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I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Halk 

hastalık sigortası kanun teklifi» nin, havale 
edilmiş olduğu Geçici Komisyonun görevi sona 
ermiş olduğundan, ilk havale edildiği Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Çalışma, Maliye ve Plân ko
misyonlarına yeniden tevdii hususu kabul 
olundu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı rnaddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 13,00 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının Komisyonca 
tekrar tedvin edilmek üzere geri alınan madde
lerinin dışındaki maddeleri kabul olundu 

7 . 7 . 1970 Salı günü saat 10,00 da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/360) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Rapor 
2. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) 

mm+> 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 121 nci Birleşimini açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakam Befet Sezgin'în, Kalkın
ma ve İhracat Bankası hakkındaki kanun tasa
rısının havale edildiği komisyonlardan seçilecek 

-_ 2 — 

5 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (1/357, 4/85) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet Sez-
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gin'in, bir kanun tasarısının Geçici bir Komis
yonda görüşülmesiyle ilgili bir önergesi vardır. 
Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1/357 numarada kayıtlı Kalkınma ve ihracat 

Bankası hakkındaki kanun tasarısının önemine 
binaen havale edilmiş olduğu Ticaret, Sanayi, 
Tarım, Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Refet Sezgin 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Dev
let Malzeme Ofisi kanun tasarısının görüşülme
sinin 2 ay ertelendiğine dair tezkeresi (1/314, 
3/312) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanı, 
Nuri Eroğan'ın komisyonlarına havale edilmiş 
bulunan Devlet Malzeme Ofisi kuruluş kanun 
tasarısının görüşülmesinin iki ay daha tehiri hu
susunda önergesi vardır. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Malzeme Ofisi kuruluş kanun tasa

rısı, Komisyonumuzun 26 . 6 . 1970 tarihli top
lantısında, Hükümet temsilcisinin mehil talebi 
Komisyonumuzca da uygun görülerek, mezkûr 
tasarının 2 ay tehiri uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Saygılarımla. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

UGN İŞLER 

Evvelâ tasarının 9 ncu maddesini okutuyo
rum : 

Madde 9. — <057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun '36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Tesis edilen sınıflar : 
Madde 36. — Bu kanuna (tabi kurumlarda 

çalıştırılan Devlet memurlarının Sınıfları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleriı sınıfı : 

Bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda 
yönetim, licra, büro ve benzeri hizmetleri gö
ren ve bu kanunla teslbit edilen diğer sınıflara 
girmiyen (Devlet memurları genel idare sınıfı
nı teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okular mezunları 16 

ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 11 nci derecenin »on kademesine kadar yük
selebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olan
lar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 9 ncu derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

IV — GÖRÜŞ 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesiyle 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 kısmı hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun (teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Cayısı : 
200) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin evvelce almış 
olduğu karar dairesinde, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısın?. görüşmeye devam edeceğiz. 

Komisyon, geri almış olduğu bâzı maddeleri 
yeniden tedvin ederek getirmiştir. Bunların ba
şında 9 ncu madde gelmektedir. Şimdi, müsaa
de ederseniz, evvelâ tasarının 9 ncu maddesini, 
bilâhara Komisyonun yeni tedvin etmiş olduğu 
9 ncu maddeyi okuyarak görüşmelere öylece 
başlıyalım. 



M. Meclisi B : 121 

6 ncı derecenin son kademesine kadar yüks-
lebilirler. 

d) Yüksek öğrenim ıgörenler 10 ncu dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili 'görevleri fiilen ifa eden ve 
mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, mü
hendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimya
ger, teknik öğretmen okullarından mezun olup 
da öğretmenlik mesleki dışında teknik hiz
metlerde 'çalışanlar, 3437 ve 1152 sayılı kanun
lara igiöre tütün eksperi sayılanlar, ıfen memu
ru, tekniker, teknisyen ve -emsalli teknik un
vanlara isahilbolup en az orta derecede meslekî 
tahsil görmüş bulunanlar teknik (hizmetler sı
nıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim gören

ler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 9 ncu derecenin öon kademesine ka
dar yükselebilirler. 

b) Lise denfgi teknik öğrenim 12 nci de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselbilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren 
okullardan mezun olanlar ile, 3437 ve 1152 sa
yılı kanunlara göre tütün eksperi yetiştiren 
okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin 
ıson kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun 
olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, bun
lardan mühendis ve mimar sıfatını almış olan
lar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe 
başlarlar ve 1 n.ci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğ
renim yapmış olanlar 19 ncu derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin ıson 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukarıdaki (d) ve (e) fıkralarına girenler
den Devlet memurluğuna girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest 
olarak veya özel müesseselerde ifa edenlerle, 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde ça
lışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek is-

— 4 
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tiyenlerin teknik hizmetlerde geçirdikleri sü
renin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak bu 
sürelerin İner yılı bir kademe ilerlemesi ve her 
3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şe
kilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resi 12 yılı geçemez ve (başka bir sınıftaki gö
reve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe aylı
ğını geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 
tabip, diş taibibi, eczacı, veteriner hekim gibi 
Devlet memurları ile bu hizmet sahasında çalı
şan yüksek öğrenim görmüş, ebe, hemşire, sağ
lık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, psiko
loglar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fi
zikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy 
ebesi, hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, lâbora-
tuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen) teknisiyen-
lerj. ve yardımcıları, (Çevre sağlığı ve toplum 
sağl'ğı teknisyeni) sağlık memuru, sağlık savaş 
memuru ve benzerleri sağlık personelini kap
sar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derece

nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından 
mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 
nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla öğrenim görmüş 
olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe 
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başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hiz
metine girmeden önce yurt içinde veya yurt dı
şında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten aynldıktan sonra bu işlerde çalışarak 
yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenle-
rin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden Dev
let hizmetinden ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkra
larında zikredilen müesseselerde geçen müddetin 
tamamı vs geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı me
muriyette fttçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlanim-
İir. 

Bu şkilde değerlendirilecek hizmet yılı •.îiir'i-
sinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanma
da kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığı
nı geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurum

larda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendi
rilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) Özel kanununa göre ilkokul öğretmenli

ği niteliğini taşıyanlar 12 noi)dereoenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi ve gerekse yüksek dereceli öğretim müesse
selerinde öğretim görevi yapmak niteliği taşı
yanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğ
retim müesseselerinde öğretim ıgörevi yapan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar, bunlardan 'asistanlar 6 nci derecenin, do
çentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci de
recenin ıson kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunları

na göre Avukatlık ruhsatına sahip, baroya ka
yıtlı ve kurumlarını yargı tinercilerinde tem
sil yetkisini haiz olan 'Devlet memurlarını kap
sar. 

ıBu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çe

şitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî 
görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 nci derecenin ilk kademesinden:, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 
11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve 
Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu derecenin, 
vaiz ve müftüler 8 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

ıb) İmam - hatip okulunun 1 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 
4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu de
recenin ıson kademesine kadar yükselebilirler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - 'hatipler 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya 
fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe (başlarlar ve 1 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre, polis komi

ser muavini, 'komiser, başkomiser, emniyet mü
fettişi, polis müfetişi emniyet âmiri ve emniyet 
müdürü unvanlarım haiz devlet memurlarını 
kapış ar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 14 ncü ortaokul 

mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci 
komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, 
emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 
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ib) Lise ve dengi okullardan mezun olan
lar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve tbunlardan polMer 7 nci derecenin son 
kademesine, komiser muavinleri, komiserler, 
başkomisertler, emniyet müfettişleri polis mü
fettişleri ve emniyet amirleri 6 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bun
lardan polisler 7 nci, komiser muavinleri ve ko
miserler 6 nci, başkoımiserller ve emniyet âmir
leri ı5 nci, emniyet müdürleri 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, mü
racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 
hizmet yerlilerini temizleme, aydınlatma ve ısıt
ma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasat
larım yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptır
mak veya tedavi kurumlarında hastaların ve 
hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili 
hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve 
muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yar
dımcı mahiyetteki görevlerle her kurumun 
özel (bünyesine ıgöre ve yine bu mahiyette olmak 
üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hiz
metleri ifa ile görevli bulunanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 nci derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 11 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukarıda sayılan sınıflara gireceklerden : 
I. 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların den

gi okulları bitirdikten sonra, memuriyete gir
meden önce bir üst seviyede öğrenim sayılnu-
yan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimleri
ni başarı ile tamamladıkları her yılı için bir ka
deme ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra devlet memurluğuna girmeden önce yük
sek (öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenle
rin başarı ile tamamladıkları her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi, tıpkı uzmanlık bel
gesi alanlarla diğıer öğrenim dallarında doktora 
yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara 
bir, ıtıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğ

renim dallarında doktora yapanlara iki kade
me ilerlemesi uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek 
öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun 
olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 
yıldan fazla yüksek öğrenim gerektiren yüksek 
okullardan mezun olanların ö yılı aşan başarılı 
her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak Suretiyle alınan; Bakanlık Müfettiş 
Yardımcıları, Maiyet memurları, Dışişleri mes
lek memurları, Maliye hesap uzman yardımcı
ları ve bankalar yeminli murakıp yardımcıla
rının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine gö
re yapılacak yeterlik sınavında başarı göstere
rek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve ye
minli murakıplığa, Dışişleri meslek memurlu
ğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla ge
çilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları 
esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere 
'haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uy
gulanır. 

II. 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sı

nıfları mensuplarından Yasama Meclislerinde 
aslî ve sürekli görevde bulunanların, kadro, 
unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük 
haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlarına aittir. 

BAŞKAN — Şimdi, 9 ncu madde ile ilgili 
olarak Komisyonun öngördüğü tadil önergesini 
okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

Yeniden incelenmek üzere Komisyonumuzca 
geri alınmış bulunan tasarının 9 ncu maddesi
nin aşağıdaği değişiklik teklifleriyle birlikte 
müzakereye alınmasını arz ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri.Bayar 

1. föenel idare hizmetleri sınıfı bölümü
nün (c) bendi : 

— 6 
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c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü! 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

2. Din hizmetleri sınıfı bölümünün (c) 
bendi : 

c) İmam - hatip okulunun 2 nci devre
sini bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

3. Teknik hizmetler sınıfı bölümünün (c) 
bendi : 

e) Fen memuru ve tekniker yetiştiren 
okullardan mezun olanlar ile 3437 sayılı 
Kanuna göre tütün eksperi yetiştiren 
okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü de
recenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

4. Yardımcı hizmetler sınıfı bölümünün 
1 nci fıkrası : 

18. Yardımcı hizmetler sınıfı; 
Yardımcı hizmetler sınıfı kurumlarında 

her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve 
toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak 
ve yol göstermek, hizmet yerlerini te
mizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde ça l ^ 
mak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilâç> 
lama yapmak veya yaptırmak veya tedavi ku
rumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği 
ve basit bakımıyla ilgili hizmetleri yapmak 
veya kurumlarda koruma ve muhafaza hiz
metleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyet
teki görevlerle her kurumun özel bünyesine 
göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihta-
sma lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile 
ıgörevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (c) 
bendinde tanımlananların dışında kalanları 
kapsar. 

5. Teknik hizmetler sınıfı (ib) bölümünün 
(e) bendinden sonra gelen fıkrası : 

Yukarıdaki (d) ve (e) fıkralarına giren
lerden Devlet memurluğuna girmeden önce 
yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini 
serbest olarak veya resmî veya özel mües
seselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldık
tan sonra bu işlerde çalışarak, yeniden Dev
let memuriyetine girmek istiyenlerin, teknik 

hizmetlerde geçen süresinden Devlet hizme
tinde ve 057 sayılı Devet Memurları Ka
nununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fık
ralarında sayılan müesseselerde geçen müd
detin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü 
toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu 
sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve 
her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak 
şekilde değerlendirilir. 

6. Maddenin sonunda yer alan müşterek 
hükümlerde (e) bendinden sonra eklenecek (f) 
bendi : 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğre
nim derecelerinden bir üst derecedeki öğre
nimi tamalıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 
36 nci maddede yazılı memuriyete giriş1 de
recelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu 
kanunun 08 nci maddesinde yazılı derece 
yükselmesinde, süre kaydı aranmaksızın bu 
derecedeki görevlere atanabilirler. 08 nci 
maddenin (b) ve (c) bendlerindeki hükümler 
saklıdır. 

7. Maddenin sonunda yer alan müşterek 
hükümlerde (f) bendinden sonra eklenecek 
(g) bendi : 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri ka
demelerinden işe başlıyanlarla yukarki (a), 
(b), (c) ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine 
kademe ilerlemesi uygulananların, kademe 
ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 nci mad
dede derece yükselmesi için gerekli olduğu 
öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değer
lendirilir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz alnuş 
olan arkadaşlarımızın isimlerini arz ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
madde çok uzun olduğu için madde müzakeresi
nin usulü hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Maddenin görüşülmesinin usulü 
hakkında buyurunuz. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Biraz evvel okunurken de anlaşıldığı gibi, 
bu madde birkaç sayfa sürecek uzunlukta ve 
anakanun olan bu kanunun belkemiğini teşkil 
etmektedir. İçtüzüğümüzün 108 nci maddesin
de; «Müzakere edilen bir madde müteaddit me
sele veya fıkralardan mürekkep ise bunların 
birbirinden tefriki ile ayrı ayrı reya konmaları 
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teklif olundukta müktezası ifa olunur» demek
tedir. 

Selâmetle iş görebilmemiz için, Sayın Baş
kanlıktan, bu maddenin müzakeresinin fıkra 
fıkra, hiçolmazsa orada gözüken müşterek hü
kümler ve sınıfların her birisi üzerinde müzake
re açmak suretiyle yapılmasını sağlamasını is
tirham edeceğim; yoksa, selâmetle bir karar ve
remeyiz. 

Aynı zamanda bir istirhamda daha buluna
cağım: 

Komisyon, değişiklikleri şu anda getirmiştir 
ve şurada okunmuştur. Böyle kürsüden okunur
ken, kulaktan dolma, gözle görmeden, üzerinde 
düşünmeden konuşmak sakıncalı olur. Muhte
melen kürsüye çıkıp konuştuğumuz zaman yanlış 
şeyleri de söyliyebiliriz. Hiçolmazsa, komisyo
nun getirdiği bu metnin teksir edilip bütün 
üyelere verilmesi de, yine müzakerenin selâmeti 
bakımından bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmak
tadır. Komisyonun bu noktada görüşünü istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, Reşit Ülker'in bu 
teklifleriyle ilgili olarak Komisyonun her hangi 
bir mütalâası ve görüşü var mıdır efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu madde
nin tümünün müzakeresi aynı zamanda yapıl
mak iktiza eder. Çünkü, bu maddedeki sınıflar 
arasındaki münasebetler organik münasebetler
dir; üniteleri biribirinden ayırıp, müstakil mü
talâa etmek imkânı yoktur, fevkalâde irtibatlı 
meseleler halindedir. O itibarla, tümünün müza
keresi kanaatimizce doğrudur, ama önergelerin 
oylanmasında, şüphesiz sınıfların ayrı ayrı özel
liklerine göre verilmiş önergelerin oylanması
nın o şekilde yapılması lâzımdır. Fakat tümü 
üzerinde müzakere açılmalıdır. Her sınıfın biri-
biriyle münasebeti vardır. Bunları müstakil ha
le getirip, birbirinden müstakil imiş gibi müta
lâa etmek imkânı yoktur, Sayın Başkanım; tü
münün müzakeresi doğru olur kanaatindeyim. 

Eğer emrederseniz, komisyonun yaptığı de
ğişiklikler hakkında çok kısa bir malûmat arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Bidayette böyle bir açıklama 
yapmanız her halde faydalı olacaktır. Buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 
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9 ncu madde ile ilgili olarak Komisyonumuz
ca mümkün görülen tadillerin özetini kısaca arz 
ediyorum: 

Şimdi, 9 ncu maddenin «Genel İdare Sınıfı» 
hizmetleriyle ilgili olarak, alelıtlak şu kararı 
verdik : Lise mezunlarının tavanı bir üst dere
ceye getirdik, yani tavanı yükselttik. Genel ida
re ve din hizmetleri sınıfında lise mezunlarının 
tavanı yükseltilerek, yüksek mekteplerle lise 
mezunları arasındaki dengesiz gibi gözüken du
rumu tashih etme gayretinde bulunduk. Bu 
cümleden olarak, teknik hizmetler bölümünde 
fen memuru ve tekniker yetiştiren, okullardan 
mezun olan kişilerin de tavanını, lise mezunları
nın yeni tahaddüs eden durumları dikkate alı
narak bir derece daha yükselttik. 

Yardımcı hizmetler sınıfında yaptığımız baş
lıca değişiklik; 657 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (0) bendindeki tarife uygun bir sarahat 
getirmekten ibaret kalmıştır ve bunu özellikle 
arkadaşlarımız takrirlerinde belirtmişlerdi. İşçi 
kapsamına girenleri daha sarih hale getirecek 
bir ilâve yaptık. 

Ayrıca, teknik hizmetler sınıfının (e) ben
dinden sonra gelen bir fıkrası vardı. Bu fıkra
da, doktorlar için yapılan bir intibak hükmü, 
mesleklerini izah ederken, doktorlar için öngö
rülen, bir intibak şekli, mühendisler için vazıh 
telâkki edilmedi. Mühendisler için de, bu inti
bak şeklinin daha vazıh hale getirilmesi geyre-
tinde bulunduk. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet hizmetinde 
iken yüksek öğrenim yapmış lise mezunlarının, 
önergelerde derpiş olunan temennilere uygun 
bir şekilde muayyen haklar elde etmesi öngörül
dü. Değerli arkadaşlarım, öncelikle lise mezun
larının başlangıcına yakın olarak, yani lise me
zunları hangi kademede işe giriyorlarsa, bu ka
deme çerçevesi içinde iken yüksek tahsil 
yapmışlar ise, yani yüksek tahsil yapma duru
munu elde etmişler ise, lise mezunları o tahsil 
imkânının başlangıç derecesine, süre kaydına 
tabi olmaksızın girebileceklerdir. 

Daha müşahhas bir misal olarak; yüksek 
tahsil mezunları 10 ncu dereceden vazifeye baş
lıyorlar. Eğer lise mezunu, meselâ 12 nci dere
cede iken yüksek tahsilini ikmal etmiş ise, süre 
kaydına tabi olmaksızın, 10 ncu derecede bir 
kadroda bir kadro mevcut ise, buraya yüksek 
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tahsil yapmış olanlar hangi kayıtlarla giriyor
sa, bu kanunun getirdiği esaslara göre... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — intibakı ya
pılacak yani. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — İntibak yapılmıyacak. Bu 
hak doğuyor. 

Bir daha tekrar ediyorum : Lise mezunu 12 
nci derecede, yüksek tahsillini bu safhada ikmal 
etti. Yüksek tahsilin başlangıç derecesi kaç? 10 
ncu derecedir? 12 den 10 a, bir bekleme kaydına 
tabi olmaksızın bu kanunun getirdiği esaslar 
dâhilinde 10 ncu derecedeki bir kadroya gire
bilecektir, imtihanı varsa imtihana girecektir. 
(O. H. P. sıralarından «olmaz bu» sesleri) Biz 
bu değişikliği getirdik. Olur veya olmaz, bunu 
münakaşa ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bir derecenin 
muayyen kademelerinde işe başlatılan - özellik
le avukatlar için varittir - 10 ncu derecenin 3 
ncü kademesinden işe başlıyan avukatların, 3 
ncü derecede bekleme süreleri - yanlış bir tefsi
re tabi olmasın diye - daha vazıh bir hale geti
rildi. Bir yıllık bir süreden sonra hemen üst de
receye atanmalan veya o üst derecelere geçme
leri mümkün hale getirildi. 

Komisyonun yaptığı değişikliklerin başlıca-
ları bundan ibarettir. 

'Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, sorular var efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, be

nim sorduğum sual üzerine Sayın Komisyon 
Başkanı intibak olmadığı şeklinde, - yanlış anla
madıysam - bir neticeye bizi ulaştırdı. Şöyle ki, 
meselâ liseyi bitirmiş olan ve henüz 12 nci de
recede ise üniversite mezunu sayılacağı için, 
üniversiteyi bitirmişse bu memuriyeti sırasında 
10 ncu dereceye geçebiliyor. Ancak, seneler geç
mişse bu 10 ncu dereceyi de aşmış halde olarak 
meselâ 9 ncu derecede ise bunun intibakı nasıl 
yapılacaktır? Bunun açıklanmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Devamla) — Bahis konusu değildi, onun 
için ifade etmedim. Çünkü, o zaman, bu kanu
nun getirdiği sistemi hiç dikkate almamak lâ-

zımgelir. Ben sizin kastınızı anlıyorum. Yani, 
10 ncu derecenin, üniversite mezunlarının baş
lama derecesinin üstünde bir yüksek tahsil yap
mış ise, buna bir derece verelim, diyorsunuz. 
Bu, kanunun getirdiği genel kaideyi bozdu. O 
takdirde, eski sistemi uygulamaktan farklı bir 
durum hâsıl olmaz, bu genel kaideyi bozar. Yal
nız şu hak doğar, onu ifade edeyim : 

Bu ahvalde yüksek tahsil yapmış bir kişinin, 
evvelâ yan terfilerde süreleri yüksek tahsil me
zunu gibi muamele görür. Yani, 4 sene bekle
yecek yerde, bir üst derece almak için 3 sene 
bekler. Ama siz, «buna otomatik olarak bir üst 
derece verelim» derseniz, bu kanunun çok doğ
ru olarak getirdiği unsurlardan pek mühim bir 
vasfını ortadan kaldırırsınız. Bir üst dereceye 
müstahak olmak için bu kanun bâzı kayıtlar 
koyuyor. Bu kanunun başlıca vasfı, kıdemi esas 
almıyor, değerli arkadaşlarım; liyakati esas alı
yor. O zaman, siz kıdem veriyorsunuz ve bu ka
nunda imtihanla, muayyen şartlarla gelinebile
cek bir noktaya, böyle bir hakkı otomatikman 
veriyorsunuz. Bu kanunun genel esprisine mu
haliftir. Ama, bu derecenin üstünde yüksek tah
sil yapmış olan bir lise mezununun yüksek ka
demelerde 1 nci dereceye kadar çıkma şansı 
elbette açıktır; oralarda vâki olacak kadro boş
luklarına girme, talibolma, o niteliği dolayısiy-
le her zaman açıktır. 

Mâruzâtım bu kadardır efendim. 
BAŞKAN — Baytürk, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 

Efendim, Sayın özgüner, benim sormak istedi
ğim hususu bordular; Sayın Komisyon Başkanı 
da o hususa cevap verdiklerinden soru sormama 
ihtiyaç kalmadı. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam. 
Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen

dim, gerek sağlık hizmetlerinde, gerekse teknik 
hizmetlerde, dışarda geçen müddetin 3/4 ü hiz
mete sayılacaktır, fakat ne kadar çalıştığında 
sayılabilecektir? Yani, önce 12 sene dışarda ça
lıştı. Devlet memuriyetinde 12 sene çalışmadığı 
için, bu işe girdiğinde bunun 3/4 ü sayılacaktır, 
fakat ne kadar müddet hizmetinden ancak bu 
3/4 ü sayılabilecektir? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — 12 yılın altında kalanlar 
3/4 e... 
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Affedersiniz, müsaade ettiyseniz cevap veri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Soru bitmedi efendim. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Yan

lış efendim; ben her halde anlatamadım. Arz et
mek istediğim şudur : Meselâ, bir doktor dışar-
da 15 sene çalıştı, sonra Devlet hizmetine girdi; 
bunun 12 senesinden fazlası sayılamaz, fakat, 
ne kadar müddetten beri, hizmet görmüşse bu
nun 3/4 ü sayılacaktır, muteber addedilecektir? 
Bu husus gerek sağlık ve gerekse teknik hizmet 
sahasında aynıdır. Meselâ, sağlık hizmetinde va
zife gören bir kimse bu kanun çıkmadan evvel 
Devlet hizmetinde 3 sene çalışırsa ancak dışar-
daki çalıştığı hizmetin 3/4 ü sayılabilir idi. Bu
rada ise böyle bir sarahat yoktur; bilmem an
latabildim mi? Meselâ, sosyal hizmette bulunan
lar ancak Devlet hizmetinde 4 sene çalıştıkları 
takdirde bu hizmetlerin 4/4 ü sayılabilir. Bura
da böyle bir sarahat yok. Meselâ, ben bir sene 
çalışırım; ondan sonra bunu 15 seneye saymış 
olurum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, bu soruya müm
künse cevap lütfediniz. Aksi takdirde nasıl olsa 
daha müzakerelerin başındayız; soru soran bü
tün arkadaşların söz hakları da var, konuşacak
lar ; bu sorularını o sırada da sorarlar, bilâhara 
da cevap verebilirsiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (Devamla) — Efendim; buradaki bu 9 
ncu maddedeki husus, ilk girecekler için bahis 
konusu olan bir hükümdür. Yani, bu memuri
yetler için talebi artırma gayretini hedef almak
tadır ve şüphesiz burada tamamı sayılacaktır. 
Zaten sarihtir; Devlet hizmetinde şu kadar bu
lunma kaydiyle bu kadarı sayılır, değil. Mesele, 
bu hizmetlere talebi artırmaktan ibarettir; Dev
let böyle bir araçla bu talebi artırma gayretin
dedir ve tamamı sayılacaktır. Saygılarımı suna
rım. (0. H. P. sıralarından, «soru soracağız» 
sesleri.) ' 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum, 
sonra sorunuz. Zaten sorular, sözler bittikten 
sonra sorulur. Şimdi Komisyon Başkanı, tadil 
önergelerini izah için bir açıklama yapmak üze
re söz aldı. Bu soruların hepsini maddenin mü
zakeresinin sonunda tekrar sorabilirsiniz. 

Buyurun oturunuz Sayın Bayar. 

I Sayın Kemal Demir, siz, «usul hakkında bir 
beyanda bulunacağım» demiştiniz, buyurunuz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başka
nım; 

Müzakeresi başlamış olan 9 ncu madde, üze
rinde en çok önerge verilmiş olan maddedir ve 
milletvekili arkadaşlarımızın değişik yönleriyle 
üzerinde en çok durdukları maddedir, Türk Ka
mu Personelinin dikkatlerini üzerine en çok 
teksif ettiği maddedir. 

Şimdi komisyon bu maddeyi geri aldı, öner
gelerimiz istikametinde bir kısım değişiklik 
yaptı. Bu değişiklikleri Divan okuttu; bir oku
manın hafızada bırakabileceği kadar hafızamıza 
yerleşti, yani o kadar yerleşti. Değişiklikler 
hangi esaslara dayanmaktadır? Çok dikkatle ta-
kibetmiş olmama rağmen, itiraf ederim ki, ben 
dahi başı ile sonunu birleştiremedim. 

Şimdi, usuli bakımdan, ya teker teker veril
miş olan önergeleri okutup, o önergeler komis
yon tarafından ne ölçüde değerlendirilmiştir, 
onu görelim; Komisyon Başkanı arkadaşımın 

I endişesini anlıyorum, madde üzerinde çok öner
ge var, teker teker okutulursa çok vakit alır, o 
zaman da lütfen yapılmış olan bu değişikliğe 
nüfuz etmemiz imkânı sağlanmalıdır. Bir defa 
lokuma ile, bir defa dinleme ile, yapılmış olan 
değişikliklere bu kanunun üzerinde madde mad
de çalışan arkadaşlarımızın dahi, takdir buyu-

I rursunuz ki, nüfuz etmeleri mümkün değildir. 
I ' Yalnız bir tanesi burada müzakere ediliyor 

şimdi, bir üst öğrenim görmüş olanlara uygula
nacak sistem müzakere ediliyor. Bu, verilmiş 
olan yüz küsur önergeden bir önergenin getirdi
ği meseledir. 

Birinci konu budur; ya teklifler birleştirile
rek aynı istikametlerde olanlar ayrı ayrı müza
kereye konmalıdır, salim bir neticeye varmak 
için; yahut değişiklikler mümkün olan sürat 
içerisinde yazılı olarak elimize gelmelidir. Bu 
iki şekil dışında, önergeler de okumadan, başka 
türlü müzakere edileceğini zannetmiyorum. 
Önergeler okunarak, o zaman teker teker öner
geler üzerinde veyahut gruplaşmış halde öner
geler üzerinde müzakereler yapılmalıdır. 

Şimdi bu maddede getirilmiş olan değişiklik
lerin tümü üzerinde yapılacak olan müzakere
lerde kopuk kopuk meselelere el atmak mecbu
riyetinde kalacağız. Birinci usuli teklifim budur 
Sayın Başkanım. 

— 10 
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İkincisi : Yüce Meclisin bu kanun tasarısı 
müzakeresi münasebetiyle koymuş olduğu süre 
tahdidinin, bu madde için biraz genişletilmesi 
ioabettiği kanaatini taşıyorum. Her ne kadar 
Başkanlık Divanı geniş müsamaha gösteriyor 
ise de, müsamahanın sınırlan içerisinde ve onun 
çemberi içerisinde konuşma yerine, bu 5 daki
kalık sürenin bu maddenin müzakeresi için 15 
dakikaya çıkarılmasını ve bu maddeye inhisar 
etmek üzere bu değişikliğin yapılmasını saygiy-
la arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgili 
olarak verilen 112 önergenin, madde üzerindeki 
görüşmeler bittikten sonra teker teker okunup 
oylanacağı tabiîdir. Yani, Komisyonunun mad
denin bâzı bölümlerini, bâzı fıkralarını değiştir
miş olması, bu önerge sahiplerinin haklannı or
tadan kaldırmaz. Bu gayet tabiî bir usuldür. 

Bu maddeye mahsus olmak üzere konuşma 
süresinin uzatılması teklifi Başkanlığın iktidarı 
dâhilinde bir şey değildir. Bu teklifi yazılı ola
rak yaparsanız Yüce Heyetin oyuna sunarım, 
karar ne yolda olursa onu tatbik ederim. 

Sayın Reşit Ülker biraz önce şifahen yap
tığı teklifi şimdi de yazılı olarak yapıyor, «Mad
denin, İçtüzüğün 108 nci maddesine göre sınıf 
sınıf konuşulmasını ve ayrı ayrı oya konmasını 
öneririm.» diyor. Bu hususta Komisyon Başka
nının mütalâasını aldık. Maddenin bütün bölüm
leri arasında organik bir irtibat olduğu cihetle, 
tümünün müzakere edilmesini söylüyorlar. Bu 
teklifi oya koyayım. Yani 108 nci maddenin 
muhtevasından anladığım mâna bu. «Muktaza-
sı yapılır» demek, bir milletvekili böyle bir şey 
teklif ederse, bu, behemahal tatbik edilir anla
mına gelmez. Bunu Yüce Heyet oyları ile halle
der. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 9 ncu madde
nin müzakeresinde, içtüzüğün 108 nci maddesine 

« dayanılarak sınıf sınıf konuşulmasını ve ayrı ay
rı oya konmasını Sayın Reşit Ülker arkadaşımız 
teklif ediyor; Sayın Komisyon Başkanı da bu
nun sakıncalı olacağını, maddenin bir bütün teş
kil ettiğini cevaben arz ediyor. 

Sayın Reşit Ülker'in bu teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Yine usul ile ilgili olarak şu önergeler ve
rilmiş bulunmaktadır : 

Sayın Başkanlığa 
Bu maddeye münhasır konuşmaların 10 daki

kaya çıkarılmasını rica ederim. 
Hatay 

Talât Köseoğlu 
Sayın Başkanlığa 

9 ncu maddenin müzakeresi için sürenin 15 
dakikaya çıkarılmasını, 

Müzakerelerin önergeler üzerinde yapılması
nı saygılarımla sunarım. 

Bolu 
Kemal Demir 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
süre bakımından 1 nci fıkra hakkındaki 10 da
kikalık teklife katılıyorum. 1 nci fıkra bakı
mından bu önergeyi verdim. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin müza
keresinin sonuna kadar (10) ar dakika ile tahdi
dini arz ve talebederim. 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir de 10 daki
kaya katıldığına göre, bu maddenin müzakere-
sindeki konuşma süresinin 10 dakika olmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Kemal Demir'in önergesinde bir 
ikinci fıkra var; müzakerelerin önergeler üze
rinde yapılmasını teklif ediyorlar, bunu anlıya-
madım efendim? 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Şimdi Sayın 
Başkanım, bir kısım önergeler vermişiz. Komis
yonun önergelerle beraber geriye aldığı madde
de yaptığı değişikliği sarih olarak bilmiyoruz. 
Yazılı olarak önümüzde yoktur, önerge sahip
leri olarak biz, her önerge üzerinde müzakere 
yapıldığı zaman, Komisyonun maddeyi geri al
dıktan sonraki görüşünü öğrenerek söz söyle
mek imkânını buluruz. Aksi takdirde hangi de
ğişikliklerle huzurumuza gelmiştir, bunu bilmi
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Keemal Demir, bir 
kere maddenin tümü müzakere edilecek. Söz 
alanların listesi burada. Bu müzakere bittikten 
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sonra sıra önergelere gelecek, önergeleri ayrı 
ayrı hepsini okutacağım ve tabiî önerge sahiple
rinin yeniden önergesini izah için bir söz hakkı 
vardır, Komisyonun da mütalâasını alıp oylata-
tacağım. 

Bunun dışında, Komisyonun yapmış olduğu 
değişiklik - ki, şimdi okunmuştur - haklısınız, 
belki bir okunma ile hatırda kalmadı, eğer icabe-
diyorsa, Komisyonun bu önergesini bir kere daha 
okuyalım müzakereye başlamadan evvel. («Olur» 
sesleri.) 

Ayrıca şunu da arz edeyim, usul müzakere
leri ile kaybettiğimiz şu zaman içinde hiç değil
se 4 - 5 arkadaş konuşmuş olurdu efendim. 

Komisyonun değişikliğini okutuyorum : 
(Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan; 

Komisyonun bu son iki teklifi açıklamasını rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — İlâve iki fıkra var efendim, 
evet. 

Sayın Bayar; böyle bir açıklamayı şimdi mi 
yaparsınız ki, belki müzakerelerde bir suhulet 
temin etmiş olunur... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, fıkranın birini ga
yet sarih anlattığımı zannediyorum. 

Şimdi, bu takrir, Sayın Demir'in de takririn
de derpiş ettikleri bir hususa muadil bir değişik
lik getiriyor. 

Mesele şudur : Lise mezunları genel idare 
hizmetleri sınıfında 13 ncü dereceden vazifeye 
başlarlar. Bu lise mezunu 12 nci derecede bir 
görevde ise, üniversite mezunu olmuş ise, üni
versite mezununun başlangıç derecesi gibi kad
roya süre kaydına tabi olmaksızın girebilecek. 
Fikri müdir budur, Sayın Başkanım. 

Bir de, bir derecenin muayyen kademele
rinde işe başlıyanlar için şöyle bir yanlış kana
at doğmaktadır : Meselâ, özellikle avukatlar 
için bahis konusudur; bu, «10 ncu derecenin 
3 ncü kademesinden başlarlar» hükmünde aca
ba burada bir 3 yıl daha bekliyecekler mi? Bu
nu ortadan kaldıran, bir yıllık müddetten son
ra üst dereceye geçme imkânını veren bir hü
kümdür. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz efen

dim. 

I Şimdi, söz alan arkadaşların isimlerini arz 
ediyorum : Turhan özgüner, Mevlût Ocakçıoğ-
lu, Fahri Uğrasızoğlu, Sabri Yahşi, Kemal De-
mirer, Enver Akova, Âdil Turan, Enver Turgut, 
Hüseyin Baytürk, Şevket Doğan, Mehmet Ali 
Oksal, Sami Arslan, Hasan Çetinkaya, Kemal 
Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şener, Nuri Ko-
damanoğlu, ihsan Kabadayı, Reşit Ülker, Musta
fa Rona, Coşkun Karagözoğlu, Ali Rıza Uzuner, 
Tufan Doğan Avşargil, Mehmet Arslantürk, Sa
lih Zeki Köseoğlu, Şinasi özdenoğlu, Hilmi iş
güzar, îlyas Kılıç, Seydibeyoğlu, Mehmet Ay-
tuğ, Hüsamettin Başer, Baha Müderrisoğlu, Hü
seyin Yenipmar, Cahit Karakaş, Talât Köseoğ
lu, Hasan Tosyalı. 

Şimdi söz sırası Turhan özgüner'indir. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, söz 

sıramı Sakıp Hiçerimez'e veriyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Sakıp Hiçerimez... 

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

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tadil 
eden Hükümet tasarısının, bütün kanunun ruhu 
mahiyetinde olan maddesini görüşmekteyiz. 

9 ncu madde, sınıflandırma ve 8 sınıf içinde 
tüm kamu personelinin belli ücret, kademe ve pi
ramitler içinde mütalâa edilmesidir. Ancak, eli
mizdeki Hükümet tasarısının gerekçe kısmında 
ifadesini bulan ve Anayasa Mahkemesinin bir 
kararını aktaran 2 nci sayfasının 2 nci paragra
fını yüksek müsaadelerinizle okuyorum : 

«Bu durum memurların nitelikleri, atanma
ları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri, ay
lık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri ile ilgili 
hükümlerinin sınıf tüzüklerinde yer almasının, 
bu hususların kanunla düzenlenmesini emreden 
Anayasanın 117 nci maddesine aykırı olacağı 
görüşünü ortaya koymuştur.» 

Şimdi, bu hususa şöylece değinmekte fayda 
vardır : Tasarı, sınıflandırmayı, sınıflandırma 
açısından ele almamış, gruplandırma açısından 
ele almış ve genellikle genel idare hizmetleri sı
nıfında (ki ben ona «grupunda» diyorum) bir
çok sınıfları toplamıştır. Evvelâ bu noktadan 
sınıflandırma, «sınıflandırma» terimi ile dahi 
bağdaşmıyacak şekilde ters olmuştur. 

2 ncisi, biraz evvel okuduğum gibi sadece, 
«şu sınıflar», «bu sınıflar» denmiş, o sınıflarda 

12 — 
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bulunacak olan kamu personelinin nitelik, özlük 
haklan ve diğer hususları, biraz evvel okudu
ğum hususlar tadededilmemiş, genel bir tarif 
içine konmamıştır. 

Örnek vereyim : Bilfarz bir veznedarın para 
alıp, para tediye eden kişi olduğunun burada 
belirtilmesi meselâ, lâzım idi veya genel idare 
hizmetleri sınıfında, idare sınıflarında bulunan 
valiler, kaymakam v. s. bulunması, bunların ni
teliklerinin şunlar olduğu, şu görevleri yaptık
ları, yetkilerinin, sorumluluklarının şunlar oldu
ğu şeklinde belirtilmeli, ancak tüzüklerle de o 
işi görenlerin kurumları ile ilgili hususlar ayrı
ca gösterilmeli idi ki, bu kanunda gösterilmesi
ne lüzum yok idi. Bu vecibe yerine getirilme
miştir. Kanımız odur ki, bu husustan dolayı bu 
maddenin iptali Anayasa Mahkemesince söz ko
nusu olabilecektir. 

Bunun dışında, sınıflandırmada gözümüze ili
şen büyük bir adaletsizlik vardır. Bu adaletsiz
lik çok göze batacak hale gelmiştir. 

örneğin, bir mukayese takdim edeceğim siz
lere : İlkokul mezunları için bu tasarı % 8,8 ar
tış getiriyor ilk girişte; 30 yıl sonunda ise bu
günkü yasalara göre eksiliş getiriyor. Yani ilko
kul mezunu olanlar için bu tasarı reform değil
dir. Çünkü bugün cari olan yasalara göre daha 
fazla imkânlara sahibolan ilkokul mezunu me
murlar, bu tasarı kanunlaştığı takdirde eksiliş 
lie karşı karşıya geleceklerdir. 

Ortaokul mezunları % 55 oranında girişte 
artışla karşılaşmaktalar, 30 yıl sonunda ise % 18 
artışla karşılaşmaktalar. Demek ki başlangıçta 
% 55 bir artış, 30 yılın sonunda % 18 bir artış... 

Lise mezunlarına girişte % 100 bir artış, fa
kat 30 yılın sonunda % 33 bir artı?, öngörülmüş
tür. 

Yüksek tahsillilere gelince : Girişte % 135 ar
tış, 30 yılın sonunda % 190 artış getirilmiştir. 

Verdiğim bu rakamlar açısından bakıldığı 
takdirde sınıflar arasında bir dengesizlik bütün 
çıplaklığı ile görülmektedir. 

Verdiğimiz takrirlerde (ki biraz sonra sırası 
geldiğinde okunacak ve görüşlerimizi açıklıyaca-
ğız) biz bu dengeyi sağlıyacak şekilde hareketi 
öngörmüş idik. özellikle ilkokul mezunları bu
gün 450 lira aylık veya ücret almaktadırlar, ta
sarı 490 lira öngörmektedir. Demek ki, 40 liralık 
bir artış kaydediyoruz ilkokul mezunu memurla

ra, fakat öbür tarafta diğer sınıflarda bu rakam 
birden bire çok yüksek noktalara geliyor. Mese
lâ, yüksek okul mezunları için bu fark 5 700 li
raya çıkıyor. 

Şimdi, bir tarafta 40 liralık bir artık, öbür 
tarafta 5 700 liralık bir artış; hiç adalet ölçüle
ri ile bağdaşmaz, 

Kaldı ki, Türkiye'deki bugün geçim endeksi 
1966 rayiçlerine göre 1 523 lira 05 kuruş, 1968 
rayiçlerine göre 1 715 liradır. Bir memurun be
kâr olarak hizmete girişini düşünecek olursak ki 
benim verdiğim rakamlar 4 nüfuslu bir aile için
di, bekâr olarak gireceğine göre bir kişi olarak 
hesaba katarsak ve Türkiye ortalaması olarak 
250 lira ev kirası kabul edersek, bu kimseye ve
receğimiz aylık ücretin en az 450 zait 250 - 300 
olması gerekir ki, bu 700 liradan aşağı olduğu 
takdirde çalışan kamu personelinin sefalet ücre
tinin de altında ezilmeye mahkûm edilişi demek
tir. 490 lira ile çalışacak bir kamu personelinden 
bir hizmet beklemek hayal olmaktan ileri gide
mez. Eğer 490 lira ile çalışan bir kamu personeli 
bir gün doğruluk yolundan dışarıya çıkacak 
olursa, bunun mesulü kendisi değil, buna peki di
yen bizler olacağız. 

Bu rakam da büyük bir rakam değildir, kati 
rakam vereceğim, külfeti de yoktur, bugün ha
len (ki bunlar terfi etmişlerdir, 1966 senesi ra
kamlarıdır elimdeki rakamlar, terfi ettiklerine 
göre üst yerlere gitmişlerdir ve yerlerine yenile
rinin atandığını kabul edecek olursak) 38 423 
kişidir. Vereceğimiz fark 210 lira olduğuna göre 
38 423 ile bunu zarbettiğimiz zaman elde edece
ğimiz rakam 50 - 60 milyon lira civarındadır. 

Kaldı ki, tasarının ilgili maddelerinden bir 
tanesi, gelecek için ilkokul mezunlarının Devlet 
memuriyetine alınmıyacaklarını âmirdir. Ancak, 
diyor, ortaokul mezunu bulunmadığı takdirde 
ilkokul mezunu alınabilecektir... 

Ben o kanaatteyim ki, bunu hazırlıyanlar el
bette ki masa çalışması yaparken Ankara, istan
bul, İzmir ve bunlar gibi büyük illerde çok nis-
bette yüksek okul, lise ve ortaokul mezunu işsiz 
vatandaşlarımızı dikkate almışlardır; ama bi
zim Anadolumuzun muhtelif yerlerindeki görev 
görülecek yerler için bir davet yaptığınız zaman, 
böyle kimseleri bulmak gayet güç olacaktır ve 
göreceksiniz ki, ilkokul ve ortaokul mezunları 
kamu personeli kadrolarında geniş şekilde yer 
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alacaktır. Nitekim bugün de öyledir. Devlet 
yükünü genellikle ilk, orta ve lise mezunları ta
şımaktadırlar, yüksek okul mezunları sadece ida
reci kısımlarda bulunmaktadırlar. O bakımdan 
hem esas yükü taşıyan, hem maddi bakımdan da 
büyük bir ezinti içinde bulunan kamu persone
lini haysiyetli bir yaşama düzeyine getirmek 
Anayasanın da emri olarak bize düşmektedir. 
O halde tekliflerimiz arasında vardır, tabandaki 
personelin 16 ncı dereceden değil, 15 nci derece
den başlatılması suretiyle, 700 lira ile memuriye
te başlamaları sağlanmalıdır. 

Dün radyodan açıklandığına göre askerî per
sonel Kanununda da uzman çavuşların (M bun
larım da tahsilleri aşağı yukarı ilkokul veya ona 
yakınıdır) 700 liradan başladıklarını duyduk. 
O halde sivil personel olan nüfus memuru, tapu 
memuru ve emsali gilbi memuriyetlerin ağır yü
künü taşıyan bu personelin de 700 Kiradan baş
latmak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez; 10 dakikanız 
doldu efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Bir İM dakika daha müsaade ©dür mi acalba? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir iki dakika 
içinde bitiriniz. 

AHMET SAKIF HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; verdiğimiz bir iki de
ğişiklik önergesinin Yüce Komisyon tarafımdan 
dikkate alınmış olması bakımından da Komis
yona teşekkürlerimizi bu arada arz etmek iste
riz. Yalnız, hizmet görülürken, yani bir Devlet 
memuru, hizmeti sırasında bir üst tahsili ta
mamlansa ona bir derece yükselmesi vermek, o 
kişiyi hizmiet içinde daha çok ileri gayretlerin 
içine; şevke sevk etmek olur. 

Sayın Komisyon Başkanı der ki; bir lise me
zunu 12 nci dereceden başlamaktadır; eğer bu 
sırada (bir yüksek tahsil tamamlarsa 10 ncu de
receden başlayıp devam etmesi mümkün ola
caktır. Ancak, bir lise mezununun hizmet içinde 
(birçok seneler katettiktem sonra 10 ncu derece
nin üstümde bir yerde iken, kendisinin böyle bir 
tahsil ikmal etmiş olabileceği dikkate alınmalı 
ve bu arkadaşımızın böyle (bir tahsil ikmal ettiği 
ızaman derhal bir üst derecesi verilmelidir. Bu, 
(kanunun hizmet içi eğitim, yani kamu persone
li yetiştirme ve kalifiye personel elde etme ru
huna da pararlel bir hareket olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsumuz; söyle
mek istediklerimiz genel çizgileriyle on dakika 
içimde dahi ikmal edilemedi. Bu 9 mcu madde 
kanunun ruhudur; çok titiz, çok dikkatli olma
lıyız. ıSonra kamu personeli arasımda çıkacak 
sürtüşmeler, mahkemelere başvuruşlar, Anayasa 
Mahkemesine (başvuruşlar bizim dikkat etme
den, üzerinde hassasiyetle durmadan bu mad
deyi çıkartmamız günahınım tekrar bize yükle
mişi sekinde olur. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurum. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (KütaJh-

ya) — Sayım Başkam, muhterem milletvekilleri; 
Sayım Sakıp Hiçerimez arkadaşımızın Komis

yonda olsun ve huzurunuzda yapılan müzakere
lerde olsun, daima, her fırsattan istifade ederek 
tekrar etmiş olduğu ve anlaşılan tekrarlamaktan 
da haz duyduğu bir husus vardır. Bem, bu hu
sus (bâzı yanlış anlamalara meydan verir dü
şüncesiyle, bâzı açıklamalarda bulunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayım Hiçerimez evvelâ şunu söyler; der ki; 
«Bu sımıflamdırma sistemi Anayasaya aykırıdır.» 

E, hamsisi Anayasaya uygundur? Anayasada 
sarih olarak; sınıflandırma şöyle yapılacak böy-

, le yapılacak diye birtakım hükümler mevcut de
ğil... Hangisi Anayasaya uygum olur?.. Sayın 
Hiçerimez buma karşılık olarak şunu gösterir : 
Benim hazırladığım teklifteki sınıflandırma 

Anayasaya uygundur... 

Muhterem arkadaşlar, huzurumuzda birçok 
defa arz etmeye çalıştım; mutlaka em doğrusu 
(benim yaptığımdır düşüncesini bir tarafa bıraka
lım. Yani, bunu siz de bırakınız, biz de bıraka
lım; işin doğrusu neyse omu bulmaya çalışalım. 
Anayasada; sımıflamdırma şöyle olacak, böyle 
olacak (diye ıbir büküm mevcut değil. Şimdi Sa
yın Hiçerimez'i dinlerkem baktım, Anayasada 
«Memurlarla ilgili hükümler» diye bir fasıl var
dır; 117 nci maddeden başlıyor, 117,118,119 di
ye devam ediyor, baktım, şu sınıf landırmanım bu 
maddelere aykırı düşen bir tarafımı göremedim. 

Sayım Hiçerimez arkadaşımızım bir de daima 
ileri sürdüğü bir mokta vardır; diyor ki; «İlko
kul mezunları işe ilk başlarken tasarımın getir
diği artış nisîbeti % 8 dir; met artış da % 9 dur.» 

— 14 — 
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Bunu arkadaşımız alıyor, tavan ücreti olan bi
rinci derece ile mukayese ediyor ve diyor ki; 
«^Buradaki artış şu katlardır, buradaki de % 8 
dir; büyük adaletsizlik vardır, siz tabam yine 
sefalete duçar ediyorsunuz...» 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bu konuda 
Sayın Hiçerilmez'in yanıldığını zannettiğim bir
kaç nokta vardır. Bu defa, bu 16 ncı dereceye, 
giriş, bundan sonraki gün ve yallarda vazifeye 
girecek olan ilkokul mezunlarına aittir... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Yani, bundan sonrakiler sefil olsun diyorsu
nuz... 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bir dakika, arz edeceğim... 

Şimdi, Devlet memuriyetine girerken talip
ler içerisinde ilkokul mezunları var, ortaokul 
mezunları var, lise mezunları var, yüksek okul 
mezunları vardır... Ortaokul mezunu (bulunma
dığı takdirde zannediyorum M ilkokul mezunu 
alınacaktır... E, Devlet hizmetlerinin kaffesi
nin ilkokul mezunlarının eliyle görülmesi lâzım 
geldiği gibi bir fikri de müdafaa edemeyiz. Şu 
halde bundan sonra Devlet kapısına intisaJbede-
oek olan ilkokul mezunlarının adedi fevkalâde 
az olacak. 

E, peki bu ilkokul mezunları intisabettiği 
zaman olduğu yerde kalıyor mu? Her sene biır 
kademe terfii yapıyor. Şimdi 490, ertesi sene 75 
/oluyor, iki sene sonra 80 ölüyor, üçüncü sene 
de 85 oluyor... Sanki 16 ncı derecenin ilk kade
mesine girince 490 da ilânihaye ve bilâmüddet 
Ibekliyecekmiş gfiibi bir beyanda bulunmakta isa
bet yoktur. 

Halihazırdaki ilkokul mezunları hangi dere
ceye terfi etmişler ise, halen hangi derecede bu
lunuyorlar ise o dereceye göre intibakları yapı
lacaktır. İlkokul mezunu birinci derecede bulu
nuyorsa birinci dereceye, beşinci derecede bu
lunuyorsa beşinci dereceye intibak edecek. Bi
naenaleyh intibak bakımından 16 ncı dereceye 
intibak edecek memur yoktur. 

Bunu bir defa daha huzurunuzda arz et
tim : 3696 sayılı Kanuna merbut cetvelde 14 de
rmece vardır; halihazırda çalışanlar ona göre in
tibak edecekler. Binaenaleyh bir kimse memur 
ise 14 ncü dereceye intibak edecektir, bu da 
875 liradır. Yani 490 liraya değil, 875 liraya in
tibak edecektir. (D) cetvelinde ise 16 ncı dere-
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ceye intibak etmesi mevzubahis değildir; 15 ncı 
dereceye intibak edecektir, bu da 700 liradır. 
Yani intibak hükümleri bakımından Sayın Hiç-
erimez'in temennisi zaten yerine getirilmiştir, 
ama bundan sonra memuriyete intisalbedecek 
olan ilkokul mezunları 16 ncı dereceden başlı-
yacaktır ve arz ettiğim gibi, hemen bir sene son
ra bir kademe, M sene sonra iki kademe, üç se
ne sonra üç kademe terfi edeceklerdir ve bu 
terfii yıllar geçtikçe yapmaya devam edecek
lerdir. 

iSayın Hicerimez bir de 30 yıllık bir muka
yese yapar ve der ki; «Bugünkü yasalara göre 
30 yıl sonra şunu alacaktı, bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde bunu alacaktır, azalma vardır.» 

Bu düşüncede hesaba katmadığı şudur : Sa
yın Hiçerimez 30 yıllık hesapta katsayının 7 
olarak kalacağını nazarı itibara alarak bunu 
yapmıştır. Yani katsayı 30 yıl aynı kalır ise, 
durum bu olacaktır demek istiyor. 

Muhterem milletvekilleri, katsayının 30 yıl 
aynı kalacağını farz etmek mümkün değildir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ama 30 ncu yılını idrak edenler var Sayın Ba
kan... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — 30 ncu yılım idrak edenler ise, hangi de
recede bulunuyorlar ise intibakları ona göre ya
pılacaktır ve onun üzerinden emekli olacaklar
dır. Halen 30 yılını idrak etmiş olanların duru
mu budur. Binaenaleyh, orada mevzubahis de
ğil buyurduğunuz husus... 

Sayın Hiçerimez'in mütalâaları arasında bir 
de' «Yüksek okul mezununun birinci dereceye 
kadar terfii mümkün, ama bunu siz tahdit edi
yorsunuz, falan falan göreve geçerse, bırakınız 
efendim, o durduğu yerde oraya kadar terfi et
sin» gibi bir mütalâası oldu zannediyorum... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Hayır... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Böyle bir mütalâanız olmadıysa mesele 
yok. Yalnız şunu arz edeyim ki, bu sistemde 
zaman ile, zamanın geçmesiyle otomatik şekil
de derece terfii bir tarafa bırakılmıştır. Hepi
niz zaman zaman istiyorsunuz; ehliyet ve liya
kat esasını getiriniz diye. Ehliyet ve liyakat esa
sı nasıl getirilir? Zamanın geçmesiyle herkes 
terfi edecekse, ehliyet ve liyakat esası getiril-
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miş olmaz. Buradaki prensip, 'denlinde ©dilen 
göreve, deruihide edilen görevin önemine, mesu
liyetin ağırlığına göre terfi esasıdır. Elbetteki 
muayyen görevleri deruhde ettikçe, genel idare 
sınıfında muayyen makamlara o görevleri de
ruhde etmek için, o mesuliyetleri deruhde etmek 
için geldikçe, terfi yapılacak. Biz tasarının re
formist yönünün önemli kısmının burada oldu
ğunu zannediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, sanıyorum ki yan
lış anlaşılabilecek olan noktaları tavzih ettim. 
Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
(Sayın Başkanı, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — ıSaym Bakan, bir soru var efen
dim. 

AHMET ISAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Bakan, ilkokul mezunlarının 14 ncü de
receden intibaklarının yapılacağını söylemiek 
suretiyle, Ihalİhazırda ilkokul mezunu olarak 
Devlette görev gören yeni girmiş personel için 
875 lirayı veriyor demektir. Bundan sonra Dev
let hizmetinle girecek olan ilkokul mezunları 
ise 490 lira alabilecek. Türkiye'yi gittikçe fa
kirleşen bir ülke olarak mı kabul ediyorlar ki 
bugün çalışana 875, yarın çalışacağa, reform 
yolu ile 490 lira veriyorlar? (A. P. sıralanndah 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan cevap 
versin müsaade buyurun da. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arzı cevabe deyim Sayın Başkan. 

Sayın Hiçerimez 'arkadaşımızın bu suali şu 
görüştüğümüz tasarının esprisiyle katiyen bağ
daşmıyor. Bu tasarının esprisi göz önünde bu-
lundurulmadığı müddetçe, böyle bir sual soru
labilir. 

Biz diyoruz ki, Devlet hizmetlerinin verim
liliğini artıracağız; Devlet hizmetlerinde liya-
kata, ehliyete göre terfi esasını getireceğiz. Ve 
biz diyoruz ki, Devlet hizmetlerinin hepsi, kâf -
fesi ilkokul mezunlarının eliyle görülecek de
ğildir. Şimdi, eğer bu tasarı kanunlaştıktan 
sonra Devlet hizmetlerine girecek olanların ta
mamı ilkokul tahsilini yapmış olan kimseler 
olsa, belki bunu söylemekte Sayın Hiçerimez 
arkadaşımızin hakkı vardır. İlkokul mezunları, 
ortaokul mezunları, lise mezunları, yük
sek okul mezunları vardır ve Dev-
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let hizmetine, bu tasarı kanunlaştıktan 
sonra talibolanlara ve bu talipler arasın
da da Devlet hizmetine getirilenlere bir bakıla
cak olursa, ilkokul mezunlarının buradaki ade
di fevkalâde düşük ve lâşey kabilinden olacak
tır. Yani, bu suretle eğer bir kimse mutazarrır 
ediliyor ise o kimselerin adedi fevkalâde dü
şük olacaktır bir defa; bu bir. 

İkincisi; mutlaka Devlet kapısına gelmeye 
mecbur değilsiniz arkadaşlar. Mutlaka Devlet 
memuru olmaya da mecbur değilsiniz... Eğer 
Devlete hizmet etmek sizin işinize gelmiyorsa, 
malî bakımdan bunu yeterli görmüyorsanız baş
ka sahalarda hizmet edersiniz. 

Şimdi bu tasanda da hâkim olan espri, Dev
let hizmetine kaliteli insan almaktır ve sonra... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Kaliteli hizmet 490 lira ile görülmez Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim, 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Hiçerimez arkadaşıma şunu 
hatırlatınm ki, kaliteli memurlar sadece ilkokul 
mezunllannın arasında değildir. 490 lira sadece 
ilkokul mezunlarına hitabediyor. 

Sonra, şunu hiç göz önünde bulundurmadı
lar : ilk başlangıçta 490 lira, hemen bir yıl 
sonra kademe terfii yapıyor, iki yıl sonra kade
me terfii yapıyor, üç yıl sonra yine bir kademe 
terfii daha yapıyor. 490 lirada kalmıyor ki, kı
sa zamanla telâfi ©diliyor. 

BAŞKAN — Saym Mevlût Ocakçıoğlu?.. 
Yok. Sayın Fahri Uğrasızoğlu, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

657 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi bu tasa-
nnın gerçekten temelini teşkil etmektedir. 
Çünkü, Devlet hayatında memurlar bu madde
de kendi istikballerini görmektedirler. 9 ncu 
madde, Devlet memuriyetinde muhtelif sınıf
lar için ilk başlangıç kademesi ile, yani memu
riyete girişte ilk alacağı maaş üe; bütün haya
tı boyunca, çalıştığı müddetçe ulaşabileceği son 
kademeyi göstermektedir. Bunun için memur 
bakımından son derece önemli bir maddedir. Bu 
bakımdan dedim ki, memur için kendi istikba
lini temin eden bir maddedir. Muhtemelen, me-
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muriyet hayatında bir kimse ileride istikbalini 
bu maddeye göre tâyin edecektir. Meselâ, tek
nik eleman mı olacaktır, idareci mi olacaktır, 
eğitimci mi olacaktır, sağlıkçı mı olacaktır; me
muriyet hayatına imtisabetmeden evvel tahsili
ni tâyin ederken, belki bu maddeden ilham ala
rak istikbalini tesbit ve tâyin edecektir. Onun 
için 9 ncu madde son derece önemlidir.. 

Komisyon olarak, Hükümet olarak Yüksek 
Meçisiniz olarak bu sebepledir M, 700 - 800 bin 
memuru ilgilendiren bu madde üzerinde büyük 
hassasiyet göstermemizin bir mânası ve değeri 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Komisyonumuz maddeyi geri aldıktan son

ra, bugün yeni bir önerge ile huzurunuza gel
miş bulunuyor, önergeyi dinledik, önergede, 
memur lehine yapılmış, bilhassa lise ve dengi 
okullar seviyesindeki memuriyetler için yapıl
mış güzel değişiklikler mevcuttur. Bu arada, 
derece yükselmesinde lise ve dengi okullar için 
önceden tesbit edilen 6 ncı derecenin 5 nci de
receye yükseltilmeıgi iyi olmuştur. Bu derecede
ki memurların lehime olarak düzeltilen bir mad
dedir. 

Ayrıca, memur iken bir üst öğrenim yapmış 
olan memurların durumlarının ıslah edilmiş ol
ması, yine bu maddede memur lehine düzeltil
miş olan iyi bir husustur ve birtakım huzursuz
lukları giderecektir. 

Arkadaşlarımız, bilhassa maddenin önemi 
üzerinde dururken, Sayın Bakanın temas bu
yurdukları gibi başlangıç maaşının çok az oldu
ğunu ifade etmektedirler. Başlangıç maaşının 
yüksek olduğunu bizler de iddia etmedik. Ha
kikaten, memuriyete girişte hangi sınıftan olur
sa olsun, ilkokul mezunları için 70 gösterge ön
görülmüştür ve bunun karşılığında bir ilkokul 
mezunu Devlet memuriyetine girdiğinde 490 li
ra para alacaktır. Bunun yüksek olduğunu, tat
minkâr olduğunu, bugünkü hayat seviyesi kar
şısında kimse iddia etmedi. Ancak, Sayın Ba
kanın temas buyurduğu gibi, memur bu dere
cede devamlı olarak kalma durumunda değil
dir. Birinci yılın sonunda 525 liraya yükselmek
tedir, 2 nci yılın sonunda 560 liraya, üçüncü yı
lın sonunda 595, dördüncü yılın sonunda 630, 
beşinci yılda 700 liraya terfi etmektedir. Komis
yonda defaatle üzerinde duruldu; Devlet me
muriyetinde niteliği ytikseltmenm önemli şart

larından birisi, tahsil seviyesinin de önemli ol-
duğunu göz önüne alarak, daha yüksek seviye
de tahsilli memurların memuriyet hayatında 
yer almasını temin etmek, bu maddenin öngör
düğü hususlardan biridir. Çünkü, en iyi hizmet, 
en ucuz hizmet, en kaliteli hizmet tahsil seviye
si uygun olan memurlar eli ile ancak mümkün 
olabilir, kanun da bunu öngörmektedir. Bu ba
kımdan, 0. H. P. mensubu olan değerli arkada
şımın endişesi, tahmin ettiği kadar büyük de
ğildir; ama biz buna rağmen Yüksek Komisyo
na ve Hükümete bir teklifte bulunduk: 490 lira 
brüt maaş ile memuriyete başlaması halindeki, 
mümkündür, sınıflar böyle öngörmüştür - bir 
fıkra eklenebilir - «Hiçbir Devlet memurunun 
eline girişte 500 liradan aşağı para verilemez» 
şeklinde hüküm konur. Bu fazla bir yekûn da 
tutmıyacaktır ve ancak bundan sonra memuri
yete girenler için söz konusudur. Binaenaleyh, 
böyle bir hal çaresi bulunabilir ve mevcudolan 
endişeleri önldyebilir, polemikleri önliyebilir 
kanaatindeyim. Mümkündür. 

Bence, arkadaşlarımızın asıl üzerinde dur
ması gereken ve mühim olan husus bu küçük 
tabanda değil, tavan maaşlarındaki durum
dur. Çünkü, tavan maaşlarında 1 nci, 2 nci 3 
ncü ve 4 ncü dereceye yükselmiş olan memu
riyetlerde 1 000 göstergesi tatbik edilecek, me
murun eline 1 000 lira geçecek, ayrıca bunun 
dışında birtakım yan ödemeler yapılacaktır, tş 
zorluğu zammı, iş riski zammı, mahrumiyet 
zammı, vekâlet ücreti ve v. s. gibi birtakım hu
suslar vardır ki, bunlar işin önem derecesine 
göre ve coğrafi şartlara göre memura büyük 
avantajlar sağlamaktadır. 

Bunun yanımda, bence maddenin en tehli
keli taraflarımdan birisi ve bütçeye büyük kül
fet sağlıyan taraflarımdan birisi, 1 000 göster
gesinden sonra (tesbit edilen (+ 50), (+ 200) 
sistemidir. Bu sistem şayet başka bir sekile so
kulmuş olabilseydi, yani 1 000 artıdan sonra 
4 ncü, 3 ncü, 2 nci ve 1 nci kademeler içim 
1 000 rakamları; meselâ, işin sorumluluk de
recesine göre bir ödenek kabul edilmiş olsaydı 
ve bu katsayıya ilâve edilmemiş olsaydı, yani 
katsayı; ile çarpılmamış olsaydı, katsayıya 
tabi olmamış olsaydı, öyle tahmin ederim ki, 
bütçeye 500 milyon liradan fazla bir tasarruf 
sağlar ve bugün memuriyet sınıfları arasında 
büyük bir rekabet konusu halime gelen, «sis-
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(teme biz de dâhil olmalıyız» endişesi yaratan 
husus ortadan kalkmış olurdu. Çünkü, Dev
let memuriyetindeki yalnız stilvil memurlar için 
değil aynı zamanda İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, üniversitelerde, hâkimler sınıfında, 
askerî personel sınıfında, bütün hepsinde 
( + .50), (+ (200) sistemi uygulanmaktadır ve 
/bu sistem de, 7 ile çarpıldığı zaman çok büyük 
rakama baliğ olmaktadır ve benim görüşüme 
göre (bu kadar parayı ödiyeblilmek, gelişen bir 
memleket için oldukça güçtür. Bütçede bir 
sarsıntı yaratmazsa çok iyi olur. Ekonomik 
hayatta enflâsyonist bir hareket yaratmazsa 
ıçok iyi olur. Bu hususları uzmanlarımızın in
ceden inceye hesabettikleri kanaatindeyim. 
Binaenaleyh, II 000 den Isonra (+50), (+ 200) 
Sisteminin 7 çarpımına tabi tutulması çok cid
dî ve ağır bir durum yaratmaktadır kanaatin
deyim. 

Hâlâ imkân mevcuttur, 250, 1 000 rakam
larını 4 dereceye taksıim 'etmek suretiyle, aske
rî personel için ve bu kanuna tabi olmıyan 
bütün diğer sınıflar için aynı sistemi uygula
mak suretiyle, hem mesuliyet derecesine göre 
memuru üst kademelerde tatmin etmek imkânı 
hasıl olacaktır, enflâsyonist hareketlerin her 
türlüsü önlenmiş olacaktır; hem de bütçeye 
de 500, 600 milyon liralık bir tasarruf sağlan
mış olacaktır. Bu husus son derece önemlidir. 
(Arkadaşlarımız, nedense buna temas etmemek
tedirler. 

9 ncu madde üzerinde bugün muhtelif ka
demeleri teşkil eden, muhtelif sınıfları teşMI 
eden memurlar arasında halen de bâzı huzur
suzluklar mevcuttur. Bunlardan, teknik per
sonel hâlâ tatmin edilmemiş görülmektedir. 
Tasarının esprisinde teknik personeli iş saha
sında, bizzat şantiyede, fabrikada, atölye
sinde çalıştırmak öngörülmektedir. Doğru olan 
budur, ama teknik personelden bunun dışında 
hizmet görenler ve teknik personelin beyni me
sabesinde olan merkez teşkilâtında vazife al
mış olan arkadaşların kendilerini bu ödenek
lerden mahrum olma durumunda hissetmiş ol
maları, endişeleri yaratmaktadır. Binaenaleyh, 
(bu arkadaşlar için de, yani merkez teşkilâtın
da vazifeli olan ve Devlet yatırımlarını mü
kemmel şekilde yürüten bu sınıflar için de bir
takım imkânların öngörülmüş olmasının- - bu
gün halen belli değildir - ve uygulamada bun

lara bâzı imkânlar tanınmış olmasının bu hu
zursuzlukları ortadan kaldıracağı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Sayılı Uğrasızoğlu, süreniz dol
du efendim. 

FAHBi UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum, sayın Başkanım. 

Öğrenim için tahsil yapmak maksadiyle gö
revinden ayrılmış olan ilk, orta ve yüksek de
receli öğretmenlerin bilâhara öğretmenliğe 
dönmeleri, vazife almaları halinde dışarda ge
çen hizmetlerinin nazarı itibara alınmamış ol
ması - sağlık ve teknik hizmetlerinde olduğu 
ığibi - bir üzüntü konusu olmakta devam et
mektedir. 

Teknik personel meyanında, arkadaşlarımız 
zaman zaman temas ettiler, tütün eksperleri
ne tanınan hakların, çok daha önemli olduğu 
iddia edilen pamuk eksperleri için göz önüne 
alınmamış olması bir noksan olarak mütalâa 
edilebilir. Belki arkadaşlarımız bu hususta 
haklıdırlar. 

Arkadaşlarıma özet olarak şunu arz ediyo
rum : 9 ncu maddeye bu kadar ilgi gösterilme
sinin,. üzerinde hassasiyet gösterilmesinin sebebi, 
memurlarımızın istikbâllerini bu maddede gör
müş olmalarından ileri gelmektedir. Komis
yon birtakım güzel ıslah maddeleri, tadil tek
leri getirmiştir, kabulü ile iyi bir neticeye 
ulaşılacaktır. Diğer hususlarda, Yüksek Heye
tiniz elbette en iyi şekli takdir edecektair. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salbri Yahşi. 
iSABRi YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
ı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

9 ncu maddesinin 4 ncü bölümündeki öğretim 
hizmetleri sınıfına bir intibak maddesi eklen
mesinin gerektiğini ve bunun gerekçesini 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Öğretmen okullarımızın % 80 i köy ço
cuğu almaktadır. Ve bu köy çocuk
larını tabiî imtihan yapmak suretiyle alır, 
Bu öğrenciler, öğretmen okulunu bitirdikten 
sonra mevzuat icabı üniversitelere devam et
me imkânlarından mahrumdurlar. Bunlardan 
imkânı müsait bulunanlar imtihan ile öğret
men yetiştirebilen yüksek okullara devam et-
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me imkânlarına sahiptirler, yine bunların ilk 
öğretim müfettişi olabilmeleri için, dört sene 
ilkokul öğretmenliği yapmaları şarttır. Dört 
sene ilkokul öğrenmeliği yapacak, ondan son
ra askerlik hizmetini tamalıyacak ve böylece 
yedi sene hizmetten sonra pedagoji şubesine 
kabul edileceklerdir. Pedagoji şubesinden me
zun olduktan sonra ilk eğitim enstitüsüne ara 
vermeden gidenler gibi bunların ilokulda ge
çen müddetleri terf ilerine eklenmemek suretiyle 
kıdemlerinde 9 sene gibi büyük bir fark mey
dana gelmektedir. 

Bunu bir misalle arz edeyim; 1955 Hazi
ran döneminde öğretmen okulundan mezun 
olan (A), (B), (0) öğretmenlerini ele ala
lım. (A) ilkokul öğretmeni olarak mesleğine 
devam etsin, (B) öğretmen okulunu bitirince 
eğitim enstitüsüne devam etsin. (C), 5 yıl 
ilkokul öğretmenliği yaptıktan Sonra eğitim 
enstitsüne giden (A) meslekte 15 yıllıktır ve 
asli maaşı 40 da 2 yıl 10 aydır. Mezun olur 
olmaz eğitim enstitsüne giden (B) meslekte 
13 yıllıktır ve asli maaşı da 50 lirada 2 yıl 
6 aydır (C), meslekte 13 yıllıktır, 5 yıl ilk
okul öğretmenliği yapmış ve asli maaşı 40 li-
da sadece 3 aylıktır. 

(B) ile (C) nin hizmet süreleri 13 yıl ol
duğu halde (B), 50 lira maaşla 2 yıl 6 aylık, 
(C) iso 13 yıllık olduğu halde 40 lira asli 
maaşta henüz 3 aylıktır. Bu duruma göre, 
(C), (B) den 5 yıl 3 ay maaş ve kıdemde ge
ridir; ilkokul öğretmeni olarak meslekte çalı
şan (A) dan ise emeklilikte 2 yıl, maaşta da 
2 yıl 7 ay geridir. 

Bu durum ise meslekte ilerlemek üzere yük
sek tahsil yapanı mağdur etmektedir; bugün 
açtığımız akşam ortaokulları, akşam liseleri, 
ticaret liseleri ve gece öğretimi yapan yük
sek okulların gayesine de aykırıdır. Tahsil 
yapanın tahsilde geçen bu müddetlerine kı
dem vermek suretiyle diğerleninden farklı bir 
durum: meydana getirebiliyorsak, memlekette 
kültür seviyesinin yükselmesine yardım et
miş oluruz. Aksi takdirde kültür seviyesinin 
yükselmesi mümkün görülmemektedir. 

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı bünye
sindeki kız sanat öğretmen okulunda okuyan 
kurs öğretmenleri tahsil süresince maaşlarını 
almakta ve okulda geçen öğrenim süreleri de 
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maaş ve emeklilik yönünden kıdemlerine sa
yılmaktadır. 

Harb Okulu mezunu subaylar, Harb Aka-
demelerine maaşlarını alarak devam ederler, 
mezuniyetlerinde bu tahsilin mükâfatını kı
dem. olarak görürler. Türkiye Orta - Doğu Âm
me idaresi Enstitüsüne devam edenler de maaş 
vie kıdem yönünden bir kayba uğramadıkları 
gibi, mezuniyetlerinden sonra da bir yıl kı
dem almakla mükâfatlandırılırlar. Bu misal
leri bu şekilde çoğaltmak mümkündür. 

Bu haklar, ilkokul öğrenmenlerine tanın
madığı için meslekte devamlı okuma ve hamle 
yapma imkânını azaltmakta ve zararlarını ise 
tüm Türk çocukları çekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu haksızlığın 
izalesi için 51 milletvekili arkadaşımla Sayın 
Başkanlığa takdim ettiğimiz öğretmenlerle il
gili intılbak maddesine iltifat buyurmanızı bil
hassa istirham ediyorum. 

Biliyorsunuz, 1955 senesnde 6972 sayılı Ka
nunla çıkarılan ilkokul öğretmenlerinin intı-
ıbakları da bir üzüntü kaynağı olmuştur. 

O zaamn bu intibaklar yapılırken kadro bu
lunmadığı için yüzlerce öğretmen Devlet Şûra
sına müracaat etmiş, terfilerinin yapılması için 
Devlet Şûrasından karar almalarına rağmen, o 
devirde yeteri derecede kadro alınmadığı için 
bu meslektaşlarımız mağdur edilmişler ve bu 
mağduriyetleri de bugüne kadar devam etmiş
tir. 

Personel Kanunu çıkarken, kanunen verilmiş 
ve kadrosuzluk yüzünden intibak edemiyen ve 
Devlet Şûrasından karar alan bu meslektaşla
rımızın da intibaklarının yapılması bir hakkın 
teslim edilmesi bakımından büyük bir önem ta
şım aktadır. 

Bu takririmize iltifat buyurmanızı bilhassa 
istirham eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN —- Sayın Kemal Demirer?.. Yok. 
Sayın Enver Akova?.. Yok. Saym Âdil Turan, 
buyurunuz efendim. 

ÂDlL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Şu ana kadar toplum bünyesinde, bilhassa 
kamu görevlilerinin tüm yapısında sarsıntılar 
yaratan 9 ncu madde üzerinde konuşulmaya 
başlanıldı. 
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Seslerini duyurabilen her sınıf, güçleri ora
nında değişik eylemlere giriştiler. Bu tepkilerin 
sebebi her şeyden önce 9 ncu maddedir. Bunun 
çeşitli nedenleri vardır. 

Bir kere kendi duygu ve inanç yapılarına 
göre herkes, her sınıf derece derece haklıdır. 
Nitekim bir sınıf 300 rakımda sırılsıklam terler
ken, diğeri 9 000 irtifada püfür püfür serinle
mektedir. 

Bu iddianın karşıtı da doğrudur, yani herkes 
derece derece haksızdır. Çünkü, en küçük me
mur aylığı olan brüt 337,5 liranın Özlemini du
yan 24 milyon insan yaşamaktadır. Türkiye'de. 

Sayın arkadaşlarım, 9 ncu maddeye yapılan 
itirazların nedenlerinden birisi de, memurların 
büyük bir geçim darlığı içinde olmalarıdır, Ko
parılan bunca gürültüler mide sancılarını, mide 
acılarını, mide gurultularını susturmak içindir. 
Korkarım, bu gidişle büyük bir memur kütle
sinin eli' böğründe kalacak ve sonunda dağ fare 
doğuracaktır. 

9 ncu madde ile girişilen hareketlerin bir ne
deni de şudur : Bu memlekette öteden beri ni
metlerin her çeşidi kapanın ve koparanın elin
de kalmıştır. Tâyin, terfi, makam, mansıp bü
tün bunlardan tutun da, en mukaddes bildiği
miz ekmek dahi, bu kapma yarışında derece 
alanların aralarında pay ettikleri nimetler ol
muştur. Bu dağılımda kurnazlık, açıkgözlülük 
esas alınmış ve emek, alınteri, başarı puvanla-
maya girmemiştir. Tarihsel çile; hak haklının 
değil, kuvvetlinin olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, müthiş bir sınıf bi
linci geliştiren bu maddede hak, egemen sınıf
ların değil, mağdur sınıfların, yani haklıların 
olmalıdır, fakat ilk bakışta tam bir diploma he-
gomonyasmın varlığını görüyoruz. Kafa ve be
den emeği ekonomik ve sosyal kalkınmaya kat
kı, riziko ve sorumluluk, hattâ basarı ikinci 
plâna atılmıştır. Diploma gereklidir, fakat sınır 
taşı, uğur taşı, böğür taşı ve gümrük kontrol 
fişi olmamalıdır, diploma. 

Değerli arkadaşlarım, 
Her şeyden önce taban göstergesinin bütün 

sınıflarda 100 den başlatılması şarttır ve bu hu
sus en halisane temennimizdir. Süratle artan 
hayat pahalılığı karşısında brüt 490 lira para 
çok düşüktür. Esasen malî portesinin 100 mil
yon civarında olduğunu sanıyorum. Zira ilk de-

I recede genel bütçede 35 557, özel idarede de 
15 bin civarında memur bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
657 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi eğitim ve 

öğretimi şaşmaz bir ölçü kabul etmiş, fakat 
onun temel sorumlusu temel görevlisi olan ilk
okul öğretmenini kenarda bırakmıştır. Eğitim
ciye verilen değer, eğitime verilen değerin çok 
altındadır. Bunun için ilkokul öğretmeninin de 
11 nci dereceden başlatılıp 3 ncü dereceye ka
dar yükseltilmesi çok yerinde olacaktır. Bunla
rın eğitim süresi 12 yıldır. Her şeyden önce der-
sanenin bütün görevlerden farklı yeri vardır. 
Öğretmen, kafası, bilgisi, bedeni sinir ve heye
canları ile dersaneye girer ve derdini öylece iğ
ler. Apayrı bir gece çalışma sistemi vardır. 
Ders hazırlıyacak, ev ödevlerine bakacak, ya
zılı yoklama kâğıtlarını değerlendirecektir. 

Sayın arkadaşlarım, üzerinde durduğumuz 
bu madde ile ilgili önergeleri Yüksek Başkan
lığa sunmuş bulunmaktayız. Durumu bilgileri
nize ve takdirlerinize arz eder, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Baytürk, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan., sayın milletvekilleri; 

9 ncu maddenin teknik elemanlarla ilgili kıs
mının tümü üzerinde huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
1954 yılma kadar ekserisi yabancı mühendis 

firmalar tarafından büyük çaptaki mühendislik 
hizmetleri yapılırken anadüşünce, kendi mühen
dislerimizin bu firmalarla çalışmaları, bilgi ve 
ihtisaslarını artırmaları, aynı zamanda tecrübe 
sahibi olmaları idi; gerekli tecrübe ve bilgiyi 
kazandıktan sonra kendi mühendislik hizmetle
rimizin de büyük bir kısmını kendimizin yap
ması idi. Bu maksatla 1954 senesinden itibaren 
yevmiye usulünün tatbikine başlanmış ve 
1958 yılında çıkarılan 4/10195 sayılı Kararname 
ile de bu yevmiyeli sistemi bir nizama bağlan-

I mıştı. 
Zamanla mühendislik piyasasında ücret yük

selmeleri olmuş ve 4/10195 sayılı Kararnamede 
buna paralel olarak ücret yükselmesini temin 
maksadiyle tasrih edilerek, ücret artırma yolu-

I na gidilmiştir, fakat bu artışlar piyasayı tam 
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takibedemediğinden beklenen sonuç elde edile
memiş ve Devlet dairelerinde yetişen kıymetli 
teknik elemanlar özel teşebbüse kaymaya devam 
etmiştir. Bu şekilde Devlet dairelerindeki kıy
metli teknik elemanlar kaybedilmiş ve yerleri
ne yeniler de bulunamamıştır. Hattâ 5 seneden 
beri Devlet dairelerine yeni mezun olmuş mü
hendisler müracaat etmez olmuştur. Bugün bü
yük yatırım müesseseleri mühendis sıkıntısı 
çekmektedir. Hal böyle olunca, Devlet daireleri 
kendi mühendislik hizmetlerinin büyük bir kıs
mını özel mühendislik firmalarına vermek mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Sayın Milletvekilleri; 
En yükseği 4 500 lira brüt maaş alırken, 

300, 500 lira zam alamama yüzünden Devlet da
iresinden ayrılıp özel sektöre giden bu kıymetli 
mühendislerimiz, özel firmaların mühendisleri 
olarak, ayrıldıkları Devlet dairelerinin karşısı
na çıkıyor ve aralarında yapılan mukaveleye 
göre yüksek bir maaş ve buna ilâve olarak da 
masraflardan bir maaş tutarında ilâve aldıkları 
para ile ceman ayda 20 - 24 bin lira maaş al
maktadırlar. Dolayısiyle Devlet, kendi teknik 
elemanlarını tatminkâr para vermeme yüzünden 
aynı işi, kendi işini, dört misli daha yüksek 
para ödemek suretiyle yaptırabilmektedir. 

Aynı zamanda, bu şekilde ihtisaslaşmış Dev
let teşekküllerinin meydana çıkmasına da mâni 
olunmaktadır. 

Aklımıza şöyle bir sual gelebilir: Devlet mü
essesesinin kaybedeceği ihtisaslaşmayı özel te-
şebüs kazanacak, bu şekilde memleketin bir kay
bı olmıyacak. 

İşte bu böyle değildir, arkadaşlarım. Çünkü, 
özel teşebbüs kâr gayesiyle kurulmuş, bu ba
kımdan önüne çıkan her işi yapmak istiyecek, 
dolayısiyle bir iş kolunda memleketin kalkınma
sında ihtiyacı bulunan ihtisası elde edemiyece-
ği gibi, değişen teknolojiye de ayak uyduramı-
yacaktır; kalkınma teraneleri de kürsüde nutuk 
çekmekten ileriye gidemiyecektir. Bundan daha 
acısı, Devlet daireleri bu şekilde devam ettiği 
takdirde teknik güç daha da azalacak, netice 
olarak bu daireler kendileri, kendi işlerini ya
pamadıkları gibi, özel firmalara verecekleri 
işleri de şartnamelerini hazırlıyacak mühendis 
veya teknik eleman bulamıyacak duruma gele
ceklerdir. 

Örneğin, Zonguldak Kömür Havzasında bu
gün ağır çalışma şartları, tehlikeli ve mesuliyet 
karşısında, az para almaları neticesi birçok mü
hendis havzadan ayrılmış, dolayısiyle işlerin 
hiç te iç açıcı olmıyan bir duruma gelmesine se-
bebolmuştur. 

Bu maaş sistemi azken, bunu daha da azalt
mak, bilmiyorum ne dereceye kadar akıl kândır. 
Bu bir arz ve talep meselesidir, memleketin 
kalkınmasıyla da ilgili bir meseledir. Burada 
mühendis ve teknik elemanlara vurulan darbe, 
memleketin kalkınmasına vurulacak en büyük 
bir darbedir. Bunu Yüce Meclis ve Hükümet 
böyle bilmeli ve kararlarını bu görüş açısından 
vermelidir. 

Şimdi Maliye Bakanı, «yan ödemeler var» 
diyecek ama, bunların şarta ve şahıslara bağlı 
olduğunu düşünür ve buna bir de politik görüş
leri katarsak, bu yan ödemelerin hiç te Bakanın 
ferahlıkla söyliyeceği kadar teknik elemanla
rın kabul edeceği hususlar olmadığını ve bu 
noksanlığın düzeltilmesini Yüce Meclisten arzu 
ederken, bu durumun bir teknoloji - bürokrasi 
çatışması haline sokulmamasını hasseten rica 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan? Yok. Sa
yın Mehmet Ali Oksal, buyurun efendim. 

MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kamu hizmetindeki meslekler arasında bir 
fark gözetilmesine asla taraftar olmadığımı be
lirtmekle sözlerime başlamak isterim. Bu itibar
la, aynı derecede tahsil ve tecrübeye sahip muh
telif mesleklerdeki kamu hizmetlilerinin aynı 
statü içerisinde mütalâa edilmeleri doğru ve 
âdil bir prensiptir. Hükümet tasarısı da bunu 
getirmiştir. Ancak, prensiplerin uygulanmala
rında memleketin hal ve şartlarını göz önünde 
bulundurmak da idari basiretin icaplarından-
dır. 

Bu sebeptendir ki, çeşitli mesleklerdeki ka
mu personelini kapsıyan yeni bir personel reji
mi tesis ederken, realist ve progmatik olmak 
mecburiyetindeyiz. Yani, kanunlaşacak olan 
yeni personel rejimimiz, Türkiye'nin ekonomik 
ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek bünyede 
olmalıdır. 

Bugün Türkiye, plâna bağlanmış bir kalkın
ma gayreti içindedir. Ekonomik ve sosyal kal-
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kınma, yüksek malumlarınız olduğu üzere, 
bâzı özellikler taşır. Bu özelliklerin en başta 
geleni memleketin ihtiyaç ve kaynaklarının bir 
öncelik rejimine tabi tutulmasıdır. Bâzı ihti
yaçlar diğerlerine takaddüm eder, öncelik alır 
ve bu ihtiyaçları karşılamak için kullanılacak 
kaynaklar da onlara muvazi olarak ayrı bir ön
celik rejimine tabi tutulur. 

Türkiye'nin iktisadi ve sosyal kalkınmasında 
bâzı meslek dalları böyle bir öncelik listesinde 
yer almaktadır. Burada yalnız teknik persone
lin tâbi olduğu bir sınıfı kaydetmiyorum, bu
na, hiç şüphesiz ki sosyal sebeplerle, hâkim
ler de, öğretmenler de dâhil olabilir. Ben yal
nız böyle bir önceliğin göz önünde bulundurul
ma zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Bir misal olmak üzere teknik personeli ele 
alacağım. Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında 
miktar ve kifayeti bakımından kâfi derecede 
bulunmadığına kaani bulunduğum bu sınıf men
suplarını kalkınmaya muvazi, bir istikamete teş
vik edecek bir rejime ihtiyaç olduğu kanaatin
deyim. Nitekim, geçmiş yıllarda bu maksada 
matuf tedbirler alınmıştır. 10195 sayılı Karar, 
böyle önceliği olan bir sınıf mensuplarını teşvik 
etme maksadına matuftur. 

Bu Personel Kanunu müzakereleri sırasında 
sınıflar arasında fark gözetmeme amacını pay
laşan Hükümet sözcüsü ve bilhassa Sayın Mali
ye Bakanı bir haksızlık yapılmadığını beyan et
tiler; yani bu rejimin, kullanmamız için lüzum
lu olan personel önceliklerini tadil edecek bir 
karakterde bulunmadığını söylediler. 

Kendilerinin bu kanaatlerinin dayandığı 
esasları bilmemekle beraber, Maliye Bakanlığı
nın hazırlamış olduğu bir vesikadaki bir aksak
lığı burada belirtmeyi vazife telâkki ediyorum. 
Endişem odur ki, Sayın Maliye Bakanı da, ken
disine hazırlanmış olan bu vesikaları hazırla
yanlar gibi yanlış değerlendirmişse, yanlış bir 
hükme varmış bulunacaktır. 

Tasarının izahı sadedinde Maliye Bakanlığın
ca hazırlanmış bulunan ve içinde grafiklerin de 
yer aldığı bir vesikayı kastediyorum. Bu vesika
nın başında, bu grafiklerin intibak grafikleri 
olduğunu ifade etmektedirler. Bu intibakların 
teknik hizmetler kısmında mühendisler için iki 
grafik vardır. Bu iki grafikte, yeni işe başlıyan 
bir mühendisin 10195 sayılı Kararnameye göre 

| almakta olduğu veya alacağı miktarlarla, 656 sa
yılı Kanunun kendisine sağladığı miktarların 
mukayesesini yapar ve hizmetinin 23 ncü yılına 
kadar bir mühendisin 657 sayılı Kanunun ken
disine sağladığı imkândan fazla imkânlar elde 
ettiğini iddia eder, 23 ncü yılda bir müşterek 
nokta vardır, o yıldan sonra da, âmme hizmeti
nin 33 ncü yılma kadar daha fazla bir miktar 
alır, rakamlarla belirtilmiştir. 

Yine burada der ki, 23 yılına kadar bu mü
hendis 10195 sayılı Kararnameye göre para al
saydı, 657 sayılı Kanuna nazaran 238 500 lira 
fazla alırdı. 23 ncü yıldan sonra ise, bu kanun 
ona imkân sağlamaktadır, 23 ncü yıldan 33 ncü 
yıla kadar da 153 180 lira fazla alacaktır. 

Bir toplama - çıkarma ameliyesi yaparak da 
şöyle bir neticeye varılıyor : 10195 sayılı Karara 
göre 33 yıl içinde bu mühendis 1 607 400 lira 
alacaktı, 657 sayılı Kanuna göre ise 1 522 080 
lira alacak. Aradaki fark, yalnız 85 bin lira aley
hinedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı
nın bu kadar yanlış bir hesap içerisine düşmesi 
beni çok üzdü. Maliye Bakanlığı, her şeyden ev
vel, paranın zaman değerini bilecek bakanlıklar
dan birisidir. 33 yıl içerisinde, ilk 23 yıl içinde 
alman bir paranın 33 yıl içinde alman paradan 
çıkarılmasını, armutla elmayı bir arada mütalâa 
etmeye benzetirim. Maliye Bakanlığının teknik 
personelinin böyle bir yanlışlık içerisine düşmesi 
doğru olmazdı ve bilhassa böyle bir yanlışlığa 
istinadederek bu meslek mensuplarının kayıpla
rının az olduğu intibaı da bu kürsüden ifade 
edilmemeli idi. .Ufak bir hesap bakınız nasıl 
bir fark yapıyor. 

Bu hesaba geçmeden önce hemen şunu arz 
edeyim; muhterem milletvekilerinin meseleyi 
daha iyi anlamaları için : Bugün kendilerine ve
rilecek 238 000 lirayı mı, yoksa 23 yıl sonra ken
dilerine verilecek 238 000 lirayı mı almayı ter
cih ederler? Yani, bugünkü 238 000 liranın 23 se-
neki değeri yine 238 000 lira mı eder? Esas yan
lışlık buradadır, paranın kıymetinin takdirinde
dir. Bu vesikada çıkarma ameliyesi, paranın bu 
kıymetinin asla tanınmaması, bir faiz kavramın
dan yoksun bir hesaptan ibarettir. 

Yalnız, eşya fiyatlarının genel endekslerine 
dayanarak, bir yıpranma payı olarak % 6 faiz 

I aldığımız takdirde 23 ncü yıla kadar bir mü-
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hendis, almış olduğu 238 000 lirayı bankaya ver
miş olursa, her aldığı ay, elde ettiği bu para ge
tireceği faizle birlikte 477 000 lira eder, yani 
23 ncü yılın sonunda 477 000 lira eline geçer. Ay
ın kimse 23 ncü hizmet yılıyla 33 ncü hizmet yı
lında alacağı paraları da bankaya yatıracak 
olursa, tabiî bu sefer aksi istikamette 153 000 
değil, 201 000 lira gibi bir fark yapar, yalnız 
bunların farkı, % 6 üzerinden aldığımız zaman 
85 bin lira değil, 603 bin lira eder. Yani bir mü
hendis bir rejimden diğerine geçmekle 33 sene
lik hizmet devrinde yalnız 85 bin lira kaybetmiş 
olmaz 603 330 lira kaybeder, yüzde 6 faiz alırsak. 
Paranın faiz değerini Yüksek Heyet takdir eder, 
yüzde 6 değildir. Şayet bu hesabı yüzde 10 üze
rinden yapacak olursa, aradaki fark 603 bin li
ra değil, 1 milyon 505 650 lira eder. 

BAŞKAN — Sayın Oksal, 10 dakikalık süre
niz doldu, bağlayın efendim. 

MEHMET ALİ OKSAL (Devamla) — Te
şekkür ederim, Sayın Başkanım. 

Burada işaret etmek istediğim husus şudur, 
muhterem arkadaşlarım: Bir meslek dalınm bir 
rejimden diğerine intikalinin kaça mal olduğu
nu Yüksek Heyetin bilmesini, vermiş olduğumuz 
önergelerin buna göre değerlendirilmesini rica 
etmekteyiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştir, 6 arkadaş da görüşmüş bulunuyor. Ko
misyon adına Sayın Bayar, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kanunun esas 
kapsamı bu maddedir, kifayet olmamalıdır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kanunun 
tümüne bedel bir madde üzerinde hemen kifayet 
olma*. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kifayet usulü
ne dahi uygun değildir. 

BAŞKAN — Efendim, işte onları söylersi
niz yeterlik aleyhinde. 

Sayın Bayar, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

9 ncu madde ile ilgili tenkid ve mütalâalara 
arzı cevabederken, bu mütalâaların çok mahdut 
elemanlar halinde toplanabileceğini, gruplar ha
linde toplanabileceğini ifade etmek yerinde 
olur. 
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Özellike ifade edilen hususlardan biri ve en 
mühimmi 16 ncı derecede gösterilen rakamın az
lığına mütaalliktir : «Bu rakam azdır, bugünkü 
iktisadi konjonktür şartlarına uymamaktadır. 
Tavan ücret ile taban ücret arasındaki mesafe 
çok açıktır.» Söylenen ve ifade buyrulan başlıca 
tenkidlerden birisi budur. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğeri, özellikte 
teknik hizmetler sınıfına taallûk eden meselele
ri kapsamaktadır. Bu madde hakkında zanne
diyorum, önemli sayılacak itiraz noktalarının 
başlıcaları bunlardır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu mütalâalar 
hakkında çok teknik seviyede kalmak kaydiyl'e 
komisyonun görüşlerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı katiyet
le tesbit etmelk lâzımdır. [Bu kanunun getirdiği 
16 ncı derece ile tenkidleri karşılarken, bir hu
susa itina ile bakmak, başka bir açıdat? bakmak 
lâzımdır. 

Şimdi bu kanun, ilkokul mezunlarını Devlet 
memuriyetine almamaktadır. O halde gösterge 
tablosunun 16 ncı derecesinin fonksiyonu yok
tur. 

«ilkokul mezunllan Devlet hizmetine gire
ceklerde 100 göstergesinden başlasınlar.» Bu, 
doğru bir mütalâadır, ilk nazarda doğru telâk
ki edilebilecek mütalâadır, müdafaa edilebile
cek bir mütalâadır. Şimdi bunları kıymetlendi
rirken önemli nokta, «Devlet; ilkokul mezunu 
istihdam etmiyecektir.» O halde bu gösterge ra
kamının muhatabı yoktur. Bir «Yardımcı hiz
metler sınıfı» vardır, o yardımcı hizmetler sını
fının da büyük bir kısmı - yaptığımız tadilden 
de anlamak lâzımdır - işçi vasfını iktisabetmek-
tedir. O halde bu 16 ncı derecenin muhatabı 
yoktur. Aslında sarih şekilde Devlet hizmetle
rinin bugün 100 lük bir kademede başladığını 
iddia etmek mümkündür. Yani asgari, taban 
ücreti 700 dür. 

Değerli arkadaşlarım, bu 16 ncı dereceyi ni
ye muhafaza etmek lâzımdır? Onu kısaca tek
nik bir karakter içinde ifade etmek istiyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye'de öy
le küçük üniteler vardır ki, köy belediyeleri 
vardır, kasaba belediyeleri vardır ve bunlar 
arasında öyle küçük üniteler vardır ki, bu gös
terge rakamında tesbit edilen ücretler gerçek
ten talebi davet eden ücretlerdir. Bundan daha 
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çok ücret vermek, aslında o küçük ünitelerdeki 
hizmetlerin veya oralardaki kuruluşların malî 
bünyelerini de aşabilir. Mesele; bu küçük üni
telerde hizmet görebilme, bu ünitelerde vazife 
alabilme imkânını canlı tutmaktan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'da veya İs
tanbul'da bugün odacılığa bir ilân verseniz, or
taokul mezunu bulursunuz; foelegan mabelağ 
çok vardır, ama bir kasaba belediyesinde bu 
vasıfta adam bulmak mümkün değildir. Bir 
ilkokul mezununu bulalım ve orada hem bele
diyenin malî şartlarını karşılıyacak bir istih
dam imkânı hâsıl olsun, hem de bu vasıftaki 
insanlara işverebilelim... Birinci önemli nokta 
budur. Onun için bu göstergenin muhafazasın
da fayda vardır. 

Bir başjka önemi noktaya bu vesile ile işaret 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım,, 
Türk toplumunda geniş ölçüde Devlet me

muriyeti yapma eğilimli vardır. Aslımda bugün 
ilkokul mezununun formasyonu içinde bugünkü 
Devletin karışık meselelerini halledecek hiçbir 
memuriyet olmamak lâzımdır. Aslınida bu tasarı 
'bunu derpiş etmiştir. İlkokul mezunları bugün 
işçi vasfımda, işçilerin yapabileceği nitelikteki iş
lerde istihdam edilecek insanlar olmak lâzımıdır, 
ama Türkiye'de aksi (bir eğilim vardır muhterem 
arkadaşlarım. Bir fabrikada aynı ücrette mev
cut bir işe talbollmıaz, aynı ücretli bir odacılığa 
talbolurlar. Bunu tecrübe ediniz, yaşadığınız 
hayattan binlerce misal vermek mümkünıdür. 
Aynı ücrette bir odacılığa 50 veya 100 müracaat
la karşıkarşıya kalırsınız. Böyle bir eğilim var
dır ve bu sakıncalı bir eğilimdir, muhterem ar
kadaşlarım, bunun önlenmesi lâzımıdır. O itibarla 
bu 16 ncı derecenin muhafazasında sayısız fay
dalar vardır. 

Simidi değerli arkadaşlarım, bu madde ile il
gili bir diğer itiraz, taban ile tavan arasındaki 
büyük mesafedir. 

Bu mesafe vardır. «Bu mesafe sosyal adalet 
ilkelerine aykırıdır» şeklinde, şu kadar az maaş 
alan memurun yanında, müsteşarın aldığı veya 
genel müdürün aldığı maaş (burada brüt maaş
lar üzerinde hesap yapılmaktadır, bu da aslında 
hatalıdır) arasındaki mesafe tenkild konusu ya
pılmaktadır. 

Şimdi ıdeğerli arkadaşlarım, meseleye başka 
bir açıdan bakmak lâzımdır. Bir memlekette üc
ret sistemi, gelir dağılımımı tanzim eden bir me
kanizma olarak mütalâa edilemez. Aslımda gelir 
dağılımımdan etkilemem bir müessesedir, ama ge
lir dağılımını mutlak mamada tanzim edem bir 
müessese olarak mütalâa edilemez. Gelir dağı
lımımdan etkilenir, fakat gelir dağılımını tanzim 
edecek bir mertebede değildir. 

Yanlış anlaşılmasın, istirham ediyorum bey
ler, mesele şudur : 

Değerli arkadaşlarım, memlekette cari bir 
ücret rejimi vardır. Belli bir işi belli seviyede 
bir insana gördüreceksinliz. Bir Gelirler Umum 
Müdürümü tasavvur buyurun, yüksek tahsil 
olan, doktora yapmış olan, lisan bilen bir Dev
let memuru istihdam edeceksiniz, cari piyasa içe-
risimde oma yakım bir ücret vermeye mecbursu
nuz. Meseleyi, Devletin istihdam edeceği me
murların niteliği bakımımdan mütalâa etmek lâ
zımıdır, ücret rejimine böyle bir mâna vermek 
gerekldir. Mesele, beli bir hizmete belli vasıfta 
adam bulma meselesidir. İşte Devlet, ücret dâ
hilimde bu kriterleri muhafaza etmek zorunda
dır, bu kriterlere itina etmek zorundadır. De
diğim gibi .müşahhas misal, bir genel müdür me
selesidir. Bu nitelikte bir adamı bugünkü cari 
ücret rejimimde bulamazsınız, özel sektördeki, 
Devlet sektörümdeki, memleketin bütün sektör
lerindeki ücret rejimimi dikkate almak kaydıilyle 
bunları tesbilt edeceksiniz. Meseleye bu açıdam 
(bakıldığı zaman tabanla tavan arasındaki mesa
femin önemi mutlak azalır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka noktaya te
mas ötmek istiyorum, bu vesile ile. 

Devlet hizmetime girem bir ortaokul mezunu
mun ücreti ile hayatını Devlet hizmetline adamış 
30 yıl sonra gelinebilecek bir makamım maaşımı 
mukayese edemezsiniz. Mukayese edilecek un
surların, benzerlikleri arasımda asgari müşterek
ler bulmak lâzımdır. 15 yaşımda Devlet memuri
yetime giren bir ortaokul mezunu bugün brüt 
700 lira alıyor, ama genel müdüre 7 000 lira ve
riyorsunuz... Bu. mukayese unsuru değildir. Böy
le bir mukayese aslımda mantığa aykırı olur, eş
yanın tabiatıma aykırı olur. 15 yaşımda bir Dev
let memurunum maaşı ile 30 yıl somunda geline
bilecek bir makamın maaşını mütalâa etmek 
gerçekleri yansıtan bir mukayese şekli olamaz. 
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Meseleye bu açudan ve bu unsurlariyle bakın
ca, bizim bu kanunumuzun gösterge tabloları 
'arasındaki büyük ücret farkları, aslımda ilki mâ
nada değerlendirildiği zaman bir değer ifade 
etmemekte ve gerçeği yansıtmamaktadır, ifade 
ettiğim gıibi, aslî unsur, belli bir işte belli kali
tede, belli nitelikte adam istihdamı meselesidir. 
Bu istihdam şartları da Devlettin tanzim ettiği 
imkânlarla yaratılmak lâzımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, özel sektörde bir 
iş ünjitesinin vierdiği 15 bin liraya karşılık Dev
let ünitesinde 2 bin lira koyamazsınız. Bunu de
ğiştirmek ücret rejiminde mümkün değildir, bir 
ölçüde mümkündür... («Piyasa etkiliyor» sesleri) 

Cari piyasa Devletin ücret rejimini bir öl
çüde etkiler, ama geniş ölçüde de bu ücret da
ğılımı şartlarından şekil bulur, Devletin per
sonel rejimindeki ücret sistemi. Bundan da 
müteessir olur. O itibarla, cari ücret rejiminde 
bir değişiklik, (bu dağılımda bir değişiklik ancak 
vergi sıüstemleriyle mümkün olur, ama ücret 
statüsü ile mlümkn değildir. Vergi sistemleriyle 
buna müdahale etmek mümkündür, ücret rejimi
ni birbirine yakın hale getirmek mümkündür, 
ama personel rejimi ile mümkün değildir, bir öl
çüde mümkün değildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, meseleye böyle 
bakınca, memleketin gerçekleri, toplumumuzun 
eğilimi dikkate alınınca ne 16 ncı derece hak
kındaki mütalâalara hak vermek mümkündür, 
ne de yüksek taban seviiyesinJin haksızlığı hak
kında bir kanaatte varmak mümkündür, meseleye 
bir teknik açıdan, memleketin gerçekleri açısın
dan, ekonomik kurallar, iktisadi kaideler açısın
dan bakmak ve hesapları buna göre yapmak lâ
zımdır. 

Bir başka hesabı daha yapmak lâzımdır, de
ğerli arkadaşlarım : 

Hesapları brütler üzerinden yaparsanız, bir 
yanlış İmaj teressüm eder, ama bir de müterakki 
vergi kaidesini dikkate alırsanız, netler arasın
da bu mesafe geniş ölçüde kapanır. Tabandaki 
uygulanacak vergi nisbetıi ile yüksek maaş alan
lara uygulanacak vergi nisbetlerinJiin Mrblirinlden 
çok farklı ve müterakkiyet esasına göre uygu
lanacağı kaidesi dikkate alındığında, fevkalâde 
farklı sonuçlar çıkması kaçınılmaz bir gerçektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir başka önem
li konuyu münakaşa etmek gerekiyor, Yüksek 

Huzurunuzda. Bu, teknik hizmetler meselesidir, 
teknik hizmetlerde istihdam edilecek persinelle 
ilgili mesele. 

Sayın Gks'al'ım da son defa ifade ettiği gibi, 
birçok iddialar varittir. Çok değişik, çok mudil, 
başka başka faktörleri katarsanız, başka sonuç
lar alırsınız. Değişik sonuç alınabilen hesaplar 
yapılımaktadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, teknik hizmet
ler sınıfına bu kanunun getirdiği yeni espriye, 
yeni kaideler zincirinden bakmak lâzımdır. 
Bu kanun bir şeyi tesbit etmektedir. 

«Aylık» dediğimiz temel ücretlerde tahsil me
safeleri, gördükleri hizmet bakımından baı|birine 
yakın hizmet grupları arasında büyük bir fark 
ve dengesizliği bu kanun yaratamaz, değerli ar-
kadaşlarım. Bu kanunda yapabileceğimiz en bü
yük iş, bir mühendisi 8 nci dereceden başlatmak. 
Bu, neyi değiştirir? Yanti mühendisi 8 nci dere
ceden başlatırsanız ne fark eder? 50 lira fark 
eder, gösterge tablosu bakımından, bumu 7 ra
kamı ile çarpın 350 lira fark eder. Mühendis is
tihdamında şartı, bugünkü problemi değiştirmez. 
Mühim olan şey; çok uzun yıllar meriyette ka-
laoak kanun hükümlerinde büyük dengesizlikler 
yaratmamak lâzımdır. Sebebi şudur : Muayyen 
bir süre sonra, diyelim M 10 - 15 sene sonra, 
Türkiye'de arz ve talep münasebetleri değişebi
lir, mühendis ve doktor arzı değişebilir, bugün 
kati kaideler hallinde koyacağınız başlangıç ve 
giriş rakamları, çok büyük dengesizlikler ha
linde tebellür edebilir. 

O itibarla, toplumun geçirmeye mecbur ola
cağı ve hattâ zaruret halinde bulunacağı bu ge
lişmeleri ve uzun vadeli kuralları koyarken, bun
ları hesaba katmaya mecbursunuz. Meseleye 
böyle bakmak lâzımdır değerli arkadaşlarım. 

Bu kanun, meseleye başka bir unsurla bakı
yor. Ben yüksek mühendis veya mühendis arka-
ıdaşlanımıznı yerinde olsam - bunlarım odası var, 
muayyen meslekî teşekkülleri var - bu mücade
leyi burada yapmam. Bu mücadeleyi, bu kanu
nun getirdiği yan ödemelerdeki tatbikat şekil
leri üzerinde, bir muayyen vuzuha götürmek 
üzere yaparım, onun için yaparım, onun için 
alternatifler hazırlardım, onun için muhtelif tat
bikat şemaları hazırlarım, belki Parlâmento 
Umumi Heyetlerinde, belki daha teknik seviye
de, belki başka bir forumda bunlara bir vuzuh 
kazandırmak gayretlerini yaparım. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, 
Teknik personel mevzuunda, meslekinde iler

lemiş yaşlı kimseler için bir problem bahis ko
nusu değil; bir genel müdür seviyesinde, şube 
müdürü seviyesinde hattâ genel müdür muavini 
seviyesinde, daire başkanı seviyesindeki kişiler 
için bir problem yok. Genç kişler için, genç mü
hendisler için bir problem var. Doğru, ama de
ğerli arkadaşlarım, Devlet, bu kanunla birlikte 
bir politika kararı getiriyor: Ben genç mühen
disi büyük şehirde istihdam etmek istemiyorum, 
genç mühendis büyük şehir sübvansiyonu ver
mek istemiyorum. Hangi mühendis seviyesin
deki adam Anadolu'daki hizmete gider değerli 
arkadaşlarım? Genç mühendisi gönderemezsi
niz kimi göndereceksiniz? işte bu kanun, bu 
politika araçlarını getiriyor. Genç mühendis 
memleket sathına dağılsın, orada hizmet gör
sün. 

Değerli milletvekilleri, 
Diyarbakır'a gidebilecek bir mühendis için 

bu kanunda akla hayale gelmez derecede im
kânlar vardır. E, buna bakmadan, «30 yıl son
ra benim bu kadar kaybım oluyor»... Bu hesap 
da yanlış, bu hesabı 7 katsayısına göre yapıyor
sunuz. Katsayı değiştiği zaman, bu hesap da 
muallakta kalır, bu hesap da yanlış. 

Değerli, arkadaşlarım, 
Teknik eleman mevzuuna, katsayı sistemine, 

yan ödeme şekillerine büyük bir dikkat ile eği-
linmeden atfı nazar ederseniz mutlaka yanıltı
cı sonuçlara varmanız mukadderdir. Bu ka
nun muhtevası ve çerçevesi içinde çok güzel un
surlar, uygulanabilecek, politika var, Devletin 
kabul edebileceği kalkınma felsefesi ve stratejisi 
istikametinde uygulanabilecek araçlar var. İfa
de etim, genç mühendis için bu problem bu 
şekilde ifade edildiği takdirde, bu şekilde anla
şıldığı takdirde, bu kanuna şükran duymak lâ
zımdır değerli arkadaşlarım. 

Bir şeyi daha söyliyeyim; bu biraz iddialı bir 
konuşma telâkki edilebilir, aslında benim yet
kimi de aşan bir şeydir ama, öyle zannediyo
rum ki, teknik personele ait bu yan ödeme şe
killeri ve bunların tatbik şekli belli olduğu za
man, bugün bu kanun münasebetiyle husule ge
tirdikleri ortamı yaratanlar, bu kanun tatbik 
edildiği zaman, zannederim yaptıkları hare
ketin nedametini duyacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu Parlâmento bir meseleye önemle bakma

lıdır: Bu Devlet, bir tek vekâletinde 600, 700, 
900 tane ziraat mühendisini büro hizmetlerinde 
kullanamaz beyefendiler. (A. P. ve C. H, P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Kul
lanamaz değerli arkadaşlarım. Bunda ısrar edi
yorsanız, bu Devlet de büyük şehir sübvansiyo
nu yapmaz, yapamaz değerli arkadaşlarım. 
Memleketin sathına gideceksiniz ve ücret 
sistemiyle de bunu teşvik edeceksiniz. Getirilen 
şey budur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayar bir dakika, soru 
var efendim. 

Sayın Şevket Doğan, buyurun. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Ba

yar, 151 nci sayfada 36 ncı maddenin (c) fıkra
sı; değişiklik önergesi ile «13 ncü derecede ilk 
kademesinde işe başlarlar ve 5 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler» şeklinde 
değiştiriliyor. Biliyorsunuz bu 9 ncu maddeye 
mütenazır olarak 91 nci maddede birtakım ek 
maddeler var. Meselâ bunlardan 199 ncu say
fada ek geçici 12 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da; «Sahne uygulayıcıları 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 ncı derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler.» hük
mü var. Acaba, bunlar da bu maddenin işleyi
şine mütenazır olarak 5 nci kademeye kadar 
yükselebilirler mi, bunda bir değiştirme yapıyor 
musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Bunda bir değişiklik yapıl
ması mümkün değil. Çünkü, o madde dün 
Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eti. Aslın
da o da tabiî çok spesifik bir hizmet dalıdır. 
Bu değişikliğin oraya sirayeti önemli bir fak
tör sayılamamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan bir noktayı öğrenmek istiyorum: 
önerge vermiştik, Komisyon önergeleri ince

ledikten sonra bir neticeye vardırlar. Bunların 
arasında «Emniyet hizmetlerinde çalışanlar» 
diye bir katogari var. Bir de adliyede, «adli
yeciler» dediğimiz, yani hâkimlerin yanında ka
rarları hazırlıyan, yazan teknik personel var. 
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Bunlar, nitelikleri ve Devlet için önemleri bakı
mından emniyetçilerle aşağı - yukarı aynı du
rumda ve önemde. Nitekim mahkeme de ken
dilerine tazminat tanımıştır. Şimdi, önergemiz
de bu hususu da açıkladığımız halde Sayın Ko
misyon neden adliyecileri ayrı bırakmıştır, onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Devamla) — Efendim, takrirler gerçek
ten bizim de muttali olduğumuz ve arkadaşımı
zın ifade ettiği hususları yansıtmaktadır ama, 
bu hizmet dalının, genel idare smıfı hizmetleri 
içinde mütalâa edilmesine devat etme tarzında 
bir şekil yine muvafık görülmüştür, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş

kan, 36 ncı maddenin teknik hizmetler sınıfının 
matlâbmda tütün eksperleri mevzuunda bir 
maddi hatâ var zanederim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Hakkınız var, evet onu 
tashih edeceğiz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bir de (c) 
fıkrasında 1152 rakamı var. Bunun burda ol-
maamsı lâzımgelir zannederim. Burada da bir 
maddi hatâ vardır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Getirdiğimiz takrirde o 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, buyu
run. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Saym Komisyon Başkanımız, 9 ncu maddenin 
yardımcı hizmetler sınıfının (c) bendinde; «Dev
let memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü 
uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara bir, tıpta 
uzmanlık belgesi alanlara diğer öğrenim dalla
rında doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır», diyor 

Şimdi, «tıpta» deyince; bu tâbir, tabip, ve
teriner tabip, dişçi tabip bunları kapsamı içine 
olıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Alıyor efendim, alıyor. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Peki efendim, bu bir. 

Bir de eczacı, kimyager midir, botanik midir, 
yoksa tıp mensubu mu sayılıyor? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Tababet mensubu sayılır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Sami Ars-
lan, buyurunuz. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

800 bini aşkın Devlet memuru besliyen, 40 ki
şiye bir memur düşen bu fakir milletin bürolar
da, masa başında, işbaşında bulunan bütün me
murlarının Devlet kasasından alacakları paranın 
taksimetresini göstermek üzere 9 ncu maddeyi 
müzakere ediyoruz.. 

«Dostlarını çağır, âvazm çıktığı kadar bağır, 
kapıları çal, ikna et, hakkını al» sistemi ile 
bâzı branşlarda Devlet memuru sınıflarının hak
larını aldıklarını görüyorum. Bundan memnun 
da oldum. Çünkü, nasıl ev yaptıranlara, «Ta
banı ne kadar sağlam, tavan ne kadar yüksek 
olursa, yaşama hoşluğu vardır» derlerse* me
mur da tabanını sağlam, tavanının yüksek olma
sını elbette istiyecektir. Bu da normal. 

Ancak, konuşmaların bitmek üzere olduğu 
şu sırada ben konuyu fazla uzatmadan kendi 
meslekimden bahsedeceğim. Yalnız, garip gel
mesin, elbette ben meyhaneden çıkan adam gibi 
konuşmıyacağım için, meslekim itibariyle, müf
tü olduğumdan din adamından bahsedeceğim. 
(O. H. P. sıralarından, gürültüler) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tavzih etsin. 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, bu kürsüde 
hiç kimse meyhaneden çıkmış gibi konuşmadı ve 
konuşmaz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tamam, geri 
aldım, tashih ettim. 

Şimdi, din hizmetleri sınıfı üzerinde dura
cağım. Malûmuâliniz, Türkiye'de din adamı ye
tiştiren mekteplerimiz yalnız İmam - Hatip okul
larıdır. 630 sayılı Diyanet Kanunu ile şimdiki 
kanun arasında irtibat kurduğumuz zaman, din 
adamı, yani bir müezzin, bir imam, bir Kur'an 
kursu öğretmeni olabilmek için ilkokul mezu
nu değil, üniversite mezunu olmak bile kâfi de
ğildir. 
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Çünkü, mevcut okullarımızın gösterdiği eği
tim sistemine göre, üniversite mezunu bir adam 
gelse, «müezzin olacağım» dese olamaz. Bunun 
da mânası şudur : îmam olmak, müezzin olmak 
görüldüğü gibi lâalettâyin okuldan çıkınca, 
«Buyurun efendim» denilen bir meslek değildir. 

Bugün kanunumuzda imam olmak için, mü
ezzin ve Kur'an kursu öğretmeni olmak için 
Kur'anı Kerim'i ezberlemek şarttır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Yok efendim, yok. 

SAMÎ ARSLAN (Devamla) — Beyefendi ben 
bunun içinden geldim. 

Şimdi, Kur'anı Kerim'i ezberlemek için 
Kur'an kursunda üç yıl, dört yıl kalmış bir ar
kadaşın gösterdiği eğitimi biraz tanımaya mec
buruz. 

îkinci bir husus : 
Din adamı yetiştiren mekteplerimiz imam -

Hatip okulları ve İlahiyat fakülteleridir; ama 
bunların da olmadığı zamanlarda memleketimi
zin vaizini, müftüsünü yetiştirmek üzere, mem
leket çocuğu ilkokulu bitirdikten sonra bir hoca 
önünde beş yıl, altı yıl diz çökmüş, Arapçayı 
anadili gibi bellemek üzere emek çekmiştir. 
Bunları da lâalettâyin ilkokul mezunu gibi baş
latmak büyük bir haksızlık olur. 

O yönden Sayın Komisyon Başkanının ver
diği önergede gördüm, îmam - Hatip okulu me
zunlarının ancak tavanında bir ferahlama yap
mış, buna teşekkür ederim, yalnız lise ayan tah
sil yapmış meslek sınıflarında bakınız nasıl sırı
tıyor : 

Emniyet sınıfları tabanı 12, öğretim hizmet
leri sınıfı tabanı 12, sağlık hizmetleri sınıfı ta
banı 12, teknik hizmetler tabanı 12, genel idare 
hizmetleriyle ancak din görevleri hizmetlilerinin 
tabanı 13. 

Mesaiden bahsedersek, din adamının mesaisi 
sabah namazında başlar, yatsı namazına kadar 
devam eder. Açık konuşuyorum, mesaisi sabah 
namazında başlar, yatsı namazında biter, me
saisi tam 16 saatir. 

Ancak, dâva bu değildir. Bir Pazar günü 
tatili dahi yoktur. Bir vakit oamüi terk ettiği 
ızamanda derhal bir şikâyetle adamın hesabı 
görülür. 

Binaenaleyh, ona fırsat versin vazife gör-
isün, 7 yıl mektep tahsili yapısın. Bu arada bu 
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saydığım yerlerde 6 tane İse mezunu ayarın
da ancak 12 alanlar için değil, 13 te bulunsun. 
Bu başlangıç Üçin biraz insafsızlık görülüyor. 
Bunu bilhassa belirtmek isterim. 

Dün görüşülen bir madde vardı. Sayın ko
misyon başkanı arkadaşımın da belirttiği gibi, 
dünya çapında isim yapan sanatkârlar, hiz
met (yılı ine olursa lolsun (düşünülmeden 1 000 + 
200 ile [başlatılır diye bir madde vardı. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ses sanatkârı o.. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Anladım, 

şlilmdi ısöyliyeceğim. 
Bu özel bir kabiliyet; memlekete mümessil

liktir. Şimdi söyliyeeeğim; kanunlarımızda 
müftü olmak için, vaiz olmak için özel kabili
yet değil, tahsil koymuşuz, ama bir zaman 
adam kabiliyetini göstermiş, okumuş. Şimdi 
Bursa Müftüsü, Konya Müftüsü, Balıkesir 
Müftüsü ilkokul mezunudur. Orada bulunan 
bir vaiz yüksek tahsil mezunudur, orada bu
lunan bir imam ikinci devre mezunudur. Bu 
adamın yukarıya yükselme seviyesi, yani 6 
ncı dereceye yükselmesi; bu müftü efendi fi 
tarihinde Devleti okutmadığı için, kendisi hu
susi okuduğu için, bir köşe başında 6 - 7 yıl 
okuduğu için yükselemiyecek. Bu adamcağıza 
diyeceğiz ki;, «ıSen müftüsün, ama ilkokul me
zunusun, sen ancak olsa olsa 8 e çıkarsın.» 
İmam - hatip ikinci devre mezunu 5 e düşmüş, 
sen düşemezsin diye tahdit koymak eşitlik 
prensibime, hattâ mesuliyet prensibine biraz 
aykırıdır. 

Omun için, tavanın biraz ferah olması her 
meslek için lâzımdır, ama din adamının da hak
kı vardır burada. 

ıSözümü şöyle bağlıyacağım : 
Aziz arkadaşlarım; bir din adamı olduğum 

İçin (belki kendi kavalını çalıyor, diyeceksiniz; 
gerçeği söyüjyeyiim : Doğduğumuz zaman kula
ğımıza seslenen o, evlendiğimiz zaman çağır
dığımız o, öldüğünüz zaman çağırdığımız o, 
sıkıştığımız zaman seçim meydanlarında çağır
dığımız o ve nihayet meydanlarda ahlâk ve fa
zilet rekabeti yaptığımız zaman sığındığımız o, 
ama kürsüye geldiğimiz zaman da, kusura bak
mayın, Avurpa'vâri şarkı söyliyen, Avrupa'-
vâri bir sanatkâra verdiğimiz hakların hiç ol
mazsa yanışını bunlara vermekten çekimmiye-
lim. 
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Sayın komisyon (başkanına, Divana (birçok 
önerge verdim. İlginizi bekler, hepimize saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerimi okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan madde hakkındaki gö

rüşmeler vuzuha kavuşmuştur. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ©deriz. 

Kars Malatya 
Kemal Kaya Ahmet Kara/aslan 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu madde üzerinde yapılan 'müz8,kereler 

kâfidir. Esasen takrirler üzerinde de takrir sa
hipleri konuşma yapabilecek, mesele daha ge
niş bir şekilde görüşülebilecektir. Kifayeti arz 
ve teklif ederim. 

Uşak 
Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Reşit 
Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 

Büyük boy 163 satırlık bir madde görüşül
mekte. 

Buraya çıkan çok değerli arkadaşlananı-
ızın herbirisi, hemen hemen ayn konulara, Ibu 
maddenin içindeıki ayn sınıflara ve sınıfların 
İçimdeki ayrı hususlara temas ettiler ve 6 kişi 
konuşmuş oldu. 

Şimdi kanunların madde madde yapılma
sında esas nedir? Esas şudur : Bir maddenin 
içlinde kolaylıkla ifade edilebilecek bir fikir 
bulunmalıdır ve ifade edilmelidir. 

Burada bir teknik getirilmiş ve 163 uzun 
boylu satır, kısa satır değil, gazete sütunların-
daki satırın iki misli olan 300 küsur satırlık 
bir madde getirilmek suretiyle bu işi kolay çı
karma yoluna gitmiş bulunuyoruz, fakat böyle 
(bir şekilde getirilen maddede bir de kifayet 

verilirse, Meclislerin kabul ettiği usullere gö
re bu kanun çıkarılmamış olur arkadaşlar. (A. 
P. sıralarından, «Nasıl olur?» sesleri) 

Olur efendim... Benini kanaatim tamamen 
bu.noktadadır. Usulüne göre konuşulmadan, 
konuşma imkânı verilmeden, Meclisin madde 
üzerimde tasarruf etmesi imkânı yaratılmadan 
bitirilmiş olur. 

108 nci maddeyi ben sayın Başkanlığın anla
dığı gibi anlamıyorum. Tatbikatı da böyle de
ğildir. «Müzakere edilen bir madde mütaad-
dit mesele veya fıkralardan mürekkep ise bun
ların birbirinden tefrikiyle ayn ayrı reye kon
maları teklif olundukta muktazası ifa olunur.» 
demek, bugüne kadarki tatbikat, benim bile
bildiğim kadar, «mutlaka öyle yapılır» yani 
«reye arz edilir öyle yapılır» değil, «mutlaka 
öîyle yapılır» anlamındadır. Tatbikatını da ben
demiz öyle bilmekteyim. 

Şimdi bütün bunları nazarrı itibara alarak, 
lütfediniz, yeteri miktarda arkadaşların konuş
masına imkân veriniz. Meselâ 18 nci sırada ben 
de konuşucuyum ve hiçbir arkadaş da benim 
konuşacağım bahsi konuşmadı. Burada 8 - 9 
tane sınıf var ve bir umumi hüküm var, 6 ar
kadaş konuştu. Yani bir arkadaşa bir sınıf 
hakkımda konuşma hakkı tanışanız yine rakam 
lolarak tutmuyor. 

Onun için istirham ediyorum, kifayeti red
dediniz. Usulü dairesinde Meclislin, milletin 
iradesi tecelli ederek kanun çıksın. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
arz ediyorum. Yeterliği kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sıra maddeyle 
ilgili olarak verilen önergelere gelmiştir. Bun
lar, hep bildiğiniz gibi, 112 tanedir. Binaen
aleyh, saat de 12,55 olduğuma göre, bu hususu 
öğleden sonra görüşmeye başlıyalım. 

14,30 da tekrar toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma isaati : 14,30 

BAŞKAN — Baişıkaıwekilli ismail Arar 

KÂTİPLER : Memdum Ekşi (Ordu), Şevket Boğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 121 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu laçıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLERI 

3. — Vâki davet, üzerine Japonya yi ziyaret 
edecek olein, heyete siyasi parti yrupd.arınea gös
terilen adaylara ait liste 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Japon 
Temsilciler ve Müşavirler Meclisi Başkanları

nın 12 ile 22 Ağustos 1970 tarihleri arasında 
Japonya'yı ziyaret maksadiıyle vâki davet mü
nasebetiyle, süyasi parti gruplarınca gösterilen 
adaylara ait listeyi okutuyorum : 

Japon Temsilciler ve Müşavirler Meclisi Başkanlarının, 12 - 22 Ağustos 1970 tarihleri arasında 
Japonya'yı ziyaret maksadiyle v?;kı davet münasebetiyle siyasi parti gruplarınca gösterilen 

adaylara ait liste 
Asil : 

Adı ve soyadı Partisi Teşriî niteliği 

Ertuğrul Mat 
Necmettin Gönene 
Lütfi Söylemez 
Veyis Koşulu 
Kemal Şensoy 
M. Kemal Çilesiz 
Hüdai Oral 

Yedekler : 
Yakup Çağlayan 
M, Nejat Çuhadar 
Selahattin Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Türkmeno 5;lu 

C. 
c. 

c, 
c. 

A 
A. 
A. 
A. 
A. 
H. 
H. 

A. 
H. 
H. 
G. 

P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 

P. 
P. 
P. 
P. 

Bursa Milletvekii 
Diyarbakır Miletvekili 
Gaziantep Milletvekili 
Kars Milletvekili 
Ordu Milletvekili 
Giresun Milletvekili 
Denizli Milletvekili 

Çorum Milletvekili 
Maraş Milletvekili 
Nevşehir Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN — Gruplarınca seçilmiş bulunan bu arkadaşlar Yüce îleyetiniain bilgisine sunulmak
la, Yüce Heyetinizce de seçilmiş addolunmaktadırlar. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — ti .W saatti Derlet Memurları Kanunu
nun hacı maddelerinin def/is l iril m e si ve hu ka
nunu hâzı maddeler eklenmesine ve hu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ü e ret! erine, dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hieerimez ve 57 arkadaşı

nın, 11 . 7 . l'JtiB gün ve (157 sayılı Devlet Me
murları Kanununun hâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve hu kanuna hâzı hüküm!a- eklenmesi 
ve hır kısım hükümlerinin kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve Hülee Plân Komisyonu ra
poru (.1/331, 2/279) (S. Sayısı : 200) 
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BAŞKAN — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ile 
ilgili kanun tasarısı üzerindeki görüşmelerimize 
devam ediyoruz. 

Şimdi 9 ncu madde ile ilgili olarak verilmiş 
bulunan önergelerin görüşülmesine sıra gelmiş-
9 ncu maddenin içinde bulunan alt başlıklara 
göre tasnif ettik. Yani, genel idare hizmetleri, 
teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri, eğitim 
ve öğretim hizmetleri, avukatlık hizmetleri sı
nıfı, din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri 
sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı ve bir de mad
denin sonundaki müşterek hükümler nazarı 
itibara alınarak önergeleri bu şekilde tasnif 
ettik. 

Ayrıca, görüşmelerde bir kolaylık sağlamak 
üzere, bu sınıflarla ilgili olarak Sayın Komisyo
nun sabahleyin iki defa okunan ve bilginize su
nulan değişiklik önergesini de her bölümde ev
velâ bir defa okuyarak tekrar bilginize suna
cağım. Şayet komisyonun bu getirdiği yeni tek
lif, önerge sahiplerinden bâzılarını tatmin edi
yor ve onlar önergelerini geri alıyorlar ise; bu 
okumadan sonra da sayın önerge sahiplerinin 
lütfen bu hususu belirtmelerini rica edeceğim. 

Genel idare hizmetleri sınıfı ile ilgili olarak 
komisyonun getirdiği değişiklik teklifi sadece 
(C) bendindedir. Komisyon, (C) bendi olarak 
şu metni teklif ediyor : «Lise ve dengi okullar 
mezunları 13 ncü derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler.» 

Şimdi genel idare hizmetleri ile ilgili sayın 
milletvekilleri tarafından verilmiş olan önerge
leri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesiyle değiştirilen 36 

ncı maddenin; «I. Genel idare hizmetleri sı
nıfı» bölümüne «d» fıkrasından sonra (e) fık
rasının ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

e) Anayasa Mahkemesinde, Yargıtay da, 
Danıştay ve Sayıstayda, mahkemelerde ve diğer 
adalet daireleriyle infaz müesseselerinde hâ
kimlik ve savcılık meslekleri dışında kalan gö
revlerde çalışanlardan ilkokul mezunu olanlar 
14 ncü, ortaokul mezunu olanlar 13 ncü dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 7 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 12 
nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
6 ncı derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

Yüksek okul mezunu olanlar, 10 ncu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim önerge, getirdiği
miz sınıflararası dengeyi temelinden sarsacak 
bir mahiyette görülmektedir. Bu itibarla katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç, 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem, arkadaşlarım; 
9 ncu maddenin genel idare hizmetleri bölü

münün (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası 
eklenmesine dair olan önergemizi Sayın Balkan 
okudular, Saym Komisyon Başkanı iştirak et
mediklerini bildirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hizmete atananların o hizmetin kanunen 

bahşedilmiş olan bütün haklarını elde edebilme
leri hakkıdır. Gene mevzuat içerisinde en uy
gun bir şekilde çalışmaları asıldır, fakat çalış
tıktan sonra da o hizmetin son kademesine ka
dar yükselmeleri de hakkıdır. Bu hakkı teslim 
etmek için konuşmaya çalışıyoruz. 

Şimdi, mahkemelerde hâkimlerimizin durum
larını biliyorsunuz, 1 nci madde gereğince bu 
kanunun kapsamı dışına aldık ve durumlarını 
özel bir kanunla düzenlemeyi öngören yeni bir 
kanunun gelmesini bekliyoruz. Şimdi, hâkimle
re bu hakkı verirken, hâkimlerle beraber gerek 
Yargıtay da, gerek Danıştayda, Sayıstayda, ge
rekse infaz müesseselerinde savcılarla beraber 
çalışan ve onların hizmetlerinin karar kısmı
nın haricindeki yürütme kısmını yerine getiren 
bu kişilere, bu kanun görüşülürken ve uzun 
vâdede bir kanun olan >>u kanunda beraber ça
lıştıkları kişilere muvazi olarak, bunlara bâzı 
hakların verilmesi, hiç olmazsa hizmetlerinin 
karşılığı verilmesi asıldır, 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bunu söylerken bir noktadan kuvvet alma

ya çalışıyoruz : Hâkimler Kanunundan sonra 
yine Yüksek Mecliste çıkartmış olduğumuz 
2 nci bir kanunla, hâkimlerle beraber çalışan, 
onların hizmetini gören, yürütme işlerini yapan 
kişilere tazminat verdik. Bu tazminatı verirken 
hareket ettiğimiz nokta, bunların hizmetlerinin 
mahkemelerde ehemmiyetine, lüzumuna., hiz
metlerinin yapılmasının faydasına ve vatandaş
ların hizmetlerinin yürütülmesinde vatandaşla 
karşı karşıya olan bu kişilerin şevk ve arzula
rını, heveslerini artırmak, vazifelerine daha iyi 
bir şekilde bağlanmalarını temin etmek, başka 
bir tâbirle, hak ve adalet esasına dayanıyordu. 
Yine bu hak ve esastan hareket etmek sure
tiyle önergemizin kabul edilmesini komisyon
dan istirham ediyoruz. 

Umarım ki, avukatlık hizmetiyle meşgul 
olan ve Meclisimizin büyük bir kısmını teşkil 
eden arkadaşlarımız, bu kişilerle yakın temas
ları münasebetiyle, bunların hangi şartlar ve ne 
şekilde çalıştıklarını, yapmış oldukları hizmet
lerin değerini en iyi anlıyan kişilerdir. 

Mahkemelerde işleri olan diğer arkadaşları
mız da bunların görmüş olduğu hizmetin ehem
miyetini, savcının ve hâkimin çok yakınında, 
onlarla beraber, hâkim ve savcı nerede ise onla
rın da orada, aynı şartlar altında, aynı şekilde 
çalıştıklarını, sadece oturdukları yerlerin ayrı 
olduğunu, onlar kadar hizmet sarf ettiklerini 
kabul edecekler ve bu önergeye iltifat edecek
lerdir. 

Komisyonun fazla İsrar etmeden, bu önerge
ye iltifat etmesini, arkadaşlarımızın yardımcı 
olmasını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
katılmadığını beyan etti. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
nım ; aynı mahiyette benim de bir önergem var. 
Oylamadan sonra okunması anlamsız olur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Personel tasarısının 9 ncu maddesinde yer 

alan 36 ncı maddenin; «1. Genel idare hizmet
leri sınıfı» bölümüne aşağıdaki (e) fıkrasının 
eklenmesini öneririm, 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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e) Yargıtay da, mahkemelerde ve diğer ada
let daireleri ile infaz müesseselerinde hâkimlik 
ve savcılık meslekleri dışında kalan görevlerde 
çalışanlardan ilkokul mezunu olanlara 14 ncü, 
ortaokul mezunu olanlara 13 ncü derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve bunlardan ceza 
evi müdürü ve yardımcıları, icra memuru ve 
yardımcıları, başkâtip ve yardımcıları, icra me
muru ve yardımcıları 6 ncı derecenin son ka
demesine, diğerleri 7 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirlir. 

Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 11 
nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan ceza evi müdürü ve yardımcıları, 
icra memuru ve yardımcıları, başkâtip ve yar
dımcıları 5 nci derecenin, diğerleri 6 ncı dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu eefndim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; bu önerge ile adalet hizmetinde, ada
lete yardımcı hizmetlerde çalışanların duru
muna değinmiş oluyorum. 

Her şeyden evvel, şu veya bu meslek grupu-
nun korunması açısından değil, bu meslek grup
larının toplum bakımından arz ettikleri öneme 
göre bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. 

Biz, «Adalet mülkün temelidir» sözünü söy-
liyen bir milletiz. Gerçekten de adalet mülkün 
temelidir ve bundan dolayıdır ki bu kanunda, 
yargı hizmetlerinde çalışanlara, adalet hizmet
lerinde çalışanlara normal kabul edilen en üst 
derecenin daha ötesinde imkânları sağladık. 
Bu imkânları tereddüdederek değil, mücadele 
ederek değil; inanarak, elbirliğiyle yaptık. 
Çünkü adaletin toplum içindeki en önde olan 
yerini tesbit ettik, tesbit edilmiş yerine bir defa 
daha ifade ettik. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, adliyede yar
dımcı hi^Sietler yapanlar, yani Yargıtay ve 
mahkemelerde ve diğer adalet daireleri ile in
faz Müesseselerinde hâkimlik ve savcılık mes
lekleri dışında kalan görevlerde çalışanlar mah-

• kemelerin kâtipleri, başkâtipleri, icra memurları 
ve muavinleridir. Bütün adalet Meri fiilen, 
doğrudan doğruya bu vatandaşların elindedir. 
Bu vatandaşlar, bu meslekin mensupları gayet 
kalifiye olmak zorundadırlar. Eğer üstün nite
likleri yoksa yapamazlar; bir adalet dairesinin 
içinde, bir mahkeme kaleminde bir hafta dahi 
işi yürütemezler, yazıları yazamazlar, becere-
rmezler. Öyle ise en kaliteli elemanlar ancak bu
rada bulunur ve çok zaman mahkemelerin klâsik 
ikararlarmı, birbirine benzer şekilde cereyan 
(eden kararlarını yazarlar, çıkarırlar; gece - gün-
tdüz demeden çalışırlar. 

Şimdi bundan dolayıdır ki, bunlara 1961 -
1965 arasında tazminat kabul ettik. Bunlar gibi, 
(emniyette çalışanlara da bir tazminat kabul 
(ettik yine o, 61 - 65 arasında. Bunlar gerçekten 
(emniyet hizmetinde çalışanlara benzerler veya
hut daha doğrusu emniyet hizmetinde çalışan
lar bunlara benzerler. Aynı kategoridedir bun
lar, halkla doğrudan doğruya münasebettedir 
ve adaletle doğrudan doğruya münasebettedir. 
I Büyük şikâyetlerimiz olur; adliyeden şikâyet 
tederiz; yani, «Gittik polise, zaptı iyi tutmadı, 
işte şöyle oldu, şehidin ifadesini aldı, almadı, 
mahkemede zaptı iyi tutuldu, tutulmadı, karar
lar geç çıktı v. s.» dediğimiz zaman, bütün bun-
11ar bu personelle ilgilidir. 

Şimdi polisle, emniyetle ilgili olanlar «Em
niyet hizmetleri sınıfı» diye getirilmiş... 

Bir noktayı daha ifade etmek istiyorum; 
bunların % 75 inden fazlası ilkokul mezunu
ndur, kendisini yetiştirmiş insanlardır, yani de
mokraside muteber olan insanlardır. Kendisini 
ahp yetiştirmiş, muayyen bir noktaya getirmiş 
ve kendi sahasında herkese de ders verecek ka
dar uzman kişilerdir. 

Şimdi emniyet hizmetleri sınıfı; «İlkokul 
mezunu olanlar 14 ncü» diye başlıyor, ortaokul 
mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademe-
sinden başlıyor. Genel hizmetlerde ilkokul ve 
dengi okullar mezunları 16 ncı dereceden - eğer 
bir tashih olmadıysa, yani o tashihi tutamadı
ğım için özür dilşrim - başlıyor, Aşikâr; görü- | 
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yorsunuz ki, değerli arkadaşlarım, nitelikleri 
aynı olan, cemiyet için önemleri aynı olan in
sanları (bence adalete doğrudan doğruya hizmet 
eden adliye hizmetleri emniyetten daha önde
dir) birisinde 16 ncı dereceden başlatıyorsunuz; 
adliye hizmetinde onları genel idare hizmeti sı
nıfına sokmak suretiyle, emniyet hizmetinde 
olanları ise 14 ncü dereceden başlatıyorsunuz 
ve diğerleri de buna benzer farklı derecelerle 
gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada bu kanunun kabul ettiği sisteme ve 

onun istediği esbabı mucibeye göre konuşuyo
rum. Yani edebiyat yaparak değil, gerçeği söy-
liyerek ve toplumdaki, hepimizin kabul edece
ği adaletin öndeki yeriyle ilişkisini ifade ederek 
istirham ediyorum; ya lütfetsinler saym komis
yon şu önergemizi kabul buyursunlar veyahut 
-ben ısrarkâr değilim - bunları emniyetle ilgili 
bölüme soksunlar. Benim nazarımda bunların 
arasında bir fark yoktur ,bir hak teslim edile
cektir. Bunu istirham ediyorum ve Yüce Mecli
sin de iltifatını esirgememesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yine aynı bölümün (e) fıkrası 
ile ilgili olarak mahiyet itibariyle Sayın llyas 
Kılıç'in önergesi ile hemen hemen aynı olan bir 
önerge daha var, onu da okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Perso

nel Kanunu tasarısının 9 ncu maddesiyle 36 ncı 
maddesinin; (1 Genel idari hizmetleri sınıfı) 
bölümüne (d) fıkrasından sonra (e) fıkrasının 
ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Afyon Karahisar 
îhsan Kabadayı Hamdi Hamamcıoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

e) Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da 
Danıştay ve Sayıştay'da mahkemelerden ve di
ğer adalet daireleriyle infaz müesseselerinde 
hâkimlik ve savcılık meslekleri dışında kalan 
görevlerde çalışanlardan ilkokul mezunu olan
lar 14 ncü, ortaokul mezunu olanlar 13 ncü de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 7 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 6 ncı derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 
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Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu takrire 
de katılmıyoruz, ama bir hususa işaret etmeme 
izninizi rica ederim. 

Meselâ; bu kanun vazifeye yeni girecekler 
için tedvin olunan bir kanundur. İlk mektep 
mezunlarının memuriyete girmesi bahis konusu 
değildir esasen bu kanuna göre. Bu tip arkadaş-
larımızm intibakları da bu kanundaki esaslara 
göre yapılacaktır. Yani tavanı aşıyorsa bugün
kü müktesep hakkı, aşacak tavanı öyle intibak 
edecek. O itibarla arkadaşlarımızın ısrar etme
melerini, buna benzer memuriyetlerin taaddüt 
edebileceğini de ifade etmek istiyorum. Vergi 
memurları için de aynı gerekçeyi söylemek müm
kündür ve o zaman da bu, dengeyi altüst eder. 
Önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın llyas Kı
lıç, Sayın Hamdi Hamamcıoğlu ve arkadaşları 
ve Sayın Reşit Ülker; 9 ncu maddenin «Genel 
idare hizmetleri sınıfı» başlığını taşıyan bölü
münde bir (e) fıkrası ilâve ederek, adalet hiz
metlerinde çalışan yardımcı personel için bâzı 
intibak ve statü tekliflerinde bulunuyorlar. Ko
misyon bu önergelere katılmıyor. Her üç öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi aynı bölümle ilgili diğer önergelere 
devam ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 9 ncu mad
desinin (genel idare hizmetleri sınıfı) bölümü
nün sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini öne
riyorum. 

Saygılarımla. 
îçel 

Turhan özgüner 

«Ancak, mahkeme, savcılık ve icra kâtipleri, 
mübaşirler ve ceza evleri kâtip ve gardiyanları; 
yukarda bahis konusu derecelerin bir üstündeki 
derecelerden işe başlarlar.» 

BAŞKAN — Sayın özgüner önergeniz, biraz 
evvel okunan ve komisyonun katılmadığı, Mec

lisin de kabul etmediği önergelerle bir müşaha-
bet arz ediyor. Belki ibare farklı ama, her halde 
adalet yardımcı hizmetleriyle ilgili. Şu durum 
muvacehesinde bunun oylanmasında ısrar edi
yor musunuz 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, Komisyonunuz 
bu önergeye katılıyor mu?... Katılmıyorsunuz, 

önergeyi izah için Sayın özgüner, buyuru
nuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım. 

Biraz, evvel okunan önergelerin kabul edil
memesine ve Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın 
izahına rağmen önergelerin reddedilmiş olması
na rağmen, inancımız odur ki, adliye müntesip-
lerine, kâtiplere, mübaşirlere ayrı bir görüş ile, 
tasarıda, bu önergelerin iltifat görmesi gerek
tiği kanısındayım. 

Arkadaşlarım, uzunca zaman almaya lüzum 
yok; adliye mensubu olanlar çok yakından bi
lirler, adliye mensubu olmıyan dahi, bütünlü
ğüyle değilse bile kısmı âzamiyle adliyeyi tanı
yanlar bilir ki, adliyeci, kâtibiyle, miilbaşiriyle, 
başkâtibiyle, icra kâtipleriyle, hattâ gardiyan-
lariyle hapishanede, memurun vazifeye başladı
ğı ve bitirdiği mesai saatleriyle bağlı değildir, 
mesai saatleri daima diğer memurlardan fark
lıdır. Mesai saatleri çok erken başlayıp, çok geç 
biter. Onların çektiği kahrı yakından bilen, on
ları yakından tanıyan insanlar benim bu konuş
mama hak verirler, ama yakından tanımıyanlar 
da samimiyetimize hakikten gönül vermelidir
ler. Onları tanıyan bir arkadaşınız, kardeşiniz 
olarak söylüyorum ki, adliyecinin mesai saati 
9 da başlamaz arkadaşlarım; güneş doğarken 
başlar, buna şaşmayınız, saat 5 te, 6 da başlar 
adliyeci. Kâtip ve hattâ ona yardımcı olarak 
bazan müşabir saat 5 te 6 da bütün hazırlığı 
yapıp bitirmeden adliye saat 9 da işe başlıya-
maz arkadaşlarım. Başkâtibinden kâtibine, mü
başirine kadar adliyeci saat 6 da, en geç 7 de 
ama mesai saatinden en az bir iki saat evvel işe 
başlar. Arkadaşlarım mesai saati 17 de biter, 
ancak adliyeci için mesai saati esasen bahis 
mevzuu değildir. Hele ki, 3005 sayılı Kanun ge
reğince bir dosyanın başladığı saat mesai saati 
içindedir, ama bittiği saat belki gece yansına 
kadar devam eder arkadaşlarım. Bunu keşifle-
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rin dışında konuşuyorum. Adliyede 3005 sayılı 
Kanun gereğince başlıyacak bir dâva muhak
kak bitirilir; eğer toplanması gerekli deliller 
toplanmamışsa, toplanamamışla dahi ilk sorgu
su 3005 sayılı Kanun gereğince gereklidir, gece
nin saat 12 sine, ertesi gün sabaha karşı dahi 
dâvaların bittiğini tatbikatta görmüşüzdür ar
kadaşlarım. Adliyeci böyle çalışır. Onu muay
yen mesai saatleri içerisine sıkıştırmak mümkün 
değildir. Şimdi böylesine çalışan bir personeli, 
diğer kamu personeli ile aynı şekilde düşünebil
mek, aynı prosedüre tabi tutmak haklı olmaz, 
haksızlık olur arkadaşlarım. 

Buna ilâve olarak keşifleri düşünelim. Arka
daşlarım keşifler, hele karşı tarafın muvafakati 
halinde bayram günü dahi yapılır, bunu tatbi
katçılar bilir, Pazar yapılır, Cumartesi yapılır 
ama, tatbikatta karşı tarafın muvafakati halin
de bayram günü dahi keşif yapılabilir. Bunlar, 
hukuk keşifleridir. Hele ceza keşiflerinde, ceza 
fiilinin işlendiği saatte ve dakikada, bir mev
simde yaz ise yaz, kış ise karakış dahi olsa da
ğın tepesinde keşif yapılır. Gecenin ayazında 
karın altında aynı saatte, aynı iklim şartları al
tında keşif, işte adliyeci ile yapılır arkadaşla
rım. 

Bunun tatbikatından gelen arkadaşlarımız, 
hiçbir parti farkı gözetmeksizin elele verip ha
kikati bilmiyen veya hakikati tam mânesiyle de-
ğerlendirmiyen diğer değerli Parlâmento üyele
rine anlatmayı vazife kabul ederlerse faydalı 
bir neticeye varırız. Yoksa arkadaşlarım, bura
da diğer kamu personeli ile adliyenin bu perso
nelini, bu çilekeş personelini aynı ölçüde tuttu
ğumuz takdirde, «eşit işe eşit ücret» prensibin
den de ayrılmış oluruz. Çünkü daima söylenir, 
«Personel Kanununun birliğini ve bütünlüğünü 
İJozmıyalraı» denir. Bozmıyalım ama, Personel 
Kanunu içine giren bu adliyenin çilekeş perso
nelini de tatmin edelim. Aynı işe, aynı ücreti 
esas alırsak, aynı işe aynı ücreti veriyor muyuz 
arkadaşlarım? Vermiyoruz. 

Diğer personel çalıştığı zaman fazla mesai 
diye ortaya çıkıyoruz, ama fazla mesai dediği
miz o malûm geri alınmış olan maddede - Ha
tırladığıma göre 67 nci madde olması gerek, 
fazla mesainin karşılığını vermesi gerekli 45 nci 
madde de onunla ilgili - orada dahi fazla mesai
nin bu adliye personeli dışında âmirlere veril

miş olduğunu görürüz. Çünkü fazla mesai ölçü
sü içine mesai saatlerine sıkıştmlamıyan adliye 
personeli giremez arkadaşlarım. Adliye persone
linin mesaisi hangi saatte biter, bunu adliyenin 
yöneticileri bilemez, hâkimi bilemez, encümen 
başkanı bilemez. 

Arkadaşlarım bunun saati yoktur. 3005 sa
yılı Kanun bu memlekette var olduğu müddetçe 
cezada ve bunun dışında taraflar istedikleri 
takdirde, hukukta her an mesai saatleri dışına 
taşmak, mesai günlerinin dışına, hattâ bayram 
günlerine taşmak mümkündür. Bayram günü 
dahi 3005 sayılı Kanunun tatbikatı yapılamaz 
diyemezsiniz. Fiilin vukubulduğu gün bayram-
sa bayram, onun şüphesiz o kanun gereğince 
muhakemesi açılacaktır arkadaşlarım. O halde 
muayyen bir çerçeve içerisine adliyenin bu çile
keş personelini sokamıyor isek, eşit işe eşit üc
retten hareket noktasını esas alıyorsak, eşidol-
mıyan bir çalışma ağırlığı içindeki bu personele 
getirdiğimiz önerge istikametinde iltifat buyu-
rulmasını rica ediyoruz. 

Genel idare hizmetleri sınıfının sonuna, «An
cak, mahkeme, savcılık ve icra kâtipleri, müba
şirler ve ceza evleri kâtip ve gardiyanları; yu
karda bahis konusu derecelerin bir üstündeki 
derecelerden işe başlarlar» şeklindeki ilâveyi 
öngören önerimize iltifat buyurulmasını rica 
ederim. 

Denilebilir ki, bu ceza evleri personeline esa
sen yardımcı hizmetler bölümünde temas edil
miştir. Oysa ki, ben o kısmı yeterli görmedim. 
Çünkü orada gayet yuvarlak bir deyim ile han
gilerinin bu kapsamın içine gireceği münakaşa 
edilir bir durumdadır. O sebeple gardiyanları 
dahi hassaten bu hizmetler meyanmda görerek 
önergeyi getirdim. İltifatınızı rica eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turan özgüner'in öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 36 nci maddesini değiş

tiren 9 ncu maddenin genel hizmetler sınıfı bö
lümünde; mahkemelerde görevli başkâtip, zabıt 
kâtibi ve icra memurlarının gördükleri işin öne
mi dikkate alınarak ayrı mütalâa edilmesini ve 
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taban ve tavanda birer derece yükseltilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

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

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim aynı mahiyetteki 
önergeler reddediliyor. Binaenaleyh Sayın Av
şargil, tekrar izah. etmede ben bir fayda görmü
yorum. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Ben fayda görüyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Bu maddede genel idare hizmetleri sınıfında 

daha önce arkadaşlarımın izah ettiği gibi mah
kemelerde çalışan başkâtipler, zabıt kâtipleri ve 
icra memurları aynı genel hizmetler sınıfında 
çalışanlarla birlikte mütalâa edilmiş, taban 16, 
tavan da 11 olarak tesbit edilmiştir. Halbuki 
aynı kanunun sekizinci bölümünü teşkil eden 
yardımcı hizmetler sınıfımda taban 16, tavan 11 
olarak tesbit edilmiştir. 

Şi'mdi burada bir noktaya dikkat etmek zo
rundayız. Bu kanun mahkemede çalışan bir baş
kâtip ile o daireyi temizliyen bir isçiyi aynı açı
da mütalâa ediyor demektir. Şimdi, mahkemede 
çalışan başkâtöplerin zabıt kâtiplerinim, icra 
memurlarının yaptığı iş Yüce Meclis tarafından 
bilinen bir gerçektir. Bu durumda olan insan
ların hakkını teslim etmeye mecburuz. Gerçek
ten Saym Komisyon Başkanımız, yeniden ilko
kul mezunları Devlet dairelerinde görev almı-
yacaktır, diye beyanda bulundular ama, müza
keresini' yaptığımız kanunun bir başka madde
sinde ortaokul mezunları ve saire bulunmadığı 
takdirde ilkokul mezunları da göreve alınacak
tır diye bir kayıt vardır. İlkokul mezunları gö
reve alınacağına göre bunlar bu müesseselerde, 
bu kuruluşlarda görev alacaklarına göre, hiç ol
mazsa o dairede çalışan diğer işçilerle birlikte 
mütalâa edilmesi sakıncalıdır kanaatindeyim. 

Bu bakımdan bir önerge vermiş bulunuyo
rum. Önergemde diğer önergelerden farklı olan , 

taraf, tabanda ve tavamda birer derece yüksel
meyi şart koşmasııdır. Kabulünü saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Avşargid'in önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, «657 sıayılı Devlet, Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme-
srıe ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelimin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı» nın 9 ncu maddesi ile değiştirilen 657 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki genel ida
re hizmetleri sınıfına alınmış olan adalet hiz
metlere yardımcılarının aynı maddenin emniyet 
hizmetleri sınıfımda değerlendirilmesini saygıla
rımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu İstanbul 

Kemal Demir Bahir Ersoy 
Trabzon Ankara 

Ahmet Şener Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efen
dim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Aynı mahiyet
te bizini de önergemiz var, o da okunsun. 

BAŞKAN — Sizin de mi var? Peki, okuta
lım. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinizi değiştirilmesi hakkındaki tasa
rının 9 ncu maddesinin genel idare hizmetleri 
sınıfının (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini dileriz. Saygılarımızla. 

a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 
14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlar
lar, 10 ncu deneceniın son kademesine kadar yük
selebilirler. 

Tekirdağ Kars 
Yılmaz Alpaslan Turgut Artaç 

Kırşehir İzmir 
Mustafa Aksoy Kemal önder 
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KEMAL ÖNDER (İzmir) — Zabıt kâtiple-
riyle ilg*i»li olan bir önergemiz vardı efendim, 
onun okunmasını istedük. 

BAŞKAN — Efendim burada yok, belki ka
rışmış olabilir, gelince onu da okuruz. 

Şimdi Sayın Sakıp Hiçerimez'in önergesine 
KJomifiyon katılmıyor. 

Biz izalh için söz istiyor musunuz? 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

İki kelime ile izah edeceğim. Bir belge göstere
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Adliye hizmetleri iç$n büyük hizmetler ifa 

eden, geceli gündüzlü adaletin tesisinde yardım
cı hizmet gören bu mensuplarımızın huzursuz
luğunun belgesini göstermekle yetineceğim. Gö
rüyorsunuz ki, elimde bulunan adliye personeli 
[sendikasının neşrettiği organda... (O. H. P. sıra
larından oku da zabıttlara geçsin, sesleri) 

Okuyacağım efendim, 
«Adliyecinin Sesi» aidim taşıyan ve adliye 

personeli sendikasının bi'r yayın organı olan bu 
belge, «Adliyede Boykot» başlığını taşımakta, 
bu tasarının adliye personeli içerisinde büyük 
bir huzursuzluğa sebebolduğunu söylemekte ve 
geniş izahat vermektedir. 

Adliye personeli, emniyet hizmetleri sınıfın
da mütalâa edilir ise, birer derece üstten başla
mak suretiyle tatmin edilmiş olacaklardır. Aksi 
halde mübaşirinden, gardiyanına ve oradan baş
kâtibine kadar tüm kamu personelinin sekiz sa
atin çok üstünde mesailerinin karşılığı verilme
miş olacak ve böylece adalet mekanizmamızda 
en büyük yardımcı olan kişilere Yüce Meclis 
itibar etmemiş gibi bftr durum hâsıl olacaktır. 
Bunu bilgilerünize iarz eder, bu takrire iltifat et
menizi hassaten rica öderim efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul ©tmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 36 ncı maddesindeki genel hiz
metler sınıfındaki 16 ncı derecenin kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

izmir 
Coşkun Karaıgözoğlu 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

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

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz Sayın 
Karaıgözoğlu. 

ÜOŞKUN KARAOÖZOĞLU (izmir) — izah 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Bu kanun genel hizmetler sınıfında 16 ncı 

derece alt tabakada bulunan ve âmme hizmet
lerinin görülmesinde asıl yükü çekmekte olan 
küçük memurların bugünkü hayat şartlan içe
risinde geçinmelerini temin edecek bir ücret 
sistemi getirmemektedir. Her ne kadar değerli 
Komisyon Başkanı öğleden önceki oturumda 
bu kürsüden, bundan sonra Personel Kanuna 
göre ancak ortaokul mezunları hizmete alına
caktır, bu itibarda bu hükmün girişte bir fiilî 
kıymeti yoktur şeklinde beyande bulunmuşlar-
sa da, Türkiye'nin gerçekleri içerisinde bu be
yanı yeter kabul etmek mümkün değildir. Çün
kü, yeni Personel Kanununun hükmüne göre 
bundan sonra ortaokul mezunları hizmete alı
nacaktır, Ihükmü mevcut ise de ortaokul me
zunu bulunmıyan yerlerde ilkokul mezunlarının 
da hizmete alınması esası bir zaruret olduğu 
için muhafaza edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
önemli olan, âmme hizmetinde bulunan in

sanın ilkokul veya ortaokul mezunu olması 
veya olmaması meselesi değildir; bu kanunla 
kendilerine âmme hizmeti tevdi ettiğimiz in
sanların insan haysiyetine yaraşır bir iktisadi 
seviye içinde tutulup tutulmıyacağıdır. 16 ncı 
derece ile brüt 490 lira ücret vereceğiniz bir 
şahsın âmme hizmetini bugünkü şartlar içinde 
yürütebileceğini samimiyetle kabul etmek 
mümkün değildir. Bu itibarla diğer sınıflarda 
olduğu gibi, 16 ncı derecenin genel hizmetler 
sınıfından da kaldırılmasını, hiç olmazsa 15 nci 
dereceden başlatılmasını önergemizde teklif 
ediyoruz. 

Kaldı ki, Sayın Komisyon Başkanı bu 16 ncı 
derecenin tatbik edilemiyeceğini, şikâyet et
meye lüzum olmadığını beyan etmek suretiyle 
zımmen bizim haklı olduğumuzu kabul etmek-
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tedir. Tatbik edilmesi mümkün olmıyan bir de
recenin muhafaza edilmeğinde fayda düşünü-
lemiyeceğine göre bunun kaldırılması, âmme 
hizmetlerinin görülmesinde esas yükü çeken, 
esas ıstırabı çeken ve vatandaşla karşı karşı
ya bulunup, idarenin vatandaştan aldığı nota 
tesir eden, asıl tesir sahibi olan insanların ha
yat seviyesini 'hiç olmazsa bir ölçüde yükselte
bilecek teklifimizin kaibul edilmesini istirham 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son cümle olarak ilâve etmek isterim ki, 

bu kanunla, tabanla tavan arasında gerçekten 
ileri ülkelerdekinin çok dışında farklı bir sis
tem getirilmektedir. Tabanda bulunanlar yine 
ezilmekte, ama buna mukabil onların hayat 
şartlarının bir ölçüde ıslah edilmesine ait olan 
teklifler ısrarla reddediflmektedir. Hiç olmaz
sa genel hizmetler sınıfında bu nakisenin ön
lenmesi için, tabanla tavan arasındaki bu bü
yük uçurumun bir ölçüde kapatılabilmesi için, 
tabanda asıl ıstırabı çeken insanların nisbeten 
imkânlara kavuşabilmesi için önergemizin ka
bul edilmesini tekrar istirham ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kara^özoğlu'nun öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun «Gene! İdare 

Hizmetleri» bölümünün (a) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Ziya Yağcı Cevat Sayın 
Ankara Edirne 

« ıa) ilkokul ve dengi okullardan mezun 
olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 10 ncu derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Müsaa

de ederseniz izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Mahiyet 

itibariyle aynı olan bir önerge daha vardır ar
kadaşlarım, birlikte muamele göreceklerdir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
'arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz tasan 
ile personel rejiminde yeni bir reform getirir
ken, hiç şüphe etmeyin ki ve hepimiz şüphesiz 
görüyoruz ki, bugün genel idare hizmetlerinde 
çalışanlarla beraber özellikle adalet mekaniz
masında çalışan ilkokul, ortaokul ve lise me
zunu olan personel büyük ölçüde ızrar edil
mektedir. 

Bir yandan sağlık hizmetleri, diğer yandan 
eğitim hizmetleri, öbür taraftan emniyet hiz
metleri adı altında bütün diğer hizmet dalla
rında çalışanlara malî bakımdan güc kazandı
racak ve bugünkü ağır hayat ve geçim şartla
rını bir ölçüde hafifletecek malî imkânlar sağ
larken, genel idare hizmetlerin çalışan sınıfı 
Yüce Meclisin, özellikle komisyonun hiç düşün
mediği anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün görüşmekte ol
duğumuz kanun Personel Kanunudur. Böyle 
önemli bir kanunla, özellikle tabanda büyük 
geçim sıkıntısı içerisinde bulunan küçük me
murların hayat şartlarını bir ölçüde olsun dü
zeltme çabası içinde bulunduğumuz bir sırada, 
Adalet Partisi Grupunun böyle bir konuda 
grup kararı almış olması veya Hükümetle ko
misyonun görüşlerine, eslbabı mucibelerde... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Grup kararı 
almış değiliz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — öyledir 
efendim. Esbabı ımucibelerde haklı olduğumu
zu ve verilmiş olan şu önergelerin haklı oldu
ğunu göre göre aleyhte rey kullanmaları bu. 
memurları çok üzecektir. Bu hususu hepiniz 
gayet iyi ve en az bizim kadar biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşılanm; bugün içinizde bir
çok hukukçu var. Turhan özgüner arkadaşını 
belirtti; bugün, kışın bir cinayet işlendiğini 
kaibul edin, ay durumu itibariyle, mehtap du
rumu itibariyle mahkeme senenin aynı günün
de keşif yapmak mecburiyetindedir. Buna gi
decek olan zabıt kâtibidir, arkadaşlamm. 100 -
150 lira tazminat alan zabıt kâtiplerini, baş
kâtipleri hiç düşünmüyorsunuz. Bu arkadaşla
rın mesaileri yoktur arkadaşlarım. Hiçbirisi de, 
günlük iş çıkartmak mecburiyetinde olduğu 
için, o günün işini bitirmeden katiyen evine 
dönmez, istirahate çekilmez. 
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Türkiye'nin her tarafındalkilerd bir tarafa 
bırakarak Ankara'da/kileri düşününüz; icra 
memurlarının, Denizciler caddesindeki havasız 
Konak Hanında ne çektiklerini bir düşününüz. 
O yerde hiçbiriniz, emin olun arkadaşlar, «gö
rev yapmadan, çalışmadan akşama kadar otu
run» desem oturamazsınız. Bu arkadaşları dü
şünmemek insana vicdan azabı verir arkadaşla
rım. 

Binaenaleyh bu arkadaşların, bu tabandaki 
memurların durumunu düzeltmek için lütfen 
vicdanınıza danışarak reylerinizi kullanın ve 
önergelere iltifat buyurun. 

Saygılarımı sunarım. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı ve 
öevat Saym tarafından verilmiş olan önergeyi 
oyunuza ısunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Osman So-
ğukpınar ve Sayın İlhan Açıkalın'ın da aynı 
mahiyette, yani genel hizmetler sınıfı ile il
gili paragrafın (a) bendini (kelime kelime ay
nı) değiştirmek istiyen önergelerini şu kararı
nız muvacehesinde ayrıca muameleye koymu
yorum. Çünkü Yüce Heyetin reyi şu anda 
belli olmuştur. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyon
dan bir sual sıorabilir miyim sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Bu anda sual olmuyor efen
dim, biliyorsunuz. 

Saym Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ge

nel hizmetler sınıfının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz «derim. « (a), (b), (c) bendle-
ri. » 

Benizli 
ıSami Arslan 

a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 
ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 10 
ncu derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

Ib) Ortaokul ve dengi okulların mezunu 
olanlan 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar, 8 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 5 nci 
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derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyumuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
657 sayılı Kanunun ek ve değişiklik tasarı

sının 9 ncu maddesindeki bütün sınıflarda ta
banın 100 göstergesiyle tesbitini teklif ediyo
ruz. 

Saygılarımızla. 
Trabzon Uşak 

Mehmet Arslantürk Âdil Turan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gösterge cetevlinde ilgili maddelerden 16 

ncı derecenin kaldırılması suretiyle, en alt 
derecenin 15 olarak alınması zaruridir. 7 kat
sayı ile elde edilen asgari ücret 490 liradır. 
Halbuki asgari işçi ücreti, Ankara'da 540 lira
dır. 

Bu sebeple, gösterge cetvelinden ve bütün 
ilgili maddelerden 16 ncı derecenin kaldırılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Siirt Konya 
M. Nebil Oktay Vefa Tanır 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (ISakarya) — Katılmıyoruz efendilm. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 
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ncı maddesinin aşağıdaki seMîde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımıza. 
Kırklareli. Erzincan 
Beyti Arda Hasan Çetinkaya 
Zonguldak Maraş 

Hüseyin Baytürk M. Nejat Çuhadar 

«iSayfa : 151, maıdde 36. 
1. Genel hizmetler sınıfı : 
a) İlkokul ve 'dengi okullar mezunları 15 

nci derecenin ülk kademesinden işe başlarlar ve 
9 nou derecenin son kademesin© kaıdar yüksele
bilirler. 

b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olan
lar, 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar, 8 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (ISakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(ıa) fıkrasiyle ilgtili olup biraz evvel okuman 
ve fakait simidi sırası gelen Sayın Kemal önder 
Yılmaz Alpaslan'ın önealgesini tekrar okutuyo
rum. 

(Sayın Millet Meclîsi Başkanlığına 
057 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tasa
rının 9 ncu mladdesinin «genel idare hizmetleri» 
sınıfının (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini dileriz. Saygılarımızla. 

Kırşehir Tekirdağ 
Mustafa Aksoy Yılmaz Alpaslan 

İzmir Kars 
Kemal önder Turgut Artaç 

«a) ilkokul ve dengi okullar mezunları 14 
noü derecemin ilk kademesinden işe başlarlar. 
10 ncu derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 
BAYAR (ISakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimldli, «teknik hizmetler sınıfı» ile ilgili ola
rak verilmiş bulunan önergelere gelyortuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş* 
kanım, bu (kusma geçileceğine göre, Komisyondan 
bir sual sormamıza müsaade eltmemzi rica ede* 
ceğim. 

BAŞKAN — Kısım kısım değil, önergeleri 
ayrı ayrı oyluyoruz, fakat önergeler arasında 
karışıklık olmasın diye bunları sınıflara göre 
tasnif efetdk. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Başka
nım, «genel 'hizmetler» bölümündeki takrirler 
bittiğine göre «genel hizmetler» oylanımialudır. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu «genel hizmetler 
sınıfı» nı ayrıca oylıyacak değiliz, önergeler bit
tikten sonra evvelâ Komisyonun önergesini oy-
lıyaoağıım, eğer o kabul edilirse, kabul ettiğiniz 
bu değişiklikle ıbiırlükte 9 ncu maddeyi oyhya-
cağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Peki, bu kı
sım geçeceğine göre, sualimizi soralım ki bu kı
sım kapansın. «Teknik» kısmına gelmektesiniz, 
«genel hizmetler sınıfı» na ait bir sual sormamı
za müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda soru sorma
ya müsait bir durum yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Ne zaman 
soracağız iSayın 'Başkanım? 

BAŞKAN — 'Komisyon ne zaman konuşursa 
o zaman sokarsınız, önergeler oylanırken, «ben 
illâ Komisyondan soru soracağız» diye bfir mü
essese yok. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkanım, bu kısımda (bizim de, adliye per
sonelinin bu kısımdan çıkarılıp emniyet sınıfına 
girmeleri için verilmiş önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Efendim, her halde o emniyet 
sınıfı ile ilgili, öyle olması lâzım. Baz Komisyon
dan gelen önergeleri aynen arz ediyoruz. 

Simidi, teknik hizmetler sınıfı ile ilgili ola
rak Komisyonun getirdiği teklifi... 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 
Teknik hizmetler sınıfına geçmeden evvel «te
sis edilen sınıflar» bölümünde takririmiz var 
efendim. 

BAŞKAN — Bunu böyle yapsak ne fark eder 
efendim? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Genel idare hizmetleri sınıfını ilzam etıtiği için 
söyledim. 
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BAŞKAN — Hangi önerge, nerede efendim? 
AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 

Verdim efendtiım, çok evvelden verdüm. 
BAŞKAN — Şimdi Beyefendi bakınız; bu 

112 tane önergeyi Komisyona verdik. Komis
yon bunu tetkik ederken, benim şimdi Yüce He
yete arz ettiğim gibi bir tasnife tâbi tutmuş, 
yani «Genel hizmetlerle ilgili önergeler», «Tek
nik hizmetlerle ilgili önergeler» şeklinde tas
nife tabi tutmuş. Ben de aynı tasnif dairesinde 
hareket ediyorum. 

Binaenaleyh, bir yanlışlık olmasının ihtimali 
yok, gelecektir her halde. Belki başka bir sınıf
la ilgili gördüler, oraya ithal etiler. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Genel hükümlerde olabilir. 

BAŞKAN — Genel hükümlerde olabilir. 
Teknik hizmetler sınıfı ile ilgili olarak Ko

misyonun getirdiği değişikliği tekrar arz ediyo
rum. 

«Teknik hizmetler sınıfı bölümünün (0) ben
di. Fen memuru ve tekniker yetiştiren okullar
dan mezun olanlar ile, 3437 sayılı Kanuna göre 
tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun olan
lar 11 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler.» 

Yine Komisyon, (e) bendi ile ilgili olarak 
şu teklifi getiriyor: «Yukardaki (d) ve (e) fık
ralarına girenlerden, Devlet memurluğuna gir
meden önce yurt içinde veya yurt dışında mes
leklerini serbest olarak veya resmî veya özel 
müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıl
dıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Dev
let memuriyetine girmek istiyenlerin teknik hiz
metlerde geçen süresinden Devlet hizmetinde 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında sa
yılan müesseselerde geçen müddetlerin tamamı 
ve geri kalan sürenin dörtte üçü toplamı me
muriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri
lir.» 

Şayet, Komisyonun bu tadili muvacehesinde 
evvelce verdiği önergeyi geri almak istiyen ar
kadaşımız varsa, lütfen işaret buyursun, bey
hude vakit kaybetmiyelim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Süleyman 
Çağlar arkadaşımla birlikte verdiğimiz önergeyi 
geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Siz geri alıyorsunuz, sizin öner
geniz geldiği zaman ayıralım. 

Şimdi, bu bölümle ilgili önergeleri okutuyo
rum : 

Mahiyet itibariyle aynı olan iki önerge var, 
belki daha var, ama şu anda bendeniz tesbit 
edemedim. Pamuk eksperlerinin de ithalini is
tiyorlar, evvelâ onlan okutayım. 

Sayın Başkanlığa 
Pamuk eksperlerinin tasarının 9 ncu maddesi 

ile tadil edilen 36 nci maddesindeki teknik hiz
metler sınıfına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Personel kanunu tasarı

sının 9 ncu maddesi ile değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 36 nci maddesindeki teknik hizmetler 
sınıfı bölümündeki (c) maddesine (Pamuk eks
perleri nin de ilâvesini saygılarımla teklif ede
rim. 

Muğla 
Ali Döğerli 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katı
lıyor mu? 

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

İHSAN KABADAYI (Konya) — önergemi 
izah etmek istiyorum. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Pamuk eksperliği meslekî 1952 senesinde ku

rulmuştur ve bu vazifeyi görmekte olan arkadaş
ların yüzde 95 i halen yüksek tahsil sahibi, mü
tebakisi ise lise mezunu olup, bunlar mesleke 
alındıkları andan itibaren memleket içinde çe
şitli eğitimden geçmekte, kurslara ve seminer
lere iştirak etmektedirler ve sonra da pamuk 
eksperi unvanını almaktadırlar. Bu arz ettiğim 
kısım memleket içi yetişme ve ihtisaslarına aido-
lan kısımdır. Bulâhara da Amerika'da bu mev
zuda açılmış olan kurslara iştirak eder ve ihti
saslarını artırırlar ve bir kısmı da Almanya'da 
Bremen şehrinde dünyada pamuk borsasında en 
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ünlü olan borsanın açmış olduğu kurslarda ye
tiştirilmek üzere gönderilirler. 

Bugün Türkiye'de 31 aded merkezde pamuk 
eksperleri vazife görür ve bu eksperler 350 tane 
çırçır ve pamuk fabrikasında hizmetlerini ge
liştirerek 2 milyon balya pamuğu cinsine, el
yafına, evsafına ve kalitesine göre ekspertiz ya
parak damgalarlar. 18 yıldan beri bu eksper 
sınıfının ihdası Türk pamuğunun dışarıda yüzü
nü ak eden bir durum yaratmıştır. Yapılan ih
racatlarda bunlar mukavele dışı hiçbir yüz kı
zartıcı hâdise çıkartmadan vazifelerini yüz ak
lığı ile yürütmüş kimselerdir. Bunlar özel pa
muk ekspertiz odalarında çalışmak suretiyle 
vazife görürler. 

Bugün Türkiye'de pamukçulukta eksperlerin 
Önemi çok artmış ve gelişmektedir, hattâ sivil 
sektör dahi resmî sektörde çalışan pamuk eks
perlerinin, almakta olduğu ücretin çok dışında 
angaje etmektedir. 

Şimdi, bununla hemen hemen paralel ve aynı 
vazifeyi görmekte olan Tekel Bakanlığının tü
tün ve çay eksperlerini tutuyoruz, teknik sınıfa 
ithal ediyoruz, kısaca ehemmiyetini belirttiğim 
ve ihracatımızda en çok gelir ve döviz sağlıyan 
pamuğun derecesini, sınıfını niteliyen eksper 
sınıfını bunun dışında bırakıyoruz. Bu husus 
pamuk eksperliği meslekinin aleyhine olacak
tır, birçok değerler meslekten ayrılacaktır ve 
birinci derecede döviz sağlıyan pamuk mevzu
unda ekspertizin iyi olmamasından dolayı her 
şeyden evvel memleket ve Hazine zarar edecek
tir. 

Geliniz, bu önergeye iltifat ediniz, bunların 
diğerlerinden hiçbir farkı yoktur. Hizmetleri yö
nünden tütün eksperlerinden daha ciddî ve daha 
önemli vazife gördükleri halde onlardan ayrı 
tutulmuş olması bu sınıfta çöküntülere, uçma
lara, göçmelere vesile olacaktır. Bunları da, 
tıpkı tütün eksperleri branşında olduğu gibi 
teknik sınıfa ithal ederseniz, bu meslek mensup
larının ıstırabı dinmiş olacaktır. Aksi halde, ha
ber vermeye mecburuz ki, bu sınıfta göçme, bo
şalma olacaktır. Temenni ederim ki, önergemiz 
iltifat görecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın İhsan Kabadayı 

ile Sayın Ali Döğerli arkadaşlarımızın teknik 
hizmetler sınıfına pamuk eksperlerinin de itha

lini öngören önergelerini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, «Askerî işyer
lerinde çalışan ilkokul mezunu makinist ve sa
natkârlar» deyiminin de maddeye ithalini isti
yor, önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

36 ncı maddesini değiştiren 9 ncu maddenin 
II nci bölümünde teknik hizmetler sınıfını nite
liyen kısma, beşinci satırdaki «teknisyen» keli
mesinden sonra «Askerî işyerlerinde çalışan 
ilkokul mezunu makinist ve sanatkârlar» cümle
sinin eklenerek askerî harb gücümüzün geliş
mesine büyük katkıda bulunan bu vatandaşları
mızın teknik hizmetler sınıfı kapsamı içinde 
mütalâa edilmesini arz ve teklif ederim 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Komisyon katılyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Diğer smflarda ilkokul mezunu olanlar dere
ce olarak ele alındığı halde teknik hizmetler sı
nıfında ilkokul mezunları dikkate alınmamış
tır. Bugün bâzı işyerlerimizde çalışan ilkokul 
mezunu teknik elemanlar vardır, bilhassa Ana-
tamir Fabrikasında çalışan vatandaşlarımız var
dır, bunlar uzun yıllardan beri hizmet etmiş olan 
ve askerî harb gücümüzün gelişmesinde faydası 
dokunmuş olan ve 1951 yılından sonra imtihan 
geçirerek, çeşitli sınavlardan geçmek suretiyle 
bu sahaya kaymış ve burada hizmet veren insan
lardır. Bunları genel hizmetler sınıfı içerisinde 
mütalâa etmek bir ölçüde haksızlık olur Bun
ları teknik hizmetler sınıfı içerisinde ele alırsak, 
hiçolmazsa durumlarını biraz daha güçlendir
miş, biraz daha, bu kanun kapsamı içerisinde 
onlara hak tanımış oluruz, öyle olmadığı tak
dirde, bir teknik sınıfı, diğer kamu hizmetleri 
sınıfı içerisindeki derecelendirme usulü içinde 
mahkûm etmiş oluruz. 
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Bugün bir tavandaş ilkokul mezunudur, ama 
kuvvetli bir sanatı vardır, teknik kabiliyeti üs
tündür ve bir müessesede iş yapma gücüne sa
hiptir. Burada bir sınıflandırma esasını ele 
almadığımız takdirde, bu vatandaşı işe almak 
mümkün olmıyacaktır. 

Eğer mümkünse, Sayın Koimsyon ilkokul me
zunlarına da teknik hizmetler sıınfında bir yer 
vermeli ve böylece askerî işyerlerinde çalışan 
teknisyenler ve makinistleri de bu kanun kap
samı içerisinde ve teknik hizmetler sınıfı içeri
sinde görmelidir ve böylece bu vatandaşlarımız 
da mağdur olmaktan kurtarılmalıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Kitaplı, siz önergenizi geri aldığınızı 
beyan etmiştiniz, değil mi? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Komisyo
nun aynı mahiyette bir tadili olduğu için geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Kitaplı ve Sayın 
Süleyman Çağlar arkadaşlarımızın önergesi ge-
riverilmiştir. 

Mahiyetleri itibariyle aynı olan üç ayrı öner
ge vardır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Personel Ka

nununun 36 ncı maddesinin ikinci bölümünün 
(teknik hizmetlerle ilgili kısmının) (c) fıkrası
nın «tütün eksperleri» yerine «tütün ve müs
kirat eksperleri» şeklinde değiştirilmesini tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kayseri İstanbul 

Enver Turgut Hasan Türkây 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun 

36 ncı maddesinin, II teknik hizmetler sınıfı
nın (c) bendinde kayıtlı, tütün ve müskirat 
eksperlerinin lise tahsisinlen sonra, Tekel Ge
nel Müdürlüğü enstitülerinde, yüksek okul mu
adili, en az iki yıl olmak üzere 5 yıl meslekî 
tahsil görmüş olmaları hasebiyle, 

36 ncı maddenin (d) bendinde mütalâa edi
lerek 10 ncu derecenin ilk kademesinde başla

tılmasını arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir İzmir 

Kemal Erdem Orhan Demir Sorguç 
Denizli 

Ali Uslu 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulmakta olan 657 sayılı Kanunun 

36 ncı maddesinin teknik hizmetler sınıfı (c) 
bendinin ikinci satırına; «tütün eksperi» nden 
sonra, «ve müskirat eksperi» deyiminin ilâve
sini, 

Arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir izmir 

Kemal Erdem Orhan Demir Sorguç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan, faikat izin verirseniz bu vesile ile küçük 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

Şimdi, bu tütün eksperi, müskirat eksperi 
ve biraz evvel Sayın Avşargil'in teklif ettiği 
meslek gruplarının ayrı ayrı tadadedilınemesi, 
bu sınıflara bu arkadaşların ithal edilmiyeceği 
anlamına alınmamalıdır. Bu kanunun içinde bu 
kadar teferruatlı bir tadat yapılamaz, mesele 
bundan ibarettir. 

Aslında bütün bunlar kadro analizleri, sı
nıfların tetkiki zamanında ortaya çıkacak, mes
lekleri icabı teknik sınıfa girmeleri gerekiyorsa 
şüphesiz teknüfc sınıfta muamele görecektir. 
Bunlara katılmamamızın sebebi; bunlar mücer
ret genel idare hizmetlerinde kalacaktır, mâ
nasına alınmamalıdır. Bu kadar teferruat bir 
kanuna tabiî sığdırılamaz. 

Ayrıca bir noktaya daha işaret etmeme izin 
veriniz Sayın Başkanım. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği anda, Sayın 
Avşargil demin bu endişeyi taşıdığını beyan 
ettiler, kendilerini tatmin için söylüyorum, ilk
okul mezunu değilse ilkokul mezunu gibi iş
lem yapılacağına dair hüküm var. Ondan da 
endişe etmeye mahal yok. ilkokul mezunu de
ğilse, söyliyeyim maddesini, 90 ncı madde ile 
derpiş olunan geçici 23 ncü maddede var bu 
hüküm, ilkokul mezunu değilse, ilkokul mezu
nu gibi intibak işlemi yapılacaktır. 
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O itibfirla bu açıklamayı yapmakta fayda 
mülâhaza ettim. Teşekkür ederim, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılma
dığını beyan etmektedir. Mahiyetleri itibariyle 
ayni olan bu önergeleri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiş
tir. 

Efendim, şimdi Saym Kemal Demir ve ar
kadaşlarının (c) fıkrası ile ilgili önergesini 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bası maddelerinin değişti
rilmesi vo bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarının 9 ncu maddesiyle değiştirilen 657 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin teknik hiz
metler sınıfı bölümündeki (c) maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla 
teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu 

Kemal Demir (ve arkadaşları) 

«c) Lise ve dengi teknik öğrenim gördük
ten sonra, fen memuru ve tekniker okullarından 
mezun olanlarla 3437 ve 1152 sayılı kanunlara 
göre tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun 
olanlar 11 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyonunuz katılmıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, bu fıkrada, mâ-
lûmuâliniz Başkanlığa verdiğimiz tadil tekli
fimizde tavanda bir operasyon yaptık, ama 
başlangıç derecelerinin aynen kalmasında den
genin muhafazası bakımından fayda mülâhaza 
ediyoruz ve iştirak etmiyoruz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
esasında bizim önergemiz istikametindeki deği
şikliği komisyon sunmuştur, arasında bir fark 
yoktur; yani bizim önergemiz komisyonun tek
lifinin aynıdır. 

BAŞKAN — önergenizi geri mi alıyorsu
nuz? 
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KEMAL DEMİR (Bolu) — Saym Başkan, 
önergemizi geri almıyoruz, önergemizi geri al
dığımız zaman komisyonun önergesi de kabul 
edilmezse ne olacak? Komisyonun teklifi bizim 
önergemizin aynı olduğuna göre, komisyonun 
bizim önergemize katılması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon yalnız ta
vanda değişiklik yaptığı, sizin önergeniz ta
banda da değişiklik yaptığı için «katılmıyoruz» 
diyor. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Efendim, hiç
bir fark yoktur, aynıdır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, ben yanlış anla
mışım. R:zim getirdiğimiz teklif yahut verdiği 
miz fıkra esaslarına göre tanzim edilmiş bir 
önergedir, ama ifade buyurduğunuz husus doğ
rudur, komisyonun teklifi ortadadır. Diğer ta
raftan Saym Süleyman Çağlar'ın ve Sayın Do
ğan Kitaplı'nm da önergeleri vardır, onlar ge
riye aldılar, bizim önergemiz oylanacak. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bu önerge
ye katılmıyor. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — izah sadedinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Kemal De
mir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Saym Başkan, 
9 ncu maddenin teknik hizmetler sınıfında - Y& 
ce komisyonun da dikkatini rica ediyorum - (e) 
fıkrası, «Fen memuru ve tekniker yetiştiren 
okullardan mezun olanlar ile 3437 sayılı ka
nunlara göre tütün eksperi yetiştiren okullar
dan mezun olanlar 11 ci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler» şeklindedir; 
fıkra budur. 

Biz, önergemizde, bu fıkrayı aynen; «11 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar» şek
linde oluyoruz, ancak, « 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler» diyoruz. 

SaJbahleyin komisyonun önergesi okunurken 
dikkatle yazdım; komisyon da aynı şekilde bu 
fıkrayla ilgili olarak; başlangıcı 11 nci dere
cede bırakmış, yükselmeyi 5 ten 4 e kadar çı
kartmış. 

Böyle olunca, yüce komisyonun bu önerge
ye katılması lâzımdır. Bendeniz önergemi şun
dan dolay] geri almıyorum: Arkasından yüce 
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komisyonun önergesi oylanacaktır. Bendim öner
gemi geri almam; komisyonun bu fıkrayla ilgili 
teklifinin kabulüyle karşı karşıya olmuyor ki, 
Komisyonun önergesi dalha sonra oylanacaktır. 
Ya, o önerge kabul edilmezse... O zaman benim 
önergem geri alınmış olacaktır. Komisyonun, 
kendisinin teklifiyle aynı mahiyette olan bu 
teklife katılması ve sondan sonra oylanması ge
rekir inancındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon 'kendi tek

lifinin metnini her halde biliyor. Arkadaşlan-
mızm teklifi de aynen şu: «Lise ve dengi tek
nik öğrenim gördükten sonra fen memuru ve 
tekniker okullarından mezun olanlarla 3437 ve 
1152 sayıh kanunlara göre tütün eksperi yetiş
tiren okullardan mezun olanlar 11 nci derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü de
recenin son kademesin -̂! kadar yükselebilir
ler.» 

Şimdi, sayın komisyonunuz bu önergeye ka
tılıyor mu, katılmıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bizim ge-
tirdigimir metinle bu metin arasında bâzı tek
nik farklar var, ifade farkı var. Aslında, pren-
sii3, Sayın Demirin ve diğer önerge sahibi ar
kadaşlarımızın teklifine tetabuk etmektedir, 
ama, zannederim muamelenin şöyle cereyan et
mesi lâzımdır: Biz, bu takrirlere katılalım, ondan 
sonra dikkate alınmak üzere bize verilmiş olsun 
ve biz de size o metni getirmiş olalım. Aksi hal
de, bu reddedilirse, bizim metnin de kabulü im
kânsız haie gelir. 

BAŞKAN — Aynı zaten efendim. Yalnız, 
arkadaşlarımızın teklifinde 1152 sayılı Kanun 
zikredilmiş. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Başkan, 1152 
riin çıkarıl masiyle.v 

BAŞKAN — Beyefendi, «Bunu geri alıyo
rum, komisyonunkine iltihak ediyorum» dese
niz daha kolay. Yani, herkes sonuna kadar ken
di fikrinde İsrar eder, bir uzlaşma imkânı bu
lamazsak, çok güç olur. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Hayır, o iddia
da değilim; ama yarın müzakere edilirken ko
misyonun nasıl bir tutum içinde olacağını bile
mem ki. Ben önergemi, 1152 sayılı Kanunu çı
kararak, aynen komisyon metni haline getiri
yorum. 
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BAŞKAN — Peki efendim, 1152 sayılı Ka
nunu çıkararak, aynen komisyon metni haline 
getiriyorsunuz-. 

Şu halde, komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Yavuz Acar arkadaşımızın, orman mü
hendis muavinlerinin de (c) fıkrasına ithalini 
istiyen hi* önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Personel Kanunu tadil tasarısının 151 nci 

sayfadaki 36 nci madde teknik hizmetler sını
fı (c) fıkrasında zikredilen fen memuru ve tek
nikerler oneyanmda (orman mühendis muavini) 
İbaresinin de dercini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

Gerekçe: 
Orman mühendis muavinleri, ormancılık 

meslekinde ikinci derece teknik eleman olup, 
meslekin mühendislik hizmetlerinde istihdam 
edilmektedirler. 

Yapmış oldukları tahsil; müfredat itibariy
le ortaokuMan sonra 5 yıllık bir eğitime eş ol
duğu çeşitli vesilelerle tescil edilmiştir, 

Ormancılık teknik elemanına olan ihtiyaca 
binaen 5 yıla sığacak bir eğitim 3 yıla sığdırıl
mışlar. 

Bu okulların okuduğu dersler aynen yerin
de açılan ve ortaokuldan sonra 4 yıl tahsil sü
resi olan orman tekniker okullarında okutul
maktadır. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, az evvel
ki maruzatımı tekrarlamak mevkiindeyiım. 

Dikkat buyurulursa, tarifte, «emsali teknik 
unvanlara sahibolur» diyor. Bu mesele araştır
ma meselesidir. Bu araştırmalar da teknik araş
tırmaların fonucunda belli olacaktır. Yani, mü
cerret, «Bunlar teknik sınıfa girmez» diye ka
ti bir hüküm vermiyoruz, bu bir araştırma me
selesidir, gayet geniş yazılmıştır, «emsali tek-
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nik unvanlara sahibolur» diye devam etmekte
dir. 

O itibarla katılmıyoruz. 
MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, bu hususta bizim de bir önerge
miz vardır. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz de 
var, bu başka. Şimdiki önerge Sayın Yavuz 
Acar'ın önergesidir. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — izah sadedin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Acar. 
YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Orman mühendisleri muavini okulu birkaç 

sene evvel kapatılmıştı. Daha sonraları duyu
lan ihtiyaç muvacehesinde ikinci bir okul açıl
mış ve buna «Orman Tekniker Okulu» adı ve
rilmiştir. Orman mühendis muavinlerinin gör
dükleri tahsil ile orman teknikerlerinin görmek
te oldukları tahsil arasında hiçbir fark yoktur 
ve tahmir. ediyorum ki, orman mühendis mua
vinlerinin görmüş olduğu tahsil bunların da 
fevkindedir. 

Bundan başka, nafıa fen memurları orta
okuldan feonra iki sene tahsil gördükleri hal
de, bun ıa r tekniker ve teknisyen sınıfına alına
rak bu smıf içinde mütalâa edildikleri halde, 
orman mühendis muavinleri her nedense bu 
madde dışında bırakılmıştır. Sayın Komisyon 
Başkanı da, «ileride teknik mevzuda mütalâa 
edildiğinde eğer bu sınıfa giriyorsa, mesele 
yok» demektedirler. 

Tatbikatta yanlış bir muamele ile karşılaşıl
maması için bendeniz bu önergeyi verdim,. «Mü
hendis muavini» kelimesinin buraya ithalini 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmemİGtir. 

Yine. (c) fıkrasiyle, zannedersem, orman 
mühendis muavinlerini maddeye ithal etmek 
istiyen, amıa Ibelki de farkı olan, Sayın Türk
menoğlu ve Ömer Buyrukçu'nun önergesi var
dır, okutuyorum: 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, önerge üsarin-
de ancak önerge 'sahibi söz ister, önergeniz var
sa memnuniyeti^... 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarısının 9 ncu madde

cinin «Teknik hizmetler sınıfı» (c) fıkrasının 
aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri Antalya 
Mehmet Türkmenoğlu Ömer Buyrukçu 

«c) Fen memuru, orman mühendis muavi
ni ve tekniker yetiştiren okullardan mezun 
olanlar ile 3437 ve 1152 sayılı kanunlara göre 
tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun 
olanlar, 11 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselirler.» 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Bir'in de aynı 
mahiyette bir önergesi vardır, ikisini beraber 
muameleye koyalım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Personel Kanununu tadil tasarısı sayfa 151 

de madde 9, II - Teknik hizmetler sınıfı (c) 
fıkrasının aşağıdaki tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Sakarya 
Yaşar bir 

e) Fen memuru, orman mühendis muavini 
ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olan-
Har ile, 3437 ve 1152 sayılı kanunlara göre tü
tün eksperi yetiştiren okullardan mezun olan
lar 11 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 4 ncü derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

Gerekçe : 
«Ortaokuldan sonra 3 yıl tahsil gören ilk-

ıokul öğretmenlerinde tavan 4 ncü derece ola
rak tesbit edilmiştir. Tavan ve tabanlarda tah
silin esas alındığı kanunda aynı derece ve hat
tâ onlardan fazda olarak ortaokuldan sonra 
4 yıl tahsil gören teknikerlere asigari ilkokul 
öğretmenlerine verilen tavan seviyesinin ve
rilmemesi adalete uymıyacak ve teknik elema
na karşı duyulan büyük ihtiyaç muvacehesin
de ikinci derecedeki bu teknik elemanları mağ
dur edecektir.» 
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BAŞKAN — Komisyon bu önergelere ka
tılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katihnıyoruz Sayın Baş
kan. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
önerge sahibi 'olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

36 ncı maddesini değiştiren maddenin teknik 
hizmetler sınıfı (c) fıkrası, «fen memuru ve 
tekniker yetiştiren,,» şeklinde devam ediyor. 

Bizim teklifimiz; «fen memuru ve orman 
mühendis muavini» kelimelerinin eklenmesidir. 

'Sebebi şudur : 'Bu okul aslında kapanmış
tır. Bâzı tatbikatlarda gördük ki, bunları lise 
muadili olarak kabul ediyorlar. Halbuki bu ar
kadaşlarımız, ders saati itibariyle liselerde haf
tada 24 saat ders gördüğü halde 48 saat ders 
görmekle, beş yıllık bir eğitim yapmış oluyor
lar. Bu takdirde, bu lokul da kapandığından, 
bir yanlışlığa meydan bırakılmaması için tek
lifimizin kabulü gerekmektedir. 

Sayın Komisyonun, «teferruata inmiyelim» 
şeklindeki ikazlarına rağmen, «orman mühen
dis muavinleri» ibaresinin bir teferruat olaca
ğını zannetmiyoruz. Bunlar, aslında bu madde
nin işümullüne giriyorlar, ama ileride bir hata
ya düşmemek, durumu vuzuha kavuşturmak ve 
yanlış bir tatbikata meydan vermemek için, 
buraya «orman mühendis muavinleri» nin de 
eklenmesini teklif ediyoruz. (Saygılarımla. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, önertge sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette ve bir.. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Başka 

yönleriyle izah edeceğim. 
BAŞKAN — Hangi önerge efendim? 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Türkmenoğlu ile birlikte verdiğimiz önerge. 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi olarak 

bir arkadaşımıza söz verebiliyoruz. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Başka 

yönleriyle izaha çalışacağım. 
BAŞKAN — Efendim, onu aranızda tak

sim edip yapacaktınız. Yani, ayrı ayrı söz ve
rilemiyor. Sözü, daima önergedeki ilk imza 
sahibine veriyoruz, 

Sayın Yaşar Bir, Mehmet Türkmenoğlu ve 
Ömer Buyrukçu arkadaşlarımızın, mahiyet iti
bariyle aynı olup, Komisyonun katılmadığı 
önergelerini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

9 ncu maddenin, teknik hizmetler sınıfı ile 
ilgili bölümünün (d) fıkrasında değişiklik ya
pılmasını istiyen Hilmi işgüzar ve Mehmet 
Türkmenoğlu'nun önergelerini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları kanun tasarısı

nın 36 ncı maddesinin II - Teknik hizmetler sı
nıfı başlığı altında yer alan (d) fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ey
leriz. 

Sinop Kayseri 
Hilmi İşgüzar Mehmet Türkmenoğlu 

Madde 36. — II - Teknik hizmetler sınıfı : 
a) Yüksek öğretim görmüş olanlarla, yük

sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, orman 
yüksek mühendisleri, mühendis ve mimar sıfa
tını haiz olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyenler... JCabul edilmemiştir. 

Şimdi, «teknik hizmetler sınıfı» başlığını ta
şıyan paragrafın muhtelif maddelerinde deği
şiklik öngören önergeler var, bunları okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 «ayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun tasarısının 9 ncu madde
sinin teknik hizmetler sınıfı ile ilgili II nci bölü
münün a, b, c, d, e fıkralarının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

a)' Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 
13 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar. 

b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 11 
nci derecenin ilk kademesinden i§e başlarlar, 
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c) Fen memuru, tekniker, tütün eksperi 
yetiştiren okullardan mezun olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ve yük
sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 9 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlar
dan mühendis ve mimar sıfatını almış olanlar 
9 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe başlar
lar. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre
nim yapmış olanlar 8 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar. 

f) Yüksek teknik öğreniminin üzerine is
tihdam edildiği branşta doktora yapmış olanlar 
7 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

Konya Sakarya 
özer Ölçmen Vedat önsal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, sabahki 
celsede bertafsil bu mesele ile ilgili görüşümüzü 
naklettim; hiçbir şeyi değiştirmiyecek ve hiçbir 
şeyi halletmiyecektir. Mühendis ve teknik ele
man istihdamında büyük problem bu değildir, 
yan ödemeler mühimdir. Bu da bu kanunun en 
mühim faktörlerinden biridir. O itibarla katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın özer ölçmen, buyurun. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Kalkınma halinde olan memleketlerde yatı

rımlar hayati ehemmiyeti haizdirler. Yatırımla
rı plânhyacak olan, uygulıyacak olan ve uygu
lama sırasında kontrol edecek olan personel, 
teknik elemanlardır. 

Türkiye'mizin kalkınma gayretlerinde en 
büyük mesuliyet ve ağırlığın teknik hizmetler 
sınıfının sırtında olduğunu söylemek, gerçekle
ri dile getirmek olacaktır inancındayım. 

Yetişmesi gayet zor olan teknik personele 
ihtiyacımız büyüktür. Türkiye'nin mühendis 
açığı bugün 15 bin olarak hesaplanmaktadır. 
1980 senesinde bu açığın 55 bine ulaşacağı tah
min edilebilir. 

Bugün memleketimizde kamu hizmetlerinde 
(istihdam edilen teknik personelin takriben 

I % 85 i 4/10195 ısayaJh Kararname kapsamı içi
ne girmektedir. Geri kalan % 15 i ise, Memurin 
Kanunu ile veya sözleşmeli, yahut da işçi statü
sü içine girmektedirler. 4/10195 sayılı Kararna
me 1958 yılında teknik personelin özel durumu-

I nu nazarı itibara almak suretiyle çıkarılmış ve 
I bugüne kadar yalnız bir defa o da % 10 ora

nında bir ücret zammına tabi tutulmuştur. Ge
çen 12 yıl içinde bu statünün çeşitli aksaklıkla
rı ortaya çıkmış, hem işçi gibi istihdam, hem 
i§çi haklarından yararlamamama gibi bir durum 
yaratmıştır. 

Bu bakımdan, teknik personel, yeni hazrla-
nan Personel Kanununu büyük bir ümitle bek-

I temekteydi. Yeni tasarıda filvaki sosyal hak
lar yönümden 10195 e nazaran birtakım avantaj
lar temin edilmektedir, fakat maddi yönden iki 
statü arasında yapılan mukayese, teknik ele-
tmanları hayal kırıklığına uğratmıştır. 

Meselâ; yeni işe başlıyacak bir yüksek mü
hendisim elime tasarıya göre brüt 1 750 lira ge
çecektir, mevcut kararnameye göre halen 1 980 
lira almaktadırlar, aleyhindeki fark 230 lira
dır. Yeni işe başlıyam bir mühemdiıs veya ımima-

I rın aylık maaş farkı, alieyhime olmak üzere 75 
lira tutmaktadır. Bu fark, yedi yıllık bir yük
sek mühendis, veya mühendis veya mimar için, 
aleyhine 800 liraya baliğ olmaktadır, iki statü 
arasındaki grafik bir mukayese neticesinde, bir 
teknik elemanın yeni tasarıya göre 23 yıldaki 
toplam zararının 252 bin liraya baliğ olduğu he
saplanmaktadır. 

I Sayın Bakan bu kürsüden göstergedeki ra
kamlarla ıkif ayet edilmiyeceğimi, işgüçlüğü ve 
riski zammı gibi yan ödemeler yapılacağımdan 

I bahsettiler ve maddi yeni (avantajlar sağlana
cağını ifade ettiler. 

I Kanaatimizce bu ikma edici bir argüman de-
I ğildir. Çünkü, evvelâ tasarımım gerekçesiyle te-
I makuza düşmektedir. Gerekçede, hizmetlerin 
I tek ücretle ödüllendirilmesi ve yan ödemelerin 

kaldırılması savunulduğu halde, ıSayım Bakamım 
I ifadesine göre teknik personelim aşağı düşen 

maddi geliri, yan ücretlerle yükseltilme yoluma 
I gidileceği bir teselli mahiyetinde belirtilmekte-
I dir. 

Sayım Bakamım unuttuğu ikinci bir husus da, 
I teknik personelin bugünkü atatü içimde zaten 
I mahrumiyet zammı, şantiye zammı, ağırlık zam-
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mı, tünel zammı gibi yan ödemeleri halen al
makta oldukları hususudur. 

Demin rakamlarla izaha çalıştığım yeni ta
flanının teknik personel aleyhine olan farkların 
içinde bu yan ödemeler zaten gösterilmemiş 
idi. Bu zamlar da ilâye edilince, aleyhteki fark 
daha da (büyüyecektir. 

Kısaca arz etmeye çahştığım sebeplerden 
ötürü, teknik personele hiç olmazsa eski maddi 
imkânlarını temin edecek önergemin kabulünü 
rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Şükrü Kiykıoğlu, Münir Daldal, Şev
ket Doğan müşterek imzalariyle ve Sayın Nuri 
Eroğan müstakillen, fakat metin ve mahiyet iti
bariyle aynı olan teklifte bulunuyorlar. Okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 

ncı maddesini değiştiren 9 ncu sınıflar madde
sinde teknik hizmetler sınıfında bâzı ihtilâfla
ra yol açacak hususlar bulunmaktadır. 

Şöyle M; ilkokula aynı zamanda başlayıp 
tahsil yapan kişilerden, teknik meslekin bir de
recesinden ayrılıp hayata atılanlar, daha uzun 
ve daha 'külfetli tahsil yapanlara nazaran men
faatti durumda (bulunmaktadırlar. Yüksek tek
niker okullarından mezun olanların 10 ncu de
receye intibakları esas alındığına göre, lise tah
sili yapmış ve giriş imtihanı kazanmak sure
tiyle 4 sene yüksek tahsil yapmış olan ve mü
hendis ve mimar sıfatını kazanmış olanların 
meslekdaşlar arasındaki dengeyi muhafaza için 
9 ncu derecenin 1 nci kademesine intibakları 
gerektiği gibi, yine liseyi haşan ile bitirip giriş 
imtihanlarını kazanıp 5 sene ve daha fazla yük
sek teknik öğrenim yapmış olanların 8 nci de
recenin 1 nci kademesinden başlamalarında 
mutlak bir zaruret vardır. Zira, yüksek tahsi
lin 4 seneden sonra yapılan 1 ve daha fazla se
nelik tahsil mastar derecesini sağlıyan bir eği
timdir. Böylece teknik elemanlara, tasarının 
mucip sebebinde tanınması düşünülen ehemmi
yet diğer sınıflarla birlikte yer almış olacak
tır. 

Bu hdttuau sağhyaoak değişik fıkralar met
ne ilişik olarak sunulmuştur. Bdar önceki tak
rirle 'kabul edilmiş bulunan hizmet güreleri ile 
ilgili tadile iştirak ediyor ve ayrıca zikrini za
it görüyoruz. Ekli metnin kalbnlttaü arz ve tek
lif ederiz. 

İzmir Kayseri 
Münir Daldal Şevket Değim 

Bolu 
Şükrü Kiykıoğlu 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesini değiştiren tasarının 9 ncu 
maddesinin (d) ve (e) fıkralarının yeni şekli: 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yük
sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlar
dan mühendis ve mimar sıfatım almış bulunan
lar 9 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe baş
larlar ve 1 net derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

t) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre
nim yapmış olanlar 8 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve üstün gösterge tablosu
nun son kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AR (Sakarya) — Katılmıyoruz (Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, 'önerge
leri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meeliai Sayın Başkanlığına 
657 sayın Devlet Memurları Kanununun 

36 ncı maddesi teknik hizmetler sınıfı bölümü
nün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Sayfa : 151, tasarı, madde 36. 
II - Teknik hizmetler sınıfı : 
c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren 

okullardan mezun olanlar ile, 3437 ve 1152 sa
yılı kanunlara göre tütün eksperi yetiştiren 
okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin 2 nci 
kademesinden başlarlar ve 4 noü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile, 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun 
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olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, 
bunlardan mühendis Ye mimar sıfatını almış, 
olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe 
başlaılar ve 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim yap
mış olanlar 8 nci derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

Kırklareli Erzincan 
Beyti Arda Hasan Çetdnkaya 
Zonguldak Maraş 

Hüseyin Baytürk M. Nejat Çuhadar 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AB (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
HASAN ÇETINKAYA (Erzincan) — Söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden biri ola
rak buyurun. 

HASAN ÇETtNKAYA (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

36 nci maddede sınıflandırılan teknik perso
nel için sabahleyin Komisyon bir tadil teklifiy
le huzurunuza geldi. Teknik sınıftaki tekniker, 
fen memuru için çok isabetli bir karar vererek 
lise tahsilinin üstünde 4 ncü dereceye geçirmiş 
bulunuyor. Bundan dolayı Komisyona teşekkür 
ediyorum, ancak, tekniker ve fen memurlarının 
başlangıçtaki derecesi düşük tutulmuştur yine. 
Bilhassa açıklamak için söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri; 
Tekniker ve fen memurluğu için lisenin üs

tünde iki senelik tahsil gerekmektedir; gece 
okulları ise üç senelik tahsil vermektedir. Şim
di, üç senelik tahsile karşı hiç olmazsa kademe
de fark yapılması lâzım. Yüksek teknikerlerin 
10 ncu dereceden başlatılmaları ne kadar isa
betli ise, fen memuru ve teknikerlerin de hiç ol
mazsa 11 in ikinci kademesinden başlamaları o 
kadar lâzımdır. Zira, aradaki tahsil farkı bir 
senedir. Yüksek teknikerle tekniker arasındaki 
fark bir senedir, arkadaşlar. Bu bir seneye kar

şı üç senelik fark vermekteyiz. Teknikerlere hiç 
olmazsa iki kademe fark vererek bu arayı ka
patmalıyız, bunu bilhassa belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci bir husus mühen
dislerle ilgilidir. 

Biraz önce arkadaşlarımız teknik personel 
hakkında burada geniş izahatta bulundular. An
cak şunu ifade edeyim M; biz, bu kapsam içine 
aldığımız teknik personele, bu yönde de değişik
lik yapmadığımız takdirde, yarın yatırımları uy
gulayan bu elemanları hem dışarıya gitmeye 
mecbur ederiz, hem de özel sektöre gitmesine yol 
açmış oluruz. Bu bakımdan, derecelerde hiç ol
mazsa birer derece fark vermek suretiyle arada
ki farkı azaltmak ve bunlara bir imkân tanımak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, çok ağır şart
larla yetişen mühendisler resmî okullara gitmi-
yecek, özel okullardan gidip diploma alacaklar
dır. özel okullarda yetişener de hepinizin ma
lûmudur. Senato Komisyonu iki sene evvel araş
tırma yaptı; bu okullarda yetişenlerin istenilen 
şekilde yetişmediklerini raporla tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, bundan sonra mühen
dislik akademilerine, teknik üniversiteye gire
cek arkadaşlar özel okullara gideceklerdir. Ne
den güçlüğe katlansınlar? 

Bu bakımdan, bilhassa mühendis ve yüksek 
mühendis istihdamının, mümkün olabilmesi ka
mu yatırımlarının yapılabilmesi için, burada bir 
fark vermemiz gerekiyor. Bunu tasvibedeceği-
nize inanıyorum, sayglıar sunanm. 

BAŞKAN — önergeyi okuttum, önerge sa
hiplerinden biri izahta bulundu, Komisyon katıl
madığını beyan etti. 

Şimdi önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 

nci maddesi teknik hizmetler sınıfı bölümünün 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Trabzon Kastamonu 

Selâhattin Güven Orhan Deniz 
Bolu Kırşehir 

Şükrü Kiykıoğlu M. Kemal Güneş 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 
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Sayfa 151 Tasarı Madde 36. 
2. Teknik hizmetler sınıfı : 
d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yük

sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselirler. 

e) 4 ytf yüksek teknik öğrenim yapmış mü
hendis ve mimarlar, 8 nci derecenin ilk kademe
sinden başlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselirler. 

f) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre
nim yapmış olanlar 8 nci derecenin 3 ncü kade
mesinden başlarlar ve 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon karılmıyor önergeyi 
oyunuza sunuyorum. 

MEHMET ALÎ OKSAL (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, önerge sahipleri olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik, da
ha evvel beyan etseydiniz... 

MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon) — Dik
katinizden kaçtı efendim. 

BAŞKAN — Zaten sizin de dikkatinizden 
kaçmamıştır ki, Komisyonun katılmadığını be
yan ettiği bir önergenin, zatıâlinizin konuşması 
ile Umumi Heyete kabul ettirilmek şansı çok az. 
Onun için, bu hususta biraz bize yardımcı olu
nuz. 

MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, yalnız önergenin kabul ettirilip etti
rilmemesi konusu değildir, konunun vuzuha ka
vuşmasıdır. Çünkü, mütaaddit önergeler de var
dır, onların da müessiriyeti balonundan arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtim, çok 
istirham edeceğim. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etaniyen-
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Taslarının (36) maddesinin teknik hizmet

ler sınıfiyle ilgili (II) bendinin (e) fıkrası
nın, ilişik Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliğinin daha önce Hükümete ve Bütçe Plân 
Komisyonuna yaptığı teklife uygun olarak, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçesi : 
1) T.M.M.O. Birliğinin ilişik teklifinde be

lirtildiği gibi müktesep hakların korunması. 
2) 657 sayılı Kanun neşrinden sonraki sı

nıf tüzüklerinin hazırlanması sırasında, mü
hendis sınıflarının göstergeleri hakkında en 
son olarak Başbakanlık Müsteşarının başkan
lığında yapılan tüm bakanlıklar müsteşarları
nın son toplantısında alınan ve tüm kuruluş
lara (gönderilen genelge, bu kararda, tüm yük
sek mühendis ve yüksek mimarların gösterge 
foaşlanjgıç rakamı aynı (300 Tl.) olarak karar
laştırılmıştı. 

3) 4/10195 »ayılı «Muayyen ve muvakkat 
hizmetlerde çalıştırılacak Yevmiyeli Personel 
Yönetmeliği» ve bunu tadil eden 15 .6.1968 ta
rih ve 6/10211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

4) Tasarının Komisyondaki görüşülmesi 
sırasında tadü edilen (d) fıkrası ruhuna uy
gunluğunu temin bakımından (e) fıkrasının bu 
şekilde tadili zarureti doğmuştur, (d) fıkrasın
daki tadille yüksek öğrenim görmüş olanlardan 
mühendis ve mimar sıfat ve unvanını almış 
olanlara, o derecede İM kademe farkı tanın
mıştır, öğretim süresi dışındaki formasyon sı
fatından doğmaktadır. Gerekçemizin (2) ve (3) 
maddelerinde belirtildiği üzere, bugüne ka
dar teessüs etmiş tatbikatta ve üniversitelerin 
verdikleri unvan ve formasyonlar arasında 
farklılık yaratılmaması için, yüksek mühen
dis ve yüksek mimar sıfatını kazanmış olan
ların aynı derecede mütalâa edilmesi gerek
mektedir. 

Teklif : 36 nci maddenin (e) fıkrası, 
e) «Yüksek mühendis ve yüksek mimar» 

unvanını haiz olup da 4 yıl ve daiha fazla yük
sek öğrenim gerektiren yüksek okullardan me
zun olanlar ise, 8 nci derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. Ancak, bunlardan 
5 ve daha fazla yıl öğrenim görmüş olanların, 
başarılı her öğrenim yılı için 1 kademe ilerle
mesi uygulanır. 

Kayseri Sivas 
Mehmet Yüceler Kemal Palaoğlu 

— 51 — 
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Muğla Kırşehir 

Muallâ Akarca Mustafa Altsoy 
Edirne Kayseri 

Veli Gürkan Tufan Doğan Avşargil 
Antalya 

Ömer Buyrukçu 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeleri oyunuza sunuyorum. KaJbul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren tasarının, sınıfların 
tesisleriyle %ili 9 ncu maddesinin teknik hiz
metler sınıfına ait bölümünde bu sınıfa gire
cek teknik öğrenim görmüş olanların başlan
gıç derecelerinde kanunun bu maddeleri ile 
ilgili gerekçesinde de belirtildiği üzere, tek
nik personele duyulan ihtiyaç ve bu personeli 
temindeki güçlük nedeniyle taban ve tavan 
derecelerinin yüksek tutulması esası kabul edil
miştir. 

Bu husus, Komisyon çalışmaları sırasında 
orta, lise dengi teknik öğrenim yapmış olanlar
la, tekniker, yüksek tekniker ve mühendisler 
için gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle 
sağlandığı halde, 5 sene ve daha fazla yüksek 
teknik öğrenim görmüş olanların başlangıç de
recesi değiştirilmemiştir. Bu sebeple, kendi ara
larındaki denge, yüksek mühendisler aleyhine 
bozulmuştur. Şöyle ki; aynı sene mühendislik 
öğrenmıine başlıyan iki kimseden bir tanesi 
4 yıl sonra mühendis olup bir yıl Devletten üc
ret almak suretiyle 9 ncu dereceye yükselir-
kfn, diğeri bir yıl veya daha fazla okumak ve 
masraf yapmak suretiyle ancak ilki ile aynı 
dereceden memuriyete başlamış olmaktadır. Bu 
durum, daha üst foir öğrenimi engelleyici ni
teliktedir. Bu bakımdan, maddenin (e) fıkrasın
da 'belirtilen 5 yıl ve daha yüksek teknik öğ
renim yapmış olanların 9 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinden işe başlamaları uygun olacak
tır. 

2. Devlet memurluğuna girmeden önce 
mesleklerini serbest olarak ifa edenlerle, me

muriyetten ayrıldıktan sonra teknik hizmet
lerde çalışıp yeniden Devlet memuriyetine gir
mek istiyenlerin hiamet yıllarının nasıl değer
lendirileceği konusunda getirilen (e) fıkrasın
dan sonraki hükümler; bâzı eksik ifadeler se
bebiyle Devlet hizmetinde çeşitli statülerde ge
çen hizmetlerin sayılması hususunda sarih ol
madığından bunların sağlık hizmetleri sınıfında 
bu hususu açıklığa kavuşturmak maksadiyle ya
pılan değişikliğe paralel olarak yeniden tanzi
mini gerekli görmekteyiz. 

3. Serbest meslekte geçen hizmet yıllarının 
değerlendirilmesinde bu hizmetlerin başka bir 
sınıftaki göreve atanmada hak kazanılmamış sa
yılacağı madde metninde yer almıştır. Bu cihet, 
teknik hizmetlerde senelerce memuriyet yaptık
tan sonra bu hizmetlerin üst yönetici kadrolarına 
atanmak üzere, «Genel idare hizmetleri» sını
fına geçecek memurlar yönünden bir imkânsız
lık yaratmakta ve kamu idareleri yönünden za
rarlı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu ne
denle madde metnindeki bu hususa ilişkin ifa
denin çıkarılması gerekli görülmektedir. 

YukardaM sebeplere dayalı olarak, teknik 
hizmetler sınıfına ait değişik metin, eski met
nin yerini almak üzere ekte sunulmuştur Yeni 
metnin, kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Bolu İzmir 
Şükrü Kiykıoğlu Münir Daldal 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesini değiştiren tasanmn 9 ncu mad
desinin teknik hizmetler sınıfıyla ilgili II nci 
bölümünün değişik şekli : 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 
mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, mühen
dis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, 
teknik öğretmen okullarından mezun olup da 
öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar, 3437 ve 1152 sayılı kanunlara göre 
tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, tekniker, 
teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahibo-
lup en az orta derecede mesleki tahsil görmüş 
bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 

14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
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ve Ö ncu derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 
12 nci derecenin ilk kedemesinden işe başlarlar 
ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okul
lardan mezun olanlar ile 3437 ve 1152 sayılı 
kanunlara göre tütün eksperi yetiştiren okul
lardan mezun olanlar 11 nci derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun 
olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, 
bunlardan mühendis ve mimar sıfatını almış 
olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe 
başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

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

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet 
hizmetine görmeden önce yurt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak 
yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenle-
rin teknik hizmetlerde geçen süresinden, Dev
let hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c, ç fık
ralarında zikredilen müesseselerde geçen süre
lerin tamamı ile geri kalan sürenin 3/4 ünün 
toplamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu süre- , 
lerin her yılı bir kademe ilerlemesi, her 3 yılı 
bir derece yükselmesine esas olacak şekilde de
ğerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sos
yal Sigortalar Kanununa tabi görevde bulun
muş olanların kazanılmış hakları saklıdır. Yapı
lacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri 
dereceler, öğrenim durumlarına göre yükselebi
lecekleri derecenin son kademe aylığını geçe
mez.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

— 53 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, intibaklar
la ilgili kısmım, esasen, Komisyon adına tak
dim ettiğimiz önergeyle derpiş etmiş oluyoruz. 
Bakiyesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Eroğan. 
NUBİ EROĞAN (İstanbul) — Aynı mealde 

bir takririm vardı, okutulmasını rica ediyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz biraz evvel 
okundu ve reddedildi efendim. 

Komisyon önergeye katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Sayın Sakıp Hiçerimez, bu teknik 
hizmetlerle ilgili bölüme geçerken dediniz ki; 
«Bizim bir önergemiz var.» Bu, acaba şu mu
dur? «36 nci maddenin tesis edilen sınıflar bö
lümündeki taban ücretlerinin 16 nci derece ye
rine 15 nci dereceden başlatılması» Zaten bu, 
maddenin tamamına şâmil; değil mi? 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 
Evet Sayın Başkanım. Yalnız, daha ziyade ge
nel idare hizmetler sınıfını kapsadığı için arz 
etmiştim. 

BAŞKAN — Peki efendim, şimdi hemen oku
talım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, teknik hiz
metleri geçiyorsanız, takrirler bittiyse, bir tas-
hihatta bulunmak için küçük bir maruzatta bu
lunmak imkânını vermenizi rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ KA
YAR (Sakarya) — (II) ile başlıyan teknik hiz
metler sınıfı, tarif kısmında 3437 den sonra 
gelen 1152 sayılı Kanun numarası «1177» ola
rak değiştirilmek lâzımdır, bir yanlışlık yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Evet efendim, «Teknik hizmet
ler sınıfı» başlığını taşıyan paragrafta ve 4 ncü 
satırda «3437 ve 1152 sayılı kanunlar» diyor. 
Buradaki «1152» «1177» olarak tashih edilecek
tir efendim. 

Önergeleri okumaya devam ediyoruz. 
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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 
tasarısı» nın 9 ncu maddesi ile değiştirilen 657 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin «Tesis edilen 
sınıflar» bölümündeki taban ücretlerinin, 16 ncı 
derece yerine 15 nci dereceden başlatılmasını 
saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçe sözlü olarak sunulacaktır. 

Ankara Trabzon 
Sakıp Hiçerimez , Ahmet Şener 

Niğde Bolu 
Nuri Kodamanoğlu Kemal Demir 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, bu önergede tale-
bedilen hususlar biraz önce Yüce Meclisin oyu
na sunuldu, biz de o sırada fikrimizi beyan et
tik. Buna da katılmıyoruz. 

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

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; ısrarla 
üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesini 
yine dile getirmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

657 sayılı Kanunun bu tadili ile malî hü
kümlerinin yürürlüğe gireceği malûmdur. Bu 
kanunun biran evvel çıkmasını bekliyen yüzbin-
lerce kamu personeli vardır, fakat 16 ncı dere
cede 490 lira alacak olan, yani bugünkünden 
40 lira fazla alacak olan kamu personeli bu ka
nunu reform kanunu olarak asla kabul etmiye-
cektir ve İcra, böyle bir yenilik ile de bu perso
nelin karşısına çıktığı iddiasında katiyen bulun
mamalıdır. 

Saym Maliye Bakanını biraz evvel aynı 
konuda dinledim. Kendisi ile mutabık olmamıza 
asla imkân yoktur, örneğin: 

Anayasanın 45 nci maddesi, «Devlet, çalışan
ların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına el
verişli adaletli bir ücret elde etmeleri için ge
rekli tedbirleri alır» demektedir. 
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Sayın Maliye Bakanımız, muhtelif tarihler
de bu Mecliste ve özel beyanatlarında devamlı 
olarak 2,5 milyar lirayı bu işe tahsis ettiklerini, 
hattâ 3,5 milyar lirayı bulduğunu söylerler. 
30 milyon lirayı bulacak olan bu farklı meblâğ 
ile (bizim vermiş olduğumuz değişiklikle) bu 
miktar mukayese edilirse, bu personele bir «oh» 
dedirtecek olan paranın - amiyane tabiriyle -
«devede kulak» bir ağırlığı vardır. 

Kaldı ki, biraz evvel de arz ettiğim gibi bu 
personelin miktarı 38 bin dir. Bu 38 bin perso
neli, bu şekilde eski durumlarından da kötü 
bir duruma getirmeye hiçbirimizin hakkı olma
mak icabeder. 

Biraz evvel arkadaşlarımdan bir tanesi bu
radan konuşurken, Adalet Partili bir arkadaşı
mın, yerinden, «Değirmenin suyu nereden geli
yor?» gibi bir cümleyi sarf ettiğini duydum. 
(A. P. sıralarından «doğru» sesleri) öncelikle 
şunu söyliyeyim ki, kamu personeline 2,5 milyar 
lira verilmemektedir; verilen para 400 milyon 
liradır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Olmadı şimdi 
canım üstadım, bu konuşma olmadı. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— 1,5 küsur milyon lirası ordu mensupları için
dir ve bu kanunla ilgisi yoktur; 226 sayılı Ka
nunla ilgilidir. Halbuki verilen 2,5 milyar lira
nın devamlı olarak sivil personele verildiği şek
linde, kamu oyunda bir intiba yaratılmıştır. 

«Değirmenin suyu nereden geliyor?» diye 
soran arkadaşıma, - sadece ona münhasır olmak 
üzere söylüyorum, ona iştirak eden arkadaşla
rım varsa bu sözümden kendi hisselerini alsın
lar - çevre yolu istimlâkleriyle beraber İstan
bul Boğaz Köprüsüne ayrılan 7 milyar liranın 
bir çeyreği buna ayrılmış olsaydı, kamu perso
neli sivili ve resmîsiyle bir «oh» demenin ve re
form tadını tatmanın zevki içinde bulunurlardı. 

FUAT AVCI (Denizli) — İstanbul köprüsüy-
le bunun ne alâkası var? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Şimdi, özel konuşmalarımızda gerek Maliye 
Bakanı ve gerekse Komisyonun bütün üyeleri, 
Komisyon Başkanı dâhil, bu maddede bizimle 
mutabıklar. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU i(Zonguldak) 
— Hayır, böyle (bir şey yok. 
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AHMET SAKIP HİÇERİMEZ -(Devamla) I 
— V© Her seferinde diyorlar ki, «Haklısınız». 
Biraz evvel konuştum beyefendi... 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU »(Zonguldak) 
— Ben de konuştum beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö
rüşmeyelim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Ve diyorlar ki, «Evet haklısınız, 700 den baş
laması lâzımdır.» Ama buraya, kürsüye gelince 
bunun çığımdan ıdışarı çıkılıyor. 

Aziz arkadaşlarım şimdi insafınıza sığını
yorum: Türkiyetöe asgari geçim endeksinin iki 
çocuklu, yani 4 nüfuslu bâr aile için 1 715 lira 
olduğu §u durumda, 490 lira ile kamu personeli 
çalıştıracaksınız. Bu hata çok büyüktür. 

Şiındi bir de, Sayın Maliye Bakanımız bir 
münasebetle burada bir şeyi dile getirdi ve de
di İka, «Halihazırda ilkokul mezunu durumunda 
bulunan Devlette Ihitzmet gören kişilere 14 ncü 
dereceden intibak yapacağız.» (Bu nedir? 125 
tir ve bunu da 7 ile çarparsanız elde edeceğiniz 
rakam 875 liradır. Bir gün sonra, bu kanun ka
bul edildikten biır g*ün (Sonra, Devlette hizmet 
alacak ilkokul mezunu (kimseye vereceğMz pa
ra 490 liradır. Aradaki Ifarkı görünüz, yarı ya
rıyadır. Reform kanunları ileriye müteveccihtir, 
geriye müteveccih değildiır. IŞimdi, halihazırda 
çalışan ibir ilkokul mezununa 875 lira Verecek
siniz, ilerdekine 490 lira -vereceksiniz. Bu, Türk 
kamu hayatında bir gerilemenijn işaretinin Hü
kümetçe kabulüdür. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — İlkokul 
mezunu artık memur (olarak alınmıyacak. 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ ı (Devamla) 
— Şimdi, size bir belge göstereceğim : 

Elimde 'bir igtazete kupürü var; Tercüman 
'Gazetesinde çıkmıştır : «Eti kasapta, sebzeyi 
manavda, elbiseyi vitrimde görüyoruz» diyen 
okul hademeleri ve benzeri, yani 16 ncı derece
den aylık alacak olan personelin 450 lira aylık 
aldıkları zamana ait bir basın toplantıları... 
Elinde soğan 've kuru ekmek var. 490 liraya çı
karttığınız takdirde, bunların aşına günde bir 
tane zeytin dahy ilâve ettirmiyorsunuz, demek
tir. 

Size daha enteresan başka bir kupür okuya
yım; 24 Kasım 1960 Pazar günü Akşam Gazete
sinde çıkmıştır : | 
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«Djlenci 400 lira aylıkla aç mı gezeyim, de
di :» 

Konya'nın Ereğlisi'nde, yani büyük bir şe
hir de ıdeğül, Ereğli tâli bir yerdir... 

«ilçemizin son günlerde dilencilerin istilâsı
na uğraması üzerine faaliyete (geçen belediye, 
şehri bunlardan temizlemiştir. Bu arada, güçlü 
kuvvetli ve genç bir dilenci, Belediye Başkanı
nın 400 lira aylıklı yaptığı iş teklifini, «Bu, be
nim 3 - 4 günlük kazancım; memur olup da aç 
mr gezeyim » demiş ve reddetmiştir.. 

BAŞKAN — (Sayın Hiçerimez, konuşma sü
reniz idoldu efendim, 10 dakikanızı Idoldurdu-
nuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ ^(Devamla) 
Bir başka başlık: «Oeçim sıkıntısından intihar 
etti.» 

Siz, Türkiye'de ıstırap içinde inliyen kamu 
görevlilerinin, görev olarak en ağır yükü çeken 
insanların İntihar ederek ölmelerini istiyorsanız, 
gelinta 490 da İsrar ediniz. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, gülüşmeler; C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın (Bakan, buyurunuz efen
dim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — ıSayın Başkan, sayın arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bitr dakika efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen lözel görüş
melerin biraz daha usul yapılmasını rica ede
ceğim. Kürsüde konuşan hatibin sesini duymak
ta müşkülât çekiyoruz, istirham ediyorum efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ ((Devam

la) — Anlaşılan Sayın Hiçerimez tten sonra hu
zurunuza mutlaka gelmek mecburiyetinde ka
lacağım. Muhterem arkadaşıma benim anlata
madığım bir (konu vardır ve ben bunu anlata
madığım için de, yanlış anlaşılması muhtemel 
olan bir konudur, onu bir defa daha açıklamak • 
için huzurunuza gelmek mecburiyetimi duydum. 

Şimdiı, Sayın Hiçerimez, şu; «16 ncı derece 
kaldırılsın» diyor. Bu derece kaldırılmadıkça, 
Sayın Hiçerimez'in bu teklifi tarafınızdan kabul 
buyurulmadıkça ve biz ide kendilerinin bu tek
lifine uygun mütalâada bulunmadıkça, bu ko-
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nuda kendisini ikna etmenin mümkün olmadığı 
ve kendisini teskin etmenin de mümkün olmadı
ğı anlaşılıyor. 

Şimdi, »ayın arkadaşım zannediyor ki, bu 
10 ncı dereceye İntibak edecek olan yüzbinler-
ce memur vardır ve taban denilen şey bundan 
ibarettir, (binaenaleyh, «Siz büyük memur küt
lesini mağdur ediyorsunuz.» durumu böyle zan
nediyor. 

Muhterem milletvekilleri, Iböyle bir durum 
yoktur. Bu tasarının tümü üzerinde konuşurken 
arz ettim, (sabahleyin yine Sayın Hiçerimez'e 
arzı cevap eylerken izaha çalıştım. 

Arkadaşım diyor ki; «Özel konuşmalarımız
da bize hak veriyorlar.» 

Evet, kendilerinin zannettiği gibi, yüzbinler-
ce memur bu 16 ncı dereceye intibak edecek ol
sa veya tasan kanunlaştıktan sonra Türkiye 
Devletinde yüz binlerce memur 16 ncı derece
den ije başlıyacak şekilde 'Devlet hizmetine gir
se, o zaman doğru; O zaman hakkı var, ama du
rum böyle değildir. 

Şimdi biz diyoruz M, intibaklarda, 1 nci de
recedeki memur halen 1 nci derecede çalışıyor
sa 1 nci dereceye, 2 nci derecedeki memur 2 nci 
dereceye intibak edecktir. Bu işin anahatlan 
budur. 3656 sayılı Kanunda 14 derece var, diyo
ruz; 15 ve 16 ncı dereceler yoktur. Bulgun en 
küçük memur 14 ncü derecede bulunuyor; ilk
okul mezunu memur 14 ncü derecede bulunuyor; 
intibak yapılırken 14 ncü dereceye intibak ede
cek, yani brüt olarak '875 liraya İntibak ede
cek ve net olarak da 744 lira aylık alacaktır. Şu 
halde, 14 ncü derecede bulunan bir ilkokul me
zunu memur, bu tasan çıktıktan sonra 075 li
raya intibak edecek - evvelce 450 lira alıyordu -
ve net olarak 744 lira aylık alacaktır. Maaşı 
brüt olarak yüzde 04 nisbetinde net olarak da 
yüzde &1 nisbetinde artacaktır. Şu halde, tasan 
kanunlaşır kanunlaşmaz 16 ncı dereceye intibak 
edecek olan, 400 liraya inttfbak edecek olan, ma
aşı 40 lira artacak olan memur yok ki arkadaş
lar? Sanki varmış ve bunun da adedi yüzbin-
îermiş gibi, burada çıkıp da tekrar tekrar ısrarlı 
şekilde muhterem arkadaşımın mütalâada bu
lunmasını, benim için anlamak onümkün olmu
yor. 

Şu halde ne olacaktır? (D) cetveli vardır. 
<Û) cetveli de 115 nci dereceye, yani 700 liraya 
intibak edecektir. Kısacası şu oluyor : Bu tasarı 

kanunlaştığı takdirde, Devlet memurlan için as
gari taban ücret, intibak muamelesi tamamlan
dıktan sonra brüt 875 lira oluyor; evvelce 450 
lira idi, (D) cetveli memurlan için de brüt 700 
lira oluyor; arkadaşımızın teklif ettiği, arzu et
tiği şey gerçekleşiyor. 

«O halde 16 ncı dereceyi niçin muhafaza 
ediyorsunuz?» meselesi vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bundan sonra memuriyete girecekler için ve 

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çeşitli şartlar 
vardır. Bir küçük nahiyede, bir küçük köyde 
memuriyet verecek olan bir kimseye brüt 700 
lira aylık vermek uygun olur mu? Türkiye'nin 
bölgevî şartlanna göre Hükümetindin elinde 
bir salâhiyet bulunsun ve 16 ncı dereceden de 
kadrolar verebilsin ve bu kadrolar da Türkiye'
nin bölgelerindeki ekonominin şartlanna ıgore 
kullanıla/bilsin. Mesele bundan ibarettir. 

Arz ve izaha çalıştığım sebeplerle Sayın Hiç-
erimezln önergesine katılamıyoruz. 

Saygılarımı sunanm. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etimiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, sağlık hizmetleriyle ilgili bölümde 
değişiklik getirmek istiyen önergelere sıra gel
di, bunlan da sıra ile okutacağım. 

Yalnız şu iki önergenin mahiyet itibariyle 
aynı olduğunu tesbit ettim, birlikte okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
057 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair tasarının 
9 ncu maddesinin, «Sağlık hizmetleri ve yardım
cı sağlık hizmetleri sınıfı» serlevhasından son
raki paragrafta; «... ebe, hemşire, sağlık memu
ru, sosyal hizmet mütehassısı..» ndan sonra, 
«...psikologlar» dan evvel, «biyologlar» kelime
sinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

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 
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personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı» nın 9 ncu maddesi ile değiştirilen 657 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin sağlık hizmet
leri sınıfı 1 nci» fıkrasına; «psikologlar» ile «di
yetçiler» arasına, «biyologlar» kelimesinin de 
ilâve «dilmesini saygılarımızla teklif ©deriz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara Trabzon 

Sakıp Hiçerimez Ahmet Şener 
Niğde Bolu 

Nuri Kodamanoğlu Kemal (Demir 

BAŞKAN1 — Efendim, bu önergeye Komis
yon katılıyor mu? 

PLAN KOmmONÜ BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, «Biyolog» tâbiri 
tarife girebilir, itirazımız yok, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon ka
tıldığına göre artık sayın önerge sahipleri de 
izahtan lütfen vazgeçsinler. 

Komisyon katılıyor, önergeleri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın ilyas Kılıç'm önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin III ncü 

kısmının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
personeli' sınıfı başlığının (a) fıkrasının aşağı
daki gifbi değintirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hatay Samsun 

Hüsnü Özkan İlyas Kılıç 
Tekirdağ Samsun 

Yılmaz Alpaslan Nihat Kale 
Sinop 

Fikret övet 
«Değişiklik : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin 

ilk kademesinden içe başlarlar ve 9 ncu derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Gerekçeyi izah için önergem hakkında söz 
istiyorum.» 

BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLAN KOIYHSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komİ3yon katılmıyor. Sayın 
Kılıç, söz istiyor musunuz efendim? Bunların 
hepsi reddedildi zaten. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Buna benzer 

önergeler daha evvel oylandı, reddedildi. Bir 
daha önergeleri'n oylanmasına lüzum yok. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Şener, bu sizin 
it:V:az mevzuu yaptığınızı ben de arkadaşlarım
dan istirham ediyorum. Evvelce aynı mahiyette 
başka bir önerge kabul edilmemiş olsa bile ben 
gene burada muameleye koymaya mecburum. 
Yani Komisyona soracağım, oya sunacağım, ama 
lılç olmazsa arkadaşlar bize biraz yardımcı olsa
lar da, şu konuşmadan vazgeçseler çok isabet 
olur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade eder muiniz? Yerimden bir şey 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Zatıâliniz bu

rada yokken bu 112 önerge Komisyon tarafın
dan geri alındı, zamandan kazanmak ve arka
daşlarımızın konuşabilmelerini temin etmek üze
re banlar tevhidedildi. 

Aynı mealdeki teklifler daha evvel oylandı 
ve reddedildi. Bir daha oylanmaz »M.. Tevhi-
dedilemek oya konulur, usul böyledir. 

BAŞKAN — Efendim, ne yapalım?.. Bunla
rın hepsi ayrı ayrı muameleye tabi tutulacak. 
Benim de istirhamım şu: Hiç olmazsa önerge 
sahibi arkadaşlar konuşmazlarsa beyhude yere 
vakit kaybetmeyiz diyorum. Yalnız okuruz, Ko
misyona sorarız, oylarız, ama arkadaşlar görü
yorsunuz, ısrar ediyor. Yani reddedilmiş şeyi 
tekrar izah için ısrar ediyorlar. 

Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın 'Başkan, 
Burada istediğimiz husus pek anormal bir 

husus değildir. Çünkü zaten başlangıçta taban 
kısmını 700 almak suretiyle ortaokul mezunla-
riyle beraber ilkokul mezunları nazarı itibara 
alınmış. Başlangıçta böyle olduğuna göre biz 
yukarıya doğru da 11 nci derecenin 9 ncu dere
ceye indirilmesini teklif e'diyoruz. Başlangıçta, 
ortaokul messunu ile beraber mütalâa edilmiş 
olan meselâ sıtma savaş memurları ve buna mü-
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masil memurların yukarıya doğru yükseldikçe 
11 nci dereceye kadar değil, 9 ncu dereceye ka
dar yükselmelerini, yani başlangıçta olduğu 
gibi, sonunda da aynı şekilde mütalâa edilme
lerini arzdan başka bir teklif değildir. Teklifi
mizin iltifat giörmesinıi istiyoruz. Çünkü sıtma 
savaş memurlarının da, hizmetleri bakımından 
burada 15 nci derecede mütalâa edilenlerden 
pek farkı yok. 

Hizmetlerine gelince : Bunlar memlekete bü
yük hizmet vermiş insanlar, memleketi her şey
den evvel sıtma tehlikesinden kurtarmış insan
lar. Ortaokul mezunu ile beraber mütalâa et
mek suretiyle bunları '16 nci dereceden kabul 
ediyoruz; tavan olarak Ida 9 ncu dereceye alın
masını arz ve rica etmekten başka hiçbir iste
ğimiz yoktur ve gayet masum bir istektir. Ar
kadaşlarımızdan lûtfddip kabul edilmesini arzu 
ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı ve 'Cevat Sayın'm 
birlikte verdikleri önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun «sağlık hizmet

leri» bölümünün (a) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz Ve teklif ederiz. 

Ankara Edime 
Y. Ziya Yağcı Cevat Sayın 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci (derecenin 

ilk kademesinden işe başlarlar ve 10 ncu dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Sami Arslan'ın önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 36 nci maddesi sağlık 

ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının aşağıda
ki şekilde (a) ve (b) bendlerinin değiştirilme
sini arz ederim. 

Benizli 
Sami Arslan 
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a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 10 neu 
derecenin son kademesinle kadar yükselebilir
ler. 

b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından 
mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 8 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Baha Mülderrisioğlu'nun önergesini 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesine ait kanun ta
sarısının 9 ncu maddesinin tesis edilen sınıflar 
bölümünün «III sağlık hizmetleri ve yardımcı 
sağlık hizmetleri sınıfı» nın (e) fıkrasının lise 
ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlar ve 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Öner

gemi izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Beyefendi, bunlar prensipte 

reddedildi... 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, istediğinize verip, istediğinize verme
yince olmaz efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Burada (c) fıkrasında, «Lise ve dengi öğre

tim görenler 5 nci derecenin <?on kısmına kadar 
yükselebilirler.» hükmü vardır. Bunlar ortao
kulu bitirdikten sonra 4 sene daha fazla tahsil 
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yapmadadırlar. Halbuki Millî Eğitim hizmet
leri sınıfının (a) bölümünde ortaokuldan son
ra 3 sene, 4 sene tahsil görenler 4 ncü derece
nin sonuna kadar terfi ettiriliyor; burada 5 nci 
derecenin sonuna kadar terfi ettiriliyor. Bura
da bir sosyal adaletsizlik vardır. Tahsilleri ay
nıdır, hattâ bir sene daha fazladır. Binaenaleyh 
bunların da diğerleri gibi aynı seviyeye gelme
sini yahut da tutulmasını ben şahsan lüzumlu 
görmekteyim. 

Bunun dışında arkadaşlar, Sayın Komisyon 
Başkanına şifahen bir sual sormuş idim, verdiği 
cevap beni tatmin etmemiştir. Sorulan suale 
tam cevap teşkil etmiyen bu mevzu üzerinde tek
rar kendilerini uyarmak isterim. 

Bu yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının alt 
kısmında her hangi bir sebeple dışarda veya ser
best olarak icrayı sanat eden doktorların - ki, 
bunlar teknik elemanlar için de aynıdır - Dev
let memuriyetine girdiği zaman dışarda geçir
diği müddetlerinin 3/4 ü Devlet hizmetinde 
geçmiş gibi sayılacak, fakat nakadar hizmet 
ederse bunlar sayılacak? Elbette ki, siz ona bir 
avantaj tanıyorsunuz, bununla dışardaki dok
torların buraya gelmesini sağlamak istiyorsu
nuz; Bununla, dışarda serbest olarak çalışan 
veyahut da Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da 
çalışan doktorları getirmek istiyorsunuz; bun
lar Devlete ne kadar müddet çalışırsa ki. bu ha
riçteki çalıştığı müddetin 3/4 ü hizmete sayıla
caktır? 

Sonra bunun dışında mahrumiyet bölgesin
de çalışan doktor için ayrı bir şey tanınmalıdır. 
Bu da mühimdir. Orada acaba mahrumiyet böl
gesine, doktor gitmiyen yerlere bu şekilde dok
tor gittiği zaman dışarda geçirdiği müddetin 
tamamı tanınmalıdır ve ona da denmelidir ki; 
Siz mahrumiyet bölgesinde 4 sene çalışırsanız 
yahut 3 sene çalışırsanız, yahut 2 sene çalışır
sanız - ki, bir müddet konmalıdır - o zaman se
nin dışarda çalıştığın müddetin 3/4 ünü, veya 
4/4 ünü tanıyacağım denmelidir. Burada madde 
noksandır arkadaşlar, ıbunun tashihini arz ede
rim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının 36 nci maddesinin «Sağ
lık hizmetleri sınıfı» ndaki (d) fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla tek
lif ederim : 

d) 4 yıl vie daha az süreli yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin
den, bunlardan eczacı, diş tabibi ve kimyager 
sıfatını almış olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Gerekçesini sözlü olarak arz edeceğim. 
Denizli 

îlhan Açıkalın 

- BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

PLÂN KOMİSYON UBAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Açıkalın? Yok. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısına 
aşağıdaki değişiklik ve eklemeleri teklif ediyo
ruz : 

1. Tasarının 9 ncu madde 3 ncü bölümünde 
«Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmet
leri sınıfı» yer almaktadır. Bu sınıfın kapsamı 
tasanda ifade edilmiştir. Bu paragrafın altında 
aşağıdaki paragrafın da yer almasında zaruret 
vardır : 

«îktisadi Devlet Teşekkülleri, So'syal Sigor
talar Kurumu ve belediyelere bağlı sağlık hiz
metleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının 
aynı kapsam içindeki personeli de bu kanun hü
kümlerine tabidir.» 

Gerekçe : 
Kurumların yapılan, hizmetlerine göre deği

şen nitelikler gösterebilmekte ve bu nedenle de 
personeli hususunda bâzı farklılıklar bulunmak
tadır. Oysa sağflık hizmetleri personelinin çalış
ma şekilleri, aidoldukları kurumun hizmet şek-
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Üne göre değişen nitelikte değildir. Sağlık per
soneli hangi kurumda çalışırsa çalışsın, aynı 
mahiyette hizmetlerle yükümlü bulunmaktadır. 
Devlet Memurları Kanununun anailkesi efit hi* 
metlerin eşit değerlendirilmesi olduğuna göre, 
hangi kurumda olursa olsun aynı mahiyette hiz
met gören sağlık personelinin, mutlak surette 
her bakımdan eşit şartlara tabi olması sağlan
malıdır. Bu hususun temini için de maddeye ek 
olarak hazırladığımız paragrafın tasan metnine 
eMenmesinin kabulü gerekmektedir. 

2. Yine 9 ncu maddenin 8 ncü bölümünde, 
sağlık hizmetleri sınıfının yüksek öğrenim gö
revlileri için başlangıç göstergesi 10 ncu derece
nin ilk göstergesi olarak ifade edilmiş (d şık
kı) ; 5 yıl ve daha fazla öğrenim görenlerin baş
langıç göstergesi de 9 ncu derecenin ilk kade
mesi olarak belirtilmiştir (e şıkkı). 

Maddenin ilgili bölümlerinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ediyoruz : 

Madde 9. —- 3. d) Dört yıldan az yüksek 
öğrenim görenler 9 ncu derecenin ilk kademe
sinden, dört yıl süreli yüksek öğrenim görenler 
9 ncu derecenin ikinci kademesinden, beş yıl sü
reli yüksek öğrenim görmüş olanlar 9 ncu dere
cenin üçüncü kademesinden işe başlarla ve bi
rinci derecenin son kademesine kadar yükselir
ler. 

Madde 9. — 3. e) Altı yıl süreli yüksek 
öğrenim görmüş olanlar 8 nci derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve birinci derecenin 
son kademesine kadar yükselirler. 

Gerekçe : 
Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmet

leri sınıfı, halen yurdumuzun en fazla ihtiyaç 
duyduğu personeli kapsamaktadır. Esasen bu 
görüş, tasarının hazırlıkları sırasında da benim
senmiş ve bu sınıfın personeline ilkokul mezun
larından başlamak üzere, diğer sınıflara kıyasla 
bir derece yukardan başlama hakkı verilmiştir. 
Hal böyle iken, bu sınıfın yüksek öğrenim ya
panlarının bu hakkını görmezlikten gelmek ve 
diğer sınıflarla aynı seviyeden başlatmakta hak
lılık yoktur. Kaldı ki, bâzı sınıfların yüksek 
öğrenim mezunlarına 9 ncu dereceden başlama 
hakkı verilmiştir. Yurdumuzdaki hiçbir hizme
tin sağlık hizmetlerinden daha önemli olduğu 
iddia edilemiyeceğine göre, sağlık hizmetleri sı
nıfının yüksek öğrenim mezunları için en yük
sek taban göstergesi olarak 9 ncu derecenin bi

rinci kademesinden başlama hakkının tanınması 
zaruret olacaktır. Bu yolla, bu sınıfta mevcut 
personel istihdamı güçlüğünün de bir ölçüde ha-
fifletilmesinin sağlanmış olacağı tabiîdir. 

Aynı sınıfta 3 yıllık yüksek Öğrenim yapan
ların birinci, dört yılbk yüksek Öğrenim yapan
ların ikinci, beş yıllık yüksek öğrenim yapanla
rın üçüncü kademeden başlamaları; altı yıllık 
yüksek öğrenim yapanların da bir üstteki de
rece olan 8 nci derecenin ilk kademesinden baş
lamasını sağlamak ise, esasen genel prensiplerin 
içindedir. 

Yüce Divanın takdirlerine sunarız. Saygıla
rımızla... 

Gaziantep Kenya 
Lûtfi Söylemez Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Denizli Milletvekili 
Sayın İlhan Açıkalın'm da noktasına varıncaya 
kadar aynı mahiyette bir önergesi var, binaen
aleyh onu okutmıyacağım. 

Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

leri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmİyenler... KaJbul edilmemiştir. 

iSayın Süleyman Mutlu arkadaşımızın bir 
önergesi var, okutuyorum r 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının 9 ncu maddesinin, (III) numara 
ile gösterilen «Sağlık hizmetleri ve yardımcı 
sağlık hizmetleri sınıfı» ile ilgili kısmın «e» ben
dinden sonra gelen fıkranın aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Süleyman Mutlu 

«Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet 
hizmetine girmeden önce yurt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışılarak 
yeniden Devlet memuriyetine girmiş olanların 
veya girmek istiyenlerin sağlık hizmetlerinde 
geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun 87 nci madde
sinin a, b, c ve ç fııkralannda zikredilen mties-
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»edelerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan 
sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayı
larak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yılı bir derece yülkselmesine esas ola
cak şekilde değerlendirilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMÎSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Süleyman Mutlu, buyu
run. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; 

Bu 9 ncu maddenin; sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının (e) bendi
nin altında «yukardaM fıkralara girenlerden» 
kelimeleri ile başlıyan fıkranın 3 ncü satırında 
«Devlet memuriyetine girmek istiyenlerin» iba
resi geçiyor. Bizim teklifimiz; «Devlet memuri
yetine girmiş olanların veya girmek istiyenle
rin» şeklindedir. 

iSebebi şu • Sağlık hizmetleri ile ilgili bir 
arkadaşımız bu kanun çıkmadan evvel serbest 
çalışmıştır, özel hastanelerde çalışmıştır veya 
dispanserlerde çalışmıştır veya yabancı bir 
memlekette iken memlekete dönmüş, bu kanun 
çıkmadan memuriyete intikal etmiştir. Şimdi 
halihazırda memurdur. Bu kanun çıktıktan son
ra bu arkadaşlarımız müracaat edeceklerdir, 
«Bizim de şu tarihler arasında geçmiş hizmetle
rimiz vardır, bunlar da sayılsın» diyeceklerdir. 
Metindeki ifade «girmek istiyenlerin» şeklinde 
olduğu için bu kanun çıktıktan sonra müracaat 
edenler şeklinde anlaşılması ihtimali vardır. Bu
nu açıklığa kavuşturmak için «Devlet memuri
yetine girmek istiyenlerin» ibaresinin «Devlet 
memuriyetine girmiş olanların veya girmek is
tiyenlerin» şeklinde değiştirilmesi lâzımdır. Bu
nu kabul etmenizi arz ve istirham eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi eğitim sınıfı ile ilgili önergeleri oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Kanunun ek ve değişiklik tasarısı

nın 9 ncu madde IV ncü bölüm (a) fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile öne
ririz. 

Trabzon Uşak 
Mehmet Arslantürk Âdil Turan 

«a) özel kanuna göre ilkokul öğretmenliği 
niteliğini taşıyanlar 11 nci derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu bu 
önergeye? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu perso
nel tasarısında öğretmenler fevkalâde itina ile 
tanzim edilen bir statüye tabi tutulmuşlardır. Bu 
tasarıdaki metin çok güzeldir ve tatminkârdır. 
Bu metnin özellikle bozulmaması için gayret sar
fına ihtiyaç vardır, o itibarla aktılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Personeli Kanununun 9 ncu 

maddesinde yer alan IV. Eğitim ve öğretim hiz
metleri sınıfı (a) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

a) özel kanuna göre ilkokul öğretmenliği 
niteliğini taşıyanlar 11 nci derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar. 1 nci derecesine kadar 
yükselirler. Eğitmenler 14 ncü derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar 10 ncu derecenin son 
kademesine kadar yükselirler. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Buyurun Sayın Tufan Doğan Avşargil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
9 ncu maddenin «Eğitim hizmeteri» sınıfında, 

ilkokullarda aynı şekilde öğretmenle birlikte gö
rev yapan ve bu memleketin eğitim hizmetleri. 
ne büyük katkısı bulunan eğitmenler dikkate 
alınmamış, onlar genel idare hizmetleri sınıfında 
mütalâa edilmiştir. Bu noktadaki görüşümü arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
İlköğretim hizmetinde «köy eğitmeni» adı ilk 

defa fiilen 1937 - 1938 ders yıllarında girmiş, o 
zaman mezun olmaya başlamışlar, 3238 sayılı 
Kanunla hakları düzenlenmiş, 10 lira aylıkla gö
rev yapmaya başlamışlardır. Bu arkadaşlarımız 
için birçok polemikler yapılmıştır. Bunlar ikinci 
Dünya Harbinin karanlık günlerinde, Türkiye'
nin en ıssız köşelerinde görev yapmaya çalışan, 
savaşan insanlardır. Bu insanlar eğitim, öğre
tim hizmetlerinin Türkiye'nin birçok köşelerine 
yayılmadığı zamanlarda, Türk Bayrağını kırmı
zı kiremitli, ak binalı duvarlarda dalgalandırma
ya çalışan insanlardır. Bu insanlar hiçbir şey 
yapmamışlarsa bile, hiçolmazsa birçok bölgeleri
mizde Türk çocuklarına anadilini, Türkçevi öğ
retmeye, 10 lira karşılığında Türkçevi öğretmeye 
savaşmış olan insanlardır. Buna karşı bu in
sanlara bugüne gelinceye kadar hiçbir hak tanın
mamıştır. Yalnız 1963 yılında 326 sayılı Kanun
la 14 ncü derece aylığına geçmişlerdir. 1953 -
1963 yılları arasında geçen 10 yi Emekli Sandı
ğına borçlandırılmak suretiyle bir hizmet tanın
mış, ama buna karşılık emeklilik hakları kabul 
edilmemiştir. Meslekte geçen diğer yılları da 
emekiliğe sayılmamıştır. 65 yaşını dolduran her 
eğitmen bugün görevden uzaklaştırılmakta, 
emekli de olmadıkları için yalnız Emekli Sandı
ğında birikmiş olan cüzi bir miktar para ellerine 
geçmektedir. 

İlkokul öğretmenlerine bu kanundan önce 
verilmesi derpiş edilen öğretim ödeneği de aynı 
okulda görev yaptığı halde, aynı çocukları okut
tuğu halde bu arkadaşlarımıza verilmemiştir. 

Muhterem milletvekileri; 
Bu arkadaşlarımız gençlik yıllarının en güzel 

günlerini dağbaşlarında çalışarak, çok güç şart
lar altında geçirmişlerdir. Bu arkadaşlarımız 
bugüne kadar ne kendi haklarını arayabilmişler, 
ne de bunların haklarını tüm anlamı ile kelime
nin bütün anlamı ile arayabilen kimse çıkmıştır. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde ge
rek öğretim görevlisi, eğitim görevlisi olsun, ge
rek başka Devlet memuru olsun, hiçbir zümre 
eğitmenler kadar saksızlığa uğramamıştır. Bu
gün sayıları çok az olan, 3 500 kadar olan bu 
arkadaşlarımızın haklarım teslim edebilmek, eği
tim hizmetleri sınıfı kapsamına alabilmek için 
Yüce Başkanlığa bir önerge takdim etmiş bulu
nuyorum. Sayın üye arkadaşlarımıza, hiç olmaz

sa hayatlarının son anlarında bu arkadaşlrımı-
zm haklarına kavuşabilmeleri için, önergemde be
lirtmeye çalıştığım gibi 14 ncü dereceden işe baş
latılmasını ve 10 ncu derecenin son kademesine 
kadar yükseltilmesini arz ediyorum. Bu tekli
fim kabul edildiği takdirde, öğretmenlerimiz 
kadar hizmet eden, belki içinizde talebeleri de 
bulunan bu arkadaşlarımız hiçolmazsa kendi 
haklarına kavuşmuş olacaklar, alın terlerinin 
karşılığını görmüş olacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ayrıca bu açıdan, bu ölçüler içerisinde öğret

meni de değerlendirmek gerekir, öğretmenin 
yaptığı hizmeti, bugün başka sahalarda çalışan 
bir lise mezunu ile, başka bir noktada çalışan 
aynı tahsil seviyesindeki bir insanla mukayese 
etmek mümkün değildir. 

Bugün öğretmen okulları 7 yıla çıkarılmış
tır. Bu kanun tahsil esasını getirmiş olduğuna 
göre, lisenin üzerinde bir yıl daha fazla tahsil 
yapmaktalar, öyle ise lise üzerine fazla bir yıl 
tahsil yapan öğretmenleri, tabanda ve tavanı 
tesbit ederken elbette gözetmek zorundayız. 

öğretmenlerin hizmetini uzun uzadıya sayıp 
dökmek fazla işgüzarlık olur. Bunu Parlâmen
toda bulunan bütün arkadaşlarımız takdir eder 
ve bilirler. Bu açıdan, öğretmen arkadaşları
mızı, hiç olmazsa birinci dereceye kadar yük
selmesine imkân sağlamak ve 11 nci dereceden 
de işe başlatmak bu kanunun ruhu ile bağdaşır 
bir yol olacaktır. Bu konudaki önergemin kabu
lünü istirham ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Memurları Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
36 ncı maddesinin IV. Eğitim ve öğretim hizmet
leri sınıfı : 

Bu sınıfta : 
«a) Özel kanununa göre ilkokul öğretmen

liği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler.» paragrafının, 
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a) özel kanununa göre ilkokul öğretmenliği 
niteliğini taşıyanlar 11 nci derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Şeklinde değiştirilmesini saygiyle öneririm. 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin aynısı 
şimdi reddedildi. Binaenaleyh tekrar muamele
ye koymaya lüzum yok. 

Diğerini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Personel Kanun tasarısının 

36 nci maddesinin IV ncü bendinin (a) ve (c) 
bendlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Suna Tural 

Madde 36 : 
IV - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurum

larda eğitim ve öğretim vazifesi ile görevlendiri
len öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta; 
a) özel kanununa göre ilkokul öğretmenliği 

niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar, 1 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğre
tim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 10 
ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 
bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, doçentler 
ve profesörler 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önerge
ye? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. 
önergenin (a) bendi ile ilgili olan kısmı esa

sen daha evvel reddedilmiştir, yalnız (c) fıkrası 
kalıyor. İzah için buyurun efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve muhterem milletvekilleri; 

Personel Kanununun müzakeresinde zıt fikir
lerin birleşik olarak önümüze çıktığına şahit olu
yoruz. Bir taraftan, 1 . 3 . 1970 ten geçerli ola-

I rak yürürlüğe konmak istenen kanun acele önü
müze geliyor, diğer taraftan uygulaması 1970 
sonuna kadar geriye itiliyor. Her yıl pahalıla-
şan hayata biran evvel bu kanunla çare bul
mak düşüncesi, böylece sükût etmiş oluyor. 

Kanunun kapsamı içindeki öğretmen arka
daşlarımız, sabit gelirli büyük memur kütlesinin 
içinde en mütevazilerinden biridir. Tevazu nis-
betinde değil, tamamen ters orantılı olarak dün
yanın ve milletimizin en büyük değerlerini yetiş
tirmiştir. öğretmenin bu yepyeni kanunda bir 
itibara mazhar olmasını görmek isterdik. 

İlkokulundan en yüksek üniversite öğretim 
görevlisine kadar, birbirini tamamlıyarak, ya
rınlarımızı emanet edeceğimiz gençliğimizi yetiş
tiren öğretmenlerin bir geçim endişesinden uzak 
ve kendisini her zamankinden de fazla kutsal 
görevine verebilmek için bu son fırsatı kaçırma
mamız ve aralarında bir ayırım yapmamamız 
lâzımdır. Bu itibarla öğretmenin lâyık olduğu 
1 nci dereceye yükseltilmesi prensibini vâzıı ka
nun olan sizlerin başta düşüneceğiniz kanaatini 
taşıyorum ve bu görüşle de önergeyi bütün inan
cımla yüksek tasvibinize sundum. 

Arkadaşlar; 
Eğitimin temeli ilköğretimdir. Hepiniz bir 

öğretmenin huzurundan geldiniz, öğretmenleri
nize göstereceğiniz kadirşinaslık Meclis sırala
rından başlamalıdır. 

Diğer öğretim kademeleri, ilk öğretim ka
demesinin üzerinde bir bina olarak yükselir. 
Halbuki biz binanın temellini yapanlara ve o 
binanın bütün ağırlığını üstünde taşıyanlara, 
İd yurdun en ücra köşelerine kadar yayılanış-
ılardır ve bütün mahrumiyetin acısına seve se
ve katlanırlar bunlara birinci derecede hizmet 
görme imkânını «yeni» dediğimiz bu kanunla 
da kapıyoruz ve esirgiyoruz. 

Personel kanunlarının ne kadar uzun fa
sılalarla yüksek Meclislerin huzuruna getiril
dikleri malûmunuzdur, öğretmenler bu kanun
la birinci dereceye yükselmek imkânı bulamaz
larsa bir ümitsizliğin içinde kimbilir kaç yıl
lar bekliyerek yeni bir kanun gözlemeye ve 
hizmetlerinde de bir ümitsizliğe terkedilmiş 
lokcaklardır. 

Böyle bir haksızlığa müsaade etmiyeceğine 
inandığım için Yüksek Meclisinize değiştirme 
önergesini takdim etmiş bulunuyorum. 
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Arkadaşlar; içinde 1950 senesinden beri 

yaşadığım öğretmen camiasına bir kadirşinas
lık olarak; gerek ilik, gerek orta ve gerek yük
sek öğretim üyelerine daima birinci dereceye 
yükselme şansını tanımanızı isterim, öğret
men; hakikaten sizin yarınlarınızı teminat al
tına alacak kütleyi yetiştiren mukaddes bir in
sandır. En-büyük kadirşinaslığınız öğretmen
lerinize tanıdığınız 1 nci dereceye yükselmek 
hakkı olacaktır. Gerek ilk, gerek orta ve gerek 
yüksek öğrenimin üniversite dışımda kalan kıs
mına daima bir muamele etmek ve bunları 1 nci 
dereceye yükselebilecek kısma dâhil etmek lâ
zımdır. 

öğretmen; imanın hakiki sahibi, fazilet ve 
seciyenin en has mümessilidir, milletlerin is
tiklâl, inkılâp ve idealinin şaşmaz ölçüleridir. 
Cumhuriyeti ve onun prensiplerini korumamın 
bütün mesuliyeti kayıtsız şartsız öğretmenin 
omuzlarına yükletiümiştir. Yarının nurlu var
lığında, istiklâl ve istikbal, geleceğin temina
tında bugünkü öğretmenin asil çehresi vardır 
ve bunu da bizler, biran için kendimizi talebe 
olarak kabul edip, asla unutmamamız lâzım
dır. 

Arkadaşlar; 
Tatbikatta kadrolar bütçe nedeniyle çok dar 

tutulmaktadır. O halde kadro esasına göre ter
fi haksız ve adaletsiz, dar mânada olacaktır. 
Hepinizin yüksek malûmudur ki, kadrosuzluk
tan öğretmenlerin terfi edemediği ve senelerce 
aynı kadroda beklediği görülmüştür ve bilinen 
hakikatlerdendir. 

4508 ve 242 sayılı kanunlar, kadrosuzluk
tan terfi edemiyen memurların 1, 2, 3 üst de
receden maaş almaşım öngörüyordu. Personel 
Kanunu ile bu keyfiyet ortadan kalkmış ve 
böylece kadro verecek makam ve kurulların 
eline verilmek suretiyle öğretmenlerin meslekî 
haysiyetlerinin zedelenmesi yoluna gidilmiştir. 
Eütüın mesleklerde Devlet personeli en üst de
recedeki bareme yükselmek için kapıları açık 
bulurken, öğretmenin durumunun kadro ile 
dondurulması onun başarısına gösterilen ihmal 
ve ilgisizlik gibi görülüyor. 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural, bir dakika
mız var efendim. 

SUNA TURAL (Devamla) — Arkadaşlar, 
geleceğin teminatı, bugünün öğretmeninin ese-
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ridir. Bütün büyük ve yüksek medeniyetler 
malî refahın bulunduğu yerde doğmuş ve in
kişaf etmiştir. Sizlerin, gerek kendi öğretmen
lerinizden aldığı feyze ve gerek gelecek gün
lerde feyz veren öğretmenlerinize, daima bir 
minnet ve şükran borcu olarak onları 1 nci de
receye yükseltmek hakkı tanıyacağınıza ina
nıyorum. 

Saygılarımla. (Muhalefet sıralarından alkış
lar) 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Tural, konuşmaları sırasında öğret

menlere gerekli önemin bu tasarıyla verilmemiş 
olduğu mânasına gelen mütalâalarda bulun
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarıyla öğretmenler sınıfı, diğer sınıf

lara nazaran çok daha fazla imkânlara kavuş
muştur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tekrar rica edi
yorum; özel görüşmeleri usul sesle yapın 
efendim; hatip konuşamıyor ve biz duyamıyo
ruz sözünü. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Diğer sınıfların evvelce malik ol
dukları imkânlar ile bu tasarının kendile
rine getirdiği imkânlar ve öğretmen sınıfının 
(evvelce mevcut imkânlariyle bu tasarının ken
dilerine getirdiği imkânlar mukayese edildi
ğinde, öğretmenlerin diğer sınıflara nazaran 
çok daha fazla maddi ve malî imkânlara ka
vuşmuş olduğu görülür. 

Bu mütalâamı teyit için şu rakamları arz 
etmek isterim; daha önce de huzurunuzda 
bunları zikretmiştim : 

İlkokul öğretmenliği için halihazrıda yürür
lükte bulunan sistemde giriş aylığı brüt 517 lira, 
net aylık ise 478 liradır. Demek ki, bugün işe 
başlıyan bir ilkokul öğretmeni brüt 517 lira, 
net 478 lira aylık alır. Halbuki bu tasan ka
nunlaştıktan sonra brüt 1 225 lira, net 987 
lira alacaktır. Demek M, bir ilkokul öğretme
ninin maaşında, mesleke ilk girdiği zaman 
bu tasarı brüt olarak % 136, net olarak da 
% 106 nisbetinde bir artış getirmektedir. 
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Şu halde, öğretmenlerin bu tasanda önemli 
bir yeri vardır ve kendilerine lâzımgelen ehem
miyet verilmiştir; yerlerini bu suretle, bu 
ehemmiyet içerisinde almış bulunmaktadırlar. 

Şimdi Sayın Tural diyor ki : «ilkokul öğ
retmenleri de 1 nci decereye kadar terfi et
sinler..» 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Bu tasarının tümü görüşülürken ve büt

çe müzakereleri sırasında da özellikle sorulan 
suallere huzurunuzda cevap arz ederken şunu 
söylemiştim : İlgililer tarafından, memurlar 
tarafından, bu tasarının kendilerine ne geti
rildiği düşünülmüyor; ama bu tasarının kendile
rinden neyi alıp götürdüğü hassasiyetle, önemle 
düşünülüyor ve ona göre birtakım reaksi
yonlar gösteriliyor. Bunu arz etmiştim. 

Şimdi burada bunun bir misali karşısın
dayız. Bugün ilkokul öğretmeni 1 nci dereceye 
kadar terfi ettiği zaman kavuşacağı imkân 
brüt olarak 3 000 liradır. Bu tasarıya göre 
4 ncü derecenin son kademesine kadar terfi 
eder; o 710 liradır, 7 ile bunu çarptığımız za
man 4 970 rakamını buluruz. 

Şu halde, bugünkü sistemde 1 nci dere
ceye kadar terfi eden ilkokul öğretmeni âzami 
3 000 lira brüt alır; bu tasan kanunlaştığı 
takdirde 4 970 lira brüt alır. E, bu rakamlar 
ilkokul öğretmelerimize lâyik oldukları öne
min gösterilmiş olduğunu anlatmaktadır. 

Orta tedrisattaki lise ve ortaokul öğret
menlerinin maaşlannda da gayet önemli ar
tışlar vardır. 

İlk defa vazifeye başlıyan bir ortaokul öğ
retmeni 674 lira brüt aylıkla vazifeye baş
lar, net olarak 606 ylira alır; bugünkü sis
temde ise 1 075 lira ile işe başlar, 674 ra
kamı 1 575 liraya yükselmektedir; net olan 
606 rakamı da 1 227 liraya yükselmektedir, 
Brüt artış % 133, net artış % 102 dir. 

Orta tedrisatta çalışan ortaokul ve lise 
öğretmenleri 1 nci dereceye kadar terfi etmek 
imkânına da sahiptirler bu tasanya göre. 

Aynca öğretmenlerimizin ek ders ücret
leri, bir zaruret icabı mahfuz tutulmuştur. 

Şu halde öğretmenler için bu tasarı, ge
tirilebilecek imkânların âzamisini getirmiş bu
lunmaktadır. 

Saygılanmı sunarım. (A. P. sılarından alkış
lar.) 

— 65 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Bir sorum var Sayam Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru varmış efen
dim. 

iSayın Avşargil, buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) 

— Sayın Başkan, halihazırdaki uygulamada, 
bugün; eğitim enstitülerinden mezun olup da 
ilkokulda görev yapan yüksek tahsilli öğret
menler vardır. Yüksek tahsil yapmıştır ve bu
gün ilkokul öğretmenliği yapmaktadır. Tasan
da, «özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi ve gerekse yüksek dereceli öğretim 
müesseselerinde öğretim görevi yapmak nite
liği taşıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler» diyor. Baş
ka maddede de «Ayrılacak sınıflar, özel ola
rak fiilen yaptığı hizmet hangisi ise, ona göre 
sınıflara ayrılır» deniyor. B*u duruma görte, 
yüksek tahsil yapan ilkokul öğretmenlerinden 
fiilen öğretmenlik yapanlar 1 nci dereceye 
kadar yükselebilecekler mi? 

Bir de, eğitmenler hangi sınıfta mütalâa 
edileceklerdir? Yaptığı hizmetler vardır, çe
şitli önergeler vardır; ben de biraz önce bah
setmiştim, bu bakımdan istirham ediyorum. 

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

tahya) — Burada bu tasanda 1 nci dereceyle 
kadar yükselme imkânı göreve göre veril
miştir. Tahsile göre 1 ci dereceye kadar 
yükselme hakkını haiz ve fakat 1 nci derte-
ceye kadar yükselebilmek için 1 nci derece
nin görevini ifa etme esası bu tasanda pren-
sibolarak kabul edilmiştir. Bunun istisnaları 
çeşitli sınıflarda gösterilmiştir. Meselâ, lise öğ
retmeliğinde, ortaokul Öğretmenliğinde 1 nci 
dereceye kadar yükselme imkânı verilmiştir; 
burada tasanda tasrih olunmuştur. Bu, bi
raz önce arz ettiğim genel prensibin bir istis
nasını teşkil etmektedir. Yüksek okul me
zunu bir kimse ilkokul öğretmeni ise, ilkokul 
öğretmeninin çıkabileceği dereceye kadar çı
kar. 

Eğitmenler ise öğretmenler sınıfında mü
talâa edilir. 

BAŞKAN — Sayın Çetinkaya, buyurun 
efendim. 
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HASAN ÇET1N1KAYA (Erzincan) — Ellen

dim, sorum aynı; eğitmenlerle ilgili idi. 
Eğitmenleri öğretmenler sınıfında mütalâa 
ettiler; fakat maddede açıklık yoktur.. 

BAŞKAN — Şimdi mütalâa beyan etmeyin 
efendim; Sayın Bakandan sorun... 

Sayın Âdil Turan, buyurun. 
ADİL TURAN (Uşak) — Efendim, Sa

yın Bakan öğretmenlerin ders ücreti alacak
larından bahsettiler, ki, bunu 41 nci maddeye 
dayalı olarak söylediklerini sanıyorum. 41 nci 
maddede, 438 sayılı Kanun da yürürlüktedir, 
fakat bu kanunda «Yükslek okul mezunu olup 
da eylemli olarak öğretmenlik yapan ilk
okul öğretmenleri orta dereceli okullarda 
ücretli ders verebilir» der. Bu duruma göre 
439 sayılı Kanunun kapsamına ilkokul öğret
menleri girmemektedir. Esasen burada üze
rinde durulan ilkokul öğretmenleridir; mü
nakaşası yapılan onlardır. Bu duruma göre, 
Sayın Bakan öğretmenlerin ders ücreti alabi
leceklerinden bahsettiklerine g4örie, ilkokul öğ
retmenlerinin bu kapsama girip girmediğini, 
ücretli ders alıp alamıyacaklarmı öğrenmek 
istiyorum. Yani bu şartlar altında orta de
receli okullarda değil, kendi bünyesinde ve 
kendi okulunda bir ilkokul öğretmeni belirli 
ders satalerinin dışında ücretle ders alacak 
mıdır? Bunun izahını rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arkadaşımızın sorusu, doğrudan doğru
ya görüşmekte olduğumuz Personel Kanunu 
ile ilgili bir soru değildir, ek ders ücreti alma
ya imkân veren kanunlarla ilgili bir sorudur. 
Bu kanunlarda, §inıdi görüştüğümüz tasarı bir 
değişiklik yapmıyorsa ve o kanunların ek ders 
ücretleriyle ilgili hükümlerini sarih olarak 
kaldırdığını her hangi bir madde ile bildirmi-
yorsa, bu takdirde o kanunların hükümlerine 
göre ek deriş ücreti meselesi idare edilir. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Halihazırdaki 657 
ve değişik maddelerinde : 439 »ayılı Kanunla 
ilkokul öğretmenlerinin ücretle ders okutabi
leceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, soru soracaksınız 
sorun Sayın Âdil Turan. Lütfen efendim. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Bu duruma 
göre ücretli ders verilip verilemeyeceğini sor
dum. 

BAŞKAN — Bakan da bu cevabı veriyor 
efendim; ama bu sizi tatmin eder veya etmez. 
«Ayrı kanunlarında yeri var» diyor. 

Buyurun sayın Bakan, sualler bitmişttir. 
Efendim, Sayın ıSuna Tural'm önergesini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, önergelerin pek faz

la olması dolayısiyle eğer Yüksek Tasvibiniz 
olursa kâtip arkadaş önergeleri oturarak oku
sun. («Hay hay», «Tabiî» sesleri) 

Oturabilirsiniz efendim, buyurun. 

Yüksek Bakanlığa 
153 ncü sayfa IV/b fıkrasının sonuna : 
«Anclaik, lise ve dengi okullarla yüksek desre-

csli öğretim kurumlarında öğretim görevli yap
mak niteliği taşıyan matematik, fizik, biyoloji 
ve yabancı dil öğretmenleri 10 mcu derecenin 3 
ncü kajdemesinıden işe başlarlar» 

ifadesinin laklenlmesittıe müsaadelerini saygı 
ile ricia ederim. 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Buyurun 
Sayın Arslantürk. 

MEHMET ARJSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yım Başkan, değerli 'arkadaşlarını, 

iBıı geç vakitte sizleri işgal ettiğim için, her 
şeyden önce özür dilerfım. 

Üç tane önerge vertiim. Birinci önergeyi Ko-
m'ilsyon kabul ötmediği için hiç söz laümiadım. Bi
liyorum ki, Koımliisyonun kabul etmediklerime il
tifat edilmiyeceği âdeta bir gelenek haline gel-
müşıtir. YaJlınız, bu hususta bile bile söz almak 
flarureitini duydum, şu sebeple M : 

CTok senupatlik, sevimli ve ısaydığıım Komisyon 
Başkanı bâzı açıklamalarında bu Personel Ka
nunu tasarısında arz ve talep neden düşünül
müyor. 

«B/elli bir hizmete belli bir ücret verilecek
tir» diye birçok sözler söylemiş bulunuyor. 
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Değerli' arkadaşlarım, 
Teknlik personele, sağlık personeline ve diğer 

bâzı personelimize tasarıda türlü imkânlar bah
sedilmektedir, bunlar hakkında bir diyeceğimiz 
de yok. Yalnız, bugün gerçek olan şudur ki, li
selerimizde ortaokul öğretmenleri, ortaokulları-
rnıızda ıda ilkokul öğretmenleri yoğunluktadır. Bu 
»durumun öğretimin kalitesini ne dereceye düşür
düğünü takdirlerimize bırakırım. 

Teknolojik bir devir yaşıyoruz, teknolojiye 
önem veriyoruz. Neden?.. Nedretinden dolayıdır. 
Lise ve teknisyen okullarımda fen öğretmeninim 
önemimi yine takdirlerimize bırakıyorum. Kanı
mızca, teknik öğretimin temel, lise fen öğreti
mine doğrudan doğruya bağlıdır. Gerek teknik 
elemanım iyi yetişmesi, gerekse tıp, istatistik, 
eczacı gibi mesleklerde, kompitür ve elektronik 
beyin hesaplariyle uğraşanlarım ve hattâ iyi bir 
felsefecinin yetişmesi için lise fen öğretmeninin 
ne kadar önemli bir değer taşıdığını uzun boy
lu lizaha lüzum yoktur, bunları hepimiz takdir 
ederiz. 

Blir noktaya daha değinmek isterim. Fen fa-
kültelerhnizdeki matematik öğretimi, kimya, fi
zik öğretimimin - beni, diğer meslek erbapları 
bağışlasın - her hangi bir mühendislik dalından 
kolay bir öğretim dalı olduğunu söylemek zor
dur. Bugün fen fakültelerimize giden öğrenci
lerin çoğu - bilhassa Ankara Fen Fakültesini 
yakımdan biliyorum - % 65 i parasız yatılı öğ
rencilerdir. Acaba, bu Mecliste kaç arkadaşımı
zın, mesleki öğretmem olanlar da dâhil, kendi 
çocuklarından matenııatik, fizik ve kimya kabi
liyetli bitfaz üstlün olanları bu dallara verdikleri
ni biraz idüşünseler, ümidederim ki, bize hak ve
rirler. Bu ısözümle, edebiyat ve diğer öğretmen
lik dallarımı asla küçümsemiyorum, hele bir eği
timci için bunla imkân yoktur ve doğru da olmaz, 
fakat bu öğretmenlikler kolay işler de değildir. 
Lâlboratuvarlarida çalışırlar, problemleri vardır... 
Bir öğrletlmenim, öğrencinin huzurumda bir prob
lem çözülürken takılıp durmasının ne kadar fe
ci olduğumu takdirlerinize bırakırım. Takdir 
talbiî Yüksek Heyetinizindir. 

öteden beri, en iyi ve en verimli yatırımın 
eğitimden geçtiği sözünü politikacılar, plâncı
lar, hepimiz zaman zaman tekrarlarız, fakat bu 
hep böyle sözde kalır, fiilî bir sonuca yıllar yılı 
yaptığım meslek hayatımda bir gün raslıyama-
mışımdır. 

Bizim teklifimiz gayet mütevazidir. Biz, de
rece yükseltilmesi filân istemiyoruz, 10 ncu de
receden başlamasına da bir şey dediğimiz yok, 
bu branşta olan öğretmenlerin 10 ncu kademenin 
3 moü derecesinden başlamasını ıarz ve teklif edi
yoruz. Bu sayede bu branşlara da talebin arta
cağı kanısındayız. 

Geçenlerde bir konuşmamda da arz ettiğim 
gibi, bugün resmî liselerimiz 330 lalded olduğu 
halde, bugün gerçek fizik öğretmenlerimin sayısı 
193 tür ve 1 063 öğrenciye bir öğretmen düş
mektedir. 106 tane kimya öğretmeni mevcutur, 
1 935 tane öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir. 
Matematikte de bugün 529 matematik öğretmeni 
vardır, 587 öğrenciye bir matematik öğretmemi 
düşmektedir. 

Son zamanlarda, plân hedeflerine uygun ola
rak teknisyen okulları ortaokula dayalı olarak 
dört yıla çıkarılmıştır ve tamamiyile lise müfre
datı uygulanmaktadır. Onların durumları da 
aynı derecede fecidir. Meselâ, bugün teknisyen 
okullarımızda kimya öğretmenlerimizin sayısı 3 
tanedir ve 14 204 öğrenciye bir öğretmen düş
mektedir. 

Vaktinizi lalmiamak için bir misal daha vere
yim : öğretmen okullarımız da, biliyorsunuz bu 
yıldan itibaren 7 yıla çıkmıştır. Hepsi için ayrı 
ayrı söylemiyeyim, öğretmen okullarımızda 9 
kimya öğretmeni vardır ve 5 518 öğrenciye bir 
öğretmen düşmektedir. Bunlar resmî istatistik
lerdir, hepsi burada vardır, Komisyomıa vermem
de bir fayda olursa takdim ederim. 

Arzum budur. Bu önergemize iltifat buyur
manızı önemle ve özellikle arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (ıSakarya) — Sayın Başkanım, bir kü
çük açıklama yapmama izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, Sayın Arslantürk'-
ün takririmi biz gemiş ölçüde dikkate alma 
gayreti içimde bulunduk, ama iki büyük mah
zuru Yüce Heyete arz etmek istiyorum. 

Evvelâ, meslek içinde bir ayırım getirebilir; 
bu, fevkalâde mahzurlu telâkki edilmiştir. 

Sayım Başkanım, fen grupu hocalarıma bu 
kamun içinde yapılması mümkün bâzı imkânlar 
vardır. Aslımda, bu araçları çalıştırarak arz 

— 67 — 
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ve talebi ayarlamamız doğrudur, ama bütün 
öğretmenler arasında bir tefrik yaratabilecek 
böyle bir değişikliğe katılamayız. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okuituyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 9 

ncu maddesinde, (IV - Eğitim ve öğretim hiz
metleri sınıfı) başlığı altında (c) fıkrasından 
öonra aşağıdaki (d) fıkrasının eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Uşak Çorum 
Fahri Uğrasızoğlu Kemal Demİrer 

İzmir Kocaeli 
Mustafa Akan Sabri Yahşi 

Adıyaman Çanakkale 
Zeki Adıyaman Zekiye Gülsen 

Giresun Giresun 
Hidayet İpek Abdullah İzmen 

(Sakarya ıGaziantep 
Güngör Hun Mehmet Kılıç 

Hatay Sivas 
Halil Akgöl Enver Akova 

Eskişehir Samsun 
Şemsettin Sönmez İsmet Yalçmar 

Artvin Maraş 
Mustafa Rona Veysi Kadıoğlu 

Bursa Erzincan 
Kasım önadım Sadık Perinvek 

Nevşehir Adana 
Hüsamettin Balşer A. Cavit Oral 

Kars Kars 
1. Hakkı Alaca Kemal Kaya 

Edirne Zonguldak 
Veli Gülkan Fuat ak 

Muğla Diyarbakır 
Ahmet Buldanlı Sabahattin Savcı 

Muş 
Nimet Ağaoğlu 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Manisa 
Orhan Davut 

Amasya 
SaliJh Aygün 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

Sakarya 
Yaşar Bir 

Muğla 
izzet Oktay 

Kars 
Musa Doğan 

İçel 
Mazhar Arıkan 

jane Kastamonu 
Mustafa Karaman Mustafa Kemal Topçular 

Çanakkale Kastamonu 
Mesut Hulki önür Orhan Deniz 

Çanakkale Balıkesir 
Kemal Bağcıoğlu İbrahimAytaç 

İzmir Denizli 
Münir Daldal M. Emin Durul 

Kırşehir Burdur 
Mustafa Kemal Güneş Ahmet Çiloğlu 

Gaziantep Adana 
Lûtfi Söylemez Cevdet Akçalı 

Manisa Samsun 
Selçuk Gümüşpala Nafiz Kurt 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ek (d) fıkrası : 
«Yukardaki fıkralara girenlerden evvelce 

resmî ve özel okullarda ilkokul (öğretmenliği 
yapanlardan, bülâhara yüksek öğrenimi tamam-
lıyarak orta ve yüksek dereceli okullarda veya 
Millî Eğitim Bakanlığının diğer hizmetlerin
de görevlendirilenlerin, ilkokul öğretmenleğin-
de geçen süreleri, son görevlendirildikleri hiz
metlerde geçmiş sayılarak, bu sürelerin her 
yılı (bîr kademe ilerlemesine, her üç yılı bir 
derece yükselmesine esas olacak şekilde değer
lendirilir. 

Yüksek öğrenim kurumlarında geçen nor
mal öğrenim süreleri de, yüksek öğrenimden 
sonraki başlangıç maaşı üzerinden borçlanmak 
suretiyle emekliliklerine sayılır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Buyu
ru^ efenidim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarıim, 

Benden önce bir değerli üyenin beyanatı
na cevap veren Sayın Bakan, öğretmenlerin 
Personel Kanunu içerisinde lâyık oldukları de
ğeri aldıklarını haklı olarak ifade buyurdular. 
Bendeniz bu hususu huzurunuzda bir Idefa ifade 
etmekten 140 bin öğretmen adına zevk Iduyuyo-
rum. Hakikaten, Devlet Personel Kanunu içe
risinde öğretmenlerimiz lâik oldukları önem ve 
değerlde yerlerini almış bulunmaktadırlar. 
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iSayın Bakanın ifade buyurduğu gibi, ilko
kul öğretmenleri bugün başlangıçta 625 lira 
maaş almakta iken, 1 225 lira ile vazifeye baş
lamış olacaklardır ve bu başlangıç maaşı 4 970 
liraya kadar yükselebilmektedir ki, öğretmen
lere tanınan bu haklar diğer sınıflara tanınma-
anıştır. Bunu ifaide etmekte fayda vardır. 

Ayrıca, orta dereceli okul öğretmenlerinin 
nerede olursa olsun, yüksek dereceli okul öğret
menlerinin 10 ncu dereceden başlamak sure
tiyle 1 nci dereceye kadar yükselmeleri imkâaı 
dâhiline gelmiştir. Halen, âzami ders ücretleriy
le birlikte 1 196 lira maaş alabilen bir orta de
receli okul öğretmeni, ek ders ücreti olmaksızın 
bugün 1 575 lira maaş alabilecektir, ayrıca bu
na ek ders ücretini de ilâve edecek olursanız, 
bu miktar 1 700 liraya yaklaşmaktadır. Bu 
küçümsenecek bir rakam değildir. Bu husus 
için tekrar teşekkürlerimizi arz ©derim. 

Ancak, 51 arkadaşımızın imzasını taşıyan 
ve Yüksek: Başkanlık Divanınca okunan önerge
mizde bir 'hususu ifade etmek istiyoruz. Biz bu 
önergemizle vefakâr meslekin mensupları için 
herhangi bir yeni hak talebinde bulunmak için 
gelmödik, ancak, 140 bin öğretmen içerisinde 
yer almış bulunan, ilkokul öğretmenliği kade
mesinden başlıyarak bilâhara yüksek öğrenim 
yapmış bulunan ve bu vesile de bir kısım hakla
rını zayi etmiş bulunan 8, 10 bin civarındaki öğ
retmenin mâruz kaldığı bir durumu arz etmek 
için söz aldık. 

Mesele şunfdan ibarettir, değerli arkadaşla
rım : İlkokul öğretmenler'i birkaç yıl hizmet 
gördükten sonra, yüksek öğrenimlerini yapmak 
üzere mesleklerinden ayrılırlar ve ilişikleri ke
silir. İki yıl, üç yıl veya yüksek öğrenim yapan
lar bilâhara yeniden miesleke dönerler veya 
merkez teşkilâtı içerisinde vazife alırlar. Bu 
takdirde öğretmenler 3656 sayılı Kanunun ön
gördüğü derece maaşından vazifeye başlarlar, 
ilkokul öğretmenliğinde geçen hizmetleri sa
yılmaz, kabul edilmez. Şimdi teklif ettiğimiz ve 
51 arkadaşın imzası bulunan bu önergede, bu 
kaybolmuş hakların, zayi olmuş hakların değer
lendirilmesini talebetmekteyiz. Yüksek Komis
yonun ve Hükümetimizin bu haklı talep karşı
sında mâkul bir anlayış gösterecekleri inancı 
içinde bulunuyoruz. Bu suretle ilkokul öğret
menliğimde geçen ve emekliliklerine, terfilerine 
sayılmamış bulunan her yılını bir kaideme ilerle

mesi, her üç yılın da bir derece yükselmesi şek
linde, halen orta öğrenimde vazifeli bulunan 
bu öğretmenlere tanınmasını lüzumlu görmekte
yiz. Yüksek Komisyondan; daha evvel öğret
menlere gösterdiği büyük anlayışı bu konuda 
da göstermesini arz ve rica etmekteyiz. 

Ayrıca yüksek öğrenim kurumlarında ge
çen normal öğrenim sürelerinin yüksek öğre
nimden sonraki başlangıç maaşı üzerinden borç
lanmak suretiyle emekliliklerine sayılmasını 
8 - 10 bin öğretmen Yüksek Komisyondan, Hü
kümetten ve Yüce Heyetinizden talebetmefete-
dirler. Bu haklı bir istektir ve bütçeye de her 
hangi bir 'külfet getirmiyecektir. Kendileri 
Emekli Sandığına borçlanacaklar, yalnız kı
demleri sayılma durumu hâsıl olacaktır. 

Bundan evvelki bâzı sınıflarda, meslekten 
ayrıldıktan sonra dışarda geçen hizmetlerin 
3/4 ünün, bâzı ahvalde ise 4/4 ünün meslek 
içinde sayılmış gibi değerlendirilmesi hususu 
Komisyon tarafından ıkabul edilmiştir. 

öğretmenler böyle bir iddia içhılde de bu
lunmamaktadırlar. Ancak çok mâkul bir istek
leri vardır. Bu hususu Komisyonunun takdirine 
ve Yüce Heyetinde büyük anlayışına arz ediyo
rum. Saygılarımı sunarım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, arkadaşı
mızın beyanından sonra meseleye bir kere idalha 
eğilmek gerektiği kanaatindeyim. Arkadaşımı
zın taleplerinden bir kısmı emeklilik işlemine 
mütaâllik bir istektir ve bu kanunla bunun ya
pılması mümkün değildir zaten; ayrı bir kanu
nu vardır ve Emeklilik Kanununda değişiklik 
yapmak lâzımıdır. 

Talebin, ikinci kısmı da tamamen bir inti
bak meselesidir. Bu madde ile ilişkisi olmamak 
lâzımdır. Şayet arkadaşlarımız razı olurlarsa, 
meseleye olumlu bir şekilde bakmak kaydıyla, 
intibaklar mevzuu Komisyondadır, orada tetJM-
ke almakta bir mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iki bakım
dan katılmamaktadır. 

Birincisi; «Emeklilik ile ilgilidir ve ayrı bir 
kanun konusudur» diyorlar. 

İkincisi; «İntibak mevzuudur ve o madde de 
komisyondadır; bu hususu o zaman görüşürüz» 
diyorlar. 
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FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Komis
yonun bu anlayışına da teşekkür ederiz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tasarı

sının 9 ncu maddesinin «IV - Eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfı» bendine ilişikte sunduğumuz 
fıkranın eklenmesini teklif ederiz. 

Erzincan Niğde 
Hasan Çetinkaya Mevlüt Ocakçıoğlu 

«9 ncu maddenin IV ncü bendine ilâve edi
lecek fıkra : 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hiz
metine girmeden önce veya sonra özel okullar
da görev yapmış olanların bu müesseselerde ge
çen hizmetlerinin 3/4 ü memuriyette geçmiş sa
yılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerle
mesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas 
olacak şekilde değerlendirilir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 657 sayılı Devlet memurları ile 

ilgili kanun tasarısının 9 ncu maddesinin sonu
na aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

«Bu kanunun yayımından önce ilkokul öğ
retmenliği niteliğini taşıma hakkına sahibolmuş 
bulunan eğitim ve öğretim vazifesi ile görevli 
öğretmenler 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
153 ncü sayfanın IV/B nin sonuna aşağıdaki 

«d» fıkrasının eklenmesini saygı ile arz ederiz. 
d) Kandilli Observatury omunda görev ya

panlardan asistanlar 5 nci derecenin, doçentler 
4 ncü derecenin, profesörler 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Trabzon 
Mehmet Aslantürk 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

9 ncu maddesinde, (IV - Eğitim ve öğretim hiz
metleri sınıfı) başlığı altında (c) fıkrasından 
sonra aşağıdaki (d) fıkrasının eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kayseri Kırklareli 
T. Doğan Avşargü Beyti Arda 

Trabzon Gaziantep 
Oevat Küçük Şinasi Çolakoğlu 

Sivas Gaziantep 
Vahit Bozatlı Muhittin Sayın 

Zonguldak İstanbul 
Ahmet Güner Hüseyin Dolun 

İçel izmir 
Turhan özgüner Kemal önder 

Erzincan Maraş 
Hasan Çetinkaya Nejat Çuhadar 

Uşak Niğde 
Âdil Turan Mevlüt Ocakçıoğlu 

Samsun Ordu 
Mustafa Boyar Ferda Güley 

Kayseri Tekirdağ 
Mehmet Yüceler Yılmaz Alpaslan 

Kastamonu Balıkesir 
Mehmet Seydibeyoğlu Nurettin Sandıkçıoğlu 

Samsun Bitlis 
İlyas Kılıç Kenan M. Akışık 

Artvin izmir 
Naci Budak Coşkun Karagözoğlu 

istanbul İzmir 
Lebit Yurdoğlu Talât Orhon 

Manisa Denizli 
Mustafa Ok İlhan Açıkalın 
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Erzurum Kırşehir 
Selçuk Erverdi Mustafa Aksoy 

Ankara Kars 
Cengizhan Yorulmaz Turgut Artaç 

Ek (d) fıkrası : 
«Yukardaki fıkralara girenlerden evvelce 

resmî ve özel okullarda ilkokul öğretmenliği ya
panlardan, bilâhara yüksek öğrenimi tamamlı-
yarak orta ve yüksek dereceli okullarda veya 
Millî Eğitim Bakanlığının diğer hizmetlerinde 
görevlendirilenlerin, ilkokul öğretmenliğinde 
geçen süreleri, son görevlendirildikleri hizmet
lerde geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir 
kademe ilerlemesine, her üç yılı bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bunların yüksek öğrenim kurumlarında ge
çen normal öğrenim süreleri de, yüksek öğre
nimden sonraki başlangıç maaşı üzerinden borç
lanmak suretiyle emekliliklerine sayılır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AB (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır.... 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bizim verdiğimiz önerge ile bu önerge aynı ma
hiyettedir. Komisyon bunun üzerinde inceleme 
yapacağına göre ve intibak maddesi de gelme
miş bulunduğuna göre Komisyonun bunu da ge
ri alarak o maddede dikkate almasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, mahiyet itibariyle ay
nı ise ve Komisyon geri ahyorsa mesele yoktur, 
işiniz hallediliyor demektir, ama Komisyon bu 
önergeye «katılmıyorum» diyor. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Efendim, Sayın Yahşi'-
min de önergesi aynı mahiyette ise, Sayın Uğra-
sızoğlu'nun önergesine uygulanan usul içinde 
mütalâa edilmek lâzımdır. Zaten takrire katıl
madık, ama o önergeleri de tetkik edeceğiz de
dik. 

BAŞKAN — Siz, «katılmıyoruz» dediniz, 
oya sunduk ve reddedildi, ama o önergenin 
esprisi içinde başka bir teklif getirmeyi vadet-
tiniz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Olmaz böyle 
şey Sayın Başkan. O önerge oylandı ve redde-
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dildi. Şimdi bu önergeyi onunla nasıl birleşti
rirsin? 

BAŞKAN — Ahmet Bey, bu şekilde sinirli 
olarak konuşmayınız lütfen. Bu sinirlilik bana 
da geçiyor. Yorgunum zaten, sabah saat 10 dan 
beri burada oturuyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben sinirli 
değilim Beyefendi. 

BAŞKAN — Bakın Komisyon Başkanı izah 
ediyor, biraz istirahat buyurunuz lütfen. Size 
bir söz sırası da düşmüyor. Ben Komisyonun 
söylediklerine gereken cevabı da veriyorum. 
önerge sahibi de değilsiniz... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — önerge sahi
bi değilim ama hakkım vardır. Reyimi istiye-
ceksiniz biraz sonra... 

BAŞKAN — Ahmet Bey, istirham ediyorum 
böyle sinirli görüşmeyiniz efendim. Sizin bu si
nirli haliniz bana da geçiyor, zaten saat 10 dan 
beri yorgunum. Böyle sinirli konuşmayınız, baş
ka ne isterseniz, tatlılıkla yaptırın bana ama is
tirham ediyorum böyle görüşmeyiniz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — İstirham 
ederim Sayın Başkan, niçin böyle itham ediyor
sunuz beni? 

BAŞKAN — Şu anda söz hakkınız var mı 
sizin? önerge sahibi değilsiniz. Ben Komisyon 
Başkanı ile görüşüyorum, diğer bir arkadaşımız 
da talep de bulunuyor, siz ne sıfat ve hakla hi-
tabediyorsunuz, niçin konuşuyorsunuz efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hitabederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — iSayın Bayar, buyurunuz efen
dim tekrar izah ediniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, ben mese
leyi şöylece vaz'ettim: «Bu takrirde derpiş olu
nan hususları intibaklarda dikkatle ve olumlu 
bir açıdan tetkik edeceğiz.» dedim. Eğer bu, 
takririn Komisyona iadesini tazammun ediyor
sa, muamelenin öyle cereyan etmesi tarzındadır 
dileğim, ama uyguladığınız tarzda cereyan edi
yorsa, biz meseleye muttali olduk.. 

BAŞKAN — Efendim, bu takririn Komisyo
na iadesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çün
kü, 9 ncu maddeyle ilgili takrirler zaten size 
gelmiş ve siz de <bir teklif getirmişsiniz, ama bi
ran evvelki Sayın Uğrasızoğlu'nun takriri dola-
yısı itle, niçin katılamadığınızı söylediniz ve bu 
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arada, «Haklı gördüğümüz cilıet var, bu inti
bak maddesiyle ilgilidir. Onu o maddelerde geti
receğiz.» dediniz. 

Bu durumda önergeye katılıyor musunuz? 
Muameleyi ona göre yapacağım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Hayır efendim, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 

ncı maddesi «Millî eğitim hizmetler sınıfı» bölü
münün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini iarz ve 
teklif ederiz. 

ISaygılanmızla. 
iSayfa 153 madde 36 : 
4. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı : 
a) özel kanununa göre ilkokul öğretmeni 

niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin 2 nci ka
demesinden işe başlarlar, 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Kırklareli Maraş 
Beyti Arda M. Nejat Çuhadar 
Zonguldak Erzincan 

Hüseyin Baytürk Hasan Çetinkaya 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Personel Kanununun bâzı maddelerinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmar 

Madde 9. Bend IV : Eğitim ve öğretim hiz
metleri sınıfı : 

Bu sınıf, bu kanunun kapsamına giren ku-, 
rumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görev
lendirilen öğretmen, muvakkat öğretmen, eğit
men ve ilköğretim müfettişlerini kapsar. 

ıa) Özel kanununa göre ilkokul öğretmenliği 
niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk kade

mesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Ortaokul mezunu muvakkat öğretmenler 
15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

c) Eğitmenler 16 ncı derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 11 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

id) özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi ve gerekse yüksek dereceli öğretim müesse
selerimde öğretim görevini yapmak niteliğini ta
şıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

e) özel kanunlarına göre ilköğretim müfet^ 
tişliği niteliğini taşıyanlardan yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar, 1 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. Kurs mezunu ilköğ
retim müfettişleri 11 nci derecenin ilk kademe
sinden dişe başlarlar ve 3 ncü derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden, Devlet me
murluğuna girmeden önce, yurt içinde veya 
yurt dışında mesleklerini serbest olarak ifa 
edenlerle, Devlet memuriyetine ilk veya orta 
dereceli okul öğretmeni olarak girdikten son
ra, daha yüksek bir öğrenim yapmak maksa-
diyle meslekten ayrılmış olanların veyahut me
muriyetten ayrıldıktan sıonra öğretim ve eği
tim işlerinde çalışarak Devlet memuriyetine gir
miş olanlarla, (gireceklerin eğitim ve öğretim 
hizmetlerinde geçirdikleri sürenin 3/4 ü (Daha 
yüksek öğrenim görmek üzere mesleklerinden 
ayrılanların alt kademedeki öğretmenlikte ge
çirmiş oldukları sürenin tamamı) memuriyette 
geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir ka
deme ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yüksel
mesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yılı süre
si 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. Ancak, 
T. C. Emekli iSandığı ve Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi görevlerde bulunmuş olanların 
kazanılmış hakları saklıdır. Yapılacak intibak 
sonucunda, ilgililerin girecekleri dereceler, 
öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 
derecenin son kademe aylığını geçemez. 
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Eğitmenlerin her yılı bir kademe ilerlemesi, 
İler üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak 
şekilde değerlendirilerek intibakları sağlanır. 
Daha önceki yıllara ait maaşlarından kesilmi-
yen aidatları borçlandırılmak suretiyle maaş
larından kesilir. 

Madde — 11 : 
Genel alarak 18 yaşını tamamlıyanlar Dev

let memuru olabilirler. Ancak, bir meslek ve
ya sanat okulunu bitirenlerden 17 yaşında 
olanlar da Devlet memurluğuna atanabilirler. 

Madde — 32 : 
Bu maddenin »onuna : 
Ancak, karşılıklı yer değiştirmek istiyen 

ilokul öğretmenleri için aynı derece şartı aran
maz. 

Madde — 45 : 
Üçüncü fıkranın aşağıdaki şekilde değişti

rilmesi : 
Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur

ların lüzumu halinde yıllık izin sürelerinin ya-
rısnı geçmemek şartiyle çalışma süresinin üs
tünde de çalışmaları mecburidir. Fazla çalışı
lan süreler, yıllık izin süresine eklenir. 

Madde — 46 : 
Bu madde sonuna : 
Yıllık izinlerini görev mahalleri dışında ge

çirenlere gidiş - dönüş için en çok ikişer gün 
eklenir. 

BAŞKAN — Aynı önerge ile muhtelif mad
delerin tadilini istediniz her halde Sayın Yeni-
pınar? 

HÜSEYİN YENÎPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkanım, bunlar ayrı ayrı verilmişti, üze
rinde görüşmeler yapıldı. Yalnız eğitim ve öğ
retimle ilgili kısımlar mevzuulbahsolacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi o da okunmuş bulunu
yor. Sayın komisyon katılıyor mu bu önergeye? 

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

BAŞKAN — Sayın komisyon katılmıyorlar. 
Buyurunuz Sayın Yenipınar. 
HÜSEYİN YENÎPINAR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
170 000 küsur öğretmeni ilgilendiren bir 

maddenin görüşülmesi sırasında elbette ki öm
rünü bu mesleke vakfetmiş arkadaşların ko
nuşma hakları vardır, bunu takdir edersiniz. 

Bu sınıfın kapsamı, kanunun metninde; 
«Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren ku
rumlarda eğitim ve öğretim vazifesi ile gö
revlendirilen öğretmenleri kapsar.» şeklinde ifa
de edilmiştir. Halbuki, eğitim ve öğretimle 
(görevlendirilen kişiler 222 sayılı Kanunda şöyle 
sıralanmıştır : öğretmenler, muvakkat öğret
menler, eğitmenler, ilköğretim müfettişleri, 
ilköğretim müdürleri, Millî Eğitim müdürleri. 
Bunlar 222 sayılı Kanunda sarahaten zikredil
mektedir. 

Sayın Bakan, demin tevcih edilen bir so
ruya karşılık, «Eğitmenleri de öğretmenler gibi 
kabul ediyoruz» dediler. Bu sübjektif bir mü
talâa. Halbuki şurada, kanunda eğitmenler 
ayn bir sınıftır, tahsil seviyeleri ayrıdır, du
rumları ayrıdır. Bununla kabili kıyas değil, öğ
retmenlerle bir mütalâa edilemez. İlkokul me
zunu veya ortaokul mezunudurlar. Bunlar ilk
okul öğretmeni niteliğini taşıyor, gibi kabul 
ödiliyorsa 12 nci dereceden başlar. Demin Sa
yın Bakan, «öğretmenler sınıfına dâhildir» diye 
buyurdular ama, eğitmenler hakkında burada 
bir sarahat yok. 

İkincisi arkadaşlar, yönetmeliklere göre 
ilköğretim müfettişlerine idari görev verilemez. 
öğretmenler grupunda mütalâa ediliyor da (or
ta dereceli okullarda değil ilköğretim müfettiş
leri) idari görev veriliyorsa, daha evveliki yö
netmeliklerde, «İlköğretim müfettişlerine ida
ri görev verilemez» diye hüküm vardı. Hattâ, 
ücretli ders de verilemez. Kendi aktif vazifeleri 
itibariyle bunlar rehber öğretmendirler; modern 
anlayışta ilköğretim müfettişi rehber öğretmen
dir, bu kapsama girmeli. 

önergemde bu sınıfa girenleri, öğretmenler, 
eğitmenler, muvakkat öğretmenler, ilköğretim 
müfettişleri diye almışım. Çünkü, 222 sayılı Ka
nunda ilköğretimle ilgili görevler bunlardır; 
daha evvelki kanuna göre de bunlardır, bunlar 
tasrih edilmelidir. 

Kaldı ki, ilkokul müfettişlerini biz bu kay
naktan temin ediyoruz, 222 sayılı Kanunda var: 
Eğitim enstitülerini bitirenler; ikincisi, 8 yıl 
veya 6 yıl ilkokul öğretmenliğini başarı ile ya
panlar imtihanla alınır, muayyen sürelerde kur
sa tabi tuttuktan sonra ilköğretim müfettişi 
olarak tâyin edilir. 

Bu ilköğretim müfettişleri, kurs mezunu 
ilköğretim müfettişlerinin yeri neresidir, fca-
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nunıda belli değil. G-enel idare hizmetlerinde 
ise bu arkadaşlar, 13 ncü dereceden başlar, çün
kü lise diploması esas alındılına göre, «Lise ve 
ldengi okullar» diye geçer, bunlar 13 ncü dere
ceden başlar. 

Kurs mezunu müfettiş, teftiş edeceği öğret
menin bir altındaki dereceden ıbaşUyamaz, bunu 
siz de takdir edersiniz. 

Bilhassa bu hususların Komisyonca nazara 
alınmasını rica ediyorum. 

Arkadaşlar, eğitmen olarak, bugün 2 500 
kişi vardır bunlar yıllar boyu ömürlerini bu 
memlekete vakfetmiş, hakikaten çalışkan ve 
yetiştirdiği öğrencilerle başarı kazanmış kişiler
dir. Şimdi bu 2 000 kişinin reform niteliğini 
taşıyan bu kanunda eğer sosyal güvenliği te
min edilemezse, kanunun reform getirdiği id
diasında bulunulamaz. Yüz kişi ide olsa, değil 
mildir ki Devlet memurudur, onun sosyal gü
venliğinin sağlanması Anayasanın öngördüğü 
bir husustur. Bunun nazara alınması gerekir. 

Yine 222 sayılı Kanunla biz muvakkat öğ
retmenlik müessesesi ihdas etmişiz, kanunda bir 
sarahat yok. Bunların çoğu ortaokul mezunu
dur. Kanunla bu hakkı vermişiz. 15 yıl içeri
sinde alınabilir, meriyette bulunan kanunlarla. 

Yine 222 sayılı Kanunla kurs mezunu mü
fettiş alınacak, bunların yeri yok. Genel idare 
hizmetlerinde ise, nangi derece ile başlar, bun
ların sarih olarak aydınlanması gerekir. 

iSayın Bakan burada, öğretmenlere verilen 
değerin hakikaten diğer sınıflara nazaran çok 
üstün olduğunu söylediler, fakat ben bir öğret
men olarak şöyle tahsil seviyelerine göre karşı
laştırdım, gerek teknik hizmetlerde, gerek sağ
lık hizmetlerinde ve diğer sınıflarda lise ve den
gi okullarda taban olarak 12 den yukarıda... 
Bir imtiyaz görmedim. Ancak tavanda, o da 
Komisyondaki çalışmalar sonucunda, arkadaş
ların gayretleriyle 4 ncü derecenin sonuna ka
dar yükselme oldu. Onu da hesapladım, 36 yıl 
öonunda ancak oraya ulaşılabilir ki, bunu tak
dir buyururlar, bu güç şartlar altında 5 sınıfı 
okutan, ömrünü köye ipotek eden bir arkadaşm 
30 yıl yaşamasına imkân gOTemiyorum, meslek
te yok böyle bir öğretmen. 

Bu bakımdan, bu kanunla ilkokul öğret
menlerine bir imtiyaz getirilmiş olduğuna kaa-
ni değilim; teknik sınıfta lise ve dengi okullar 
vardır, 12 nci dereceden başlar. Aksinle, eğitim 

tazminatlarımız kısılarak diğer sınıflara naza
ran daha fazla mağdur edilmiş durumdayız. 

Bütün bu maruzatım sebebiyle 'önergemde 
ileri sürdüğüm bu sınıfın kapsamına eğitmen
leri, muvakkat öğretmenleri, ilköğretim müfet
tişlerini almak suretiyle bunların yerlerini tes-
bit edelim. 

İkincisi; demin de arz ettiğim gibi ilköğre
tim müfettişlerinden iki kaynaktan yetişenler 
var. Bunların da burada yerlerinin, taban ve 
tavanlarının tesbit edilmesi lâzımdır. Teftiş 
edeceği öğretmenle ayini okuldan mezun olan, 
onun ötesinde imtihan vererek ve altı ay kurs 

, görerek müfettiş olan kişiyi öğretmenden bir 
derece aşağıdan, genel idare hizmetlerinden va
zifeye başlaJtmıyalım. Böyle bir aksaklık doğa
bilir. 

Mâruzâtımın Heyetinizce nazara alınarak; 
bilhassa kapsam kisimında ve diğer tarafta eğit
menler, muvakkat öğretmenler ve müf eritişler 
durumunun önergedeki gibi dikkate alınmasını 
arz eder, teşekkür ederdim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmilyender... Kabul edilmemiştir. 

Diğeoi önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu madde

sinde tesis edilen sınıflardan 4 ncü bendi teşkil 
eden «IV - eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı» 
nm sonuna, sağlık ve teknik hizmetleri sınıfla
rında olduğu gi|bi eleman ihtiyacını karşılamak 
amaciyile konulmuş bulunan mezkûr fıkranın 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen 
ihtiyacının karşılanması ve kaybolmuş nakiarın 
iadesi bakımından da konulmasını zaruri göm
mekteyiz. 

Bu amaçla eğitim ve öğretim hizmetleri sını
fındaki hükümlerin sonuna aşağidaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet 
memuriyetine ilk veya orta dereceli okul öğret
meni oHarak girdikten sonra daha yüksek bir 
öğrenim yapmak maksadiyle öğretmenlikten ay
rılmış olanların alt kademedeki öğretmenlikler
de geçirmiş oldukları süre ile yüksek öğrenim
de geçen sürenin tamamı veya öğretmen yetiş
tiren bir okuldan mezun olanlarla daha yüksek 
!Mr öğrenim kurumundan dipHoma aldıktan son-
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ra Devlet memuriyeti 'dışımda eğitim ve öğre- I 
timle ilgili işlerde çalışmış olanların çalıştıkları 
kürelerinin 3/4 ü Devlet memuriyetinde geçmiş 
sayılarak ıbu aürenlin her yıflı bir kademe ilerle
mesi ve her üç yılı da bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde değerlendirilerek üntı'baJk et
tirilirler. I 

Millî Eğitim Bakanlığının, merkez ve taşra I 
kuruluşlariyle kurumlarında çalışanlar da bu 
hükümden faydalanırlar. 

Yukarıda gösterilen şekilde değerlendirilen 
hizmet yılı süresi 12 yuh geçemez. Bu süre yal
nız Milllî Eğitim Bakanlığı merkez ve taştfa ku
ruluşlariyle okul ve kurumlarında çalışanlarla 
çalışacaklar için kazanılmış hak sayılır. I 

Yapılacak intibak sonucunda ilgililerin girecek
leri dereceler her derecedeki okul öğretmenleri 
için tesbit edilmiş olan derecenin son kademe 
aylığını geçemez. 

T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si&oıttalar Ka
nununa tabi görevlerde bulunmuş olanların ka
zanılmış hakları saklıdır. 

Bu fıkra hükümlerinden faydalanacakların 
yüksek öğrenim (kurumlarında geçen normal sü
releri de yüksek öğrenimden sonraki başlangıç 
maaşı üzerimden ıborçlanıdıırjılnııak suretiyle emek
liliklerine sayılır. 

Çankırı Aydın 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 

BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et- I 
miyenler... »Kabul edilmemiştir. I 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
ıGörlüşülmekte olan tasarının avukatlık hiz

metleri sınıfına ait 2 nci fıkranın aşağıdaki şe
kilde değiştirlmesiM arz ve teklif ederiz. 

Ankara Edirne 
Yuisuf Ziya Yağcı Cevat Sayın 

«Bu sınıfa girecekler 9 ncu derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar I 
mı? | 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu sa
bah Makamı Âlilerinize teslim ettiğimiz önerge ile 
arkadaşımızın talebine çok yaklaşan Hr statü
yü getirdik. 10 un üçünce derecesinden bağlıya
caklar ve üç sene bekleme kaydına tabi olmadan 
bir üslt dereceye yükselecekler. Fevkalâde istis
nai bir şeydir, dengenin bozulmaması lazımdır. 
Bu itibarla katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Ka-
ibul edenler... Etmdyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclİ3İ Yüksek Başkanlığına 
Personel Kanunu tasarısının 9 ncu ımadde-

siiınlde yer alan «V - Avukatlık hizmetleri sınıfı» 
başlıklı kesimin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değişftirilmesinli öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

2 nci fıkra : Bu sınıfa girecekle^ 9 ncu de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Aynı mahiyettedir, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katıtoııyor. Buyurun 
Sayın tîlketf. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Avukatlık hizmetleri sınıfı ile ilgili olarak, 
tasan 10 ncu derecenin üçüncü kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler.» hükmünü getiriyor. 

Şimdi, bir noktayı ifade etmekte fayda var
dır. Aynı grup içerisinde bulunan, başka meslek
lerde staj ve imtihan sonunda hizmet alanlar 
için ayrı bir durum getirilmiştir. Avukatlık da 
tamamen bu nitelikte bir hizmettir. 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 15 nci maddesine göre 
avukat adayları 1,5 yıl staj yaparlar. Bunun 6 
ayını mahkemede, bir yılını da avukat yanında 
tamamlarlar. Yine aynı kanunun 25 nci madde
sine göre Baro Yönetim Kurulu bu süreyi 6 ay 
daha uzatabilir; stajı yeterli görmediği takdirde 
6 ay daha uzatabilir. Netice itibariyle, kanuni 
bir durum oluyor. Bundan sonra başarısız olmaz, 
avukat olur. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, 6 ay uzamadan 
başka diğer muamelelerin yapılması için de bir 
süre geçer, yani müracaat, tahkikat ve saire... 
Bu imtihana gelinceye kadar olan safhadır. Yar-
gıtaydan da gelen jüri üyeleri önünde avukatlık 
imtihan yapılır, iki yıl içinde beş defa imtihan 
edilir, muvaffak olamıyan avukat olamaz. Şim
di sistem bu. Bugüne kadar olan sistemde de 
staj mevcuttu, öyle ise avukatlık mesleki tıpkı 
bu kanunda öngörülen diğer meslekler gibi, ilâ
ve fıkrada görünen, «hesap uzmanları, bankalar 
yeminli murakıpları, kaymakamlar, maliye mü-
fettilşeri...» gibi durumdadır. Bu hizmet grupla
rı imtihanla geldikleri için ayrı olarak bir derece 
hak alıyorlar, 9 ncu maddenin sonundaki bir fık
ra ile. Burada avukatlarla bunlar arasında en 
ufak bir fark yok, eğer bir fark varsa, avukat
ların lehine bir fark vardır. Çünkü bu okudu
ğum unvanlarda staj yapanlar maaş almakta
dırlar, avukat ise bütün bu staj ve imtihan süre
since kırk para almaz, kendi kesesinden harcar. 

Bu fıkrada sayılan, hesap uzmanları, banka
lar yeminli murakıpları, kaymakamlar, maliye 
müfettişleri, bütün bunlar hem para alırlar, hem 
kıdemlerine sayılır ve hem de özlük haklarına 
ilâve edilir; ondan sonra da imtihandan geçtik
leri için ayrı bir statüye tabi tutulurlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ilk tasarının 
9 ncu maddesinin son bölümünün (b) fıkrasında, 
«tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim 
dallarında doktora yapanlara ve stajını başarı 
ile tamamlıyarak avukatlık sıfatını kazananlara 
bir derece yükselmesi uygulanır.» hükmü vardı. 
Bu, «iki kere iki dört eder» kadar açık bir haki
kattir. Yani, böyle bir kanun yaparken Anaya
sanın eşitlik prensibinden - ki, bu, Anayasada 
olmasa bile hayatın ve hukukun genel prensibi
dir. - ayrıldığımız zaman bu işlerin içerisinden 
çıkamayız. Derece yükselmesi tanıyorsak, hepsi
ne birden tanırız, derece tanımamak gerekiyor
sa hiçbirisine tanımayız. Bunun adı «eşitlik» -
tir, bunun adı halk arasında söylenen «düğün -
bayram» dır. Herkesle gelir, «düğün - bayram» 
deriz. 

Komisyondan rica ediyorum; bu açık durum 
karşısında önergemize iltifat buyursunlar ve ger
çeği kabul etsinler. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı
ğım daha önce beyan etti. önergeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlsr... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının 9 ncu maddesiyle 
değiştirilen 657 sayılı Kanunun 36 ncı madde
sinin beşinci bendinin 2 nci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

«Bu sınıfa girecekler 9 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyette bir 
önerge reddedilmiş olduğu cihetle bunu ayrıca 
muameleye koymuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu maddesi

nin avukatlık hizmetleri sınıfına ait 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
ve teklif ederiz. 

«Bu sınıfa girecekler 9 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.» 

Ordu Sinop 
Orhan Vural Hilmi İşgüzar 

Bursa İzmir 
Sadrettin Çanga Talât Orhon 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Bu da aynı mahiyettedir, ön
ce reddedilmiştir, binaenaleyh yeniden muame
leye koymaya lüzum yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu madde

sinin avukatlık hizmetleri sınıfına ait 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bu sınıfa girecekler 9 ncu derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Rize Aydın 
H. Basri Albayrak Yüksel Menderes 
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Aydın 

Kemal Ziya öztürk 
Erzurum 

Cevat önder 
Diyarbakır 

Hasan Değer 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 
izmir 

Ali Naki Üner 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Muğla 
Adnan Akarca 

İçel 
Hilmi Türkmen 

Sakarya 
Vedat önsal 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Evvelce reddedilmiş olan öner
ge ile aynı mahiyettedir. Yeniden muameleye 
koymaya lüzum yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu maddesi

nin avukatlık hizmetleri sınıfına ait 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Bu sınıfa girecekler 9 ncu derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Nevşehir Kars 
Hüsamettin Başer İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Bu da aynı mahiyettedir efen
dim. Bu itibarla işlem görmüyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, müsaade eder
seniz bu madde ile ilgili ve evvelcede arz etti
ğim gibi tümü 112 önergeyi bulan ve geride ka
lan din hizmetleri, emniyet hizmetleri, yardım
cı hizmetler ve müşterek hükümlerle ilgili olan 
kısımları yarın sabah 10 dan itibaren devam 
edeceğimiz birleşimde görüşelim. 

Evvelce almış olduğumuz karar gereğince 
saat 19 da Birleşimi tatil edeceğiz. Şimdi bun
lardan her hangi birisine başlarsak ya yarım 
kalmak veya pek müspet sonuç vermiyen bir 
uzatma gibi yola gitmemiz gerekecektir. 

Bu itibarla yüksek müsaadelerinizle görüş
meleri yarına bırakacağım. 

Bu arada yarın saat 15 te Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılacağını 
yüksek bilgilerinize sunarım. 

Yarın sabah, 8 . 7 . 1970 Çarşamba günü 
saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,40 

»o^< .«.. 





Millet Meclisi 
Gündemi 

121 NCÎ BlRLEŞÎM 

7 . 7 . 1970 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
XI 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN tŞLER 
X 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında îıalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 ar
kadaşının, 14 . 7 . 1963 gün ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Komis
yonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 200) 
(Dağıtma tarihi : 25. 6.1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




