirilmiştir. 

Arkadaşlarım, şüphesiz «eşit işe eşit üc
ret» esprisi içinde kamu sektöründe çalışan 
avukatların da her hangi bir suretle bir «yan 
gelir» veya «vekâlet ücreti» adı altında baş
kaca bir menfaat sağlaması karşısında çıkıla-
bilir. Ancak, durum yalnız bu cepheden mü
nakaşa edildiği takdirde her halde isabetli so
nuca varılamaz. 

Madde, şüphesiz bütün memurları kapsı
yor. Bunun içinde avukatlar görünmüyor ama, 
maddenin bilhassa münakaşayı mucip olan ci
heti avukatlardır; nedenini biraz sonra arz 
edeceğim. Madde, gayet etraflı, bütün memur
ları ihata eden şu deyimiyle; Devlet memur
larına kanunların, tüzük ve yönetmeliklerin 
ve âmirlerin tâyin etiği görevler karşılığında 
bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret öde
nemez, hiçbir menfaat sağlanamaz» 

Arkadaşlarım, bu şüphesiz bütün memur
lar için bahis mevzuu olsa da kamu sektöründe 
çalışan avukatların durumu bu madde içinde 
böyle sıkış tırıl dığı takdirde neticesi ne olur? 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Avukatlık meslekine yakın olanlar bilirler; ] 
avukat mesleki, kamu sektöründe çalışan avu
kat için dahi dar çerçeve içinde bir memur 
kapsamına ve tarifine pek uymaz. Avukatın 
çalışması, mesai satlerinde bitmez. Avukatın 
çalışması hattâ mesai saati bittikten sonra da
hi saatlerce ve saatlerce devam eder. Ben bu
nun tatbikatım uzunca izah edip zamanınızı 
almak istemem. Birkaç misal vermekle iktifa 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, bir kaçakçılık dâvasında ha
zîneyi temsil eden avukat kaçakçılığın vuku-
bulduğu saat, geceyarısı ise temsili keşifte, gece
yarısı keşfe gitmeye mecburdur. Geceyarısı keş
fe gider. Mesai saati saat 5 te veya getireceği
niz tasarının o geri çekilen maddesi kabul edi
lirse 6 da 7 de biter. Ama onun mesai saati, o 
dosyalar üzerinde çalışması ayrı, ama keşfe 
gitmeyi esas alınız, kaçakçılık han^i saatte 
yapıldıysa ay ışığmdaki durum nazarı itibara 
alınarak kışsa karakışta, karın üzerinde, de
niz kenarında kaçakçılğm tatbikatı sabaha 
karşı yapılır arkadaşlarım. Bu bir tek misal. 
Birkaç tane daha misal verelim; | 

Arkadaşlarım, avukatlık meslekinde baş 
liralık bir dâvanın müdafaasiyle beş milyon
luk dâvanın müdafaasında hazırlık bakımından 
hiçbir fark yoktur. Mesai bakımından hiçbir 
fark yoktur. 

Beş liralık dâvaya nasıl müdafaa yapacaksı
nız, hazırlık ne kadar gerekiyor ise, beş mil
yonluk dâvaya da aynı hazırlığı yapmıya mec
bursunuz. Şimdi, siz avukatlık meslekini katı 
tarifiyle alacalk olursanız mesai saati bittikten 
sonra, mesai saati bitmiştir, her memur gibi ka
patır, gider ama, yarın dosyaların adedi onbes 
tanedir, sabahleyin muayyen saatte gelir, «beş 
liralık dâvaya verilecek ehemmiyetle beş mil
yonluk dâvaya verilecek ehemmiyet aynıdır» 
diyerek hiçbir gayret sarf etmez, çünkü sarf et
meye mecbur değildir, normal mesai saatlerinde 
çantasını alır, gelir, gider ve böylece onu so
rumlu kılamazsınız. Neticesi ne olur? 

Arkadaşlarım, neticesi, büyük dâvalarla ve
rilmesi gereken ehemmiyet verilmediği takdir
de, en ufak teferruatına kadar eğilinmediği, bü
yük gayret sarf edilmediği takdirde Hazine, ka
mu sektöründe hakikaten belirtmek istiyorum, 
«Hazine» diyorum, şüphesiz kamu sektörünün | 
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diğer dalları da vardır, Hazine büyük zarara uğ-
rıyafbilir. 

Simidi, böylece kamu sektöründe çalışan avu-
Ikatın vekâlet ücreti gibi, memuriyette aldığı 
maaşın üzerine temin ettiği bir menfaati elünizin 
tersiyle itip su maddeyi geçirecek olursak, bir 
ksro bundan ne kazanırız, ne kaybederiz? 

Arkadaşlarım, Hazine avukatlarının, kamu 
sektöründe çalışan tüm avukatların aldığı vekâ
let ücreti ile kamu kuruluşlarının hiçbir ilgisi 
yc&cur. Bu vekâlet ücreti karşı taraftan, dâvayı 
•kaybedenden alınır. Hazinenin bunu kıskanma
sında, kamu sektörü kuruluşlarının bunu kıs
kanmasında hiçbir sebep yoktur. Avukatın bu 
karşı taraftan, kazandığı takdirde alacağı üc
rettir ki, kamu sektöründe çalışan avukatların 
hidbirine zaten bunun tamamı verilmez, esasen 
bunun bir kısmı kuruma çeşitli kademelerde, 
çeşitli mabetlerde intikal eder. Ancak bunu karşı 
taraftan alınacak vekâlet ücretinin zerresini 
dahi avukata vermediğiniz takdirde, katî bir 
memurluk tarifi ve kapsam içerisinde, sabahın 
muayyen saatinde, avukat - memur işine başlar 
ve mahkemelerin mesai saatimin bittiği 
saatte kapatır, gider ve ayrıca bunu çalışmaya 
re yarınki büyük dâvanın hazırlığı için gacesini 
feda etmeye hiçbir şekil ve surette mecbur ede
mez ve sorumdu kılamazsınız. Bunda karşı ta
raftan bu büyük dâvanın vekâlet ücretinde ken
disine temsilî de olsa cüzi... 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bağlar mısınız 
görüşlerinizi... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bağlı
yalım efendim. Cüzi de olsa bir vekâlet ücreti 
verilmek öngörüldüğü takdirde bunun çalışma 
gayreti ve hevesi artırılmış olacaktır. 

Arkadaşlarım, esasen bu vekâlet ücreti ka
mu sektöründen değil, dâvayı kaybeden karşı 
taraftan çıkacaktır. 

Simidi sözlerimi bağlamadan şunu da arz 
edeceğim, Sayın Başkan müsamaha buyursunlar. 

Arkadaşlarım, kamu sektöründe çalışan avu
katları böylece dar memur kadrosunun gelirine 
bağlarsanız, evet kanun geçer, çıkar, fakat şu 
tehlike varittir, bugün kamu sektöründe çalışan 
avukatlar özelikle Hazine avukatları hakikaten 
memuriyetten aldığı maaş ile durmazlar. Ama, 
diyeceksiniz ki, memurdur. Efendim, bu avukat
lık meslekinin bir özelliği vardır, avukatlık 
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mesleki diğer memurlardan fazla çalışmiayı ge
rektirdiği halde, memurun memuriyetten aldığ. 
maaşla yetinmeye siz bunu mecbur edemlezsiniz, 
«güle güle» diyeceksiniz... Güder... Gittiği zaman 
bunun yerine gelecekler çok var. Ama, bugün 
kamu sektöründe çalışan, öylesine bihakkin isim 
yapmış avukatlar varfdır ki bunların gittiği yere, 
mesdeke yeni atılmış veya meslekte muvaffak 
olamamış, beceriksizliğiyle ün salmış şahıslar, 
kamu sektörü avukatlığını doldurur ve buna 
karşı ,tarafıtan alınıp bir kısmını vereceğiniz ve
kâlet ücretini esirgerken, kıskanırken büyük 
miktarda, kamu sektörümde çalışan avukatların 
acemi veya hakikaten meslekinde muvaffak ola
mamış avukatlarla doluverdiğini gördüğünüz 
anda Hazine, özellikle Hazine ve kamu kuruluş
larının tamamı büyük zarara uğrar. Komisyonda 
ben bunun müdafaasını böyle yaptığım sanılan... 

BAŞKAN — Sayın özgüner... 
TURHAN ÖZGNER (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. 
Komisyonda ben bunun müdafaasını böyle 

ya-ptığım zaman, karşı fikirde olan Sayın Aydın 
Yalçın, «bunun tatbikatımda böylece birçok avu
katların istifa edip de yerine hakikaten tecrü
besi az avukatların gelmesi gibi, tehlikeler ya
ratır ise, yarın bunu görürüz, bir kanun deği
şikliğini ondan sonra yaparız» dediler. 

Bu değişiklik, farz edin ki bir sene sonra, altı 
ay sonra, iki ısene sonra oldu... Hakikaten mes
lekte «temayüz etmemiş» demiyeceğim, yanlış 
kullanmıyayım kelimeyi ama, meslekte hakika
ten hiç değilse kamu sektörünün dâvalarına yat
kın olmıyam acemi ve meslekte tecrübesiz avu
katların kaybedeceği büyük dâvaların Hazineye 
yükliyeceği büyük zararı telâfi etmek, acaba 
yeniden yazboz tahtası gibi, mümkün olacak 
mıdır? Bundan şiddetle kaçınmak gerekir. 

Bu sebeple, bir önerge verdim, önergemin sı
rası geldiği zaman tekrar konuşma hakkım 
mahfuz olmak üzere, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker.. 
Beş dakika ile kısıtlı olduğunu hatırlatmak 

isterim. Size söylemedim tabiî daha bugün ilk 
defa konuşuyorsunuz. Genel olarak söylüyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Mesele, şu şekilde vaz'edilmek gerekiyor; 
146 ncı maddede «Devlet memurlarına kanunla

rın, tüzük ve yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin 
ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağlanan 
haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir menfaat 
sağlanamaz.» deniyor. Bu, getirilen metin... 
Halbuki, daha evvelki, yani 657 sayılı Kanun 
çıktığı zamanki metin «10 . 2 . 1929 tarih ve 1389 
sayılı Devlet dâvalarını intaceden avukat ve sai-
reye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki Kanun 
hükümleri saklıdır.» şeklinde idi. 

Esas personel rejimiyle ilgili anakanunun bir 
kısım hükümleri yürürlükte. Kanun, prensip iti
bariyle 1929 tarihinde çıkmış; 1389 sayılı Devlet 
dâvalarını intaceden avukat vesaireye verilecek 
ücreti vekâlet hakkındaki Kanunu mahfuz tut
muş. Yani, kanuni tatbikat, 1929 dan beri mer'i. 
Şimdi, bu maddenin değişikliği getiriliyor, yani, 
anakanunda kabul edilmiş, değişiklik ile kaldırıl
mak isteniyor. 

Şimdi, kaldırılmak istenen şey nedir? Bir de 
ona bakalım. 1389 sayılı Kanunun birinci madde
si : 

Madde 1. — Devlet lehine intacedilen dâva
lardan dolayı hükme rapt ve tahsil olunan vekâ
let ücretleri, Muvazenei Umumiyeye dâhil vekâ
letler ve umumi müdüriyetlerce hizmeti mesbuk 
olanlara aşağıdaki cetvel mucibince tevzi ve büt
çedeki mahkeme harçları tertibinden tesviye 
olunur. % 70 maaş veya ücreti, avukat veya dâ
va vekillerine ve Hazine avukat veya dâvavekil-
leri olmıyan yerlerde, dâvayı deruhte eden kaza 
malmüdürlerine; % 30 muhakemat müdürleri 
ve hukuk müşavirleriyle icra memurlarına...» 

Görülüyor ki, burada getirilen hüküm, yalnız 
avukatlara mahsus değil, onunla beraber, bu gi
bi işlerde çalışanlar da bunun içinde. Ne zaman 
getirilmiş bu hüküm? 1929 da. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; burada bâzı hu
kukî esaslara, kanuna hâkim olan bâzı esaslara 
bakmak zorundayız. Bir defa, bu «avukat» di
ye geçen terim, kamu kesiminde, yani «Hazine 
avukatları» olarak anlamak mümkün, «kamu ke
siminde çalışan avukatlar» diye anlayın. Bunlar, 
sayıları onbin civarında olan avukatların içeri
sinde, bilmiyorum 300, 400, 600 kişi mi, rakamı
nı her halde Komisyon benden daha iyi bilir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — 400 ün üze
rinde. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yani, «avu
kat» diye bahis mevzuu olan, kamu kesiminde 
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çalışan - ki avukatlık bir serbest meslektir esas 
itibariyle - Devlet hizmetinde çalışan avukat
lardır. 

Şimdi, herkes avukat olur. Muayyen şartla
rı haiz olan kimse, şimdi imtihanla, evvelce im
tihansız avukat olabilir. Fakat dikkat buyuru
nuz, usta avukat, herkes avukat olduğu halde, 
seçkin ve usta avukat miktarı azdır. Herkes me
mur olduğu halde, memur kademesinin üstüne 
yüksek kademelerine varanlar azdır. Herkes as
kere girdiği halde general olan azdır. Şimdi, bu
rada dikkate alacağımız mesele, avukatları de
ğil, kanunun menfaatini dikkate almak mecbu
riyetindeyiz. Dâva var, on milyon lira. Dâva ko
nusu on milyon lira... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, hatırlatırım. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitireceğim 

'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hatırlatıyorum efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür ede

rim efendim. 
Şimdi, on milyon liralık dâva var, beş milyon 

liralık dâva var, üçyüz bin liralık dâva var... 
Her birisi; avukatın bilgisi, tecrübesi, ihtisası 
ve gece yatağa yattığı zaman bile dâvayı düşün-
mesiyle, yaratmasiyle ilgili. Yani avukatlık, res-
ramlık gibi, doktorluk gibi bir sanat. Bir tatbi
kat yapacak bir sanat. 

Şimdi, biz diyoruz ki, böyle bir esas getirdik, 
bunlara yan ödeme yapmayalım. Kamu kesimin
de ne durum doğacak? Kamu kesiminde şu du
rum doğacak; usta bir avukat, Hazinenin hakla
rını savunuyor, milyonları kazandırıyor. Herkes 
de biliyor onun usta olduğunu... Koşuyorlar, ge
liyorlar, «soralım» diyorlar, söylemiyor, yasak, 
mesleğini koruyor, söylemiyor. Diyecek ki, pe-
Tri terk edeyim ben bunu. Avukat bulabilir mi
siniz? Bulursunuz, bulacaksınız tabiî, yani mes
lektaş olarak o meslekte olanlar gelecekler. Fa
kat, böyle olduğu takdirde Devletin menfaati 
olacak mıdır, oltnıyacak mıdır? Bugün Yüce 
Meclis, takdiri elinde tutar, bunu kabul eder ve
ya etmez, kendi bileceği bir iş bu. Ama, bir sü
re sonra, bundan doğacak, tecrübeli, Devlet dâ
valarını yürütmede tecrübeli avukatların boşlu
ğundan doğacak mesele ile ister istemez bu Mec
lis meşgul olma durumunda kalacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kamu kesiminde 
çalışan mühendis arkadaşı, kamu kesiminde ça

lışan doktor arkadaşı, özel sektöre, yani deyim 
öyle, kamu kesiminin dışına kaçırmamak için 
çırpmırken, Devletin yetişmiş ve sayıları mah
dut, 400 diyor arkadaşım, dörtyüz veya beşyiiz, 
ve yahut üçyüz, diğer avukatlarla katiyen ilgisi 
olmıyan, bu kesimdeki arkadaşları kaçırmanın 
faydası var mıdır, yok mudur? Verilecek karar 
budur. Avukatlık meselesi değil, doktorluk me
selesi değil bu. Serbest meslek meselesi değil
dir. 

Benim kamın; tamamen kamu kesimi bakı
mından, Devletin menfaatleri bakımından yanlış 
bir tutum olur. Bugüne kadar 1389 sayılı Ka
nunla bunun verilmesinin sebebi, 657 sayılı Ka
nun yapılırken bunun kabul edilmesinin sebebi 
budur. 

Asıl söylemek istediğim önemli husus bu idi. 
Ama, bunun yanında, buna eklenecek şu nokta
ları da dikkatinize arz ederim. Bu alınacak pa
ra, Devletin kesesinden alınacak para değildir 
arkadaşlar. Dâvayı kazanacak, göznuru dökecek, 
kazanması da kâfi değil, tahsil edilecek ve bu 
tahsil edilen para gelecek, bu paranı n içinden 
(teklifi % 30 yaptım, ama % 20 de olabilir.) mâ
kul bir şey ödenmesi lâzımdır. Ben onun üstün
de İsrar etmiyorum. Komisyon takdirini kulla
narak, eskisine eşit bir hakkı getirir. Bunu kim 
alacak? Avukatla birlikte Devlet hizmetinde ve 
onun yanında bu yorucu işlerde çalışan kimse
ler olacak. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Avukatlık Kanu
nunun 164 ncü maddesinin son fıkrası sarihtir: 
«Avukatla iş sahibi arasında aksine vazıh sözleş
me bulunmadıkça tarifeye dayanarak karşı ta
rafa yüklenecek avukatlık ücreti avukata ait-
tü\» der. 

Arkadaşlarım, bu yıllarca bütün dünyada 
mevcut teamülün tesbitinden ibarettir. Binaena
leyh, «yan ödeme» diye Devletin kesesinden çı
kan hiçbir şey yoktur. Bilâkis, bunu kabul bu-
yurmadığıniz takdirde, Devletin kesesinden çok 
şeyler çıkacaktır ve bir gün buraya bu kanunun 
değişikliğini hükümetler getirmek zorunda kala
caklardır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz. 
ŞiNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 

arkadaşlarım, 

— 603 — 
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Zannediyorum bu konudaki fikirler tebellür 
etmitşir. Komisyonda bu mevzuun, Devlet avu
katlarına verilecek vekâlet ücreti konusunun 
müzakeresini yapmıştık, fakat her halde lâyi-
kıyle anlatamamışız. 

Sayın Genel Kurulun olumlu bir hava için
de meseby eğilmekte olduğunu memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. Arkadaşlarımdan fazla ola
rak ben de şunu ifade etmek isterim ki; 1968 
yılı içinde milyarlık dâvaları takıbedip, netice
lendirmiş olan Hazine avukatlarına ödenmiş 
olan ücreti vekâlet sadece 1 milyon liradır ar
kadaşlarım. Bunu adede taksim ederseniz 10 
ûbin lira civarında bir para çıkar arkadaşla
rım,. 

Şimdi istirham ediyorum, milyarlık dâva
nın kaderini ellerine veriyorsunuz, bu, büro 
memurluğu değildir, bu, bir fiş meurluğu de
ğildir, bu bir avukatlıktır, bu, bir sanattır, bu, 
bir mücadele meslekidir. Bir' yarışma gibi, dâ
vasını haysiyet meseleyi telâkki etmiyen avu
kat, dâvayı kazanamaz. 

Komisyondaki arkadaşlarıma dedim ki, siz 
avukat değilsiniz ama, temenni ederim çocuk
larınız avukat olsun. Gecesi gündüzü yoktur, 
dâvayı kazanmak için avukat zaman olur bir 
içtehadı aylarca aramak zorundadır. Bir em
sal kararı bulacaktır, bunu aylarca aramak zo
rundadır, bir istişare için aylarca o işin ustası 
olan, bir başka hukukçu ile temas edip istişa
re edecek, yani bütün şahsiyetini ve bütün 
beynini dâvasının üzerine koymaya mecburdur 
ki, dâvayı kazanabilsin. 

Ayrıca, bakanlıklarda ve genel müdürlükler
de o teşkilâtın beynini avukatlar teşkil eder. 
Sorumluluk yüklenecek bir genel müdür işi 
avukata, hukuk müşavirine havale eder «mü
talâa ver» der. O mütalâayı almaksızın her 
hangi bir tasarruf ihdas edemez. Yani, sorum
luluk avukatındır. 

Bu konuyu genişletmeye lüzum görmüyo
rum. Devlet karşısında hizmetin arz etmiş ol
duğu önem prensibine göre değerlendirecek 
olursak, avukatlığın önemi âmme hayatında 
gerçekten üzerinde titizlikle duracağımız kadar 
önemlidir. Elbette elektronik kuvvetinde baş
ka meslekler vardır ama, Devlet avukatlığı 
bunların gerisinde ve bunlardan daha az önem
li bir meslek değildir. Âmme selâmeti için, Dev-
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letin menfaatlerini korumak için, Devlet avu
katlarına almterlerinin karşılığını sembolik 
miktar olarak arkadaşlarım, bu bir atıfet de
ğildir, bu bir onore edici bir meblâğdır, basit 
bir meblâğdır ve arkadaşlarımızın da söyledi
ği gibi, karşı tarafa tahmil edilen ücreti vekâ
leten tahsil edilecektir. 

Bu itibarla, sabrınızı da suiistimal etmeden 
huzurunuzdan ayrılıyorum. Bu derece önemli 
bir meselede Devlet menfaatlerinin korunması 
maksadiyle, Devlet haklarını koruyan insanla
rın haklarını teslim edelim. Bu anlayışın Yüce 
Meclisçe benimseneceğinden emin olarak saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yusuz Ziya 
Yılmaz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Hazinenin ödiyeceği bu ücret sebebiyle Ha
zine zarara değil, bilâkis kâra girecektir. Üc
reti vekâlet, müesese avukatlarını kamçılar, işe 
ciddiyeti sağlar. Bu bakımdan yüzde muayyen 
bir kısmını kendisi alacaktır, bir kısmı da gene 
Hazineye kalacaktır. 

Benden önce birçok arkadaşımız konuştu, 
zaman dar olduğu için ben vaktinizi fazlaca al-
mıyacağım, bu müesseseye eğer bir şahsiyet ka
zandırmak istiyorsak, Hazinenin de menfaatine 
olmak üzere ücreti vekâletin bir kısmını avukat
lardan esirgememek icabeder. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın komisyon başkanı bu-
yurunz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, 

Bu mevzua mütaallik, komisyonda tahassul 
eden karar ile ilgili olarak, noktai nazarımı 
ifade etmeye mecburum. Bâzı arkadaşlarımı bel
ki tatmin edemiyeceğim, hattâ belki de kızdır
mış olacağım ama, bir vazife duygusu ile bu müta
lâaları söylemeye ve komisyonun kararını sa
vunmaya mecburum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, birtakım yan 
ödemeler... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ha
zineden mi ödenecek? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Tam bir yan ödemedir sa
yın arkadaşım. 
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Hazine matlûbuna gitmesi gereken parala
rı, bir ölçüde avukatlara vekâlet ücreti olarak 
veriyoruz. Bunun için tam bir yan ödemedir. 

Türk kamu personeli için yan ödeme siste
mi nasıl yaratılmıştır? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün bunlar 
meydana çıkmış: 

Getirdiğimiz ücret sistemi bu ihtiyacı zaru
ri kılmış, avukatlar için vekâlet ücreti ihdas 
edilmiş, böyle bir yol bulunmuş. İktisadi Dev
let Teşekküllerinde «taksi ücreti» diye para ve
rilmiş, bir başka müessesede «mesai zammı» 
denmiş, bir başka kurum da «kasa tazminatı» 
gibi birtakım paralar ihdas edilerek, öden
miş. 

Beyefendiler, Türk Kamu idaresinde ücret 
gizliliği tahaddüs etmiş, bir kurumun genel mü
dürünün ne aldığını kimse bilmiyor. Bu gizli
lik, bu makamlara rekabeti ortadan kaldırmış, 
talebi azaltmış. Verdiğimiz ücret belli değildir. 
İşte bu, ücret keşmekeşinden doğmuş. Sayın 
avukatlarımıza da böyle bir yol bulunmuş. 

Değerli arkadaşlarım, bir vesile ile de izah 
ettim, Türkiye Cumhuriyetinde tarihinin en bü
yük maaş operasyonunu yapıyor Devlet. Ki
min aklına gelirdi, bir genel müdüre 8 400 li
rayı bu Devlet verebilecek? işte bütün bu mah
zurlar izale edilsin diye Devlet bunu veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun başlıca 
büyük prensiplerinden birisi olan tek ücret sis
temini eğer zedelerseniz - M, bu bağlıca zedelen
me unsurlarından birisidir - o zaman bu kanu
nu yapmamak daah iyidir. 

Bu kapıdan herkes girer değerli arkadaşla
rım. Bundan evvelki barem veya ücret sistemin
de avukatlara vekâlet ücreti vermişsiniz. Bu
nu mâkul karşılamak mümkündür, çünkü her 
Devlet memuru birtakım usuller, birtakım yollar 
bulmuş ve zaruretler bunu yaptırmış. Ama, 
Devlet, bugün getirdiği sistemle avukatına, mü-
henldfisine, öğretmenine büyük ölçüde para ve
riyor. Bugün avukatların vekâlet ücreti ile 
maaşlarını bir araya getirirseniz, Devletin bu 
ücreti hemen hemen karşıladığını görürsünüz. 

ORHAN VURAL (Ordu) — 800 lira fark 
var arada. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Karşılıyor beyefendi, kar
şılıyor. 

j Değerli arkadaşlarım, bu itibarla başlıca 
! mühim prensiplerinden birisi olan bu madde 
! üzerindeki görüşümüzü, komisyon olarak,'so-
I nuna kadar savunacağını. Eğer bu ilkeyi bo-
| zarsak, iradeniz bu şekilde tecelli eder, şüphe-
| siz hiç kimsenin lâf etmeye haki olmaz ama, 
i bu kanım zedelenir. Türk kamu haytanın yıl-
| lardır akla hayale gelmiyen, bir türlü tatbik 

edilemiyen, yapılamıyan, «mümkün olamıya-
caktır» denilen bir reformunu realİ2e etmenin 
arefesinde bulunuyoruz, lütfedin, kerem buyu
run bu kanunun sistemini bozmayın. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Bay ar, sual soracak ar
kadaşlarımız vardır, bir dakikanızı rica ediyo
rum. 

Buyurunuz Sayın Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 

Efendim, avukatlara yapılacak bu ödemeler 
Devlet bütçesinden mi yapılacaktır? Yoksa 
avukatın kazandığı dâvanın karşılığı olan üc-

l reti vekâletten mi yapılacaktır? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, bu sual mukad
der bir sual, bunun cevabı da arkadaşımın bek
lediği tarzda olması lâzımdır. 

Ben başka bir şey söyliyeceğim, avukat dâ
vayı kaybettiği zaman ücreti kim veriyor? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Mühim olan 
o zaten. Acemi avukata kaybettirirsiniz dâvayı. 

KUBİLÂY İMER (Konya) — Temsil dâva
larında verilmez, avukat arkadaşlarımız bunu 
gayet iyi bilirler. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Ben sizi teyidettim Sayın 
Güler. Beklediğiniz tarzdadır cevabım, dedim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Tat
min olmadım efendim. Yan ödeme olabilmesi 
için, Devlet bütçesinden ödenmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — «Dâvayı kaybedenden alınır» 
diyorlar. Dâvayı Hazine kaybettiği takdirde 
Hazineden alınır, şeklinde cevap verdiler. 

Sorunuz cevaplandırılmış efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — O halde yan 

ödeme değildir bu. 
BAŞKAN — «Mahkûm olan vekâlet ücreti-

I ni verir» dediler efendim. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Devamla) — Israr ediyorum, yan öde
medir. 

BAŞKAN — Hazineye girecek olan parayı 
alıyorsunuz. 

Buyurunuz Sayın Bozatlı, sualinizi soru
nuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
saym sözcü «sistemi bozmıyalım, kapıyı açmı-
yalım», buyurdular. Daha evvel Sayın Maliye 
Bakanının konuşmalarının ışığiyle şunu söyle
mek istiyorum: 

Halen yürürlükte bulunan 440 sayılı bir Ka
nun vardır. Bunun 30 ve 32 nci maddelerine 
göre - ki, bu maddeler de halen yürürlükte
dir İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
bâzı memurlar ücretleri kadar ikramiye alma
ya, kâra iştirak etmeye, başka dairelerde idare 
meclisi üyeliği almaya yetkilidirler. 

Sistemin bozulup bozulmaması meselesinde, 
eğer böyle bir kapı Mçbir yerde hakikaten açık 
değilse, sayın sözcünün endişesi gerçekten doğ-
ruduı;. Ama, biz daha önce, Sayın Bakanın ko
nuşmalarından böyle bir kapının açılmadığı id
diasına katılamıyoruz. Halen endişemiz devam 
ediyor. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, sarahaten ifade 

ediyorum. Bu kanunla tek ödeme sistemi ge
tirilmektedir, hiçbir suretle munzam ödeme ya
pılmamaktadır, bu kanun kapsamına girenler 
için; İktisadi Devlet Teşekkülleri de dâhil. 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz ni
hayete ermiştir. 

TURHAN ÖZGÜNEE (içel) — Efendim, 
takririmiz vardı, hiç olmazsa takririmizi oku
tunuz, sürenin uzatılması ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Efendim. Genel Kurulun aşağı 
yukarı on dakika evvel ittihaz ettiği karara ta
ban tabana aykırıdır teklifiniz, önergenizi mu
ameleye koymam mümkün değildir. 

Efendim, şimdi madde üzerinde Sayın Komis
yon Başkam sorulara cevap vermekte idi. Soru 
'hakkı esasen mahfuzdur ve zaten kifayeti mü
zakere takriri de gelmiş değildir. 

Konuşma sırası almış olan sayın milletvekil
lerini arz ediyorum. 

Sayın Kabadayı, Sayın Alaca, Saym Anal, 
Sayın Kılıç, Saym Güler, Saym Müderrisoğlu, 
Saym Ülker, Saym Çolakoğhı. 

Meclisimizin ittihaz etmiş olduğu karar veç
hile, 3 . 7 . 1970 Cuma günü saat 14,30 da top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saıiti : 19,04 
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