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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısının komisyon tarafın
dan yeniden tedvin olunan 9 ve 67 nci madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 12,58 de ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ordu 
İsmail Arar Memduh Ek§i 

Kâtip 
İSiirt 

Zeki Çeliker 
İkinci Oturum 

1657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücret

lerine dair kanun tasarısının komisyon tarafın
dan yeniden tedvin olunan 43 ncü maddesi ka
bul olundu. 

Kanun tasarısının komisyona geriverilen di
ğer maddeleri henüz komisyondan gelmediği 
için Birleşime saat 15,20 de yarım saat ara ve
rildi. 

Üçüncü Oturum 
Kanun tasarısının komisyonda bulunan mad

delerinin yeniden tedvini için komisyon tarafın
da mehil istenme üzerine; 

9 . 7 . 1970 Perşembe güm. saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 
Kâtip Kâtip 
Siirt Erzurum 

Zeki Çeliker Naci Gacıroğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-

maz'm, Antalya'da çıkan ileri Gazetesinde ya
yımlanan «A. P. ti Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair sözlü soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/148) 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun, Afyon ilinin Bolvadin ilçesine bağlı 
bir köyün başka yere nakline dair yazılı soru 
önergesi, tmar ve iskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/258 ) 

2. —' Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, boykota katılan öğretmenler hakkında 
alman cezai kararların durdurulmasına dair 

yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/259) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı bir 
köye su deposu yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/260) 

4. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in, 
pamuk üreticilerine verilen kredilerin yüksel
tilmesi ve pamuk taban fiyatlarının tesbitine 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/261) 

5. — Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Aydm'in Germencik ilçesine bir lise açılmasına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/262) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Ooş-

kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/313) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/314) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma ISaati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 
KÂTİPLER — Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 123 noü Bir- leşimîni açıyorum, müzaikereye başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gündem dışı söz verilmesinin şimdilik 
mümkün olmadığına dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
Ata Topaloğlu ve Sayın Memduh Ekşi arka
daşlarımız, Ordu'da meydana gelen müessif 

olaylar dolayısiyle, gündem dışı söz istemişler
dir. Ancak, bu kanunların bitimine 'kadar gün
dem dışı söz verilmemesi hususunJda daha önce 
alınmış olan prensip kararı muvacehesinde, her 
iki arkadaşıma söz veremiyeceğim, özür dilerim. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, alın
mış karar gereğince 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanunun maddeleri üzerinde müza
kere cereyan etmişti. Bu arada, 9 ncu madde 
üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önergeleri
nin 112 adedinlden 100 ü okutulmuş, Yüce Mec
lisin oyuna sunulmuş, bu arada 6 önerge dikkat 
nazarına alınmak kaydiyle komisyona gönderil
miş, diğer 6 önerge ise komisyon tarafından tet
kik edilme talebi üzerine komisyona havale 
edilmiş bulunmaktaydı. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, «gündem dışı söz' vermeme karan alındı» 
dediniz... 

BAŞKAN — Prensip karan, Meclisin kararı 
yok. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Takdir Sa
yın Başkanlığa aittir, böyle bir karar yoktur. 

BAŞKAN — Evet, kendi aramızda alınmış 
karardır. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın... 
Komisyon değişiklik önergeleri muvacehe

sinde 9 ncu madde üe ilgili yeni metni getirdi 
mi?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (iSakarya) — Takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını; mü
saade ederseniz, 9 ncu madde uzun bir madde
dir. Bu bakımdan Komisyon tarafından değişik
liğe uğrıyan yeni 9 ncu madde metnini ağır bir 
tempo içinde okutacağım. Arkadaşlarımın elle
rinde basılı metinlerdeki 9 ncu madde üzerinde 
tetkikat yaparak değişikliğin hangi fıkralarda 
vücud bulduğunu tesibit etmelerini rica edece
ğim. 

9 ncu maddenin Komisyon tarafından hazır
lanmış bulunan metnini okutuyorum. 

Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğişitirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 
Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
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çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağı
da gösterilmiştir. 

1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 

yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve bu kanunla tesbiJt edilen diğer sınıflara gir-
miyen Devlet memurlan Crenel İdare Sınıfını 
teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 

ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
11 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

!b) Ortaokul ve denigi okullar mezunu olan
lar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlar
lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 
nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kuramlarda 

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 meslekî dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sa
yılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen 
memuru, tekniker, teknisyen ve emsali teknik 
unvanlara sahibolup en az orta derecede mes
leki tahsil görmüş bulunanlar teknik hizmetler 
sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim gören

ler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe baş
lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okul
lardan mezun olanlar ile 3437 ve 9 . 5 . 1969 ta
rihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi ye

tiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yük
sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlar
dan mühendis ve mimar sıfatını almış olanlar 
10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden ise başlar
lar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre
nim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenlerden 
Devlet memurluğuna girmeden önce yurt için
de veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak 
veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde ça
lışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek is-
tiyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden 
Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç 
fıkralarında sayılan müesseselerde geçen müd
detin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü top
lamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürele
rin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı 
bir derece yükselmesine esas olacak şekilde de
ğerlendirilir. 

Bu şekilde değerleindirilecek hizmet yılı sü
resinden 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 kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış haklan saklıdır. 

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

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf sağlık hizmetlerinde (Hay/an sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 
tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi 
Devlet memurları ile bu hizmet sahasında çalı
şan yüksek öğrenim görmüş ebe, hemşire, sağ
lık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, biyolog
lar, psikologlar, diyetçiler, sağlık mühendisi, 
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sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, 
köy ebesi, hemşire yardımcısı, (fizik, tedavi, 
lâboratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen tek
nisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve top
lum sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık memuru, 
sağlık savaş memuru ve benzerleri sağlık perso
nelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin 

ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci dere
cenin 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 yükselebilirler. 

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 yüksek öğrenim gör
müş olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hiz
metine girmeden önce yurt içinde veya yurt dı
şında mesleklerini serbest olarak veya resmî ve
ya Özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyet
ten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışılarak yeni
den Devlet memuriyetine girmek istiyenlerin 
sağlık hizmetlerinde geçen süresinden Devlet 
hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkra
larında zikredilen müesseselerde geçen müddetin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı me
muriyette geçmiş sayılarak bu üsrelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri
lir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde gec,en süre 12 yılı 
geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada 
kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. O. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına 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 öğrenim hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurum

larda eğitim ve öğretim vazifesi ile görevlendiri
len öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) özel kanuna göre ilkokul öğretmenliği 

niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk kade
mesinden 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 niteliğini 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 görevi yapanlar 
10 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe başlar
lar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, do
çentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci de-
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

V - Auvaktlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına 

göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı 
ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetki
sini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 

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

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

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

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 nci derecenin ilk kademesinden, imim - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci 
derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve Kur'an 
kursu öğrenmeleri 10 ncu derecenin, vaiz ve 
müftüler 7 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 
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b) İmam - hatip okulunun birinci devresi
ni bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 
4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) tmam - hatip okulunun ikinci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fa
kültelerden 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 müfettişi, emniyet âmiri ve emniyet 
müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış 
emniyet mensubu Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, orta

okul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve bunlardan polisler 
8 nci, komiser muavinleri, komserler, başkomi-
serler, emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 
7 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlar
lar ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son 
kademesine, komiser muavinleri, komiserler, 
ibaşkomiserler, emniyet müfettişleri, polis mü
fettişleri ve emniyet âmirleri 6 nci derecenin 
son kademesine (kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işle başlarlar ve bun
lardan polisler 7 nci, komiser muavinleri ve ko
miserler 6 nci, başkomiserler ve emniyet âmir
leri 5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdü
rü sıfatını kazanmış emniyet mensupları 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, mü
racaat sahiplerimi karşılamak ve yol göstermek, 
hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ışıltıma 
'işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını 
yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya 
tedavi kurumlarımda hastaların ve hastanelerim 
temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yap

mak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hiz
metleri gibi amahizmetleıre yardımcı mahiyette
ki görevlerle her kurumun özel bünyesine göre 
ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lü
zum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli 
bulunanlardan 4 ncü maddenin (c) bendimde 
tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 nci derecenin ilk ka
demesinden başlar ve 11 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
ıa) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi 

okulları bitirdikten sonra, memuriyete ginhıeden 
önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan meslekî 
öğrenim görenlere bu öğrenimlerimi başarı ile 
tamamladıkları her yılı için bir kaideme ilerle-
mesli uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
'Sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yük
sek öğrenimüstü uzmanlık öğrenimi görenlerin 
başarı ile tamamladıkları her öğrenim yılı için 
bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanhk belgesi 
alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora ya
panlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğ-
renilmüstü uzmanlık öğrenimi tamamlayanlara 
bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla, diğer öğre
nim dallarında doktora yapanlara ilM kademe 
ilerlemesi uygulanır. 

d) Teknik hiiametler ve sağlık hizmetleri sı
nıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğ
renilin gerektiren yüksek okullardan mezun 
olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik hiz
metler ve ısağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıldan 
fazla yüksek öğrendim gerektiren yüksek okul
lardan. mezun olanların 5 yılı aşan başarılı her 
öğrenüm yılı için bir kademe ilerlemesi uygu
lanır. 

e) Mesleke özel yarışıma sınavına tabi tutul
mak suretiyle alınan, bakanlık müfettiş yardım
cıları, ımaiyet memurları, dışaşleffii meslek me
murları, maliye hesap uzman yardımcıları ve 
bankalar yeminli murakıp yardımcılarının özel 
yeterlik sınavı yöneltmelMerine göre yapılacak 
yeterlülk sınavımda başarı gösteretrek müfettiş, 
kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıp
lığa, dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri 
Bakanlığımca sınavla geçilmesi şart koşulan bir 
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dereceye atanmaları esnasında ve bir defaya 
mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir de
rece yükselmesi uygulanır, 

f) Devlet memuru iken girişteki öğrenim de
recelerimden bir üst derecedeki öğrenimi tarmam-
lıyamlar bu üst öğrenim derecesi içim 36 ncı mad
dede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş 
kadro bulunduğu takdirldie bu kanunun 68 nci 
(maddesinde yazılı derece yüksekmeısinde süre 
kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere 
atanabdilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) bemd-
leriınıdeki hükümler sakindir. 

g) Sınıfların giriş derecelerimin ileri kade
melerimden işe başlıyanılarla yukarıM (a), (b), 
(c) ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine kade
me ilerlemesi uygulananların, kademe ilerleme
sinle tekabül eden süreleri 68 nci maddede derece 
yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen süre
lerim hesabında ayrıca değerlendirilir. 

Bu kamunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıf
ları mensuplarından Yasama Meclislerimde asli 
ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, 
derece, intibak ve diğer bilûmum özlük hakla
rının kullanılmasiyle ilgili yetkiler, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları
na adltir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 9 ncu 
maddenin Komisyon tarafından düzeltilerek ve 
değiştirilerek hazırlaman yeni metnli Yüce Meclis 
huzurunda okutulmuş bulunmaktadır. 

Simidi, Komisyon tarafından talebedilmiş ve 
dolayısiyle Komisyona havale edilmiş bulunan 
önergeler var. Omların muamele görüp görmedi
ğini önerge sahiplerinden soracağım. 

Sayın Komisyon, bunlardan filhal katılıp 
katılmadığınız önerge var mı? 

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

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karaaslan, 
bir şey mi söyliyeceksiniz? 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — öner
gem vardı ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — O önergenizi okutacağım, dik
kat nazarına alınmamışsa... 

Buyurunuz Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, gerek yukardaM komisyon çalış
maları sırasında, gerekse Mecliste bu tasarının 
müzakeresi sırasında Hükümete iki ayrı za

manda iki sual tevcih etmiştim. Bu suallerden 
birisi; kamu hizmeti gören şoförlerin bu tasa
rının sınıflandırılmasında hangi sınıf içinde 
mütalâa edileceği merkezinde idi. Aldığım her 
iki cevap da tatminkâr olmadığı gibi, komisyo
nun değiştirerek getirdiği ve şimdi okunan me
tinde bunların yerini bulamadım. 

Halbuki elimde, Başbakanlık Devlet Perso
nel Dairesi Başkanlığının 18 . 6 . 1970 tarih, 
sayı H. 2/746 Devlet Personel Dairesi Başkanı 
Niyazi Akı imzasını taşıyan bir yazı vardır. 
Burada, Türk kamu hizmetindeki «Şoförler 
Sendikası Genel Başkanlığına» hitaben yazıl
mış olan bu yazının sonunda «Yazılarınızdan 
dairemizin faydalandığını ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki müzakereler sırasında Hü
kümet görüşleri arasında ayrıca yer verileceği
nin bilgi edinilmesini rica eder, saygılarımı su
narım» denilmektedir. 

Bu cevap ve onların almış olduğu yer hak
kında komisyon bize cevap verirlerse minnettar 
kalacağını. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Okudukları vesika hakkın
da bilgi vermem tabiî mümkün değil, bizim 
yetkimiz dâhilinde olan bir husus değildir. 

Şoförleı genel idare hizmetleri sınıfı için
dedir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Şaym Baş

kan, 9 ncu madde hakkında verdiğimiz önerge
lerde talebettiğimiz husus Adliye personelinin 
de bu kademe ilerlemesinden veya derece yük
selmesinden istifade ettirilmesi hakkında idi. 
Bu husus kabul edilmedi ve komisyon maddeyi 
tadil etmek üzere geri aldı ve gelen yeni mad
dede de bunların olmadığını görüyoruz. Bun
ların durumu ne olacaktır? 

Bunlann çalışmalarının esasında fazla çalış
ma vardır, 3005 sayılı Kanuna göre fazla çalış
maları her ay vâkıdır. Bu fazla çalışmalar na
zarı itibara alınacak ve tasarının 67 ve 45 nci 
maddelerindeki fazla çalışma mahiyetinde gö
rülebilecek midir? Bu maddelerdeki durum, 
«âmirinin gerekli gördüğü hallerde izin verilir» 
esprisine girecek midir? Adliyede âmir kimdir? 
Fazla mesai yapılması halinde yıllık izne ilâve 
yapılması, Adliye personeli için bahsolabilecek 
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midir? Olursa, 3005 sayılı Kanun kapsamı için
de, bunun ne surette ayarlanaibiîeceğini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bu madde faz
la mesaileri tanzim eden bir madde değildir. 
Aslında biz tümü üzerinde de müzakere yap
mıyoruz, 9 ncu maddeyi müzakere ©diyoruz. 
Zatıâlinizin buyurduğu sualler tahmin ediyo
rum, fazla mesaileri öngören maddeler üzerin
de genişliğine müzakere konusu olacaktır. Ama, 
komisyon buna rağmen cevap verecek ise ver
sinler. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Tamamen ifade buyurduğu
nuz gibi telâkki edilmek lâzımdır Sayın Baş
kanım. 

Fazla mesai karşılığında verilecek izne mü-
taalük madde, henüz karara bağlanmadı. Yü
ce Meclisin kararına iktiran ettiği anda orada
ki statülerin, arkadaşımızın bahsettiği personel 
için de cari olacağının izahtan vareste olması 
lâzımdır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şimdi Adli
ye personelinin fazla çalışmalarını bu 67 ve 
45 nci maddelerdeki fazla mesai kapsamında 
görebilecekler midir, yoksa bu ayrı mı müta
lâa edilecektir? 

BAŞKAN — Efendim, komisyon başkanı 
bu konu geldiği zaman gerek izinler yönünden 
ve gerekse fazla mesai yönünden meseleyi tek
rar tartışacağız, diyor. Peşin angajmana girmi
yor, her halde. 

Buyurunuz Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Dün öğleden 

önce yapılan oturumda bir önerge ile din hiz
metlerinin (B) ve (0) fıkralarında 1 ve 2 nci 
devre imam - hatiplerin başlangıç derecesi 13 
olarak kabul edildiği halde bu okunan metinde 
bunu göremedim. Bunun hikmeti nedir anlamak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayar. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, sayın arkadaşımı
zın bu beyanından manzum olmadığı kanaatine 
vardım. Bilâhara o takrire atfen o fıkralarda 
yaptığımız değişikliği Yüce Meclis benimsedi ve 
mesele Meclisin karan ile bu tarzda gelmiştir. 
Bilâhara arkadaşlarımızın takriri dikkat naza
rına alındı ve bu takrire müsteniden biz fık-
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ralan tekrar yazdık din sınıfı için, o takririmiz 
Yüce Heyet tarafından kabul edildi. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — (A) fıkrasın

daki müftü ve vaizlerle ilgili derece 8 den 
7 ye indirildi, sadece burası oylandı. (B) ve (O) 
fıkraları oylanmadı. Meclisin kabul ettiği hu
sus burada dün oylanmadı, zabıtlarda da var
dır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Maddenin 
tümü oylandı, fıkraları oylanmadı. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, zatıâlini
zin vermiş olduğu önergeden sonra komisyon 
meseleyi tetkik etmiş, yeniden bu meseleyi dün 
esasa bağlamış ve Yüce Meclisin huzurunda 
oya sunulmuş ve komisyonun önergesi kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Efendim, 

9 ncu maddenin son kısmında, (E) fıkrasında; 
«Mesleke özel yarışma sınavına tabi tutulmak 
suretiyle alman bakanlık müfettiş yardımcıla
rı, maiyet memurları, Dışişleri meslek memur
ları, maliye hesap uzmanları yardımcıları...» 
v. s. gidiyor... 

Halbuki, aynı okuldan mezun olup, aynı 
şartlarla sınava giren birçok müfettiş yardım
cıları, müfettişler vardır. Bunlar niçin dikkate 
alınmamışlardır? Dikkate alınmıyacak mıdır, 
yoksa başka bir yerde mi alınacaktır? Meselâ 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde de aynı durum 
vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu mese
leye şu zaviyeden bakmak lâzımdır. Evvelâ ka
nun tekniği bakımından mesele mahlûldür. ik
tisadi Devlet Teşekkülleri hu kanuna geçici 
maddelerle girmişlerdir. Yani, malî ve sosyal 
hükümlerinden isifade edeceklerdir, kendi ka
nunları çıkıncaya kadar. 

Arkadaşımızın derpiş ettiği husus kendi ka
nunlarında şüphesiz dikkat nazarına alınabilir. 

Bu meselede bir başka önemli faktöre de 
işaret etmek lâzımdır; Devlet hayatımızda bir
takım yan hizmetler var ki, bir Personel Ka
nunu bu yan hizmetlere akını ve talebi teşvik 
etmemelidir. Bunlardan bir kısmı müfettişlik
tir, murakıplıktır, hesap uzmanlığıdır, falan. Bu 
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bölüme fevkalâde cazip unsurlar getirebilirse-
niz, o zaman Devletin ideal kadrolarına yetiş
miş insan bulmak faktörünü bir ölçüde zede
lersiniz. İyi bir personel rejiminde bu husus
larda da dikkat etmek lâzımdır. 

Arkadaşımızın sualinin spesifik cevabı, ken
di özel kanunlarında düşünülmek lâzımdır, 
tarzında olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan, buyu
run^ 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Personel kanunu tasarısının 151 nci say
fa, «II-Teknik hizmetler sınıfı» başlığı altın
daki metnin son kısımda, «Yukardaki (d) ve 
(e) fıkralarına girenlerden...» diyerek bir inti
bak mevzuundan bahsetmektedir. 

153 ncü sayfaya geçtiğimiz vakit, «III - Sağ
lık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sı
nıfı» başlığı altındaki metinde de yine bir ev
velkine uygun olarak «Yukardaki fıkralara gi
renlerden Devlet hizmetine girmeden önce...» 
diyor ki bunların hepsi ve geri kalan sürenin 
3/4 ü toplamının intibak ettirileceği hakkında 
bir beyan var. 

Dün komisyonla yaptığımız müzakerede, 
«burada bir haksızlık vardır, telâfisi gerekli
dir.» beyanında bulunmuşlardı. 

Biz, bu memlekette istihdam politikasının 
arz ve talebi muvacehesinde sağlığı da sanayi 
kadar önemli görüyoruz. O itibarla, sağlık sı
nıfında ilkokul mezununun da, ortaokul, lise 
mezununu da, dört yılı da, beş yılı da aldığı 
halde, niçin teknik öğrenimde fen memuru ve 
tekniker okullarından mezun olanlar geri bı
rakılmıştır?. 

Biz, ilkokula kadar, ortaokula kadar, liseye 
kadar bir şey istemiyoruz, fakat hiç olmazsa 
fen memuru ve tekniker okullarından yetişen
lere bu imkân tanınmalıydı. Bugün Devlet kad
rosunda çalışan teknik elemanlar içerisinde fen 
memuru ve teknikerlerden çok kıymetli kimse
ler vardır. Sayın (komisyon lütfen bu hususa ce
vap versinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu tasa
nda teşvik edici faktörler, unsurlar daha çok 
tedarikinde müşkülât çekilen meslek mensupla
rı için düşünülmüştür; birinci faktör budur. 

Teknik eleman isitihdamında büyük prob
lem mühendis ve yüksek mühendis kısmındadır. 
Bu cihetle mesele bu şekilde tedvin olunmuş
tur. 

Sayın Başkanım, ayrıca önemli bir mahzu
runa işaret edeyim Sağlık Bakanlığı için mese
le bir başka formül ile halledilebilir. Sağlık 
Bakanlığında bu ameliyeyi yaparken hastaba
kıcı ve hemşirenin nerede çalıştığı malûmdur; 
hastaneden başka bir yerde çalışması mümkün 
değildir. Ama, teknik personel içerisinde tada-
dedilen zümreler için mesele bu kadar disiplin
li değildir. Böyle bir disiplin içinde mütalâa 
edilmek imkânı yoktur. O itibarla fıkra doğru 
tedvin edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyu
run. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kanım, «VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı» baş
lığı altındaki metnin sonunda sayın komisyon; 
«4 ncü maddenin (c) fıkrasında tadadedilenler 
kapsam dışıdır», demektedir. 

1 nci anadde tedvin edilirken, ikinci ben
dinde kapsam dışı kabul edilmemişti. Burada 
tadadedilen sınıflar bu kapsamın içinde midir, 
dışında mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, müteaddit defalar 
bu suallere mâruz kaldık, teyidettim efendim, 
zabıtlara da geçmiş vaziyettedir: 4 ncü madde
nin (c) fıkrasındaki yazılı şartlan haiz olan ki
şiler bu kanun kapsamında değildir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, şim
di bâzı değişiklik önergeleri Riyasete veril
miştir. Komisyon tarafından bu önergelerin ha
vale edilmesi talebi üzerine Riyaset önergeleri 
komisyona havale etmişti. 

Şimdi anlıyorum ki, bâzı arkadaşlanmız 
önergelerinin dikkat nazarına alınmadığı mü-
talâasiyle okunmasını ve oylanmasını istiyor
lar. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — öner
gemi izah sadedinde söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Gayet tabi, Önergenizi izah sa
dedinde söz de alacaksınız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kifayet var
dı, konuşamaz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
önergeleri okutup arkadaşlarımızın haklarını 
vermemiş gerekir. Bâzı önergeler burada okun
duktan sonra muameleye konmamış, oylan
mamış vaziyette. Onlar üzerinde önerge sahip
lerinin müdafaa yetkisi vardır, Meclisin de bu 
hususta bir kararının sâdır olması gerekmekte
dir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurursanız kolaylık olması 
için arz edeyim; arkadaşlarımız hatırlarlar M; 
burada önergelerin tamamı »okundu ve müda
faası alındı, toptan önergeler komisyona gön
derildi,. Müdafaa şekli yoktur, arkadaşlarım 
beni mazur görsünler, önergelerin müdafaaları 
yapılmıştır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Doğru
dur, önerge müdafaası yoktur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
gesi üzerinde milletvekili daima mutasarrıftır. 
Binaenaleyh, önergesi okunduktan sonra şayet 
komisyon «bu önergeyi bana havale edin» de
mişse, önerge üzerinde Meclisin oyu lâhik ol
mamış durumdadır. Binaenaleyh, önergenin tek
rar Yüce Meclisin oyuna arzı gerekmektedir. 

Şimdi, buna göre, bâzı önergeler var ki, 
okunmuş, «dikkat nazarına alınma» kaydiyle 
komisyona havale edilmiş, komisyon ıona uy
muş, metni getirmiş, ama, bâzı önergeler var 
ki komisyon uymamış. Arkadaşlarımız diyor ki, 
bizim önergemiz okundu, bunu taMben komis
yon, «önergeyi bana gönderin» dedi, üzerinde 
Meclis tasarruf etmeden, oyunu izhar etmeden 
komisyon aldı. 

Şimdi, komisyon, bu önergeleri dikkat na
zarına almak kaydiyle metni getirmemiş olabi
lir. O zaman Meclisin hüviyetini, Meclisin bu 
husustaki irade beyanını bilmemiş durumdayız. 

Daha önce verilmiş olan ve komisyonun ta
lebi üzerine komisyona havale edilmiş bulunan 
bir önergenin, Yüce Meclis huzurunda okutup 
oylamasını yapacağım. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» nun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının 9 ncu maddesine aşağıdaki (f) fıkrasının 
eklenmesini arz ve teklif ederiz : 

Madde 9. — (f) fıkrası : 
Vali, vali muavini ve kaymakamlardan 8 ve 

7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o 
kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâ
ve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademenin gösterge ra
kamına ilâve edilecek 200 ve bucak müdürleri
nin derece ve kademeleri ne olursa olsun aylık
larına ilâve edilecek 50 rakamından sonra bulu
nacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonun
da elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

Sivas 
Enver Akova 

Diyarbakır 
Necmettin Gönenç 

Erzurum 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Sakarya 
Yaşar Bir 
Malatya 

Fethullah Taşkesenlioğlu Ahmet Karaaslan 
Muş Manisa 

Nimet Ağaoğlu Süleyman Çağlar 
Çanakkale Hakkâri 

Zekiye Gülsen Ahmet Zeydan 
Sivas Adana 

Kadri Eroğan Cavit Oral 
Kırklareli Gaziantep 

Hasan Korkut Mehmet Lûtfi Söylemez 
Kars Diyarbakır 

İsmail Hakkı Alaca Abdullâtif Ensarioğlu 
Çanakkale Kütahya 

Kemal Bağcıoğlu Fuat Azmioğlu 
Nevşehir Kırşehir 

Hüsamettin Başer Mustafa Kemal Güneş 
Kırşehir Kocaeli 

Oevat Eroğlu Sabri Yahşi 
Ağrı Muğla 

Nevzat Güngör Ahmet Buldanlı 
Bingöl Rize 

Mehmet Bilgin S. Zeki Köseoğlu 
Hatay Çanakkale 

Halil Akgöl Mesut Hulki önür 

«Madde 9. — (f) fıkrası : Vali, vali muavini 
ve kaymakamlardan 8 ve 7 nci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara, o kademenin gösterge 
rakamme ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü ka
demelerde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o kademe
nin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 ve bu-
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cak müdürlerinin derece ve kademeleri ne olur- I 
sa olsun, aylıklarına ilâve edilecek 50 rakamın
dan sonra bulunacak sayının belli katsayı ile 
çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
tutularak yapılır.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, eğer 
yanılmıyorsam bir başka önerge daha var, Sa
yın İhsan Kabadayı ve Vefa Tanır tarafından 
verilmiş bu önerge de tıpatıp aynı görünüyor. 

Öyle midir efendim? 
VEFA TANIR (Konya) — Evet efendim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Efen

dim, dikkatli okursanız arada bir fark olduğu
nu görürsünüz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başka
nım, dün bu konu aynı şekilde Komisyona gi
derken şöyle bir mütalâa beyan etmiştim ve 
Komisyon da buna uymuştu zannediyorum. 

Bu bir tazminat mahiyetindedir. 14 ncü mad
dede tazminat esprisi kabul edilmeden bu yolda 
lehte veya aleyhte oy kullanmak doğru değil
dir. Çünkü, bu önerge kabul edildiği takdirde 
bu kanunla tazminat esprisi peşinen girmiş ola
caktır. «Valilere, kaymakamlara verilsin» veya 
«verilmesin» şeklinde değil, eğer bu espri kabul 
edildiği takdirde ben de «verilsin» diyeceğim. 

O itibarla 14 ncü madde evvelâ konuşulur,, 
tazminat esprisi Meclis tarafından kabul edildi
ği takdirde o zaman bu madde oylanır. Zanne
derim geri alınırken buna uyularak geri alındı. 

BAŞKAN — Usul yönünden «bu madde mün
derecatına değil de, bu meselenin 14 ncü mad
de müzakere edilirken görüşülmesi gerekir» de
nirse, bu önergeler bu maddeyle ilgili olarak ora- I 
ya atıf yapılır ve oraya gönderilir. Buyurun Sa- I 
yın Bakan. 

Sayın Bakan, bir ricam olacak, müsaade I 
ederseniz, Sayın Kemal önder'in, ifade ettiği I 
husus, kanun metninde dikkat nazarına alınması I 
gereken bir husus. Zira Sayın önder, «bu 9 ncu 
madde münderecatmda bunu incelemek usulen I 
gerekmez. Komisyon lâyık görürse bu önergeyi I 
14 ncü maddede tazminat mevzuu görüşülürken 
müzakereye alalım» derler. 

Şimdi, bu usul meselesini halledersek çok da
ha rahatlık çekeriz. Çünkü, «Meclisin reyi bu I 
hususta lâhik olursa, o zaman 14 ncü maddede- I 
ki müzakere güçleşir» derler. Bu husus, dik- I 
kat nazarına alınması gereken bir keyfiyet. Bu- | 
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na da eğer cevap lütfederseniz daha memnu
niyet verici olur. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Onu arz edecektim Sayın Başkamm. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kemal ön
der arkadaşımızın temas ettiği konu gayet önem
li bir konudur ve sözleri de doğrudur. Huzuru
nuzda görüşülen tasarının esprisinde, anapren-
sibinde tazminat yoktur. Bunu, mütaaddit defa 
Maliye Bakanınız olarak Hükümet adına, tasan 
görüşülmeye başlamadan önce ve görüşülmeye 
başladıktan sonra da arz ve izaha çalışmışımdır. 

Şimdi, böyle olunca tasarı tek ücret esasını 
getiriyor, bütün yan ücretleri kaldınyor. Sebe
bini birçok defa izah ettim. Bu tasarı, ücretler
de «aleniyet» esasını da getiriyor. Sadece kendi 
bünyesinde bâzı müesseseler koymuştur: Mah
rumiyet zammı, işgüçlüğü ve riski, tedarik güç
lüğü zammı ve fazla çalışma ücreti gibi, ödeme
ler getiriyor. Bunun dışında bu tasarıda tazmi
nat esprisi yoktur, tazminat prensibi yoktur. 

Türkiye'de halihazırdaki tatbikatta, takdir 
edersiniz ki, maaştan çok tazminat vardır. Çe
şitli tarihlerde çıkan çeşitli kanunlarla çeşitli 
memuriyetlere tazminatlar verilmiştir. 

Biz, bu tasarıyla bu hercümerci de kaldır
mak istedik. Sayın önder'in hakkı vardır. Eğer 
bu tasarıyla tazminat verilecekse bir tek yerde 
kalmaz bu, arkadaşlanm. Tasannm âkibetiyle 
ilgili bir meseleyi konuşuyorsunuz. 

Bu takdirde, «fevkalâde önemli bir konu üze
rindesiniz» demektir. Yani, Devlet Personel Ka
nununun âkibeti, bu tasanda tazminat olacak 
mıdır, olmıyacak mıdır, tasannm akıbeti buna 
bağlıdır. Evvelâ bu prensibin konuşulması lâ
zımdır. Prensibi zedeliyen yegâne hüküm, Plân 
Komisyonunda yapılan bir değişikliktir. Komis
yon üyeleri muhterem arkadaşlanm bunu hatır
larlar; bu değişikliğin sonuna kadar karşısında 
olmuşumdur. Hükümet adına Maliye Bakanınız 
olarak bunun, tasanyı temelinden sarsacağını 
sonuna kadar ifade etmişimdir. 

Şu halde, Sayın önder'in fikrine uygun ola
rak, evvelâ şu prensip meselesi halledimeli, pren
sip meselesiyle birlikte tasarının akıbeti belli 
olmalıdır. Binaenaleyh, Komisyon, Sayın ön
der'in mütalâalarını mâkul karşılıyorsa ve be
nim şu mütalâalanmı mâkul karşılıyorsa ya bu 
önergeleri 14 ncü madde ile birlikte konuşulma-
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sini Başkanlıktan istemelidir, yahut da §imdi 
görüşülen maddeyi geri almalı ve evvelâ 14 ncü 
maddeyi görüşmelidir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla

rım, ortaya bir durum çıkmıştır. Esas itibariyle 
bu önergenin oylanmasından evvel «Tazminat 
hükmünü kapsayan önerge 14 ncü maddede ba
his konusu olmalıdır.» denmektedir. Eğer, taz
minat meselesinin dışında 9 ncu maddenin 14 
ncü madde ile yakın bir irtibatı görülmezse bu 
önergeleri 14 ncü maddenin müzakeresinde ele 
alabilirsiniz, orada işleme tabi tutabiliriz ve 
9 ncu maddeyi bu şekilde muameleye koyabiliriz. 
Fakat, irtibatlı olarak düşünülüyorsa, o zaman 
müsaade ederseniz, şimdilik 9 ncu maddeyi ih
mal edelim ve 14 ncü maddeyi intaç ettikten 
sonra tekrar 9 ncu maddeye avdet edelim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir talepte bu
lunun ki, o talebi derpiş edelim. Konuşmanız sı
rasında bir talepte bulunun, biz o talebi Yüce 
Meclisin oyuna sunalım ve meseleyi ona göre 
halledelim. Yani, bu tazminatlara ilişkin önerge
lerin muameleye konulmasına lüzum olmaksızın 
9 ncu madde salimen ve bütünüyle Yüce Mecli
sin oyuna arz edilebilecek bir durumda ise, o 
zaman 9 ncu maddenin muamelesini bitirebili
riz ; yok, «14 ncü madde ile çok yakinen irtibatı 
vardır, önce 14 ncü maddenin görüşülmesi ge
rekir» derseniz, 9 ncu maddeyi bir müddet ih
mal ederiz, takdim tehir yaparız ve 14 ncü mad
deyi öne alırız. 

Bu konuda ©ayım. Demir, buyurun. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başka

nım; 657 sayılı Kanunun 43 noü maddesi, ya
na 14 ncü madde ile değiştirilen. 43 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası kaldırılmış ve bâzı ilâve
ler yapılmıştır. Bu, aslında fbu tasarıya ekli 
(1) sayılı cetveli gösteren ve bunu belirgin (bir 
hale getiren maddedir, bu bir. 

İkincisi; bunun istisnaları sayılmaktadır. 
Bu fair ödenek veya tazminat tarzında mütalâa 
edilen bir istisna değildir, Hükümet tasamsın-
ıda. Hükümet tasarısında bunu bir tazminat 
Itarzmda mütalâa etmek mümkün değildir. Bu, 
36 mcı maddede yazılı genel idare sınıfında hiz
met verenlerin 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü 

derecelerine inhisar etmek üzere, Devlet için 
taşıdığı önem ile memuriyetin yönetim sorumlu
luğu dikkat nazarına alınmak suretiyle ve Ba
kanlar Kurulu karariyle 1 000 + 50, 100, 150 
ve 200 ilâvesini öngören bir maddedir. 

Oysa 9 ncu madde ile ilgili önergeler ve ile
ride, daha ileride bulunan maddelerle ilgili ko
nu, hâkimlerle ilgili konu bundan tamamen ay
rıdır. 14 ncü madde bir başka hususu getirmek
tedir. Arkadaşlarımızın verdikleri önergeler
de belirttikleri tazminat veya ödenek sistemi 
ise bir başka hususu ilgilendirmektedir. İkisi 
birbirinden aynıdır, önce Hükümet, kendi ta
sarısında öngördüğü ve lüzum gördüğü, zaru
ri gördüğü bu 1 000 + 50 - 200 leri bir fbaş-
ıka gerekçe üe getirmiştir. Bunun gerekçesi 
aynıdır. «Devlet için taşıdığı önem ve yönetim 
sorumluluğu» demiştir, gerekçesinde. 

Şimdi, «Bunlan beraber mütalâa edelim ve
ya 14 ncü maddeyi bitirdikten sonra bunu gö
rüşelim» şeklindeki bir beyanın anlamı yoktur, 
'benim kanaatimce. 14 ncü madde, kendisine 
has bir maddedir, tamamen aynlık taşıyan Ibir 
maddedir. 14 ncü madde görüşülür, konuşu
lur, kabul edilir, değiştirilir. Ayn bir konu
dur. önergeler ayrı ayn mütalâa edilir, ama 
komisyon önergeleri alır, daha ilerideki mad
deler üzerinde bulunan önergelerle yanyana 
mütalâa etmekte fayda görür. Ona bir diyece
ğimiz yoktur ama 14 ncü madde üe bunlan 
(birleştirmek için hiçbir haklı sebep görmemek
teyim, sayın Başkanım. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Danışman, 'buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RlPKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım; biz 
de Sayın önder'in fikrine uygun olarak, 14 ncü 
maddenin 9 ncu madde ile yakın ilişkisi bu
lunduğu kanaatindeyiz. Bu bakımdan 14 ncü 
maddenin görüşülmesinden sonra 9 ncu mad
denin ele alınmasını talebediyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
AHMET ŞENER (Trabzon) Bu konuda 

söz istiyorum, sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanun tedvin edilirken 9 ncu madde öne 

I alınmış ve orada hizmet sınıflarını tadadettik-
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ten sonra diğer maddelere aynı paralelde hü
kümler konulmuştur. Böylece 9 ncu maddeden 
sonra bu hizmet sınıflarına göre maddeler sıra
lanmıştır. Aslında, sayın Maliye Bakanı ve sa
yın komisyon (sözcüsünün ifade ettiği gibi de
ğildir. Hizmet sınıflan tesbit edildikten son
ra 14 ncü madde ile ilgili (bir konu varsa ora
da mütalâa edilir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Şimdi mesele, aslında şuradan çıkıyor; o 
noktaya parmak basmanızı önemle rica edece
ğim; verilmiş bulunan bir önerge vardır. Bu 
önergenin Yüce Mecliste oya sunulması, ıbu 9 
ncu maddenin müzakeresi sırasında mı olsun 
veya 14 ncü maddenin müzakeresinde mi olsun, 
diye bir plâtformda münakaşa mevcut. Bunu 
lütfen dile getirin 

AHMET ŞENER (Devamla) — Haklısınız, 
Sayın Başkan. Ben de aynı fikre iştirak ediyo
rum. Ancak, burada Sayın Bakan sarahaten 
«14 ncü maddede zikredilen vazifelere ilâve edi
len zaitlerin bir tazminat olup olmadığı keyfi
yeti evvelâ oylansın ve tesbit edilsin. Ondan 
sonra 9 ncu madde görüşülsün» dediler. Böyle 
söylenmiştir, bendeniz öyle anlamış, öyle duy
muşumdur. 

Ben de derim ki, öyle değildir. Aslında 
9 ncu madde vazifelere göre sınıflan tesbit et
miştir. 14 ncü madde 9 ncu maddeden evvel gö
rüşülmez. 9 ncu madde evvelâ görüşülür, karara 
bağlanır, ondan sonra 14 ncü ve ondan sonraki 
maddeler görüşülebilir. 

Saygılanmı arz ederim. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is

tiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, lehte mi, 
aleyhte mi? 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Lehin
de, daha doğrusu üzerinde. 

BAŞKAN — Yalnız, muhterem arkadaşla
rım, şunu Yüce Heyetinize arz ederim; gayet 
tabiî 9 ncu madde ile 14 ncü madde elbette bir
takım değişik hüviyetler altında gelmiş ki, mad
de numaraları dahi değişmiş, 9 ncu madde ayrı, 
14 ncü madde ayrıdır. 

Biz, şimdi bir önerge okuttuk. Bu önerge 
9 ncu madde içinde mi muameleye konsun, yok
sa tazminatları tesbit eden 14 ncü maddede mi 

muameleye konsun, asıl bunun tartışmasını ya
pıyoruz. Buna göre mütalâanızı rica edeceğim. 

Buyurun, Sayın özdenoğlu.. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
9 ncu madde 14 ncü madde ile hiçbir irtibatı 

olmaksızın müstakillen Yüce Heyetiniz önünde 
müzakere edilebilir ve oylanır. 

14 ncü madde ile bunun hukukî ve fiilî bir 
ilişkisi bulunmadığı, okunduğu zaman sarih ola
rak gözüküyor. 14 ncü madde, «Yönetim sorum
luluğu ve Devlet için taşıdıklan önem göz önün
de bulundurulmak suretiyle 1 000 + 50, 100, 
150 ve 200 lük göstergeler tesbit edilir.» diyor. 

Şimdi soruyorum Sayın Hükümetten ve çok 
değerli Maliye Bakanından, bu göstergelere ta
raftar değiller mi? Bu göstergeleri Hükümet 
getirmiştir, komisyon tasvibetmiştir ve böylece 
Yüce Heyetiniz huzuruna gelmiştir. 

Şimdi, olsa olsa göstergelerin bir tazminat 
olup olmadığı konusu tartışılabilir, arkadaşla
rım. Ama göstergeler; Devlet memurlarının 
1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü kademelerdeki Dev
let memurunun sorumluluk ve yetki esasına gö
re kendilerine Hükümetçe verilmesi kabul edil
miş olan bir tazminattır. Yani, Hükümet bizzat 
tazminatı 14 ncü madde ile getirmiştir, arkadaş
lar. Aksini iddia edebilirlir mi? Bu açık ve se
çiktir. 

Şimdi, Sayın Önder arkadaşıma katılmak 
imkânı yoktur. 9 ncu madde, yani değerli bir 
arkadaşımızın şimdi getirmekte olduğu (f) fık
rası halinde 9 ncu maddenin sonuna eklenme
sini istediği, vali, kaymakam ve bucak müdür
lerine verilmesini talebettiği tazminat esas iti
bariyle 14 ncü maddenin ilk derecelerindeki 
memurlara göstergelerle verilmektedir. İstirham , 
ederim, açık olalım. Bu meselenin gizli tarafı 
yok. 

Şimdi, burada mı görüşülsün, orada mı görü
şülsün? 

Değerli arkadaşlanm; 14 ncü madde gelme
den 9 ncu madde üzerinde müzakereye devam 
edilebilir ve ilâvesi istenen bu (f) fıkrası da ek
lenebilir. Hiçbir hukukî mâni yoktur. 

Ama, benim naçiz kanaatime göre 91 nci 
maddede, yani hâkimlerin tazminatı konusunu 
getirmiş olan ek madde görüşülürken vali, kay
makam ve bucak müdürlerine verilmesi iste-
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nen tazminatın orada görüşülmesinin hukukan 
daha makul olduğu inancındayım. Aslında bu 
teklif, 9 ncu maddeye (f) fıkrası olarak, eklen
mesini öngören bu teklif; 14 ncü madde Yüce 
Heyetinize gelip, prensibin halline varılmadan^ 
14 ncü maddenin 9 ncu madde ile hiçbir ilişkisi, 
hiçbir hukukî rabıtası olmaması dolayısiyle ve 
ayrıca Sayın önder arkadaşımın «14 ncü mad
de 9 ncu madde ile çelişki halindedir» şeklin
deki beyanına katılmaksızın, 14 ncü madde 
Hükümet tarafından getirilmiş bir tazminat, 
gösterge yani, tazminat maddesi halinde bundan 
tamamen müstakil olarak görüşülmesinde bir 
mahzur olmadığı kanaatindeyim. Çünkü, bu 
14 ncü madde, aslında gösterge ifade ediyor. 
Hükümet bu madde ile bir nevi tazminat geti
riyor. öyle ise... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Kabul edilme
di o. 

ŞtNASt ÖZDENOĞLU (Devamla) — Başka, 
ayrıca görüşülmesinde hiçbir mahzur yoktur. 

9 ncu maddeye bir (f) fıkrası ilâvesi şek
linde gelmiş olan teklifin 14 ncü madde ile as
lında bir ilişkisi yoktur. Binaenaleyh, müstaki-
Uen görüşülebilir kanısındayim. Ama, asıl görü
şülmesi lâzımgelen vesile, arz ettiğim gibi, hâ
kimlere tazminat verilmesine mütedair hüküm
le birlikte görüşülmesinin uygun olacağı kanı
sındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çok değişik ifade kullandınız 
Sayın özdenoğlu. Bu sefer siz de 91 nci made-
ye atıfta bulundunuz. 

Sayın Uğrasızoğlu, aleyhte mi, lehte mi, 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, 14 ncü maddenin görüşülmesinden son
ra görüşülmesi gerektiğini müsaade ederseniz 
bir kaç cümle ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NEBÎL OKTAY (Siirt) — Efendim ben de 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Siz aleyhte mi istemiştiniz? 
NEBÎL OKTAY (Siirt) — Madde üstünda 

efendim. 
BAŞKAN — Yani, «9 ncu madde görüşülür

ken bu önerge görüşülsün» diye mi görüşecek
siniz, yoksa aksi tezi mi müdafaa edeceksiniz? 

NEBİL OKTAY (Siirt) — 14 ncü madde ile 
ilgili. 

BAŞKAN — 14 ncü madde ile irtibatlı ola
rak görüşeceksiniz. Söz hakkınız var, iki aleyh
te, iki lehte söz veriyorum. Lehte iki kişi ko
nuştu, iki aleyhten birisi burada. 

Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli üyeler; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerini değiştiren önümüzdeki tasarı, Sa
yın Bakanın ifade buyurduğu gibi, personel reji
mi içerisinde yan ödemeleri, tazminatları, ek 
görevleri tamamen kaldırmak suretiyle ücret 
rejimine aleniyet getiren, tek ücret sistemi ge
tiren bir tasarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, mesele şu : 
Bir önerge verilmiş, bu önergeyi oya koyaca
ğım. Bu maddenin münderecatmda mı oya ko
yacağım, 14 ncü madde üzerinde mi? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bir giriş yapmak lâzım, meseleyi 
ele alabilmem için. Benim de ifade tarzım bu. 
Zaten onu söyliyeceğim, Sayın Başkan. 

14 ncü maddede, komisyon raporunda ifade
sini bulan metne göre, bir görevin Devlet için 
ifade ettiği önem ve sorumluluk derecesine gö
re, ( + 5 0 ) ilâ (+ 200) oranında, miktarlarında 
bir ek ödenek verilmesi maaşların dışında ön
görülmektedir. Bu bir prensiptir. Bütün 1 nci, 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü sınıf memuriyetler için ön
görülmüş olan bir sistemdir. Bu sistem, bu ta
sarının içerisinde yalnız 14 ncü maddede ted
vin edilmiştir, dayanağı budur. Şayet, bu rejim 
uygulanırken her hangi bir sınıfa 50 veya 200 
lük bir ilâve icabediyorsa 14 ncü maddede da
yanağını bulacaktır. 

Şimdi arkadaşlarımız iddia ettiler. «9 ncu 
maddede teklif edilen önergedeki husus ile 
14 ncü madde arasında hiçbir ilişki yoktur» 
dediler. Yani, bunu bu şekilde söyliyebilmek 
kolaydır ama, hakikaten buna inanmak da çok 
güçtür. Çünkü, hiçbir dayanağı yok, bir man
tığı yok. Peki, o halde şimdi her hangi bir me
muriyet için + 50 ilâ + 200 sistemini kabul 
edeceğiz. 

Neye göre bunu kabul edeceğiz? Bu 50 niçin 
40 değildir, 60 değildir veyahut da 200 niçin 
210 olmasın, başka bir şey olmasın? Çünkü, bu
nun dayanağı 14 ncü maddede yazılıdır. 14 ncü 
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maddeye dayanarak böyle bir teklif yapılmış
tır. Binaenaleyh, 14 ncü maddede derpiş edilen 
bu sistem, bu prensip kabul edilmek suretiyle 
ancak, + 50; 100; 150; 200 lük bir sistem ka
bul edilebilir. Arkadaşlarımız o takdirde başka 
bir şey teklif edebilirlerdi, edemiyorlar. Başka 
bir teklif yoktur muhterem arkadaşlarım. 

Dikkat buyurursanız, + 50 ilâ + 200. 91 nci 
maddede teklif edilen de gene 4- 50 ilâ + 200 
dür. Yani, her ikisi de 14 ncü maddeye dayan
maktadır. 14 ncü maddedeki bu + 50 ve + 200 
sistemi olmamış olsa idi teklif neye göre yapı
lacaktı? Arkadaşlarımız o zaman her hangi bir 
fikre dayanmıyacaklardır. Halbuki pekâlâ 14 
ncü maddedeki rakamlara dayanarak, oradan 
ilham alarak tekliflerini yapmaktadırlar. Bina
enaleyh, Hükümet ve Komisyon gayet yerinde 
beyanda bulunmuştur. Bu sistemi, bu prensibi 
evvelâ kabul etmemiz lâzım ki, buna göre 
+ 50 ilâ + 200 sistemine dayanalım ve kabul 
edebilelim. Onun için mantıkî yol budur, haki
kî yol budur. Bu sebepten dolayı 9 ncu madde
nin, 14 ncü madde kabul edildikten sonra görü
şülmesi gerekir. Hukukî ve mantıkî yol budur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Oktay, siz de bu tezi mi 

savunacaksınız? 
MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — 9 ncu 

madde oya konulsun ondan sonra. 
BAŞKAN — Hayır yani, 14 ncü maddenin 

önce görüşülmesi, daha sonra bu 9 ncu madde
nin oya sunulması 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — Orta
lamasının görüşmesini yapacağım. 

BAŞKAN — Onun üzerinde veremem söz, 
özür dilerim. Ortalama görüş yok da onun için 
Sayın Oktay. 

Aleyhte var mı efendim? 9 ncu maddeden 
evvel 14 ncü madde görüşülsün. 

MEHMET NEBlL OKTAY (Siirt) — Aleyh
te istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay. 
TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Üç aleyhte 

olmuyor mu, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır ikinci oluyor. 
MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; üzülerek ifade 
etmek isterim ki, Personel Kanunu tasarısının 
müzakeresi, müspet olmaktan çok uzak bir mü
zakere şeklini almıştır. 
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Partiler olarak âdeta, «seçmene selâm» ve bir 
«açık artırma» yarışının içerisine girmiş bulu
nuyoruz. Devletin imkânları nedir, bütçe im
kânları nedir? Personel Kanununun getirdiği 
sistem, hesap nedir Bunu katiyen düşünmüyo
ruz. Seçmene selâm olsun.... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Usul dışın
da konuşuyorsunuz. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Devamla) — 
Usul içerisinde konuşuyorum. 

Seçmene selâm olsun da Devletin imkânları 
ne olursa olsun, varsın Devlet yatırımları lav-
sun, milyonlarca vatandaş işsizlik içerisinde kıv
ransın, Personel Kanununun malî portesi var
sın % 400 artsın... Bu tutumun içerisine girmiş 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, şimdi biz bura
da usul meselesini müzakere ediyoruz. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, 320 tane önerge ver
miş bulunuyoruz, önergeler okunduğu zaman 
önerge sahiplerinin 3/4 ünün bu Mecliste hazır 
bulunmadığını müşahede etmekteyiz. Ama, 
9 ncu madde mi evvel görüşülsün, 14 ncü mad
de mi evvel görüşülsün. Muhalefet olarak da, 
iktidar olarak da bütün partiler müspet bir 
tutumun içerisinde değildir. Bir arkada? önerge 
veriyor, bir parti önerge veriyor, çıkıyor şu 
kürsüde müdafaasını yapıyor, 15 kişi hasır de
ğil. Önergenin reddedileceğini bile bile, «seçme
ne selâm» olsun diye çıkıyor burada 20 defa ko
nuşuyor. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, tekrar rica edi
yorum usul meselesini müzakere ediyoruz. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yüzbinlerce memur, 
milyonlarca vatandaş Personel Kanununun akı
betini endişe ile beklemektedir. Bizim Personel 
Kanununun akıbetini bir çıkmaza sokmaya hak
kımız yoktur. 9 ncu madde mi evvel görüşülsün, 
14 ncü madde mi evvel görüşülsün, bunlar te
ferruata dayanan şeylerdir. 9 da evvel görüşü
lebilir, 14 ncü de evvel görüşülebilir. Bununla 
biz zaman kaybından başka müspet hiçbir iş 
yapmamaktayız. 

Bizim kanaatimiz odur ki, 14 ncü madde, 
gösterge üstü bâzı ödemeler getirmiştir Perso
nel Kanununa. 9 ncu madde temel bir madde-
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dir. İdarecilerle ilgili çeşitli önergeler veril
miştir. Bunun bir kısmı 9 ncu maddeye, bir kıs
mı 14 ncü maddeye taallûk etmektedir. Bütün 
bu önergeleri, bir arada toplayıp gösterge üstü 
ödemeler tanıyan 14 ncü maddede görüşmek ve 
bu meseleyi halletmek mümkündür. 

G. P. olarak benim istirhamım, birçok me
murun endişe ile beklemekte olduğu Personel 
kanunu tasarısının müzakeresinde, «seçmene se
lâm» prensibinden ayrılalım, müspet bir tutu
mun içerisine girelim ve bu Personel Kanunu
nun akıbetini çıkmaza sokmıyalım. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve G. P. sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okut
muş bulunduğum bir önerge üzerine bir arkada
şım, «tedvinde bir noksanlık, bir kusur olma
sın» mütalâasiyle bu önergenin 9 ncu madde ye
rine 14 ncü madde müzakere edilirken işleme 
tabi tutulmasını talebetti. Talep üzerine mese
leye vuzuh verebilmek için, tereddütleri izale 
edebilmek için usulî tartışma açtım ve bu arada 
muhtelif görüşleri aldım. Haddizatında bu öner
ge 9 ncu madde içinde mütalâa edilmeyip de 
14 ncü madde içinde mütalâa edilebilecek kabi
liyette görülürse orada. Yok, «onunla irtibatı 
yoktur, 9 ncu madde münderecatmda meseleyi 
halledebiliriz, önergeyi bu maddede oylayın» 
derse Yüce Meclis, ona göre muamele yapaca
ğım. 

Şimdi, lehte, aleyhte görüşleri aldım. Saym 
Salih Zeki Köseoğlu, Halil Akgöl, Mehmet Bil
gin, Ahmet Karaarslan, Enver Akova, Fahri 
Uğrasızoğlu ve muhtelif imzaları taşıyan öner
geyi biraz önce okuttum. Bu önergenin, 9 ncu 
maddenin müzakeresi sırasında muameleye kon
masını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Bu önergenin, 9 ncu madde şimdi müzakere 
edilip karara bağlanıyor, 9 ncu madde müzake
resinde oya sunulması hususunu oya sunmuyo
rum, oya sunulabilecek kabiliyet arz ettiği hu
susunu usul bakımından oyunuza sunuyorum. 
(«Anlaşılmadı» sesleri) 

Anlaşılmadı mı? Muhterem arkadaşlarım, 
şimdi bu önergeyi muameleye koyacağım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muameleye 
koymayın efendim. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımız da «bu, 
önergeyi 9 ncu maddede muameleye koymayın, 
14 ncü maddede koyun» diyor. 

Şimdi, bu önergenin 14 ncü madde görüşü
lürken muameleye tabi tutulması hususunu, ay
kırı olduğu için, oyunuza sunuyorum. 14 ncü 
madde müzakere edilirken muameleve tabi tu
tulmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu önerge ve buna mümasil tazminat öner
gesi 14 ncü madde görüşülürken müzakere edi
lecek. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — önce 
9 ncu madde görüşülsün, ondan sonra 14 ncü 
madde görüşülsün. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, her
kes kendi kafasına göre Başkanlığa bir talepte 
bulunursa, bu işin içinden çıkılmaz ki. Sizin ka
dar kanunun teknik yönlerini biz de tetkik ve 
takibediyoruz. Rica ediyorum efendim, vuzuh 
vermek istiyoruz, kanunun en iyi şekilde çık
masını temin etmek için uğraşıyoruz beyefendi
ler, rica ederim. Biz usulcüyüz. Siz maddi muh
tevada bulunuyorsunuz. Maddi muhteva bizi 
alâkadar etmez. 

Saym Komisyon Başkanı, 9 ncu maddenin, 
şu anlam dâhilinde, 14 ncü maddeyle irtibatı 
olmaksızın görüşülmesine devam edebilir mi
yiz? 

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

BAŞKAN — Ederiz. 
Verilmiş bulunan diğer önergeleri okutuyo

rum. Rica ederim dinliyelim, takibedelim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun de

ğişiklik tasarısının 9 ncu maddesinin 8 nci ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Enver Turgut 

8. Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, mü
racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek 
basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama 
yapmak veya yaptırmak, kurumlarda ko
ruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahiz-
metlere yardımcı mahiyetteki görevlerle her 
kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahi-

— 132 — 



M. Meclisi B : 123 9 . 7 . 1970 O : 1 

yette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yar
dımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanları kap
sar. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeyi 
dikkat nazarına aldınız mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ SA
YAR (Sakarya) — Aldık efendim. Bu önerge
deki bâzı unsurları komisyon metnine ithal et
tik. Komisyon metni ihticaca salih hale gelmiş
tir, efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi burada mı?.. Yok. 
Bir başka önerge daha var, onu da okutuyo

rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun deği

şiklik tasarısının 9 ncu maddesinin 8 nci bendi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Enver Turgut 

8. Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, mü
racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 
basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak 
veya yaptırmak, kurumlarda koruma ve muha
faza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı ma
hiyetteki görevlerle her kurumun özel bünyesi
ne göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ih
dasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa 
ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (c) 
bendinde tanımlananların dışında kalanları 
kapsar. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeyi 
de dikkat nazara aldınız mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet efendim. Madde mün
derecatına girdi. 

BAŞKAN — Madde münderecatına girdi 
diyorsunuz. 

önerge sahibi Sayın Enver Turgut?.. Yok. 
Bir başka önerge var ,onu da okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 ncu maddenin (e) fıkrası maddi hata ola

rak yanlış tabedilmiştir. Aşağıdaki şekilde de-

zeltilmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Bütçe - Plân Komisyonu Başkanlığı 

Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tutul

mak suretiyle alınan Bakanlık müfettiş yardım
cıları, maiyet memurları, dışişleri meslek me
murları, maliye' hesap uzman yardımcıları ve 
bankalar yeminli murakıp yardımcılarının özel 
yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak 
yeterlik sınavında başarı göstererek müfettiş, 
kaymakam, başkâtip, hesap uzmanı ve yeminli 
murakıplığa atanmaları sırasında 8 nci derece
den göreve başlatılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, bu önerge dikka
te alınarak bizim takdim ettiğimiz fıkra tanzim 
olunmuştur. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Kemal Yılmaz?.. Yok. 
Bu haliyle, daha önce Komisyon tarafından 

talöbedillip, komisyona havale edilmiş bulunan 
Önergeler bitmiş durumda. 

Şimdi, geçen birleşimde milletvekili arkadaş
larımız tarafından verilmiş olup da, Yüce Heye
tin oyuna sunulmuş ve «dikkat nazarına» alın
ma kaydı ile Komisyona havale edilmiş bulunan 
önergelere sıra gelmiştir. 

Sayın Turhan özgüner, sizin bir önergeniz 
vardı, Komisyon dikkat nazarına almış mı efen
dim? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 4 tane öner
gem vardı efendim, hangisi acaba? 

BAŞKAN — «657 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesini öngören kanun tasarl
ısının 9 ncu maddesinin (Yukarda sayılan sınıf
lara gireceklerden) başlığını taşıyan bölümdeki 
1 ve 2...» 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bunu nazarı 
dikkate aldı efendim. 

BAŞKAN — Alındı. O halde bunu muamele
den kaldırıyoruz. 

Sayın Baha Müderriısoğlu, zatıâlinizin ver
miş olduğu önerge Komisyonca bu 9 ncu madde 
metnine geçmiş mi efendim? 
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BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Bir 
tane «Biyologlar» vardı, o geç/ti. Onun dışında 
«sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfı» başlıklı bölümün (c) fıkrası ile ilgili bir 
önergem vardı, o geçmemiş. 

BAŞKAN — 1 önergeniz mi var, 2 önergeniz 
mi var? 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — 2 
önergem var. 

BAŞKAN — önergenizin birisinde, 9 ncu 
maddesinin «sağlık hizmetleri ve yardımcı sağ
lık hizmetleri sınıfı» serlevhasından sonraki pa
ragrafta; «... ebe, hemşire, sağlık memuru, sos
yal hizmet mütehassısı...» dan sonra «psikolog
lar» dan evvel «biyologlar» kelimesinin konma
sını istiyorsunuz. 

Bu konmuş mu efendim? 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — O 

kondu efendim. 
BAŞKAN — Kaldırıyorum muameleden. 
Sayın Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez'de bu 

«psikologlar ve diyetçiler» arasına «biyologlar» 
in konmasını istemişlerdir. Bu alınmış. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Nazara alındı efendim. 

BAŞKAN — Muameleden kaldırıyorum. 
'Sayın Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, Bahir 

Ersoy tarafından imzalanmış bir önergede, «Li
se ve dengi teknik öğrenim gördükten sonra fen 
memuru ve tekniker okullarından mezun olan
larla, 3437 sayılı Kanuna göre tütün eksperi ye
tiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar, 4 ncü de
recenin son kademesine kadar yükselirler.» 

AHMET SAKIP HtÇERÎMEZ (Ankara) — 
Dikkate alındı, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kaldırıyorum muameleden. 
iSayın Nuri Bayar, sizin 2 önergeniz var. Bu 

önergeler okunmuş, Yüce Meclisçe kabul edil
miş. Sizin tarafınızdan verilmiş olduğuna göre 
f iHhal de kabulü mutazammın. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (Sakarya) — Son metne de geçti zaten. 

BAŞKAN — Son metne de geçti. O halde bu 
iki önergenizi muameleden kaldırıyorum. 

iSayın Münir Daldal'ın bir önergesi var. 
Sayın Daldal, sizin vermiş olduğunuz bir 

önergede (c) fıkrasının şöyle değiştirilmesini 

istiyorsunuz. «Yüksek öğrenim görmüş olanlar 
10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 
bunlardan polisler 7, komiser muavini ve komi
serler 6, başkomiserler ve emniyet âmirleri 5, 
emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını 
kazanmış emniyet mensuplan 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.» 

Bu, Komisyonun son okutulmuş bulunan de
ğişik metninde dikkat nazarına alınmış mı efen
dim? 

MÜNÎR DALDAL (îzmir) — Alındı efen
dim. 

BAŞKAN — O halde muameleden kaldırıyo
rum. 

Sayın îlyas Kılıç'm bir önergesi var. «Yük
sek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar. Polis, komiser 
muavini, komiser, başkomiser...» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Daldal'm takririyle 
aynı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette. 
Sayın îlyas Kılıç? Yok. Dikkat nazarına 

alındığı için muameleden kaldırıyoruz. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Ko

misyondan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Efen

dim, burada 9 ncu maddenin «sağlık hizmetleri» 
bölümünde adlî tıbda çalışan profesör doktor 
ve doktor arkadaşların isimleri yok. 91 nci mad
denin ek geçici 7 nci maddesinde de isimleri 
yok. Acaba bunlar oraya mı, buraya mı dâhil. 
Hiçbir yerde isimleri yok. Komisyonun açıkla
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bunu daha önce soracaktınız. 
Çünkü, şu anda bütün önergeler okutulmuş, 
ayrı ayrı hepsi muamele görmüş ve madde Ko
misyondan geldiği şekilde oya sunulacak hale 
geçmiş. Aslında maddeler üzerinde müzakere 
açılmasının sebebi de bu. Bunlar daha evvel ter
sim edilecek, ona göre önergeler verilecek. Var
sa değişik bir tarafı düzeltilecek. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, oylanacak 
ihale geldiyse bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Evet. 112 önergenin hepsi mu
amele gördü. Başka önerge kalmadı. Buyurun. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sağlık hizmetleri ve yardım
cı sağlık hizmetleri sınıfının - bizim verdiğimi.? 
son madde metni - (e) fıkrasında «5 yıl ve daha 
fazla öğrenim görmüş olanlar» m, «yüksek öğ
renim görmüş olanlar» tarzında değişikliğe ^âbi 
tutulması lâzım. Bir zühul olmuş. Oraya bir 
«yüksek» girmesi lâzım. Yani; «5 yıl ve daha 
fazla» dan sonra bir «yüksek» kelimesi girecek. 

BAŞKAN — III şifromen başlığını taşıyan 
yani «saflık hizmetleri ve yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfı» başlığını taşıyan paragrafın ($} 
fıkrasında : «5 yıl ve daha fazla öğrenim gör
müş olanlar» deyiminin, «5 yıl ve daha fazla 
yüksek öğrenim görmüş olanlar» şeklinde oku
nura ova konulmasını istiyorsunuz. 

PT,ÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 
uzun bir görüşmeden sonra nihayet oya sunula
cak hale gelmiş bulunan 9 ncu maddenin, bira? 
önce komisyon, tarafından. düzeltiHmiş, değişti
rilmiş şekilde okutmuş oMu^mn muhtevasını 9 
ncu madde olarak Yüce Hevetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ncu madd« 
Komisyonun okutulmuş bulunan bu değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

14 ncü madde hazır mı Sayın Komisyon Baş
kanı? 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, simdi 
14 ncü maddenin Komisyon tarafından değisti-
rillerek. düzeltilerek getirilmiş bulunan metnini 
okutuyorum. Lütfen arkadaşlarım tasan met
nindeki. 14 ncü maddeyle mukayese etsinler. 

«(a) bendi. 1 nci fıkra : 
36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 

2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil bâzı görevler 
için. ilffili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu 
ve Devlet, için. taşıdıkları önem ^öz önünde bu
ttun durulmak suretiyle derecelerde işgal pdile-n 
kademelerin gösterge rakamlarına 50. 100. 150 
veya 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulu
nacak gösterge rakamları üzerinden ödeme ya
pılabilir. 

(a) bendi 4 ncü fıkra : 
'Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 

rakamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler 

memurlar için terfi bakımından müktesep hak 
sayıllmaz.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 14 ncü 
madde Komisyon tarafından bu şekilde düzen
lenmiştir. 

Şimdi 14 ncü madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergeleri var. O değişiklik öner
geleri daha önce komisyon tarafından talebe-
dilmiş ve komisyona havale edilmişti. Bu öner
geleri ayrı ayrı okutup Yüce Heyetin oyuna su
nacağım. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Verilen deği
şildik önergeleri üzerinde konuşmalar yapılacak 
diyorsunuz. Halbuki, gerek benim, gerekse Meh
met Çelik'in verdiği iki önerge vardır. Bunlar 
14 ncü maddenin kapsam dışına bırakılmasına 
dairdir. Bu itibarla en menfi önergeden başlan
masında yarar olduğu kanaatindeyim. Arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. Usulen en aykırısı mua
mele görecek. 

Siz tasarıdan 14 ncü maddenin tamamen çı
karılmasını istiyorsunuz. Okutuyorum : 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — 14 ncü 
madde üzerinde müzakere açacak mısınız Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Hay hay. Konuşma arzu ediyorsa
nız buyurun. 14 ncü madde değişik şekilde gel
miştir, gayet tabiî müzakereye tabi. Buyurun 
Sayın Uğrasızoğlu. 

Yalnız bir dakika Sayın Uğrasızoğlu, bura
da 14 ncü madde üzerinde söz istiyenllerin listesi 
var. Ona göre söz verelim. 

14 ncü madde üzerinde söz istiyentterin isim
lerini okuyorum. Sayın özgüner, Sayın Ocak-
'uoğlu, Sayın Arslan, Sayın Çetinkaya, Sayın 
CJoskun Karaocözoğlu, Sayın Ali Rıza Uzuner, 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Salih Aygün. 

'Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Bas-

V n , spyn arkadaslanm; tasarının önemli mad-
^ e1 erinden bir tanesi huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. 

Bu madde göstergeyi esas almaktadır. Göıs-
+.oro>P 16 rian. "hprhyrp 1 nci dereceye kadar yüik-
"eimekte. 1 ilâ 16 arasında, 16 derece mevcut 
Hıiunmaktpıdır. Gerekirse bunu 16 derecelik 
Mr yelpaze kabul etmek lâzım. 

— 135 — 
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Arkadaşlarım; komisyonda da müzakeresi 
yapılırken dile getirildi. Dünyanın hiçbir mem
leketimde 16 ile 1 arasında bu derece büyük bir 
mesafe farkı mevcut değildir arkadaşlarım. An
cak, üzülerek söylüyoruz, komisyonda müzake
resi yapılırken, «Dünyanın birçok yerinde bu
lunmadığı» iddiası karşısında, komisylonda dile 
getirildiğine göre, demirperde gerisinde 1 ilâ 
11, 12, 13 gibi derece farklarına raslandığı gö
rülmektedir, görülmüştür. 

Arkadaşlarım; hakikaten, 1 ilâ 16 derece 
arasındaki büyük mesafe farkı, yelpazenin bu 
kadar geniş tutulması Türk vatan sathında, bir 
kısmının tabanda ezik, bir kısimınm tavanda 
fazlaca müreffeh olduğu iddiasına hak kazan
dırmaktadır. 

Arkadaşlaırım; Türkiye 1de asgari geçim en
deksi, 2 çocuklu bir aile için, 1 715 lira resmî 
rakam olarak ilân edilmektedir. Buna rağmen 
Türkiye ide 16 ncı derecedeki bir memurun ala
cağı brüt maaş 490 liradır. Bunun net olduğunu 
da düşünecek olursak, bugün net olarak aldığı 
miktar ile alacağı miktar arasında çok az fark 
olduğu bâzı memuriyet dallarında, iddia edile
bilir. Oysa ki, adliye personeli bir ilkokul me
zunu bugün aldığımdan daha az alacaktır. Şöy
le ki, ilkokul mezunu bir adliye personeli 392 
lira alır fakat, 75 lira da bir yan ödemesi var-
idır, eline 468 lira geçer. 

Buna rağmen, bugün getirdiğimiz «reform» 
adındaki kanun tasarısı ile biz 490 lirayı vere
ceğiz, eline geçecek miktar bujgün almakta ol
duğu 468 liraJdan dalha azadır. Tabandakine ne 
getiriyoruz? Sayın Bakan, «16 ncı derecede za
ten kaç kişi var ki» diyor. Dün bir adiliye men
subu personel ile görüştüm, eline 468 lira geçi
yor. Hangi reform esprisi içinde bunun elindeki 
468 i daha da aşağı sündüreceksiriiz? Bu 16 ncı 
derecede... 

BAŞKAN — ıSayın özgüner, 1 dakikanız var, 
madde üzerindeki görüşlerinizi bağlayınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şüp
hesiz ki madde üzerinde, 

Arkadaşlarım; 468 liradan da daha aşağı 
vermek suretiyle reform getirdiğimizi iddia 
edeceğiz ve eline 390 küsur lira vereceğiz. Ta
bandaki zaten azdır deniyor. Binlerce, onbin-
lerce kişi var. Tavanda 8 400 rakamına kadar 
çıkacağız, bugünkü rakamın, almakta olduğu 

maaşın 2 mislinden yukarı bir maaş vereceğiz 
ama tabanda aldığından da 50 lira veya 100 li
ra aşağı alacak. Bunun adalet anlayışı ile hak
kaniyetle ilgisi olnıaJdığı gibi, «reform» adını 
koymanın da yakışığı olmadığı kanaatindeyim. 

Oysa ki, dünyanın ileri diye özendiğimiz 
memleketlerinde tabanla tavan arasında âzami 
7-8 derece fark vardır, yelpaze bu kadar hiç 
geniş tutulmamıştır. 

Bu sebeple önergemde 13 ncü dereceden da
ha aşağısının 14, 15, 16 ncı derecenin kapsam 
ıdışında bırakılmasını iddia eldiyorum. Çünkü, 
16 ncı derece ancak brüt 490 lira alır. Ben, 14 
ncü, 15 nci derecelerin hesaplarını yaparak 
zamanınızı almıyayım, 13 ncü dereceyi iddia 
ettiğim için onu alayım. 

13 ncü derece esas alınacak olunsa, 150, kat
sayı 7 olursa 1 O90 alacaktır. 1 O50 nin brüt ol
duğunu nazarı itibara alırsanız, eline 700 ilâ 
890 lira arasında bir para geçecektir ki, bu da
hi 1 715 lira olan asgari geçim endeksinin vari
slidir. 

Arkadaşlarım; lütfedin, ya 13 ncü dereceyi 
esas alalım veya bir diğer önergeyi hatırladığım 
ve kenidi önergeme paralel olduğu için söyle
meye mecburum; kapsamda 16 ncı derece esas 
olsa dahi, 16 ncı dereceyi 70 ile değil, gösterge
sinin 150 ile başlaması ki, böyle de 1 O90 brüt
tür, yine aynı şekilde 700 - 800 lira civarında 
net alır arkadaşlarım. Bu cihetle, tabandaki 
memurun ezildiğini nazarı itibara almanız ge
rektiğini söylerken, bir defa söylediğim gibi sa
kın fukaralık edebiyatı yapıldığını iddia etme
yiniz. Hakikaten, fukaralığın edebiyatı değil, 
fukaralığın çilesini çeken, çilekeş halkın sözcü
lüğünü yapmaya, ben, sen, o değil, hepimiz mec
buruz arkadaşlarım. Bunu bu hassasiyetle dile 
getiriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu?.. Yok. Sa

yın Sami Arslan?.. Yok.. Sayın Hasan Çetinka-
j a yerine Sayın Kemal önder. 

Lütfen, önergenizi de bu arada izah eder
seniz, ileride vakit kazanmış oluruz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

önergemizle birlikte izah bakımından bir
leştirmek bahis konusu olduğu zaman, vakti bi
raz daha geniş tutmak zarureti de ortaya çıka
cak. 
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BAŞKAN — O zaman, önergeniz hakkında 
ayrıca görüşüm. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Efendim, 
Sayın Maliye Bakanını biraz evvel bir usul me
selesi sebebiyle, dinledik. Getirilen kamunda 
prensibin tek ücret sistemine yerleştirmek ol
duğu ifade edildi. Ancak, Sayın özdenoğlu'nun 
da ifade etikleri gibi, gelen tasarının 14 ncü 
maddesinin A bendinde bir istisna mahiyetinde 
olacak, 1 000+50, 1 000+100, 1 000+150 ile 
1 000+200 lük göstergeler esasını koymakla, 
tazminat müessesesini yeni gelen kanun tasa
lısından çıkarmak bahis konusu olmamış ve 
muhafaza edilmiş, oluyor. 

Biz buna karşıyız. Ya tek ücret sistenıi ge
lecektir veya gelmiyecektir. Tek ücret sistemi 
gelecekse, herkese gelecektir, en yüksek me
murdan 16 ncı derecede memuriyete yeni baş
lamış olan memura da gelecektir veya hiç kim
seye gelmiyecektir. 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü 
derecede olan arkadaşlarımıza var da, neden 
5 nci derecede olan arkadaşlarımıza yok? Ne
den 16 ncı derecede olan arkadaşlarımıza yok? 
Plân Komisyonunda bu hususta Hükümet adına 
izahat veren teknisyen arkadaşımız, hatırımda 
kaldığına göre, şöyle ifade ettiler «Arkadaşımız 
10 sene memuriyet yapmıştır, üstün bir ehliyeti 
vardır, kendisinden istifade etmek lâzımgelir 
ve Devlet vıe yönetim bakımından önemli bir 
görevdedir. Bu itibarla kendilerini bir takviye 
mânasında 1 000+100, 1 000+200, 1 000+150 
lik Bakanlar Kurulunda tesbit edilecek gös
tergeler açısından değerlendirmekte fayda var-
aır.» 

Arkadaşlarım; Devlet bakımından önem 
arz eden görevlerin teabitimi Bakanlar Ku
rulu yapacak. Her sınıfta bulunan memur arka
daşlarımızın kendi yaptığı iş Devlet bakımın
dan önemlidir. Bugün bir tapu dairesinde va
zife gören sicil muhafızlığının yaptığı görev 
de Devlet bakımından hayati önem taşır. Bu
gün, mahkemedeki bir başkâtibin namusuna 
tevdi edilen, hakkın teslim edileceği dosyalar 
Devlet için hayati önemde değil midir? Devle
tin hayati önemde olan işleri arasında tefrik 
yapmak bahis konusu olduğu zaman bunun al
tından kalkmanın imkânı yoktur kanaatinde
yim. 

'Bir de, bunun takdir hakkını kime bırakı
yoruz? Bunun takdir hakkını Personel Daire

sine değil, Bakanlar Kuruluna bırakıyoruz. Ba
kanlar Kurulu bir siyasi organdır, siyasi orga
nın tesbit edeceği göstergelerle istisnai mahi
yette bir tazminat miktarınım ödenmesi peşin 
olarak kabul edilmiş olacaktır. Siyasi organın 
yapacağı göstergelerin, zaman içerisinde 1 nci 
dereceden başlıyarak 4 ncü dereceye kadar her
kese tazminat verilmesi şeklinde genişliyeceğin-
den kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli arkadaşlarım; o halde Sayın Ma
liye Bakanı ile bir noktada birleşmiş bulunuyo
ruz. O da; ya bu reform kanunu ise ve tek üc
ret sistemi kabul ediliyor ise, «herkese tek üc
ret sistemi, ya da, hiç kimseye» esasını bu Mec
lis kabul etmeye mecburdur ve bu sebeple 14 ncü 
maddenin A fıkrasını reddetmek mecburiyeti 
vardır. 

Gelelim B fıkrasına, 
Değerli arkadaşlarım; aynen okuyorum. 
Bölgesel, ekonomik şartlar ve hizmetin ma

hiyet ve icaplarının gerektirdiği hallerde «Ba
kanlar Kurulu karan ile 50 ile 70 lira arasın
da gösterge tesbit edilir.» diyor. Bizim getir
mek istediğimiz tasarının esprisi 16 ve 17 nci 
dereceyi Bakanlar Kurulu tesbit edecek demek
tir. 

BAŞKAN — Sayın önder, 1 dakikanızı rica 
edeceğim. Komisyon tarafından yeni getirilen 
14 ncü maddede, şimdi bahse konu ettiğiniz B 
fıkrası yok. Biz müzakereyi buna göre açıyoruz. 

KEMAL ÖNDEB (Devamla) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyonun getirmiş olduğu 
14 ncü madde değil mi efendim? 

KEMAL ÖNDEB (Devamla) — Haklısınız 
efendim. 

B fıkrası hakkında... 
BAŞKAN — Şimdi verilen 14 ncü maddenin 

metni mi? Yoksa 14 ncü maddenin değişik şek
li midir? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan; 14 ncü maddenin B fık
rası vardır. Bir değişiklik yapılmadığı için 
o önerge birlikte dinleniyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL ÖNDER (Devamla) — Şimdi, ar

kadaşlarım; ben Sayın Bakandan şu hususu 
sormak istiyorum : Türkiye'de bölgesel ekono-
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mik şartları müsaidolan... Neye müsaidolan? 
350 brüt ücrete nıüsaidolan Türkiye "de bir tek 
yer göstersinler. Bürüc 35Ü ura oaenejilecek 
bir kimsenin yaşıyabileceği bir tek yer göster
sinler. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Bey 
tüşebbatta. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; şarklı arkadaşlarımın takdirine 
bırakırım. Beytuşşefabab'da 350 lira brüt ay
lıkla kesenekler gittikten sonra 175 liraya dü
şecek bir aylıkla yaşanır mı yaşanmaz mı? 

Değerli arkadaşlarım kanuna bir madde ko
nurken, bunun tatbik şartını göz önüne almak 
lâzımgelir, tatbik kabiliyetini nazara almak lâ
zımgelir. Paranın değeri süratle düşer, hayat 
pahahlığı artar, vergiler artar ve biz bu tasarı 
ile 350 lira brüt ücretle çalıştırabileceğimiz bir 
bölge tasavvur ederiz; millet bize güler arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Ön
der. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlar, aslında bu tasarının kapsamı içerisin
de 16 derecenin bulunması doğru değildir. 8 400 
liralık bir ücretle, brüt 490 lira ücret arasında
ki fahiş farklılığın getireceği fiilî hoşnutsuzluk 
karşısında durumunuzun ne olacağını unutma
yınız. Yarın köye giremiyeceksiniz. Köyde se
nede bin lira alamıyan, cebine koyamıyan insan
ların karşısına, nasıl «memura 8 400 lira ücret 
ödedik» diye çıkabileceksiniz? Nasıl «milletve
kili maaşını 10 500 liraya çıkardık» diyeceksi
niz? 

Arkadaşlar, Ortak Pazara gireceğiz, vatan
daştan fedakârlık istiyeceğiz, ekonomimizi bir
leştireceğiz. Vatandaştan fedakârlık istimeye 
yüzü olan insanlar olmak durumundayız. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz Sayın önder, 
vaktiniz doldu, önergeniz sırasında tekrar ko
nuşursunuz. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Peki efen
dim. önergem okunduğu zaman da konuşurum, 
zira son derece önemlidir. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyuru
nuz. Sayın Karagözoğlu, siz bu madde üzerinde 
konuşacak mısınız? 

COŞKUN KARAaöZOĞLU (İzmir) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Yok. Sayın Uğ
rasızoğlu, buyurunuz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Elimizdeki tasarının en önemli maddelerin
den birisi 9 ncu madde idi, onun müzakeresini 
yaptık. Bunun arkasından, bence tasarının 
ikinci derecede önemli olan ve üzerinde en çok 
hassasiyet göstermemiz gereken maddelerinden 
birisi de 14 ncü maddedir. 

14 ncü madde, benim anlayışıma göre, bu 
tasarının esprisine en çok aykırı olan bir mad
dedir. Çünkü 14 ncü madde, tasarının müdafaa 
ettiği tek ücret sistemini bir tarafa bırakarak; 
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derecelerde 
bir yan ödeme getirmektedir. Bu ödemeler 350 
ilâ 1 440 lira arasında değişiyor. Ne yazıktır 
ki, bu tasarı başlangıçta bir ücret zammı, bir 
ücret tasarısı olarak mütalâa edilmemiş iken, 
daha ziyade sosyal tarafı öngörülmüş iken, bi-
lâhara tam bir ücret tasarısı, ücretleri artırma 
tasarısı haline gelmiş bulunuyor. Bunun mem
leketimizdeki yankılarının çok büyük olacağını 
kabul ve takdir edeceğinizi tahmin ediyorum. 

1 000 + 50 ilâ 1 000 + 200 sistemi ile üst 
kademelerde bulunan idareci personele birta
kım ek ödemeler yapılacaktır, fakat bu ödeme
ler sebebiyle üst sınıfı teşkil eden bütün kade
meler arasında bunun dedikodusu, ilerideki taz
yikleri devamlı şekilde artacaktır. Üst kademe
de bugün memur 7 000 liraya kadar maaş ala
bilecek durumdadır, ek ödeme olmadan. Bu
günkü maaşı ile mukayese edecek olursanız, 
7 000 lira % 100 bir artışı ifade eder. 2 000 lira 
alan bir memur 4 000 alacaktır, 3 000 alan me
mur 6 000 alacaktır, 4 000 alan 7 000 lira para 
alacaktır. - Brüt - Bu artış üst kademede çalı
şan memurun ifa ettiği sorumluluk ve Devlet 
için önemi bakımından bir artış değil midir? 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon üyeleri 
böyle bir artırmayı yaparken, Devletin bu ka
demedeki hizmetin önemine ve sorumluluk de
recesine göre bu artırmayı yapmamışlar mıdır? 
O halde niçin buna ilâve olarak tekrar 350 lira
dan 1 440 liraya kadar bir ilâve yapılmakta
dır? Buna dayanılarak değil midir ki, bugün, 
birçok sınıflarda, meselâ profesörler, üniversite 
mensupları, hâkim sınıfı, idareci sınıfı, bunun 
dışında kalan diğer sınıflar, askerî sınıflar bu
na dayanılarak ücretlerin artırılmasını, .+ 50 ilâ 
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+ 200 sisteminden istifade etmelerini istemek- I 
te değil midirler? Bütün mesele ve sürtüşme
ler bundan çıkmıyor mu? Devletimizin, milleti
mizin ödeme kudretini düşündüğümüz zaman 
benim anlayışıma göre, üst kademelerde ödiye-
bildiğimiz brüt 7 000 lira maaş bu fakir mille
tin ödiyebileceği en büyük maaştır ve buna, bu 
kademeleri işgal eden bütün sınıfların şükret
mesi gerekir. Hal böyle iken bunun yanında bir 
de + 50 ilâ + 200 sistemi Devlet bütçesine fev
kalâde büyük bir külfet getirmektedir. Bu, yal
nız bununla kalmıyacaktır, idareciler istiyeoek-
tir, hâkimler istiyecektir, profesörler istiyecektir, 
askerler istiyecektir, hepsine verebilecek misi
niz? Sayın Hükümete ve Sayın Komisyona bu 
sorumu tekrar tevcih ediyorum; acaba, bu ye
ni uygulamaya konulmuş olan bir tasanda bü
yük müşkülât içinde kalırsanız, bütçeyi teme
linden sarsarsanız, buna karşı ne gibi tedbirler 
düşünüyorsunuz, ne gibi tedbirler düşündünüz? 

Müteaddit defalar ısrar ettik; muhterem 
Hükümet, muhterem Komisyon, muhterem he
yetinizden de aynı istirhamı yapıyorum, 7 000 
lira bu fakir milletin verebileceği âzami mik
tardır ve bunun dışında bir ödeme, muhterem 
arkadaşlarım, milletin gücü ve iktidarı dışın
dadır. 6 000, 7 000 lira brüt maaş üst kademe
lerde çoktur, yeterdir. Bununla iktifa edelim, 
geliniz İra + 50, + 200 sistemini kaldıralım, 
hele bunu bir de 7 rakamı ile çarptığınız zaman 
çok büyük rakamlara, milyonlara baliğ olmak
tadır. 

Eğer yüksek heyetiniz, biraz evvel bahsetti
ğim sınıflar için gelen isteklere de «peki» diye
bilecek durumda ise ve Sayın Hükümet, Sayın 
Komisyon Devlet bütçesi olarak bu yükün altın
dan kalkabileceğini ifade edebiliyorsa ben de 
sizinle beraberim ve sizlerin de benimle beraber 
olmanızı rica ve istirham ediyorum, fakat çok 
müşkül şartlar altında olduğumuz kanaatinde
yim. Bunu ödiyebilmek için birtakım vergi kay
naklarını zorladık, yarın seçim bölgelerimize 
gittiğimiz zaman esnafın, tüccarın ve sairenin 
birçok sorularına muhatap kalacağız, ister iste
mez; «bizden aldınız, memura verdiniz, fakat 
çok verdiniz» diyecekler. Bunun cevabını nasıl 
vereceğiz? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ben 

istirham ediyorum, komisyon bu maddeyi tek- | 
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rar geri alsınlar. Eğer, «biz buna mutlak suret
te zaruret görüyoruz» diyorlarsa 1 000 + 50 yi, 
1 000 + 200 ü hiç olmazsa yarıyanya indirsin^ 
ler, mâkul bir seviyeye getirsinler. Sınıflar ara
sındaki rekabeti, sürtüşmeyi, dedikoduyu kal
dıracak şekle getirsinler, Devlet bütçesinin kal
dırabileceği bir hale getirsinler. Şayet gücümüz 
kudretimiz buna müsait bir hale gelirse, o za
man geliniz beraber bunları bir daha gözden 
geçirelim. Her yıl bütçe kanunlarında bunlar 
kontrolunuza tabi olduğu halde yeniden kon
trol edelim, yeniden artırma imkânlarını bula
lım. Bu fırsat elimizde iken, Sayın Hükümet
ten ve Sayın Komisyondan, fakir milletimizin 
haklarını koruyan nâçiz bir arkadaşınız olarak, 
bunu korumak mecburiyetinde olduğumuz için 
tekrar tekrar istirham ediyorum; bu miktar 
çoktur, bu tasarı ile bunun esprisine de zarar 
verecek, gölge düşürecek bir durum yaratmayı
nız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün? Yok. Sa
yın Ahmet Karaaslan, buyurunuz efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerini tadil eden bâzı maddeler eklen
mesine dair olan tasarı, haddizatında 3656 sa
yılı Kanunla tadil edilen 7244 sayılı Barem Ka
nununun getirdiği hükümleri bir değişik hüvi
yet altında takdimidir. Şöyle ki; tasarının so
nundaki cetveli açıp bakalım ve birinci derece
den itibaren 2 000, ikinci derece 1 750, üçüncü 
dereceye 1 500, dördüncü dereceye 1 250, yani 
7244 sayılı Kanunun getirdiği barem derecele
rini birinci dereceden 14 ncü dereceye kadar 
getirilen cetvellerin karşısına yazalım ve bu de
receleri 3,5 la çarptığımız zaman, bu kanunla 
getirilen cetveldeki göstergelerin o derecesine 
tekabül eden her hangi bir rakamını 7 ile çarp
tığımız zaman aynı sayıyı buluruz. 

Bu itibarla getirilen sistem; ödev, yetki ve 
sorumluluğu nazarı itibara alarak bir ücret sis
temi getirmiş değildir. Nasıl M, 3656 sayılı Ka
nunu tadil eden 7244 sayılı Kanun birtakım yan 
ödemelerle, tazminatlarla yamalı bohça haline 
gelmiş ise, bu kanun da o şekle gelmeye mah
kûmdur. 
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Şimdi Sayın Komisyon Başkanından ve Ma- [ 
üye Bakanımızdan şu soruyu soruyorum; eğer 
cevap verebüirlerse o zaman elbette mesele hal
lolacaktır, fakat vereceklerini tahmin etmiyo
rum' 

Aynı senenin mezunu, bir ortaokulda biri öğ
retmen biri müdür. Müdürle öğretmene ayrı bir 
kadro verme imkânı var mıdır? Maddenin es- | 
prisinde tesbit etmişsiniz; «yüksek okul mezun- \ 
lan onuncu derecenin birinci kademesinden baş
larlar» deniyor ve umumiyetle müdürlük göre
vini deruhde eden bir yıllık mezunlara müdür
lük görevini bir angarya olarak nasıl ifa etti
receksiniz? 

Bir hastane başhekimi ile o hastanede çalı
şan mütehassıs hekim arasında, kanunun espri
si bakımından, bir fark var mıdır? Bunu, has
tane başhekimliğini angarya olarak nasıl yaptı
racaksınız? 

Bir vali ile bir büro memuru arasında bir 
fark var mıdır? Bir nüfus memuru ile nüfus 
müdürü arasında bir fark var mıdır? İkisi de 
yüksek okul mezunu ise, bu takdirde birisine 
ıbir vilâyetin mesuliyetini angarya olarak nasıl 
y üküyeceksiniz ? 

Onun için bu 14 ncü madde ile getirilen; 
+ 50, + 100, + 150, + 200 ilâveler birer zaru
rettir, mutlaka bu maddenin mahfuz tutulması 
lâzım, ileride zaten bu şekildeki tadilâtların 
yapılmasında zaruret vardır. Aksi halde Devlet 
çarkı işliyecektir. Ankara'da bir büroda çalışan 
bir kimse ile, taşrada binbir türlü mahrumiyet
ler içerisinde kaymakamlık yapan bir insanın 
ücreti arasında bir fark olmadığı zaman, kimse 
Ankara'nın rahatlığını terk edip de ömrünü 
mahrumiyet bölgesinde geçirmez. Bunlar reali
tedir, bunlar gerçektir. O bakımdan sadece bu
nun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derecede
ki memuriyetlere değil, kanaatimce onuncu de
receden itibaren bu + 50, + 100, + 150, + 200 
ilâvelerinin, sekizinci veya onuncu dereceden 
itibaren hepsine teşmilinde fayda vardır. Aksi 
takdirde, hepsine eşit bir ücret ödenmesine im
kân yoktur. Gerçek bu, kanunun getirdiği espri 
bu. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, buyu
runuz. 

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

önce bir prensibi çözüme kavuşturmakta 
büyük fayda vardır. Kısaca arz edeceğim, de
min de arz ettim; Devlet memurları kanunu ta
sarısı ille bir tazminat müessesesi getiriliyor mu, 
getirilmiyor mu? Eğer bu müesseseyi getiıiyor-

I sak çok değerli ve sempatik Maliye Bakanımı-
I za hitabederek konuşuyorum, buradan açık ve 

seçik ifade etmeye mecburuz arkadaşlar. Eğer 
getirmiyorsak o zaman Sayın Uğrasızoğlu arka
daşıma katılırım, bir prensibin mücadelesini en 
az kendileri kadar maksatsız, ivazsız, garazsız 
ve hiçbir tâvize sapmadan müdafaa etmeyi bir 
vecibe, vazife bilirim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Demin de arz ettim, 14 ncü madde açık ve 

«gösterge» olan ve bildiğiniz gibi birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü kademelere yükselmiş olan 
memuriyetlere belli bir tazminat verilmesini bu 
madde kabul etmektedir. «Yan ödemeler» dedi
ğimiz, «çalışma güçlüğü, riski» dediğimiz, mah
rumiyet zammı» dediğimiz bütün bu ilâve ek 
ödenekler, yan ödemeler hepsi tazminattır ar
kadaşlar. Tazminat Arapça bir kelimedir, söz
dür, «gösterge» kelimesi Türkçe bir sözdür, hiç
bir farkı yoktur, yan ödemedir. Tazminat da as
lında yan ödemeden başka bir şey değildir. 

Şimdi kime vereceğiz bunu? 14 ncü madde
de açıkça yazıldığı üzere, memuriyetlerin yöne
tim sorumluluğu ve Devlet için taşıdığı önem 
derecesi göz önünde tutulmak suretiyle verece
ğiz. Başlangıçtan beri karşınızda gördüğünüz 
arkadaşınız inançla şu fikri savunmaktadır, şu 
inancı savunmaktadır: Arkadaşlarım dünyanın 
her tarafında kamu hizmetlerinde, hizmetin 
Devlet için arz ettiği önem vardır ve en önemli 
nokta budur. Yani siz eğer kamu hizmetlerini 
tefrik edemezseniz, önem faktörüne göre tesbit 
edemezsiniz, Türkiye'de kamu hizmetlerini yü
rütemezsiniz, mümkün değildir. "Çünkü lider 
hizmetler vardır. Toplumu alıp sürükliy#cek, 
plân ve programı icra edecek, memleket kalkın
masına katkıda bulunacak hizmetler vardır. 

I Bunu diğerlerinden ayırmak imkânı yoktur. Di-
I ğer meslekleri, diğer vazifeleri, diğer memuri-
I yetleri küçük görmüyorum. Ama kabul etmek 
I lâzımdır M, sorumluluk esasına ve yetki esası-
I na göre modern âmme hukukunda ve âmme hu-
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kuku prensiplerinde hizmetlerin tasnifi vardır. 
Bütün Batı, bu tasnifi yapmıştır ve kamu hiz
metleri organizasyonunu bu tasnif üzerine kur
muştur. 

Şimdi Plân Komisyonunda müzakereleri ta-
Mbetmiş olan arkadaşlarım hatırlıyacaklardır, 
bu tasarı oraya, Komisyona geldiği zaman, açık 
ve seçik gerek komisyonun gerekse Hükümetin 
beyanlarında 'hizmetin Devlet önünde arz etti
ği önem prensibi kabul edilmiştir. Fakat şimdi 
görüyoruz ki, Komisyonda görüşülmüş ve ge
rekli değişikliğe uğramış olan bu tasarı yüksek 
huzurunuza gelirken beraber getirdiği sayfa 11, 
madde 2 deki şu mucip sebepler lâyihasında, ay
nen okuyorum : 

«Hangi hizmetin Devlet için daha değerli ol
duğu konusunda bilimsel kıstaslar bulunmama
sı zarureti nedeniyle bu maddenin (A) fıkra
sında sınıflandırılması esas olacak ölçüler ara
sında sayılan hizmetin Devlet için taşıdığı de
ğer hükmü kaldırılmış ve görevin Devlet için 
taşıdığı önemin tesbiti, ileride yapılacak iş ve 
kadro analizlerine bırakılır» demektedir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Peki 

Sayın Başkanım. 
Şimdi öyle ise Hükümet prensipten rücu 

etmektedir arkadaşlarım. Hükümetin prensip
ten rücu etmesi, bu kanunu dejenere etmekte
dir. Aslında, Hükümet rücu etmemelidir arka
daşlarım. Hükümet mertçe, açıkça, «Evet ben 
Devlet hizmetlerinin sorumluluk ve yetki esa
sına göre birbirinden ayrımına taraftarım» de
melidir. Sorumluluk ve yetki esasını kabul et
mek, bâzı hizmetleri üst hizmet kabul etmek, 
öbür memuriyetleri, öbür hizmetleri küçültmek 
mânasını tazammun etmez arkadaşlarım. 

Batı Almanya, İspanya bu hizmetleri «Yük
sek hizmetler, orta hizmetler, yardımcı hizmet
ler» diye 4 kısma ayırmıştır. Ama yardımcı hiz
metler, orta hizmetler mensupları asla bunu 
haysiyetlerine bir nakisa olarak kabul etmez
ler. 

Şimdi soruyorum, başlangıçtan beri değer
li arkadaşlarımızla birlikte - bilhassa muhalefet 
kanadına mensup olan arkadaşlarımızla ve şim
di Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımızın da bize bu 
konuda katıldığını görmekle sevinç duyuyo
rum - hakikaten bir tavan - taban mücadelesi 

yaptık arkadaşlarım. Taban - tavan mücadele
sinde haklıydık, çünkü, muvazene yoktu, denge 
yoktu. Onaltı ve onbeşinci dereceler kaldırıl
sın» diye ilk mücadeleyi açan arkadaşlarınız
dan birisi benim. Ve çok şükür Sayın Maliye 
Bakanı da gerek Komisyonda, gerek burada bi
zi sevindirecek ve bütün kamu hizmetlilerini 
sevindirecek bir güzel beyanda, bir olumlu 
beyanda bulunmuştur ve demiştir ki, «3656 sa
yılı Kanunla tesbit edilmiş olan ondört derece, 
bu kanunun getirmiş olduğu onaltı dereceye ha
liyle intibak etmez, öyle ise baştan itibaren, bi
rinci dereceden itibaren ondördüncü dereceye 
intibak yapılır, onaltı ve onlbeşinci dereceler 
boşlukta kalır». 

Bunu, teminat verici bir izahat olarak kabul 
ediyorum ama, şimdi sormak istiyorum, bunun 
bir noksanı var. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — ilko

kul mezunu olarak Devlet memuriyetine yeni 
başlıyan bir vatandaşımız nereden başlıyacak? 
Ondörtten mi başlatacaksınız? Mümkün değil. 
Onaltıncı dereceden başlatacaksınız. Yani, eli
ne 490 lira para geçecektir. Bu, kesintiden mu
aftır, kesintisiz 490 lira para alacaktır. Binae
naleyh, aslında tümü üzerinde konuşmamda arz 
ettiğim gibi, tasarı sakat doğmuştur, sosyal ada
lete aykırı doğmuştur. Hükümetin mutlaka bunu 
değiştirmesi mecburidir. Biran evvel çıkmasını 
büyük bir arzu ile beklemekte olduğumuz bu 
tasan, istiyoruz M, dört başı mamur olsun. 

Şimdi böyle olunca... 

BAŞKAN — Bitiriniz efendim, lütfen. Üç 
defa ihtar ettim. O zaman on dakika oluyor. 
Hakkı çiğniyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım toparlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, sorumluluk ve yetki 
esasını kabul etmeye mecburuz. Kabul edince 
de hekimler gibi... («Bitirin artık» sesleri) 

Beyefendi biz sizi çok diniyoruz. 
BAŞKAN — Siz buyurun, noktanızı koyun. 

O zaman ikazın kıymeti kalmıyor M. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hâ

kimler gibi, sorumluluk almış, olan idare âmir
leri gibi, birtakım lider hizmetlere memleket 
kalkınmasını temin etmek için mutlaka prim 
tammaya mecbursunuz arkadaşlarım. Aksi hal-
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de, sorumluluk kademesinde liyakatli memur 
bulamazsınız. Kanun, hikmeti vücudunu daha 
başlangıçta kaybeder. Onun için, bu derece 
önemli bir mesele üzerinde duralım. Hükümet 
bizi vuzuha kavuştursun. Arzım odur ki, 14 ncü 
madde ile getirilmiş olan bu prensip üzerinde 
duralım, kabul edelim ama, bunu haysiyetli bir 
şekilde teşmil edelim ve gerçek sorumluluk 
mevkii sahiplerine bu tazminatları, burada «gös
terge» diye gösterilmiştir ama, açıkça tazminat 
olduğundan hiç şüphe etmediğimiz bu yan öde
meleri yapalım. 

BAŞKAN — Nokta koyunuz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bu, 

tasarının selâmeti bakımından kanunun selâme
ti bakımından ve prensipler bakımından şart
tır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
sözlerime değerli arkadaşım Sayın özdenoğlu'-
nun bir sözüne cevap vererek başlamak istiyo
rum. 

Dediler ki: «Hükümet prensiplerden rücu 
etmesin, tazminatla ilgili bir madde getirerek 
bu kanunu dejenere etmiştir» dedi. 

Biz o kanaatte değiliz. Prensipten rücu etti
ğimiz kanaatinde de değiliz ve şimdi görüşü
len madde ile bir tazminat müessesesi ihdas 
edildiği kanaatinde de değiliz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yanlış 
anladınız, yetki ve sorumluluk bir tarafa itildi
ği için söyledim. Esasında tazminatlara ben de 
taraftarım. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, 

Bu 14 ncü maddede binin üzerinde gösterge 
tesis edilmesi, tazminat anlamına gelmemekte^ 
dir. Bilindiği gibi, Personel Kanunu bakımından 
genel idareyi, ordu hizmetlerini, adliye hizmet
lerini, üniversiteyi ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerini düşünmek gerekir. Şu konuştuğumuz 
madde, bütün bu hizmetlerde bir paralellik te
sis eden bir muadelet tesis eden maddedir. Hâ
diseye bu açıdan bakmak gerekir. 

Genel idare hizmetlerinde ve 657 sayılı Ka
nunun tam kapsamına giren kamu hizmetlerin
de binin üstünde böyle göstergeler olduğu gi

bi, ciheti askeriyede de - Askerî Personel Kanu
nu geldiği zaman, huzurunuzda görüşülürken 
müşahede buyuracaksınız - bu göstergeler var
dır. Bu göstergeler, hâkim sınıfı için de aynı 
şekilde binin üstünde gösterge ihdas edilmek 
suretiyle tatbik edilecektir, iktisadi Devlet Te
şekkülleri için de, üniversite için de - üniversi
tenin personel kanunu geldiği zaman görülecek
tir - tatbik edilecektir. Binaenaleyh, bu mesele
yi bir kül olarak mütalâa etmek gerekir ve bu 
saydığım kuruluşlar arasında muadelet temin 
eden, paralelliği temin eden bir müessese olarak 
göz önünde bulundurmak icabeder. 

Kaldı ki, bu müessese sadece bizim hukuku
muza ilk defa girecek olan bir müessese de de
ğildir. Birçok memleketlerin personel kanunla
rında yeri olan bir sistemdir.. .Meselâ Fransa'
da, birinci derece Devlet memuriyetine girecek 
olanlar, aletderecat tesbit edildikten sonra ör
neğin, diyelim ki, genel müdür birinci derece 
Devlet memurudur ve bu hiyerarşi birinci dere
cenin üstünde Fransa'yı anlatıyorum - onun üs
tünde başka memuriyetler de vardır, başka gö
revler de vardır bu görevlerin gerek deruhde 
edilen sorumluluk, gerek Devlete taşıdığı hiz
met bakımından önemi vardır. Bunun üstünde 
«Hors classe» denen, «hors echelle» denen bir 
sistem kabul edilmiş ve birinci derecenin üstün
de - ki, bizde bin - meselâ orada da bin Frank 
olsa, onun üstünde bin zait elli, yüz, ikiyüz üç-
yüz gibi «hors classe» memuriyetler için, oreşel 
memuriyetler için böyle bir sistem getirilmiştir. 
Dünya personel hukuku tatbikatında da yeri 
olan bir sistemdir. 

Şimdi, buradan hareket ederek «bir tazmi
nat sistemi zaten getirmişsiniz, tasarının taz
minat olmıyacak, yan ödemeler olmıyacak tar
zındaki prensibini zaten zedelemişsiniz» tarzın
daki hüküm doğru değildir. 

Şimdi burada muhterem arkadaşlarımın dik
katle üzerinde durdukları bir nokta daha oldu. 
«Bir, iki, üç, dördüncü dereceye kadar bunu 
getiriyorsunuz, e niye aşağıya kadar vermiyor
sunuz, daha alt memuriyetlerin önemini bu su
retle küçümsemiş oluyorsunuz, onlara niye ver
miyorsunuz» tarzında mütalâalar oldu. «Onlara 
da verseniz bu yaptığınız doğru olacaktır tar
zında mütalâada bulunan arkadaşlarım oldu.. 
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Muhterem milletvekilleri, bunun muayyen 
bir derecede kalması ve daha alt derecelere in
memesi, daha alt derecelerde görülen hizmetle
rin önemini küçümseme anlamına gelmez. 

Olsa olsa bu derecelerdeki hizmetlerin so
rumluluk ve ehemmiyet bakımından daha önem
li hizmetler olduğunu gösterir. 

«Adaletsizdir.» diyorlar. 
Bu hususta komisyonda da münakaşa yapıl

dı, orada da arz ettim. Hâdiseye, genişçe bir za
man içerisinde bakacak olursanız bunun adalet
sizliği de kayboluyor. 1 nci dereceye çıkan her 
memur 1 000 in üstünde gösterge maddesinden 
istifade edecektir. 4 ncü, 3 ncü dereceye çık
mak için de Devlet hizmetinde muayyen kade
melerden geçilmesi ve muvaffakiyet gösteril
mesi gerekecektir. Muayyen kademelerden ge
çen ve o muvaffakiyetleri gösteren herkes, ge
nişçe bir zaman içerisinde bu maddeden istifade 
eder duruma gelecektir. Binaenaleyh, bir ada
letsizlik mevzuubahis değildir. 

Hattâ, Komisyonda bir de fıkra anlattım, 
şimdi onu burada tekrar edecek değilim. Komis
yonda beni dinlemiş olan arkadaşlarım onu ha-
tırlıyacaklardır. 

Biraz önce saydığım, genel ve mülhak bütçe
lerden maaş alan Devlet memurları ile, ordu 
kademesinde görülen hizmetler, hâkimler üni
versite mensupları ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri arasındaki muadeletin sağlanması bakı
mından da bu sistemin, maddede getirdiğimiz 
şekliyle kalmasının doğru olacağı kanısındayız. 

Bir de, biraz evvel konuşma yapan arkadaş
larımdan bâzılarının ve Sayın özgüner arkada
şım da bir konuşmasını yaparken temas ettiği 
«yelpaze geniş tutulmuştur» meselesi vardır. 

«1 nci derece ile 16 nci derece arasında bü
yük fark var. küçük memuru eziyorsunuz» me
selesi vardır. 

Sayın özdenoğlu arkadaşım, daha önce arz 
etmiş olduğum izahatı anlaşılan dikkatle dinle
miş, beni memnun eden ve kadirşinaslık ifade 
eden beyanlarda bulundu. Burada, bu mesele 
daha iyi anlaşılsın diye bir defa daha tekrar 
edeceğim. 

Yelpaze geniş tutulmuştur derken; intibak 
bakımından 16 nci derece ile 1 nci dereceyi mu
kayese etmemek icabeder. Eğer, Devlet memuru 
ise, 14 ncü derece ile 1 nci dereceyi mukayese 
etmek gerekir. 14 ncü dereceden aşağıya hiç

bir Devlet memuru, en küçük Devlet memuru 
dahi, intibak etmiyecektir. Bu kanun yürürlü
ğe girdiği zaman, hali hazırda Devlet memuru 
olan en küçük Devlet memuru 14 ncü dereceye 
intibak edecek ve bunun brüt tutarı da 875 lira
dır. Buna göre, 875 lira ile 7 000 lirayı muka
yese edebilirsiniz, 490 lira ile 7 000 lirayı değil. 

(D) cetvelinde ise 15 nci dereceye girecek
tir ve 700 ile 7 000 i mukayese edebilirsiniz, 
yelpazenin geniş veya dar olduğunu bilmek ba
kımından. 

Burada tereddüdü mucibolan husus şu olu
yor: Deniyor ki, «bundan sonra girecek olan
lar» 

Bunu da sarahatle ifade ettim. Bundan son
ra girecek olan, memuriyete ilk girecek olan 
ilkokul mezunu, 16 nci dereceden bağlıyacak

tır. 
Eğer, Devlet hizmetlerinin, geniş çapta ilk

okul mezunları eliyle gördürüleceğini kabul 
ederseniz mütalâalarınız doğrudur, ama «orta
okul mezunu bulunmadığı takdirde ilkokul me
zunu ile alınacak ve 16 dereceden başlıya-
caiktır» diye düşünürseniz, «küçük memuru ezi-
yorsunuz» mütalâası doğru değildir. Kaç aded 
ilkokul mezunu bu tasarı kanunlaştıktan sonra 
memur olacaktır? Ben size buradan, şu sualin 
cevabını düşünmenizi istirham edeceğim. 

İlkokul mezunlarının Devlet memuru olma
sını teşvik mi etmek lâzımdır? Bu sualin ceva
bını lütfen düşününüz arkadaşlar. 

Sözlerimi bitdırlmeden önce, madde ile ilgili 
olarak verilmiş olan önergeler ve sabahki ka
rarınız gereğince bu madde ile birlikte müzake
resini kabul buyurduğunuz bâzı önergeler 
hakkımda birkaç cümle söyliyerek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Bizim tasarıdaki 14 ncü madde, bir taz
minat müessesesi değildir ve tasarının «taz
minat» ve «yan ödeme» ile ilgili getirdiği pren
sipleri de haleldar etmiyor. Fakat, bu pren
sipleri haleldar eden bâzı değişikliklere bu 
tasarı Komisyonda uğramıştır. Biz onların 
karşısındayız ve o misillû tazminat teklifleri
nin de karşısındayız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, sual mi 
soracaksınız efendim? 
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KEMAL DEMİR (İzmir) — Evet efendim, 
sual sormak işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, bir da
kika ef enjdim, Sayın Kemal önlder sual sarmak 
(isterler. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, 14 ncü 
maddeden sonra görüşülmek üzere Komisyo
na iade edilen ve «Devlet Konservatuvarı ve 
Devlet 'Tiyatrosunda çalışanlara 1 000 + 200 
llük kadro kullanılması» ibaresini taşıyan mad
de vardır. Eğer 14 ncü madde kabul edilirse, 
bu madde de «gösterge» oraJda «kaJdro» dur. 
Mçtim böyledir bu, bir. 

İkincisi, bizim bildiğimize göre, bu kanun 
1 nci derecede bulunan memur arkadaşlarılmız 
için 1 000 lira (kadro veırımiiştir. 1 000 :+ 50, 
1Ö00(+ /100, 1 000 -;•• !150, 1 000 + 200 lük 
kadro mu ihdas ediyoruz bu göstergelerle. «Gös
terge» ibaresinin muhtevasında kadro mu ihdas 
edilmektedir. KaJdro değilse o zaman yan öde
medir. Kadro ise o zaman kaJdro, 1 000 değil, 
1 200 e kadar çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Buyurdunuz Sayın Maliye Ba
kanı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Kemal önder ar
kadaşımızın Devlelt Tiyatrosu ile ilgili madde 
hakkındaki sözleri, sanatkârlarla ilgili bir 
hususa temas etmektedir. O ımaddede üstün ka
biliyeti görülen bâzı sanatkârlar için 
1 000 + 200 tarzında kadro ihdas edilebileceği 
yazılıdır. Bu ,tamaımen istisnai, çok istisnai bir 
hüküm oluyor. Halen de şahıslar adına çık
mış olan, üstün kabiliyet gösteren şahısların 
isimi zikredilerek çıkmış olan, belki de kanunun 
ismi, o şahsın ismini taşıyan bâzı mevzuat 
vardır bizim hukukumuzda. O mevzuatın bu 
tasarıya inikasından ibarettir. O maddeyi, müs
takil telâkki etmek gerekir ve şiıridi görüştü
ğümüz 14 ncü madde ile irtibatlı görmemek 
lâzımıgelir. Orada bu madde ile bu işin irti
batlı olduğu kanısını insanda uyandıran şey 
1 000 + 200 denilmiş olmasıdır. Meselâ, 
1 000 + 300 denilmiş olsaydı bunun bu Smadde 
ile irtibatı olmadığı anlaşılırdı. 

Kaldı ki, bu maddeyi Komisyon geri almış
tır. Komisyonun bu maddeyi ne şekilde getire-
ceğirii şu anıda bilmiyorum ve getirdiği zaman 
da huturunuzda ne şekilde kabule mazhar ola
cak, onu da bilmiyorum. 

Bu sebeple, madde haJkkmidaıki müzakerenin, 
madde Komisyondan huzurunuza geldiği zaman, 
daiha teferruatlı olarak yapılmasının doğru ol
duğu inancındayım. 

ıSayın Kemal önder 'arkadaşımız, tabialt'iyle 
bu 14 ncü maddenin bir tazminat getirdiği fik
rini miüdafa'a ediyor, bu fikrinin doğruluğu
nu savunuyor. Bu fikrinim doğruluğunu savu
nurken de biır sual soruyor, diyor ki : «1 000 
göstergeye kadar kadro vereceksiniz, 1000 + 50, 
1 000 ı+ 100, il 000 + 150, 1 000 + 200 için de 
ayrıca kadro alacak mısınız? Eğer kadro ala
caksanız bunun kıyası mukassim derler, 1 000 
in üstüne çıktınız, göstergeyi değiştirdiniz, yok, 
kadro alımıyacaksanız. Bu bir tazminattır.» 

Simidi bumda bu ölçü acaba doğru mudur? 
Hem kaJdro almazsınız, hem de bu «tazminat» 
telâkki edilmeyebilir. Niye mutlaka tazminat te
lâkki edilmekte ısrar ediliyor? 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Yan ödeme. 
MAL1LYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Bu tasarıda, iş güçlüğü zammı ve 
Sayın özdenoğlu arkadaşımızın temas ettiği 
iş riski zamı, fazla çalışma ücreti, marhumiyet 
zammı, bunlar birer yan ödemedir, onlar. Var. 
Fakat, zaruri olarak ve bu kanunun sistematiği 
içinde, bu kanunun prensibi ve esprisi içinde 
kabul edilmiş maddelerdir. Bu esprinin dışın
da, bu sistematiğin dışında böyle aledderecat 
tazbinat verilmesini gerektiren birtakım teklif
ler kabul edilirse bu kanunun prensibine on
lar aykırı düşmektedir. 

'BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz 
efendim. 

İKEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başka
nım, eğer lütfederlerse Sayın Bakana tamama 
layıcı bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — İzahatta bulunmadan, lütfen 
çok kısa olarak sualinizi sorunuz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim çok 
hassas bir konu, bu itibarla acele, zannede
rim fayda sağlamaz. Gerçekten bir yan Öde
me midir, değil inidir suali tamamlayıcı bir 
sual. 

Acaba bu kanunda bedenî kabiliyet sayı
lacak, ağırlığı bedenî kabiliyet sayılacak iş
leri yapmakta bulundukları için iş güçlüğü 
zammı verilmiş olmakta değil midir? Gerçek
ten bir cazminattır, kabul ederim ama, her 

— 144 — 



M. Meclisi B : 123 9 . 7 . 1970 O : 1 

bedenî kabilyeti fazla ama, memur olmakta 
İsrar eden ve memur tutmakta İsrar ettiğimiz 
bâzı kimselere getireceğimiz bir netice olmakta 
değil midir? Meselâ bir mühendis; nerede ça
lışacaktır? Bu mühendis, işyerinde, şanti
yede çalışacaktır. Şantiyede çalışan kişiler için 
getirilen bir tazminattır ama, aslında işçi sa
yılması lâzımgeldiği halde memur olarak tut
tuğumuz için getirilen bir netice değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevaplar mısınız 
efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, arkadaşlarımın tev
cih ettikleri suallerden katiyen yorulmadığımı, 
sıkılmadığımı, bilâkis arkadaşlarımızın bu ko
nular üzerinde dikaktlıe durmalarının tarafı
mızdan fevkalâde olumlu karşılandığını, ay
rıca arkadaşlarımızın mütalâasından ve sor
dukları suallerden de her zaman istifade etti
ğimizi beyan etmek isterim. 

Şimdi, Sayın Kemal önder arkadaşımız, bu 
iş riski, iş güçlüğü zammının sadece fizikî ola
rak bâzı güçlükler doğuracağı, bedenen daha 
fazla yorulma gilbi bir netice tevlidedeceği 
için verilen bir zam olup olmadığını sordu. 

Zihnen de fazla yorulabilir, sadece bede
nen değil. Zihni çalışma da insanı yorabilir. 
Bir önemli proje üzerinde bir yüksek mühen
dis gecesini gündüzüne katarak ve bütün ka
biliyetini orada göstermeye çalışarak iş gör
düğü zaman, o dahi iş güçlüğü ile karşı kar
şıyadır ve ayrıca fartı mesaiden dolayı iş 
riskiyle de karşı karşıyadır. 

Binaenaleyh, iş güçlüğü ve iş riski zamt-
mını «hem zihnen, hem bedenen fazla vazife 
ifasından güçlük arz eden» şeklinde anla
mak iktiza eder, gayet tabiî. Burada meselâ 
ben kendilerine ıu misali vereyim; bir rönt
gen cihazının karşısında vazife gören, sağ
lık hizmeti gören bir doktor veya ona yar
dım eden hemşire sağlığa münafi bir çalış
ma ile karşı karşıyadır, bir tehlike ile karşı 
karşıyadır. Elbette ki, burada iş güçlüğü, 
iş riski vardır. 

Şimdi, bu sisteme ayrıca Komisyonda ya
pılan bir ilâve «tedarik güçlüğü» ve «İstih
damın devamlılğı güçlüğü» zammını da getir
miştir. Bir hizmetin gördürülmesi için o hizmeti 
görecek olan en iyi elemanın tedarikinde güç
lük varsa, onu da getirmiştir. 

Binaenaleyh, bu maddeyi dar anlamda mü
talâa etmemek gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi, «son söz milletvekili-
nindir» hükmüne göre sıradan bir mileltve-
kiline söz vereceğim, yeterlik önergesi var, 
çünkü. Ondan sonra yeterlik önergesini oylı-
yacağım. 

Sıra Sakıp Hiçerimez arkadaşımızda. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Grup adına söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Siz o zaman takaddüm, eder
siniz, yeterlik kabul edilirse Sakıp Hiçerimez 
arkadaşımız konuşamaz. 

Buyurun, Sayın Demir. 
O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 

(Bolu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 14 ncü madde üzerinde C. H. P. Grupu 
adına görüşlerimizi arza çalışacağım. 

14 ncü madde 657 sayılı Kanuna eklenmiş 
olan göstergeleri belirten, 70 le başlayıp 1 000 e 
kadar 16 dereceyi gösteren ve 1 nci, 2 nci, 3 
ncü, 4 ncü dereceler için farklılık getiren bir 
maddedir. 

Madde üzerinde değişik görüşler ortaya 
kondu. Bu madde ile sınıflandırmayı yapan 
36 nci maddede münhasıran genel idare hiz
metleri sınıfında bulunanlardan 1 nci, 2 nci, 
3 ncü, 4 ncü derecede hizmet görenler için 
farklılık getiren hükmü üzerinde değişik gö
rüşlere karşı sayın Bakan, bu artıların taz
minat (olmadığını, ancak bunların zaruri oldu
ğunu belirttiler. 

Şimdi, bir noktada beraber, bir noktada 
ayrı düşmekteyiz, bu görüşle. (1) sayılı tab
loda tavan 1 000 olarak gösterildiğine göre, bu 
artıları bir anlamda ödenek olarak kabul etmek 
lâzımdır. Bunları ödenek olarak kabul etmedi
ğimiz takdirde (1) sayılı tablonun tavanını 
1 000 olarak değil, 1 000 in üstünde, artıları 
da ekliyerek o rakamlarla beraber farklı dere
celer olarak mütalâa etmek gerekir. 

Ancak, beraber olduğumuz nokta şudur : 
Bu 1 000 üstü artılar 50, 100, 150, 200 istisnai 
olarak bir sınıf için tanınmaktadır, o da, genel 
idare hizmetleri sınıfıdır. Genel idare hizmetle
ri sınıfında 4 ncü ve 4 ncü dereceden yukarı 
derecelere gelmiş olan kamu görevlisi memleke
tin her bölgesinde, o bölgenin en üst sorum
luluğunu taşıyan yöneticidir, illerde Devleti 
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temsil eden validir. 4 ncü dereceye kadar çık
mış birinci sınıf kaymakamlardır, müsteşarlar
dır, genel müdürlerdir, ama genel idare hiz
metleri sınırındadır. Bunlar bulundukları böl
gelerde, hizmet verdikleri bölgelerde tüm uygu
lamalardan sorumlu olan hizmetlilerdir. Bir 
cümle ile demin ifade ettim, bulundukları böl
gede Devleti her şeyiyle temsil eden kamu gö
revlileridir. Devleti her şeyiyle temsil eden; 
yaşanltısiyle, sorumluluk anlayışı ile, uygula
ması ile, bütçeleri yürüten ilgili dairelerin hiz
metlerini murakabe etmesi ve yönetmesi bakı-
mındal, yatırımların zamanında yerine gelme
sini sağlıyan, yani plân hedeflerinde kalkınma
nın gerçekleşmesi bakımından en üst sorumlu
luğu taşıyan kamu görevlileridir. 

14 ncü maddeyi biz, bu anlamda farklılık 
getiren bir görüşle olumlu karşılıyoruz, «bir 
tazminat sisteminii getiriyor» diye mütalâa et
miyoruz. 

Arkadaşım özdenoğlu konuşmasında deği
şik örnekler vererek, «üst derecede bir kısım 
sorumluluklar taşıyan kamu görevlilerinin fark
lı bir işleme tabi tutulması icabettiğini» belirt
ti. Buna bir şey eklemek mümkün değildir. 

Şimdi, madde gayet sarih yazılmış; 1 nci, 
2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derecedeki genel idare 
(hizmeti sınıfında memuriyetlerin yönetim so
rumluluğu, demin arza çalıştığım, bu görevi 
görenler Devlet hayatı bakımından her yönü 
ile büyük sorumluluk taşımaktadırlar. 

İkincisi; «Devlet için taşıdığı önem göz 
önünde bulundurulmak suretiyle bu ilâveler 
verilecek» denmektedir. 'Genel idare hizmetleri 
sınıfında üst yönetim katında bulunanların 
sorumluluklarını ve Devlet için hizmetlerinin 
(taşıdığı önemi bir yana itmek mümkün değil
dir. Her bakanlığın hizmetleri, Türkiye'nin 
en uzak bölgelerinde genel idare hizmetleri sı
nıfının üst derecelerine gelmiş olan yönetici 
kamu görevlilerinin eliyle yürütülür. Bu mad
de karşısında yan ödemeleri ortadan kaldırmış, 
yan ödeme esprisini reddetmiş, böylece reform 
hüviyeti belirmiş olan bir kanun tasarısı içeri
sinde bir yan ödeme tarzında konuyu mütalâa 
etmek, meseleye başka bir pencereden bakmak 
Olur ve o pencereden görünen bu tasarının bu 
maddesinin göstermek istediği yer ve hedef ol
maz. 

i Böylece biz, kısaca arza çalıştığım bu genel 
sebepler dolayısiyle tasarının 14 ncü maddesi
nin getirmiş olduğu ilâveleri olumlu karşıla
maktayız. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, görüş
melerin bu madde üzerinde yeterli olduğuna 
dair önerge gelmiştir, önergeyi okutuyorum. 

AHMET SAKIP H1ÇER1MEZ (Ankara) — 
Yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
14 ncü madde üzerinde kâfi derecede görü

şülmüştür, kifayeti teklif ediyorum. 
istanbul 

I Hasan Türkay 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, yeterlik öner
gesinin aleyhinde, buyurunuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Savm Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşül
mekte olan tasarının havati üç maddesi vardır: 

| Biraz evvel kabul ettiğimiz 9, görüşmekte ol-
| dudumuz 14 ve intibaklarla ilprili olan 91 nci 

maddesi. Bunlar üzerinde gereği kadar tartış
ma ve uzun müzakere yapılmadan alınacak ne
ticeler, daima tereddütlü olacak ve kesin neti
ceyi verici olmıyacaktır. 

örneğin; 14 ncü madde iki ayrı fıkradan 
ibarettir; birisi (a) fıkrası, 1 000 + 50, + 150, 
+ 200, yani 8 400 liraya kadar aylık alan me
murlarla ilgili kısım; ikincisi de bundan evvel 
çıkartılmış bulunan «657 sayıJlı Kanunun 43 ncü 
maddesinin en düşük gösterge 70, en yüksek 
'gösterge 1 000 dir, bundan aşağı ve fazla ola
maz» hükmü ile çelişen (b) fıkrasıdır ki, bu 
fıkra hakkında hiçbir arkadaşım konusmamış-
tır. Konuşmayınca da (b) fıkrasiyle müşterek 
olan (a) fıkrası binnetice bu madde, yeterince 
görüşülmüş mânasını tazammum etmez. 

Gösterilen çizelge böVesi ve kademe iler-
îc-mefleri, derece yükseltmeleri arasındaki geniş 
farklılıklar dile getirilmemiştir. Bunlar da tas
hihi mümkün olan ve tashih edildiği zaman bir
çok neticeyi değiştirecek hususlar vardır. 

Savın Maliye Bakanımızın bu ikinci fıkra 
konuşulmadan bu ikinci fıkra ile iloriHi kürsü
den beyanları olmuştur. Meselâ, Sayın Maliye 
Bakanımız «intibaklarda tüm kamu personeli 

I 14 ncü dereceden başlıyacaktır, 16 nci derece-

146 — 



M. Meclisi B : 123 9 . 7 . 1970 O : 1 

den başlamıyacaktır.» demiştir. Bunu reddet
miyoruz, aynen kaibul ediyoruz. Ancak, 16 ncı 
derece, 15 nci derece bu tasarıda mevcudoldu-
ğu gibi, bunun dışında 50 ve 70 arasında, yani 
50, 55, 60, 65, 70 göstergeler de Bakanlar Ku
rulu karariyle onun karşılığı kadrolar da alı
nacağına göre, çok daha dûn olarak, yani 350 
Hıra ile çalışmaya başlıyacak personel olacaktır. 
Bunlar görüşülmediği için, görüşülmesinde za
ruret olduğu için söylüyorum; meselâ, üç per
sonel düşününüz, bir tanesi bugün tâyin edil
miş olsun, Devlet hizmetine; intibaklar yapıl
dığı zaman, Sayın Maliye Bakanının izahları 
çerçevesi içinde, 875 lira intibakla para alacak
tır. Bu kanun kabul edildikten bir gün sonra 
Devlet hizmetine intisalbedecek bir kamu per
soneli bir yerde 490 lira alacaktır, bir yerde 350 
lira alacaktır. Düşününüz; reform yapıyoruz, 
eşit ücret prensibini getiriyoruz, «aynı işi ya
pan, aynı tahsili, aynı kıdemi taşıyan kimseler 
arasında eşitlik getiriyoruz» diyoruz. Birisine 
- ilkokul mezunu en basitini misâl veriyorum • 
875 lira, birisine 490 lira, birisine 350 lira ve
receğiz. Bütün bunlar görüşülmeden bu mad
denin geçmesi demek; yarın bu Meclisin, her 
milletvekilinin yarış edercesine, bu Kanunu ta
dil etmek için bir gayretin içine girmesine yar
dımcı olmak demektir. 

Deredeler üzerinde dikkatinizi çekerim. Ka
deme ilerlemelerine Tbakınız : 5X7 = 35 lira, 70 
lira, 105 lira, 140 lira, 245 lira. Her sene alına
cak kademe ilerlemesi ücreti bu. 

Derece yükselmelerine bakalım : 175, 350 
C>25, 700, 1 225. Bunlar üzerinde durmadan na
sıl geçebiliriz?. 

Yine dereceler üzerinde söyliyeyim : Bir de
rece var, 7 tane, aynı istikamette hareket edi
yor. Bu, hıer sene 35 lira veriyor yahut 5 em
sal rakamiyle ilerliyor. Bir derece var, 3 tane, 
bir derece var, 2 tane, bir derece var, 1 tane... 
Bunlar üzerinde de durmamız gerekir. Bütün 
ıbuıılar, çalışanlar arasında adaletsizliklerin 
doğmasına sebebolaoak göstergeler, rakamlar, 
•birimlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, lütfen toparla
yınız. Zaiten, 5 dakikalık normal konuşmanızı 
yapmış telâkki ediyorum. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Çok muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyo
rum. Bu maddenin (a) fıkrası 8 400 lira konu
su, burada çok konuşuldu. Ama, (b) fıkrası bu 
memlekette 300 000 i bulan, 400 000 i bulan ka
mu personeliyle ilgili olan fıkrası, bir tek ar
kadaşım tarafından dile getirilmedi, konuşul
madan Sayın Maliye Bakanı fikrini beyan etti. 
O halde, 350, 490 ve 875 olarak tabanda, aynı 
okuldan mezun olan, aynı derecede kıdemi bu
lunan, aynı işi gören insanlar arasında yara
tılacak tefrikin dile getirilmesi, bunun halledil
mesi için, hiç değilse bu fıkranın maddeyle be
raber görüşülmesinde büyük fayda vardır. 

Büyük bir çalışma vermiş olan bu Meclisin 
bu maddede bu kadar acele etmemesini ve ye
terlik önergesine iltifat etmemesini en derin say
gılarımla rica eder, teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sizin, bu anlamı taşıyan öner
geniz de var. Ayrıca onu izah etmek imkânını 
bulacaksınız. 

Yeterlik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-

NIŞMAN (Erzurum) — Görüşmelerin ışığı al
tında maddenin, Komisyonda yeniden görüşü
lerek mütalâamızı bildirmek üzere, geri veril
mesini talebediyoruz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bir usuli meseleyi arz edeyim. 

BAŞKAN — Usûli mesele hakkında yeriniz
den konuşmak üzere buyurunuz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Nasıl usul içe
risine sokmaya çalışacağım, bunu bilemiyorum, 
ama Komisyonun, bu kanun tasarısının müza
kere süresi içerisinde uyguladığı sistem, çalış
malarımızı gerçekten zorlaştırmaktadır. G-eri 
alman maddeler, getirilen maddeler, kanunu 
arzu ettiğimiz şekilde tartışma imkânından bi
zi mahrum bıraktı. İstirham ediyorum; Ko
misyon biraz daha dikkatli hareket etsin. Ar
kadaşlarımdan özür dilerim, ama bu, güzel bir 
yol değildir. 
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BAŞKAN — Komisyon için bir temenni ma
hiyeti arz eder. Dikkat nazarına alıp - almamak 
kendilerinin bileceği bir iştir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 

müsaade ederseniz Komisyon, önerge sahibi 
arkadaşların fikirlerini de dinlesinler. Kanaat
leri bu yolda zenginleşecektir. Bizleri de din
lesinler belki faydalanacaklardır. Şimdi geri 
alacaklar, yarın bir daha konuşulacak ve böy
lece bu iş uzayacak. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız, «vermiş oldu
ğumuz önergeleri izah etmek için bize imkân 
ıbahşedilirse, Komisyon bizim bu önergelerimiz 
üzerinde daha derinliğine vukuf sahibi olur» 
diyorlar. 

Yalnız, o zaman önergeler üzerinde söz ve
rebilmem için, Komisyondan «önergelere katı
lıp - katılmadıklarını» sormam lâzım. Hangi 
önergeye katılmamışsa, ancak o önergenin sa
hibine söz verebiliyorum. Bu bakımdan, Ko
misyonun belki katılacağı önerge bulur. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım; çok 
önemli mütalâalar beyan edildi. Bu mütalâala
rın ışığı altında yeniden sarih olarak Komisyo
nun fikrini tesbit etmek için, maddeyi görüş
memiz gerekiyor, bu bir. 

İkincisi; zaman kaybını önlemek için, öner
geler okunurken, önerge sahiplerinin izahı mu
kadder bulunduğuna göre, şimdiden önergele
rin tarafımızdan tetkik edilmesi faydalı ola
caktır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde epey mü
zakere oldu. Bu önergelerin ışığı altında yeni 
(bir veçhe vermek belki mümkün olabilir. İs
terseniz maddeyi vermiyeyim de önergeleri ve
reyim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — önergeleri veriniz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Efendim, daha evvel 14 ncü madde Komisyona 
gittiği zaman bu önergeler mevcut idi ve bu 
önergeleri Komisyon tetkik etti, öyle geldi. Bu
rada birtakım maddelerin genel kapsamı için
de yapılan müzakereleri sona erdiği sırada, 
önergeler yine izahtan yoksun kaldı. 
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(Şimdi, öyle tahmin ediyorum ki, bu Komis
yonda bir müddet kalacak sonra gelecek, yine 
önergeler üzerinde izahat verilecek ve geçmiş 
tatbikatlarda gördüğümüz gibi, Komisyon yine 
istiyecek. Bunun önlenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, önergeleri isterse 
b avale etmeye mecburuz. 

Sayın Komisyon, önergeleri mi istiyorsunuz, 
maddeyi mi istiyorsunuz? Maddeyi istemekle, 
önergeleri istemek arasında fark vardır. Mad
deyi istediğiniz zaman ancak Meclisin oyu ile 
havale edebilirim ve madde ileride tekrar mü
zakereye tabi tutulur. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, öner
geleri istiyoruz. 

BAŞKAN — O halde, önergeleri havale 
edeceğim. Maddeyi buna göre redakte edersi
niz. O zaman, önergeleri ayrı ayrı muameleye 
tabi tutacağım. 

önergeleri Komisyona gönderiyorum. 
Şimdi, 27 nci maddeyi okutacağım. Komis

yon 27 nci maddede bir düzeltme yaptı mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Yapılmıştır efendim. 

BAŞKAN — 27 nci maddenin, Komisyon ta
rafından yeni düzenlenmiş şeklini okutuyorum. 
Arkadaşlarımın, mevcut tasarıdan, 27 nci mad
denin bu düzeltilmiş şeklini takilbetmelerini ri
ca ederim. 

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

Kademe ilerlemesinin toplu onayla yapıl
ması : 

«Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her de
recesindeki kademe ilerlemelerini, gelecek büt
çe yılı başında geçerli olmak üzere Ağustos 
ayı içinde aynı tarihte alınacak toplu bir onay
la yaparlar.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu, maddenin 
asıl hükmü müdür, yoksa bir fıkrasının değiş
tirilmesi midir? 27 nci madde iki fıkradan iba
ret. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Bir fıkradan ibarettir 
efendim. 
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BAŞKAN — Şimdi, okunan madde bu sek
iliyle mi kalacaktır? Başka bir şey eklenmiye-
cek imidir? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-
NIŞMAN (Erzurum) — Bu şekliyle kalacak
tır. 

BAŞKAN — İkinci fıkrası yok mudur 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — İkinci fıkrayı kaldırı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Madde, şimdi okuttuğum şekildedir. Komis

yon, maddeyi şimdi okuttuğum şekilde düzelt
miştir. 

İki önerge var, Komisyon olarak bunları is
temişsiniz. Bu önergeleri dikkate aldınız mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Aldık efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesi için, gereğini arz ede
rim. 

Denizli 
Sami Arslan 

«Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her dere
cesindeki kademe ilerlemelerini Ağustos, Ekim, 
Aralık ve Şubat ayı içinde alınacak toplu bir 
onayla yaparlar. 

Kademe ilerlemesinde, kademe ilerleme tarih
leri ödemeye esas alınır. 

Ancak, ödeme gelecek bütçe yılı basında ya-
bilir.» 

BAŞKAN — Muhterem . arkadaşlarım bu 
maddenin daha önce yapılan müzakeresinde iki 
arkadaş söz istemiş, Sami Arslan bulunmadığı 
cihetle, yalnızca Sayın Kodamanoğlu varmış. 
Sayın Kodamanoğlu bu madde üzerinde konuş
muş ve önergesini izah etmiş, Diğer önergeler 
Komisyona gönderilmiş. 

Sayın Kodamanoğlu tarafından verilmiş bu
lunan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel tasarısının 27 nci madde

siyle değiştirilen 65 nci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

«Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her de
recesindeki kademe ilerlemelerini, gelecek ay
başında geçerli olmak üzere toplu bir onayla ya
parlar.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Koda
manoğlu'nun önergesini bu maddede redaksiyo
na tâbi tuttunuz mu? Nazarı dikkate aldınız 
mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, na
zarı dikkate alınmıştır. 

Daha evvel kabul edilmiş olan 166 nci mad
deyle bu hususta ödemenin nasıl yapılacağına 
dair hüküm tesis edilmiştir. Bu husus Yüce 
Meclisin oyuna mazhar olmuştur. 

Halihazırda mevzuubahis olan madde, onay
ların ne zaman alınacağına dair olan maddedir. 
ödemelerle ilgisi bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Ama, siz kendi hazırladığınız 
maddeye nazaran müdafaa ediyorsunuz 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — ödemelerle ilgili olan 
maddeye paralel hale getirilmiştir. 

BAŞKAN — O halde, buna katılmıyorsunuz. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

usüli bir müdahalede bulunmak istiyorum 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başka

nım ; 27 nci madde, yukarda Komisyonda, Hükü
met tasarısı üzerinde uzun müzakereler yapıl
dıktan sonra değişikliğe uğramış bir maddedir. 
Hükümet tasarısında değişiklik neden icabet-
miştir, bunu yukarda Bütçe Komisyonunda sa
atlerce tartışmışızdır ve sonunda Bütçe Komis
yonu, maddeyi, bugün burada müzakereye esas 
alman, Komisyon değiştirişinde belirtildiği şek
le getirmiştir. 

Şimdi, bu kanunun müzakeresi için «Millet 
Meclisi üyeleri hangi madde üzerinde değiştirme 
yapmak istiyorlarsa, onunla ilgili önergelerini, 
tümü üzerinde yapılacak olan müzakereler bitin
ceye kadar Başkanlık Divanına verecekler, on
dan sonra maddelerle ilgili önergeler verilmi-
yecek» genel prensibi kabul edilmiştir. Daha ön
ceki uygulamalara da uyularak müzakereler de
vam ediyor. 

Şimdi bu noktada Komisyon, hiç hakkı olma
dığı halde, Hükümet tasarısında bulunan şekle 
rücu etmek suretiyle, bir kere bizi önerge ver-
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mek imkânından mahrum bırakmıştır. Çünkü, 
müzakereye esas alınan metin, Plân Komisyo
nunun değiştirdiği metindir. Bu metin üzerin
de müzakere yapıyoruz. 

Ben şimdi, madde okununca baktım, 27 v,ti. 
maddenin karşısına işaret koymamışım. Yani, 
önerge vermemişim. Çünkü, Komisyonda kabul, 
edilen şekli benimsemişim. Şimdi, müzakerenin 
bu noktasında Hükümet tasarısına denmektedir. 
Bir kere bu bakımdan yanlıştır, hakkı yoktur. 

İkincisi; biz, yukarda kurul olarak çalışı
rız. Kurul olarak, komu oyunun da takibettiği 
gibi, 15 güne yakın devamlı çalışma yaptık. Bu 
madde üzerinde de raatlerce konuştuk. Şimdi, 
Plân Komisyonu, bu konuyu eline alıp yeniden 
görüşmeden, Plân Komisyonu Başkanlık Diva
nı, Hükümet tasarısındaki şekle rücu edemez, 
buna hakkı yoktur. Başkanlık Divanının, bura
daki müzakerelerde «bir kısım önergeleri Ko
misyona geri alıyoruz» dediği zaman itiraz et
miyorsak, bu, Plân Komisyonunun getirdiği 
auametne sadık kalma gayretini onlarla gördü
ğümüzden doğmaktadır'. Bu değiştirge önerge
leri, Plân Komisyonu tarafından geri almıdğj 
zaman, Plân Komisyonu tümüyle toplanıp, bu 
önergeler üzerinde fikirlerini belirtip bir ka
rara bağladıktan sonra Plân Komisyonu Baş
kanlık Divanı bunları buraya getirmemektedir. 
Başkanlık Divanı bunları, biraz da bizim usun 
bir kanun olması ve kamu oyunun, bilhassa ka
mu görevlilerinin hassasiyetle bekledikleri bir 
tasan olması sebebiyle, anameselelerde farklı
lıklar olmadığı noktaya kadar tahammül gös
termek suretiyle müsamahamızdan doğmakta
dır bu, 

Bu müsamahamızı, iyi niyetimizden doğma, 
Plân Komisyonundaki kararlar istikametine 
önergeleri çekme gayretine inandığımızdan, bu 
inancımızdan doğma müsamahamızı Başkanlık 
Divanı kendi başına, Plân Komisyonunun de
ğiştirgesi burada müzakere edilirken önergeleri 
alıp Hükümet tasarısındaki metne dönmeye ka
tiyen hakkı yoktur. 

Bunu, bu ölçü içerisinde belirtiyorsam iyi 
niyetle ortaya koyduğumuz anlayışı bu tarzda 
- özür dilerim arkadaşlarımdan beraber çallıştık 
yukarıda, beraber çalışacağız bundan sonra - sui
istimal etmeleri karşsıında duyduğum, duygu
sal etkinin altında söylüyorum : Başkanlık Di

vanına böyle bir yetki verilmiş değildir. Bunu 
bana burada söyletmemeliydi Başkanlık Diva
nı. Usulsüzdür Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Komisyon içerisinde mevcut görüşme tek

niği ve görüşme noksanlıkları Meclis Başkanlı
ğını şu anda ilgilendirmez. Ancak, Komisyon, 
bir maddeyi değişik şekle sokmuş ise Meclisçe 
«dikkat nazarına alınma» kaydı ile kendisine ha
vale edilmiş bulunan madde üzerinde değişiklik 
yapmış ise farklı, Meclisçe «dikkat nazarına alın
ma» kaydı ile irade lâhik olmadan önergeleri 
istemek suretiyle tetkik edip değiştirdiği bir 
maddenin durumu ayrıdır. 

Şimdi, burada Sayın Kodamanoğlu ile Sa
yın Sami Arslan 27 nci maddede birer önerge 
vermişler. Bu önergeler üzerinde Meclisin ira
desi lâhik olmamış. Komisyon, bu önergeleri ta-
lebetmiş, gönderilmiş ve madde buna göre de
ğişikliğe tabi tutulmuş. Madde değişikliğe tabi 
tutulunca, maddenin yeni baştan müzakeresi 
(ö. H. P. sıralarından «öyle değil» sesleri)... Bir 
lakika efendim bitirelim lâfımızı, daha bir şey 
kılamadınız ki. Bırakın anlatalım. 

Madde Komisyonca değişikliğe tabi tutul
muş olduğuna göre, maddenin üzerinde yeni baş
tan müzakere açmak imkânı vardır, lüzumu var
dır. Yani, o madde üzerinde müzakere açacağız. 
Çünkü; bu önergeler üzerinde Meclis, «dikkat na-
zarına alma» kaydiyle iradesini beyan etmiş ol
saydı, o zaman artık mesele bitmişti. Şimdi bu 
önergelerin encamı nedir? Meclis daha karar 
vermiş değil. Kaldı ki, madde değişmiş, madde
nin değişikliği eğer benimsenmezse, beğenilmez-
se onun olduğu gibi Meclise kabul ettirilmesi ba
his konusu olamaz. Onun için üzerinde müzake
re açacağım. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
yerimden bir şeyi izah etmek istiyorum. Müm
kün mü? 

BAŞKAN — Buyurun. Usule ait mi efendim? 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Gayet tabiî, çün
kü ortaya bir başka konu koydunuz. 

BAŞKAN — Ben, sizin koyduğunuz konuyu 
cevaplandırdım. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Hayır, bunu arz 
edeceğim, izin verirseniz. 
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BAŞKAN — Sayın Demir, siz, Komisyon 
olarak kendi iç düzeninize ait bir meseleyi dile 
getirdiniz, «O bizi ilgilendirmez.» dedim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Nasıl ilgilendir
mez Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Şu anda Meclisi yöneten kişi 
olarak ilgilendirmez. Komisyon mesaisiyle ilgili 
bâzı ihtilâflar, bâzı görüş ayrılıkları, bâzı çalış
ma düzensizlikleri varsa Meclis Başkanlık Ma
kamına müracaat edersiniz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Ben bir şeyi za
bıtlara geçirtmek istiyorum, usul bakımından, 
usulle ilgili olarak. 

BAŞKAN — Efendim, söz veririm. Evvelâ 
ben sizi cevaplandırayım da. 

Birincisi bu; Komisyonda, kendi aranızda 
vücuit bulan çalışma düzeni ile ilgili meseleyi şu 
anda tetkik ve tahkik edemeyiz. Onu ayrıca 
resmen müracaat edersiniz, düşünülür. 

Ben diyorum ki; madde, Komisyonda yeni-
deh değişikliğe tabi olmuştur ve bu değişiklik, 
hiçlbir iradenin etkisi olmadan yapılmıştır. Bina
enaleyh, yeni baştan müzakereye tabi tutulması 
gerekir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Tamam Sayın 
Başkanım. 

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

Komisyon Başkanlık Divanının getirdiği yeni 
metin, Hükümet tasarısındaki metilidir. 

BAŞKAN — Veya olmıyabilir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Veya olmıyabi

lir. 
Ben şu andaki durumu arz etmeye çalışıyo

rum. Sayın Başkanım, siz, Komisyon Başkanlık 
Divanının getirdiği bu yeni metni «müzakereye 
vaz'edeceğimizi» belirtmek suretiyle, bunun üze
rinde burada söz söylemek imkânının doğmuş 
olacağını ortaya koymak istiyorsunuz. Böyle 
anlıyorum tben. 

BAŞKAN" — Evet. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Doğrudur 

Sayın Başkanım bu da. Ancak, ben bir şeyi hem 
zabıtlara geçirmek istiyorum mecbur olduğum 
için, hem de Başkanlık Divanının - Meclisi yö
neten Başkanlık Divanının - zatıâlilerinizin bu 
durumu dikkat nazarına alarak, bu maddenin 
müzakeresi hakkındaki usuli kararınızı ona gö
re vermeniz icabettiğini arz etmek işitiyorum. 
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O da şudur; burada hangi kanun müzakere 
edilirse edilsin, Komisyonların burada geri aldı
ğı maddeler Komisyonda müzakere edilmek için 
alınır. Madde geriye alınır, Komisyona alınır. 
Komisyon toplanır, o maddeyi müzakere eder, 
bir karara varır, o karan buraya Komisyon 
Başkanlık Divanı getirir. İçtüzük de bunu ica-
bettirir, teamül de budur. 

Şimdi ben - ilk konuşmamda vakit aldım, 
tekrar aynı vakti almak istemiyorum - belirt
mek ve Sayın Başkanını, size duyurmak istiyo
rum ki, bu madde, Komisyonda müzakere edi
lerek bu değişikliğe uğramış değildir. Bu mad
de üzerinde Komisyonda müzakere yaparak bir 
değişiklik yapmış değiliz. Komisyon üyesiyim 
bendeniz. 

Şimdi, bu bilgiler muvacehesinde bu açıkla
mam muvacehesinde Başkenlık Divanı olarak 
zatıâlinizin bu maddeyi Komisyon değiştirgesi 
şeklinde kabul edip, müzakereye vazedip ede-
miyeceğiniz hususunda benim tereddüdüm var
dır. 

Benim kanaatim odur ki; Komisyon değiştir
meyi, Komisyon Başkanlık Divanı katında ya-

* pamaz, Komisyon katında yapmak mecburiyetin
dedir. Bunları zabıtlara geçirmiş bulunuyorum. 
Zatıâlinize duyurmuş bulunuyorum. Böylece 
bu maddeyi bu şekilde müzakere etmenin usul 
içi olmadığı kanaatimi de belirtmiş (oluyorum. 
Bunları, Komisyonun gerçekten çok değer ver
diğim yönetici arkadaşlarımın, Komisyon üyele
rinin iyi niyetten doğma ve tasarının biran ön
ce daha iyi şekilde gerçekleşmesinden doğma 
ve Komisyonu yönetenlerin, yönettikleri Ko
misyon üyelerinin, «tecelli etmiş olan Komis
yon değiştirgesi» şeklinde, tecelli etmiş ve da
ğıtılmış olan kanunda yer almış olan Komis
yon değiştirgesi maddelerinin ruhuna sâdık ka
lacak şekilde önergeleri mütalâa edeceği inan
cından doğma müsamahasını bu şekilde suiisti
mal etmiş olması, beni bunları söylemeye mec
bur etmiştir. Bu bilgiler muvacehesinde zatıâ
linizin, bu getirilmiş olan yeni formülün, yani 
Hükümet tasarısındaki şeklin, Komisyonun te
cellisi olarak kabul etmemeniz gerektiği inancı
mı tekrarlamaktayım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bende

niz de Komisyon üyesi olarak görüşümü, usuli 
yönden, arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Beyefendi, demin de söyledim: 
Meclisi yöneten bir kimse; bir komisyonun ek
seriyetle toplanıp toplanmadığını, komisyon içe
risinde çalışmaların ne şekilde cereyan ettiğini 
tetkik ve tahkik edecek merci ve mevkide de
ğildir. Bİ2, Komisyonun yetkililerini muhatap 
alıyoruz. Yıllar yılı böyle devam eder bu, Ko
misyon yetkilisinin beyanları, «yetki içi midir, 
yetki dışı mıdır», Komisyon kendi arasında mü
talâa edecek. Biz burada, bunu halletmek im
kânından mahrumuz. Meclisi idare ediyoruz. 
Meclisi idare ederken, Komisyonun kendi bün
yesindeki ihtilâfı halletmek mümkün değil. Zâ-
tiâliniz «yoktum» diyorsunuz, var mı idiniz, 
yok mu idiniz? Soracak değiliz. Kaç kişi var
dı, kaç kişi yoktu? Tahkik etmek mevkiinde 
değiliz. 

Onun için söylemek istedim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Balka
nım, ben Başkanlık Divanının Komisyon Baş
kanlık Divanından sormasını diliyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, ben.. Mevkii de
ğil, onu... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Ama siz müza
kereye başlıyorsunuz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Demir, rica ederim, Mec
lis Başkanlığına, Makama Komisyonun bu duru
munu bildireceksiniz, meseleye el konacak Şim
di yetkili midir, değil midir? Onu öğrenilim 
biz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Müzakere ettik 
mi, etmedik mi? Bunu sormanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak yetkili misi
niz, yetkisiz misiniz? Bunları sormak mevkiin
de değiliz. Müzakere edip etmediğiniz hususu
nu sorarnam, ben muhakkik değilim burada, 
Muhakkik değilim ben burada. 

Şimdi Beyefendi, orada oturan kişi, arkada
şımız Komisyon adına ya yetkilidir, ya da değil
dir. Bütün muamelâtından, münasebatmdan, 
Komisyon çalışmalarından şikâyetiniz varsa, di
yorum, Makama bildireceksiniz, Meclis Baş
kanlık Makamına, içtüzük bunu emreder. Biz 
burada bunu çözümliyemeyiz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Yerimden arz 
edeyim Sayın Başkanım. 

Komisyon Başkanı adına oturan arkadaşımı
za yetkili olup olmadığını sormanın hiç lüzumu 
yoktur. Yetkili olduğu muhakkak. Çünkü Ko

misyonun Başkanlık Divanının üyesidir. Getir
dikleri konuda, Komisyon müzakeresinden geçi
rip bu yetkiyi almışlar mıdır? Onun soracak
sınız, Yoksa kendilerinin Komisyon Başkanlık 
Divalı üyeyi, olduklarını bendeniz biliyorum za
ten. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın özgüner, ne soracaksı
nız? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanım, (O. H, P. ve A. P. sıraları arasında kar
şılıklı lâf etmeler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Beyler rica ederim. Her şey hukuka göre hal
ledilecek. Rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanım, zabıtlar tetkik edildiği zaman görülür ki, 
bu madde geri alınmadı, önergeler geri alındı. 
Madde, geri alınmamış olduğuna göre, madde 
üzerinde Komisyonun, Hükümet tasarısındaki 
maddeye itibar etmesi, maddeyi tamamen geri 
almış da değiştirmiş hükmündedir. Oysa ki, 
madde gevi alınmadı, önergelere Komisyonda 
ya iltifat edilir, ya, edilmez. Gelen önergeler
de, Hükümet tasarısına her hangi bir şekil ve 
surette paralel olan bir önerge bulunmadığına 
göre, ne şekil ve surette, maddenin geriye alın
madığı halde önerge istikametinden çıkıp yeni 
bir madde tedvin etmiş olmasını anlıyamadık. 
Bunu sual olarak tevcih etmenizi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
demin de arz ettim: Meseleleri daima usuli yön
den mütalâa etmeye mecburuz. Burada her ko
nuştuğumuz zapta geçiyor ve ileride emsal hü
küm olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında iki arka
daşımız söz istemiş, bir arkadaşımız salonda bu
lunmadığı cihetle konuşaınamış, yalnız Sayın 
Kodamanoğlu konuşmuş ve vermiş olduğu öner
gesini de bu arada izah etmiş. Komisyon, bu
nun üzerine önergeleri istemiş, önergeler Ko
misyona verilmiş, önergelerin ışığı altında, mu
vacehesinde, Kodamanoğlu'nıın beyanı karşısın
da maddeyi değiştirmiş. (C. H. P. sıralarından 
«önergeler öyle değil ki» sesleri) Önergeler öy
le veya değil, maddeyi değiştirmiş. Değişik 
madde üzerinde yepyeni bir madde olarak mü
zakere açacağım dedim. Usuli yönden orayı 
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tahkim ettim. Ve bu şekliyle müzakere açaca
ğıma göre, arkadaşlarımın... 

Burada ikiye ayırdığım noktayı kaçırıyorsu
nuz. Eğer, daha önce verilmiş bulunan değişik
lik önergeleri dikkat nazarına alınma kaydı ile 
gitmiş olsa idi, ona göre madde değiştirilmiş ol
sa idi yeniden önerge vermek mümkün olmazdı. 
Ama şimdi, Komisyon yepyeni bir madde getir
diğine göre, bu madde üzerinde müzakere açıp 
değişiklik imkânı olabilecektir. Onu söyledim. 
Mesele budur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — önerge veri
lebilecek demek Sayın Başkanım, değil mi? 

BAŞKAN — Evet. Yepyeni bir madde oldu
ğu için, daha önce Yüce Meclis tarafından ma-
mülünbih durumda bulunmadığı için önerge ve
rilebilecektir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Komisyon gö
rüşü değildir, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon görüşünü kendi ara
nızda istikâmetlendireceksiniz ve şayet anlaş
mazlık mevcut ise anlaşmazlığı makama bildire
ceksiniz. Burada sebepten mücerret, ayrı bir 
mahivette maddeye irtibatlı olarak değil Sayın 
Demir, meseleyi oraya getirmek istiyorum, bir 
madde müzakere edilirken Komisyonun mesa
isini burada tahkik etmek mevkiinde değiliz. 
Usul meselesi ittihaz edilir, bu kanunda Komis
yon çalışmaları mevzuubahis edilir ve burada 

müzakere edilebilir. Yoksa, 14 ncü madde, 
27 nci madde müzakere edilirken Komisyon 
mesaisine meseleyi getirelim, onun takibi müm
kün değildir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Ama sorarsa
nız, «toplanmadık» diyeceklerdir. 

BAŞKAN — Derler, demezler.. «Toplandı» 
deseler, belki beyefendi ora'da bulunan arka
daşımız kendisi belki bulunmadı, diyecektir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Ben kabul ede
rim bulunmadığımı. 

BAŞKAN — Yok, her hangi bir şeyi sor
durmaya beni idbar edemezsiniz. 

'KEMAL DEMİR (Bolu) — Yanlış müza
kere ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Çünkü, Komisyon Başkanı da 
değil Sayın Danışman. Komisyon aidına yet
kili olmuş. Şimdi, bir arkadaşımız çıksa dese 
ki, yetkili midir, değil midir? Sorun dese, 
farzedin, şimdi siz öyle diyorsunuz, başka bi
risi de «yetkili değildir» der, «Komisyon Baş
kanı değildir» der. Bunu da talhkik etmek 
mevkiinde değiliz. 

Şimdi, bu maddenin müzakeresi mütaakıp 
oturumda yapılacaktır. 

iSaat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,15 

n q ı . T " • • 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkan vekili Nuretitn Ok 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 123 ncü Birleşiminin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ ( ENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — İktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebi
yet verildiği iddia olunan israf ile sivil ve as
kerî resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda inceleme yap

mak üzere kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin 19 . 7 . 
1970 tarihinden 31 Aralık 1970 tarihine kadar 
uzatılmasına dair tezkeresi (10/4, 10/8, 3/315) 
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'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlığa verilmiş olan iki önerge var. öner
geleri ayrı ayrı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebiyet 

verildiği iddia olunan israf ile sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için ya
pılan harcamalar konusunda inceleme yapmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
Meclis Araştırması göreviyle, 24 Aralık 1969 
tarihli 19 ncu Birleşimde 408 sayılı Kararla 
kurulan Komisyonumuz çalışmalarına devam 
ettiğinden 19 . 7 . 1970 tarihinden başlamak 
üzere 31 Aralık 1970 tarihine kadar mehil 
verilmesi isteği Komisyonumuzun 8 . 7 . 1970 
tarihli oturumunda karara bağlanmış oldu
ğundan durumun, Genel Kurulun tasviplerine 
sunulmasını saygılarımla rica ederim. 

Araştırma Komisyonu 
'Başkanı 
Rıza Çerçel 

Afyon Karahisar 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meoslisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesiyle ve bu kanun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Milletve
kili A. Sakıp Ifiçerimez ve 57 arkadaşının 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım 
hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun tekli
fi ve Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (1/331, 
2/279) (S. Sayısı : 220) 

BAŞKAN — Personel Kanununun 27 nci 
maddesinin değişik şeklini okutmuş bulunuyo
rum. Bu arada, Komisyon tarafından yapılan 
değişikliğin, Komisyonun toplantı yapmaksızın 
bu değişikliği yaptığı meselesinde usul müzake
resi olmuştu. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu tekrar ve pe
şinen kaydetmek mecburiyetindeyim: Biz, Mec-

9 . 7 . 1970 Ö : 2 

3. — Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, 1/361 
esas sayılı kanun tasarısının havale olunduğu 
komisyonlardan 5 er üye seçilerek kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (1/361, 4/86) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıtlarda yazılı (1/36)1) esas sayılı 
(6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı) nın ha
vale edilmiş olduğu Tarım, Orman ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hu
susunda karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

İŞLER (Devam) 

lis çalışmalarında, Komisyona ayrılan yerde, 
Komisyonun yetkililerinin bulunmasını isteriz. 
Komisyon yetkilisi, kendisine ayrılan yerde otu
rur, İçtüzüz de buna âmidir. 

Yetki fıkdanı bahis konusu olursa, her mad
de üzerinde bunu ayrı ayrı tartışmaya tabi tu
tarsak, Meclisin çalışması mümkün olmaz. Bir 
kanunun müzakeresinde muvazzaf komisyon, 
hangi komisyon ise, komisyona muhassas ayrı
lan yerde oturan kişi, o komisyon adına, namı
na beyanda bulunmaya, biz «yetkilidir» kanaati 
içinde oluruz. Ama, komisyon derununda birta
kım ihtilâflar zuhur etmiş ise, ediyor ise onu 
burada her hangi bir madde vesilesiyle müna
kaşa ve müzakereye tabi tutamayız. 

Şayet, kanunun müzakeresinde komisyon 
içinde bir ihtilâf zuhur etmiş, usuli yönden bir
takım bozukluklar husule gelmiş ise, bunu se
bepten mücerret olarak, o madde ile irtibatı bu
lunmaksızın, orada bulunan ve Meclis Başkan-
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lığına muhatabolan kişinin, bu maddelerin gö
rüşülmesinde «yetkisinin olup olmadığı» konu
sunda bir müzakere açıp, ona göre yürütmemiz 
lâzım. Zira, 27 nci madde ile ilgili bu münaka
şa açıldıktan sonra, 29 ncu maddede ayrı, 38 nci 
maddede ayrı bir mesele ortaya çıkarsa, dur
madan her madde üzerinde Komisyonun, bu yet
ki meselesini tartışmak gerekir. 

O sebeple, peşinen şunu ifade etmek isterim: 
Bu usul müzakerelerine her maddede girişmek-
sizin, Komisyon ile Meclis Başkanlığı arasında 
ve Genel Kurul arasında bir irtibatın tesisi ge
rekmektedir. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, bir dakika
nızı rica edeceğim. Fevkalâde önemli ve usule 
mütaallik bir meseleyi görüşüyoruz. Eğer bunu 
halledemezsek, zaten hiçbir meseleyi halledeme
yip 

Bu sebeple, bir kanunun müzakeresinde Ko
misyon Başkanlık Divanı olarak madde değişik
liklerinde daha önceden yetki alınmış olması ve
yahut bu meselelerin Komisyonda görüşülüp, 
muayyen bir karara ulaşması gerekmektedir. Bu
nun için, müzakereyi salim bir noktaya oturtma
ya mecburum. 

Şimdi, 27 nci maddede Komisyon bir değişik
lik yapmış. Biz bu değişikliği, Komisyonun nor
mal şekillere riayet etmiş olması tahtında yap
mış olduğunu biliriz, düşünürüz. Çünkü, yetki
li kişi, muhassas yeri işgal eden kişidir. Onun 
haricinde hangi komisyon üyeleri toplantıya ça
ğırıldı, hangisi çağırılmadı, ne şekilde davetiye 
gönderildi, davetiye ulaştı mı, ulaşmadı mı, han
gi odada toplandılar, saat kaça kadar çalıştılar, 
bu karar ekseriyetle mi alındı, yoksa ekseriyet 
dışında başka türlü mü alındı? Biz, bunları şu 
anda tetkik ve tahkik edemeyiz. Bu sebeple, ev
velemirde bu noktanın çözümlenmeye ulaşması 
lâzım. 

Simidi, ıSayın Danışman, bilniem bu ifadem 
neticesinde bir cevap lütfedecek misiniz? Eğer, 
böyle yetkü fılkdaniyle ilgili birtakım itirazlar, 
Kömilayıon mesaisine ilişkin birtakım şkâyet ve 
itirazlar mevcut ise, evvelemirde bunun bir 
esasa ra!btolunması, halledilmesi lâzım ki, di
ğer mıaddeler üzerinde müzakereleri devam et
tirebilenim. 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, Komis
yon Başkanlılk, Divanı, Komisyona niyab'eten 
yeitkili olarak burada görev yapmaktadır. Biz, 
önerge verme yetkimize dayanarak, daha ev
vel Yüce Meclisin kabul etmiş olduğu tediye
lere ımütaallik bir maddeye uygun şekilde, bu 
maddenin tedvini gerekmelMe olduğu kanaatini 
taşıdığımız için bu önergeyi vermiş bulunuyo
ruz. 

Halihazırda, Komisyonun kabul etmiş oldu
ğu madde kabul edilecek oluılsa, daha evvsl Yü
ce Meclisin kararına iktiran etımiş bulunan 
maddeyle bir çelişki meydana gelecektir. Bu çe
lişkiyi önlemek için, halihazırda Komisyonun 
metnindeki 2 nci fıkrayı kaldırmamız icabet-
ıııektedir. Bu itibarla, biz Divan olarak, önerge 
verme yeitJkimdze dayanarak bu önergeyi ver
miş bulunuyoruz. Bu ımadderiin, daıha evvel ka
bul edilmiş bulunan 166 nci mıaddeye paralel 
olatak tashih edilmesi gerekmektedir, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, Komisyon 27 nci maddeyi, değişi iir'miştir. 
Biraz önce de ifade etmiş olduğum veçhile, 27 
nci madde, tasarı metninde başka itürlü hazır
lanmıştır. O halde, öneırge verme meselesini 
muayyen bir müddetle kayıtladığımız devre
de, ,saym milletvekillerince 27 nci madde, tasa
rı metninde yazılı şekliyle vardı. Binaenaleyh, 
3aym milletvekilleri, simidi gelmiş bulunan de
ğişik şekle daha önceden âşinâ olmuş olsa
lardı, beîlki birtakım, değişiklik önergeleri 
verebilirlerdi. Bu sebebe melbni 27 nci madde 
üzerinde müzakere açacağım. Müzakere 'sonun
da da istiıyen milletvekili arkadaşım, bu mad
deyi değiştirecek önerge verebilecek durumda
dır. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — 27 nci maddede, şimdi Komis
yonun getirmiş olduğu değişik meltin müzakere
ye taJbi tutulmuş oluyor. Ama kıyaslamak müm
kün tabiî. 

Buyurum Sayın Uzumer. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo

rum. 
IBAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
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ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
'Başkan, değerli arkadaşlarım, 

27 nci madde üzerinde Komisyonda uzun 
müzakerelerin cereyan ettiğini, öğleden önceki 
oturumda usul hakkında söz almak süratiyle, 
îkonuya müdahale eden arkadaşlarımız diye ge
tirdiler. 

İznimizi şu noktada istirham edeceğim : 
Plân Komisyonunun hazırladığı raporun gerek
çesinden, maddeyle ilgili hususu aynen ıttılaı
nıza sunmak isterim, 

iElilniizdeki tasarının 137 nci sayfasında, 27 
nci maddeyle ilgili Komisyon gerekçesi aynen 
şöyledir : «Tasarının 27 ncii maddesi, madde
deki kademe ilerlemelerinin gelecek bütçe yılı 
(başında uygulanır şeklindeki hükmiyle kade
me ilerlemesinin yapıldığı tarih ile gelecek 
bütçe yılı başlama tarihi arasındaki % süreyi 
ödeme dışı bıraktığından, kademe ilerlemesi 
yapanların mutazarrır olmalarını önlemek ne
deniyle, kademe ilerleme tıarihlerinin ödemeye 
esas alınmasını ve gelecek bütçe yılı başında 
ödemmesini öngörür şeklinde yeniden düzen
lenerek, bu değişiklikle kabul edilmiştir.» 

Şimdi, Komisyonda yapılan müzakerelerin 
»onunda, zannederim ki büyük biiır ekseriyetle, 
'belki de ittifakla karar alınmıştı, bu kararm 
da gerekçesi budur. 

Ama şimdi, Sayın Komisyon Sözcüsü arka-
daşıamz, yani Komisyon adına beyanda bulunan 
arkadaşımız, bütün bu müzakereleri bir tarafa 
iterek ve verilen önergelerim mahiyeti de Hü-
künı-at tsısaırasını talebeder istikamette olınarna-
ısm?, rağmen, Hükümet itasanisıntlaM metnin ay
nen k?ibul edilmeslini teklif etmeketdir. 

'Değerli arkadaşlarım, şimdi bu «feadesne 
'ilerleme tarihi ödemeye esas alınır» diye Ko-
misıyondan biır hüküm getirilmiştir. Gerçekten, 
taran, 'tatbikatta büyük ölçüde huzursuzluk
lar yaratacağı, jnecjGiırlaıın kademe terfilerinde 
muayyen bir &y, yani Ağustos ayından evvel 
terfıie hak kazananların 12 ay içindeki hak
larını bir noktada toplamaktadır. Herkesi lir 
yıl içinde hangi zamanda terfi ederseniz edi
niz, kademe ilerlemesi yaparsanız yapınız, üc
retinizi gelecek yıl bütçesinden ve o yıldaki za
man süresi hakkımız bir tarafa itilerek, gele
cek yıla monte etmek fikri, hak ve hukukla, 
hele böyle reform olma niteliğindeki bir ka
nunla, bir tasan ile bağdaşır bir görüş değildir. 

Çok istirham ediyorum; arkadaşımız bu
rada ilk nazarda 'bir mantıki görüş olarak 63 
ncü maddede, yani 166 nci madde ile bir pa
ralellik sağlama görüşünü yüksek komisyonun 
ıttılaına sunmuştur. 63 ncü madde yani, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 166 nci 
maddesiyle gerçekten bu madde arasında bir 
çelişki vardır. 166 nci madde : «Kademe iler
lemesinde Devlet memuru bu ilerlemeye ait 
onay tarihini takilbeden bütçe yılı başından 
itibaren aynı derecenin (bir ileri kademesine 
ıait aylığa hak kazanır» demektedir. Gerçek
ten bu ifade ile Plân Komisyonunda kabul edi
len metin arasında temelden bir ayrılık vardır. 
Şimdi burada gönül isterdi ki, komisyondaki 
arkadaşımız, Ibu çelişkiyi yalnızca belirtmekle 
yetimsin. Ama bunun ötesinde, komisyonun al
dığı bir kararı savunmak mecburiyetinde ol
duklarını, elbette kendilerine hatırlatmak ge
rekmez, bu tabiî görevleridir. Fakat, sırf 63 
ncü maddede, yani 657 sayılı Kanunun 166 nıcı 
(maddesindeki hükümle paralellik sağlamak 
bakımından, büyük ölçüde memurların mağdu
riyetine yol açacak, haksız ve hukuka aykırı 
bir tutum tavsiye etmektedirler. Oysa ki, ben
deniz - beni mazur görsünler - kendilerinden 
şöyle bir düzeltme beklerdim : 

63 ncü madde, komisyonda kabul edilen 65 
nci madde ile çelişik halinde bulunduğundan; 
komisyonun 63 ncü maddede bir değişiklik yap
masını teklif ve tavsiye etmesi gerekir. Çün
kü, bu madde aynen kabul edilmiştir, hummalı 
faaliyet vardır, bu maddeler üzerinde söz ala
rak, bu kanunun görüşülmesini tehir eder, ge
ciktirir gibi, bir durumun içine düşmüş olmak
tan üzüntü duyuyoruz. Gerçekten bunun bi
ran önce tahakkuk etmesi lâzımdır. 

Onun için, sayın Hükümetten ve özellikle 
sayın komisyondan şunu istirham edeceğim : 
Tasarının 63 ncü maddesi gerçekten ıslaha 
muhtaçtır, burada bir çelişki vardır. Bunu 
Uslan buyursunlar, bunun için yeni bir metin 
getirsinler, 27 nci maddesi ile 63 ncü madde 
arasında paralelliği Bağlasınlar. Ama, bu para
lelliği sağlarken, esas olan 27 nci maddesinin 
komisyonda kabul edilen metnini alsınlar. Ak
si takdirde, Yüce Parlâmentonun üyeleri de 
mutlaka tetkik buyurmuşlardır; kademe ilerle
me tarihleri ödemeye esas alınmalıdır. Bu 
esas olarak alınmadığı takdirde, büyük hak-

öö 
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sızkklar, büyük huzursuzluklar doğacaktır. 
Yılbaşında terfi edecek, terfie hak kazanmış 
ive dolayıisiyle kademe ilerlemesine hak kazan
mış hir şahısla, yılın sonunda terfie hak ka
zanmış bir şahıs arasında hiçbir fark olımıya-
caktır. Bu da, hakka, hukuka aykırı ve bu 
tasarının temel ilkeleri ve felsefesiyle bağdaş-
anıyan hir tutumdur. 

O yönden, sayın komisyondaki değerli ar
kadaşlarımdan istirham ediyorum: 63 ncü mad
deye, 27 nıci maddeye uygun hir paralellik sağ
lasınlar, yani tasarıdaki maddeye bir uygun
luk sağlasınlar ve o metni getirsinler. Çünkü 
(bu, gayet açık bir konudur, fazla izahına lü
zum yoktur. Hükümet de bu metinde zaten 
fazla ısrarlı olamamıştır. Komisyonda yapılan 
müzakerelerde bu haksızlık ortaya konulduğun
da, Hükümet prensilbolarak fbu tasarıyı savun-
ınanıh ötesinde, aşırı bir direnişin içine de gi
rememiştir; onu da bilgilerinize sunmak isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru-
nuz. 

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

'Saym Komisyonun değiştirgesi hakkında, 
evvelki celseden beri yapılan usûli müzakerede, 
tSayın Başkanımızın haklı olarak bu işi bir dü
zeye koyması, hakikaten şayanı tebriktir. 

Bütçe Komisyonunda bu madde müzakere 
edilirken bendeniz de orada idim; bu madde 
uzun bir müzakereye tabi tutulmuş ve Komis
yonun değişikliği kabul edilmiş idi. Sayın Ko
misyon 166 ncı maddeye, «Bu madde kabul 
edilmiştir» diye bir paralellik temin etmek 
maksadiyle, o gerekçe ile bunu kabul ettiğini 
söyler. Ama, burada tedvin edilen 27 nci mad
denin «166 ncı maddeye paralelliğini temin ede
ceğiz» diye bâzı hakların ortadan kalkmasına 
müncer olmamalıdır. 

Meselâ; 1.3.1971 tarihinde terfie, yani ka
deme terfiine hak kazanmış olanların miktarı, 
kabul edelim ki 1 000 ilâ 10 000 olsun, bu müm
kündür. Ama, 1.8.1971 tarihinde onayını ala
cak ve haklarını da 1972 yılındaki bütçemizde 
vereceksiniz. 

'Bir memur hak etmiş, kazanmış, terfi et
miş, her ne suretle olursa olsun bu liyakati 
göstererek 1.3.1971 tarihinde kademe terfiini 

yapmıştır. Siz bunun 1.8.1971 tarihinde ona
yını alacaksınız ve bu onayın da parasını 1972 
Bütçesinde ödiyeoeksmiz. Ama, 1.3.1971 ilâ 
1.8.1971 tarihleri arasında bulunan farkı da 
ödeme tarihi kabul etmiyeceksiniz; bu müm
kün değildir. 

Arkadaşım, işi, kendilerince haklı bir ta
rafa çekiyorlar ve «166 ncı madde kabul edil
miştir, buna paralellik temin edeceğiz» diyor
lar ki, bu, mümkün değildir arkadaşlarım. Çün
kü, benim hakkımı da ortadan yok ediyorsu
nuz. 

Evvelâ Sayın Komisyon önergeleri geri al
dı; sonradan Hükümetin getirmiş olduğu tek
life rücu etti; bu olmaz. 27 nci maddede mut
laka kademe terfiinde memurun kademe terfii 
tarihi, ödemede esas alınmalıdır. Çünkü, benim 
bir hakkım vardır. Bu hakkı verirken, yani bu 
hakkı vermek lâzımgelirken; siz «Bir yanlışlık 
yapıldı; öteki 166 ncı madde kabul edildi, bu-
nuda ona uyduralım» şeklindeki tutumunuzla 
bu haklan alınacağı veya verileceği mümkün 
olmaz. Burada esas olan 27 nci madde. Plân 
Komisyonunun getirmiş olduğu şekilde olmalı
dır. Zaten bu madde Komisyonda uzun müna
kaşalardan sonra bir tetkik eseri olarak ted
vin edilip, buraya gelarilmiıştir. Aslında, Ko
misyonca geri alman önergelerde de bu istika
mette, yani Hükümetin metnini kabul etme is
tikametinde bir tavsiye de yoktur. Bu hususu 
da Komisyon nazarı itibara almalıdır. Esasen 
Komisyonca okunan, 27 nci madde üzerinde ve
rilmiş olan iki arkadaşın önergelerinde de böy
le bir istikamet tevcihi yoktur. Burada Plân 
Komisyonunda kabul edilmiş olan hükme sa
rahat verilmesi bakımından önergeler vardır. 
Ama öyle yapılmadı. Plân Komisyonu bunu al
dı. Bu husus doğrudan doğruya Komisyon 
Başkanlık Divanının kendi iç meselesidir, usûli 
bakımdan buna bir şey söyliyecek değilim. As
lında bunun Komisyonun kendi iç meselesi ol
duğunu da Sayın Başkan izah ettiler. Kendi 
iç meseleleridir ve bunu orada kendileri halle
derler; haklı veya haksız onu bilmem. Ama, 
bize getirmiş oldukları maddeyi 166 ncı mad
deye paralel olsun, diye getirmişlerse; o zaman, 
hakların yok edilmesi pahasına, böyle bir mad
denin kabul edilmesi mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Orhan Cemal Ferlsoy, 1 
buyurunuz. 

ORHAN CEtMAL FERSOY (istanbul) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarının 65 nci maddesinde Komisyon 
Riyaseti, abesle iştigali bertaraf etmek, huku
kî mantığa uygun tevazünü tesis etmek için bir 
tasarrufta bulunmuştur. Bulunulan tasarruf da, 
doğrudan doğruya Yüce Meclisin kabul ettiği 
166 ncı maddeye paralelliği temin gayesine 
matuftur. Bunun üzerinde, haklan bertaraf et
mek, haklardan ıskat ötmek ve saire ğilbi, ge
niş anlama gelen sözlerle müzakere açmak, ka
naatimce, caiz değildir. 

Çünkü, evvelâ şu hususu tekalbbül etmemiz 
lâzım gelir : Devlet memuru ile Devlet arasın
da mukaveleli bir durum söz konusu değildir. 
Devlelt namına yapılan kanunlara, Devlet me
muru intibak eder; hiçbir halde müktesep hak 
da söz konusu olmaz. Çühlkü, Devlet mlemuru 
bir statü içine girmiştir, bu statünün âdı «ka
nun» dur. Bu kanun değişir, yerine başka bir 
kanun gelir, o kanuna intibak eder. 

Şimdi, 65 nci madde sınıflandırmalarda ka
deme ilerlemesini bir sisteme bağlamış; 166 ncı 
madde de bunun dönemini, zamanını, sureti tat
bikini tesbit etmiştir. Bir defaya mahsus olmak 
üzere, belki a'jour vaziyetin dışında durum hâ
sıl olacaktır; ama, bu bir defaya mahsustur. 
Ondan sonra gelen dönemlerde, herkeis kademe 
ilerlemesinin Ağustus ayında toplu onayla yapı
lacağını bilecek, görecek ve a'jour olarak, devri 
olarak kademe ilerlemeleri bütçe tasdikleriyle 
tekevvün etmiş bulunacaktır. Bunun üzerinde 
uzun müzakereye lüzum ve hacet yoktur; kim
senin hakkının zıyaa falan uğradığı da söz ko
nusu değildir. 

Komisyon Başkanlık Divanı yanlış bir ta
sarrufta hulunmamış; aksine, Yüce Meclisin 
166 ncı maddeyi kaibulüne muvazi olarak, buna ] 
aykırı düşen ikinci fıkrayı kaldırmak suretiyle 
hukuk mantığını kaJbul etmiştir. Hukuk mantı
ğını kabul eden, Meclisin tasarrufuna, kararına 
saygı gösteren Komisyon Riyaset Divanının 
tânedilmesini de mantıken izaha imkân yok
tur. 

O itibarla, üzerinde müzakere yapılan 65 
nci madde, değiştirilmesi mümkün olmıyan, 
Meclis kararına iktiran etmiş bulunan 
166 ncı maddenin ayrıca müzakeresi söz ko- | 
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nusu olamryacağfrıa göre, aslında hiçhir hakkın 
zıyaına sebebiyet vermiyen bu maddenin oldu
ğu gibi kabulü gerekir. 

ISaygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru

nuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

Başkan ve muhterem arkadaşlarım; 
27 nci madde ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 65 nci maddesi üzerinde Komisyon 
tarafından sonradan verilen değiştirge önergesi 
hakkında görüşlerimi bendeniz de kısaca arz et
mek istiyorum. 

IBu tasarının kademe ilerlemesine dair olan, 
benden önce konuşan bir arkadaşımızın, 166 
ncı maddenin getirmiş olduğu esaslara uygun 
olduğunu ileri sürdüğü fikirlerini kabul etme
miz mümkün değildir. Çünkü, Büyük Millet 
Meclisi millet adına millî iradeyi temsil ettiği
ne her türlü kanunları çıkarma yetkisine sahi-
'bolduğuna göre, hatalı çıkmış olan, ya da ger
çeklere uymıyan bir maddeye isonraki bir mad
deyi uydurmak, ona paralel bir şekilde çıkar
mak mecburiyetinde değildir. 

Plân Komisyonunda kabul edilmiş olan 27 
nci maddenin yerinde olduğu kanaatini taşıyo
ruz. Çünkü, kaideme ilerlemeleri doğrudan doğ
ruya kaideme ilerlemesine hak kazanan memu
run o tarihten itibaren doğan hakkının teslimi 
demektir. Hakka doğduğu tarihten itibaren iti
bar edilir ve o hakkın memura o tarihten itiba
ren teslim edilmesi icabeder. Bu bakımdan, biz, 
sonradan Komisyonun değişiklik yapmak sure
tiyle sunmuş olduğu önergenin yerinde olmadı
ğı kanaatini taşıdığımız için Plân Komisyonun
da enine boyuna tartışılmak suretiyle karar al
tına alınmış olan 27 nci maddenin memur sta
tüsüne, memurların haklarının iadesindeki ilke 
ve prensiplere uygun olduğu kanaatini taşıyo
ruz. Çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu, esasında Ağustos ayını almak suretiyle me
murlar arasında kademe terfilerini muayyen bir 
aya inhisar ettirmek suretiyle birliği sağlamak 
istemiştir. Yoksa, bundan önce, yani Ağustos 
ayından önce kademe ilerlemesine hak kazan
mış olan memurların haklarını ortadan kaldır
mayı hiçbir zaman kasdetmemiştir. 

Bu bakımdan, arkadaşlarımızın da ifade ey
ledikleri gibi, şayet değişiklik yapılması, mad
deler arasında bir ahenk sağlanması icabediyor-
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sa, evvelâ kanunların ruhuna uygun olarak tan
zim edilen maddeye diğer maddelerin uydurul
ması lâzımgelir. 

Devlet; esasında sosyal devlettir. Sosyal dev
let; her şeyden evvel kanunları çıkarırken ken
di emrinde çalıştırdığı memurların haklarını, 
vecibelerini, kanunların ve Anayasanın hak 
olarak kabul ettiği ilkeleri zedelememek pren
sibini kabul eder. 

Adalet Partisine mensup avukat arkadaşı
mızın, «Bilhassa Devlet memuru kanunlara bağ
lıdır, çıkarılan kanunlara riayet etmek mecbu
riyetindedir.» şeklindeki düşüncesini hukukî 
yönden kabul edeceğiz, ama kanunlar, hiçbir 
zaman hakları ortadan kaldırmaz, bilâkis' ka
nunlar; hakların iadesini, hakların sağlanma
sını temin için tedvin edilir. 

Bu yönü ile biz, komisyonun sonradan yap
mış olduğu değişikliği hukuk mantığına, hak
ların verilmesi ilkesine uygun görmüyoruz. Esa
sında burada söz sahibi Yüce Meclis olduğuna 
göre, Plân Komisyonunun daha önce tedvin et
tiği maddeye itibar edilmesinin çok daha ye
rinde olacağı ve bu şekilde de 657 sayılı Kanu
nun ruhuna uygun hareket edileceği kanaati ile 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, buyurunuz. 
YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 

arkadaşlarım, 
Bu madde üzerinde Komisyonun teklifinden 

sonra açılan müzakereler sırasında meseleyi iki 
cepheden mütalâa etmek icabettiği kanaatinde
yim. 

Birincisi; Komisyonun son defa verdiği öner
genin, tasarıdaki Hükümet teklifine tıpatıp uy
gun olmasıdır. Komisyon bunu yapabilir mi? 
Evvelâ Yüce Heyetinizin, bunun üzerinde dur
ması lâzım. 

Malûm olduğu üzere, Hükümet, tasarıyı 
Meclise verdikten sonra görevli komisyon tara
fından incelenir. Eğer komisyon, Hükümet tasa
rısındaki madde metnini olduğu gibi kabul ede
cek idi ise ve müzakereler sonunda da kabul 
etmişse, o zaman komisyonun Hükümet tasarı
sına aykırı düşen bir görüşü yok demektir. Şa
yet komisyon yaptığı uzun müzakerelerden son
ra Hükümet tasarısındaki madde metnini kâfi 
görmemiş ve gerekli ilâvelerin veya gerekli de
ğişikliklerin yapılmasına lüzum görmüş ve buna 

da karar vermişse o takdirde Hükümet teklifi 
ile komisyon görüşü yekdiğerinden ayrılıyor, de
mektir. 

Hiç şüphesiz ki, komisyonu temsilen Meclis
te yerini almış bulunan Komisyon Başkanlık Di
vanının ayrı önergeler vermek yetkisi vardır. 
Ancak bu yetki, hiçbir zaman komisyonlarda 
uzun uzadıya müzakere edilen ve değiştirilen 
Hükümet teklifini, hiçbir üyenin önergesinde 
öngörmemiş olmasına rağmen, aynen getirmesi 
mahiyetinde olamaz. Zira, Hükümetin bu tek
lifi komisyonda görüşülmüş; benimsenmemiş, 
komisyon tasarıyı değişik şekilde Yüce Meclise 
getirmiş demektir. Bu bakımdan, komisyonun, 
verilmiş önergelerde öngörülmiyen yeni bir du
rum yaratması, yani Hükümet tasarısını tekrar 
komisyonun yetkilisi; Başkanı veya Sözcüsü 
olarak komisyonun diğer üyelerinin görüşleri 
ve vermiş oldukları oyları hiçe sayarak tekrar 
buraya, huzura getirmesi, kanaatimce, İçtüzük 
hükümlerine de uygun olmasa gerektir. 

Bunun dışında değerli arkadaşlarım, benden 
evvel konuşan hatip arkadaşlarımdan Sayın 
Fersoy'un görüşüne iştirak etmenin mümkün 
olmadığını bir hukukçu olarak - arkadaşımız da 
hukukçudur - arz etmek isterim. 

I Hiç şüphesiz ki, devlet memurları ile Devlet 
arasında akdî bir durum bahis konusu değildir. 
Buna iştirak etmemeye imkân yok. Devlet me
muru önceden bilmesi lâzımgelen ve bildiği farz 
edilen kanunlara riayet eder ve bu kanun hü
kümlerine uyarak Devlet memuriyetini kabul 
eder. 

Ancak, yine bir hukuk kaidesi olarak şunu da 
biliyoruz ki, arkadaşlarım; doğmuş bir hakkın 
ıskatı, doğmuş bir hakkın kanunlarla dahi olsa 
yok edilmesi kanun ve hukuk görüşüne, pren
siplerine aykırıdır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız izah 
ettiler; 1 Nisan tarihinde kademe ilerlemesine 
hak kazanan bir memuru düşünelim : Toplu 
onayla Ağustos ayına kadar bekliyecek, toplu 
onay çıkacak.. Bundan sonra bu memur kademe 
ilerlemesindeki fark maaşını alabilmesi içini ge
lecek malî yılbaşını, 1971 yılının malî yılbaşını 
bekliyecek. 

Değerli arkadaşlarım, sayın arkadaşımız der 
iki; «Bu husus bir defaya mahsus olmak üzere 
olacak. Ağustos ayndaki topflu onayda birleşti-

| rilecek, ondan sonra olmıyacak» 
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Hayır arkadaşlar, öyle değil... Bir memur 
emekliliğe sevk edildiği tarihe kadar avnı sene
leri, aynı ayları, aynı ayların farkını kaybede
cektir. Bunda şüphe yok... Bunun izahı için 
uzunlboylu uğraşmaya da lüzum yok arkadaşlar. 
Gayet basit; 1 Nisanda kademe terfüne hak ka
zanmış bir memur 1971 yılının malî yılbaşından 
itibaren alacağına göre, her sene 1 Nisan ayın
da yine kademe ilerlemesine hak kazanacaktır, 
yine gelecek yılın malî yılbaşını sbekliyecektir. 
O halde tekaüt oluncaya kadar bütün memuri
yet hayatı boyunca kaybettiği ayların maaş 
farklarını devamlı surette kaybedecektir. Bu 
gayet açık, bedihî Ibir husustur. Bunun üzerin
de münakaşaya bile lüzum olmadığı kanaatinde
yim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer Komisyonun, Hükümet tasarısı şeklin

de olan son teklifini Yüce Heyetiniz kabul ede
cek olursa, bu, ergeç yeni bir teklifle tadil edi
lecektir. 

IB'ir misal vermek isterim : İçimizde hukuk
çu olan, hâkimlikten gelmiş olan arkadaşlar 
vardır. Hâkimlerin terfii 2 senede bir iken 
«ayırma komisyonları» vardı. Ayırma komis
yonları muayyen aylarda senede 3 defa topla
nır ve terfie hak kazanan hâkimleri teslbit eder
di. Bu toplanma ayının içerisinde, yahut başın
da terfie hak kazanmış bir hâkimle 4 ay evvel 
terfie hak kazanmış bir hâkim arasında fark 
kalmazdı. Yani, birçok hâkimler her terfi dö
neminde 4 - 5 aylık süreyi terfiden kaybederler
di. Her terfide bu böyle idi, 2 senede bir teker
rür ederdi. 

Arkadaşlarım, bu yanlış tatlbikat bir Anaya
sa kuruluşu olan Yüksek Hâkimler Kurulunun 
kuruluşu ile beraîber ortadan kaldırılmıştır. Ne
den?. Çünkü tatbikat yanlıştı. Onun için Yük
sek Hâkimler Kurulu bu ciheti nazarı itibara al
mak suretiyle önceden gerekli işlemlerini yap
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, toparlayınız lüt
fen. 

YlflSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Şimdi, Komisyonun gerekçesine bir göz ata
lım. Komisyonun gerekçesinde; 63 ncü madde 
ile tadil edilen 166 ncı madde ile bir paralellik 
getirmek üzere Hükümet teklifine döndüğünü, 
söyler. 

Arkadaşlarım, 166 ncı madde ile paralellik 
getirmek değil, bir hakkın teslimi bahis konu
sudur. Burada doğan bir hak vardır, ortaya çı
kan bir hak vardır. Memurun doğan bir hakkı
nı, ibir kanun maddesi ile dahi olsa, Yüce Heye
tinizin yoketmeye hakkı yoktur kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, eğer icabediyorsa 166 ncı 
maddenin bu maddeye uydurulmak suretiyle pa
ralelliği sağlanması daha âdilâne bir yol olur, 
hukukî olur. 

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

ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Burada mütalâalarını lütfeden arkadaşları

mız bir hususu göz önünden uzak tutarak müta
lâada bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, hali hazırdaki mevzu
atımızda «kademe terfii» diye bir şey, her yıl 
kademe terfii yapılmasını öngören her hangi 
!bir kanun maddesi yoktur. Evvelâ bunu bir tes
bit edelim.. Şu halde bu kanun tasarısı ile dere
ce terfiinin yanında, yani dikey terfiin yanında 
bir de yatay terfi getiriliyor ki, o kademe terfii-
dir. Şimdi bu esası getirdiğimiz zaman bunun 
başlangıcı ne olacak, nasıl yapılacak, ödemeler 
ha,ngi tarihte yapılacak, hangi esaslara göre ya
pılacak? Bunu tesbit etmek durumundasınız. 

Halihazırdaki mevzuatımızda derece terfii 
vardır. Derece terfii ile her memurun memuri
yete giriş tarihi esas alınarak, 3 yılı doldurdu
ğu aya tekabül eden o ayın, o g\mü tasdike ikti
ran ederse, mütaakıp aybaşından itibaren maaş 
farkını alma esası vardır, derece terfiinde. Hali
hazırdaki usul bu. 

Şimdi, bir kademe terfii getiriyorsunuz. Ka
deme terfii getirince, bu kademe terfiinin artık 
memurun, memuriyete intisap tarihi hesaba ka
tılarak, esas alınarak bir yıl sonrası için, mese
lâ; «Nisanın 15 inde memuriyete başlamış olan 
bir memur kademe terfiine esas olacak yılını 
Nisanın 15 inde dolduruyor. Binaenaleyh, Nisa
nın 15 inden sonra kademe terfiine istihkak kes-
Ibediyor» şeklinde mütalâada bulunmak, bugün
kü 3 yılda bir terfi esasını aynen buraya da uy
gulamak olur. Halbuki bu, o değildir. Bu, 3 yıl
lık bir terfi sistemi değil. Oradaki usullerin bu
rada aynen cari olması gerekmez. Binaenaleyh, 
toplu onayla mı olacak, hangi ayda olacak, bu
nu tesbit etmek kadar normal bir şey olamaz. 
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Bu tesbit edildikten sonra, «Efendim, 3 ay za
rarlı çıktı» bir başkası için «6 ay zararlı çıktı, 
aradaki maaş farkını alamadı» diye mütalâa 
yürütmek, muhakeme yürütmek halihazırdaki 
mevcut sisteme güre ve o sistemdeki 3 yılda bir 
terfi esasına göre mütalâa yürütmek olur. 

Oysa ki, burada yeni bir esas tesbit ediyor
sunuz, yeni bir sistem tesbit ediyorsunuz. Böyle 
olunca, «ağustos ayında toplu terfiler yapıttır, 
toplu onay alınır ve ertesi bütçe yılından itiba
ren tediyelere başlanır» derseniz, burada artık 
Ağustostan ertesi yılın bütçesinin yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar geçecek müddetin fark
ları, memur bakımından «zıyaa uğramıştır» di
ye mütalâada bulunmak doğru olmaz. Çünkü 
bir esas koyuyorsunuz, yeni bir esas koyuyor
sunuz ve o esasa göre muamele yapılıyor. 

Bununla beraber, bunu gidermek için, mese
lâ şöyle bir şey hatıra gelebilir : Denir ki, top
lu onayla Ağustos ayında değil de, Şubat ayın
da yapılır... Toplu onay Şulbat ayında yapılacak, 
ertesi bütçe yılından itibaren de istihkak kesbe-
dileceğine göre, memurun zıyaa uğrıyan her 
Ihangi bir hakkı da ortada kalmaz. Şu hadde 
«toplu onay Ağustos ayında yapılır» diye; Sa
yın Başkan da bu madde üzerinde bir görüşme 
açmıştır, bir önerge verilirse ve bu önerge de 
kabulünüze mazhar olur ise, artık, «memurun 
şu kadar aylık hakkı zıyaa uğramıştır» tarzın
daki mütalâa varidolmaz. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Bir yönü ile müzakereden edindiğim bir in

tibaı belirtmek istiyorum ve bunu aynı zaman
da usul yönünden düşünmek mecburiyetinde
yim. 

Şayet Sayın Komisyon bu 27 nci maddeyi, 
sırf 166 ncı madde daha önce Mecliste kabul 
edilmiş bulunduğu cihetle ona uydurabilmek 
amaç ve maksadiyle düşünüyorsa, 166 ncı mad
denin aksak olduğu intibamda iseniz, 166 ncı 
maddenin tekrar müzakeresi - bizde tekriri 
müzakere bahis konusu olmadığı için - burada 
mümlkün olmaz. Bunun içindir ki, Anayasa, 
Cumhuriyet Senatosunu bir diğer teşrii organ 
olarak kabul etmiştir. Şimdi, sırf bu amaçla 
ise - tabiî gayenizi, maksadınızı bilmem ve araş
tırmam -166 ncı madde, Cumhuriyet Senatosun
dan 27 nci maddeye adapte olarak düzeltilmek 
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suretiyle gelebilir. Ama, başka bir gayeniz var
sa onu bilmiyorum. Bunu belirtmeyi faydalı te
lâkki ediyorum. Buna göre mütalâanızı rica edi
yorum. 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ RIFKI DA-
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 166 ncı 
maddeye mütenazır bir hüküm tesis etmek mak
sadiyle bu önergemizi vermiş bulunuyoruz. Esas 
ollarak Komisyonun kabul etmiş olduğu metne 
Komisyon Divanı olarak, yetkililer olarak bir 
itirazımız mevcut değildir. Bu maddenin müza
keresi sırasında ortaya çıkan durum karşısında, 
teklif olarak ileri sürülen hususlar nazarı dik
kate alındığında, onayın Şubat ayma getiril
mesi halinde, sadece tediyelerde bir gecikme 
olacağı, hakların kaybolmıyacağı mütalâasında-
yız. Bu hususta şayet arkadaşlarımızın bir öner
gesi varsa ona iştirak edeceğiz. 

BAŞKAN — Şu ana kadar Başkanlığa gön
derilen bir önerge var. Daha önce de Sayın Ko
damanoğlu ile Sayın Arslan tarafından veril
miş olan önergeler vardı. Son gelen önerge, Ko
misyonun tasan metninde yazılı 27 nci madde
sinin aynen kabulünü öngörüyor. Bir önerge 
daha geliyor. Sizin bu beyanınıza muvazi ha
zırlanıyorsa onu bilmiyorum. 

O halde, bu izahatınızdan anlaşılıyor ki, 27 
nci madde üzerinde daha önceden Sayın Nuri 
Kodamanoğlu ve Sayın Sami Arslan tarafından 
verilmiş bulunan önergelere katılmıyorsunuz. 
Onları okutayım, bu hususta Meclisin işlemini 
taJhakkuk ettireyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel tasarısının 27 nci maddesi 

ile değiştirilen 65 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğdeı 
Nuri Kodamanoğlu 

Madde 65. — Kurumlar sınıfların her dere
cesindeki kademe ilerlemelerini gelecek ayba
şından geçerli olmak üzere toplu bir onayla ya
parlar. 

BAŞKAN — Buna katılmıyorsunuz? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI 

DANIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
ıBAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Denizli 

ıSami Arslan 

Madde 65. — Kurumlar sınıfların her dere
cesindeki kademe ilerlemelerini Ağustos, Ekim, 
Aralık ve Şubat ayı içinde alınacak toplu bir 
onayla yaparlar. 

Kademe ilerlemesinde kademe ilerleme ta
rihleri ödemeye esas alınır. Ancak ödeme gele
cek bütçe yılı başında yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI 

DANIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, onu okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 65 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapıl
ması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her dere
cedeki kademe ilerlemelerini gelecek bütçe yılı 
ıbaşında geçerli olmak üzere, Şulbat ayı içinde 
aynı tarihte alınacak toplu bir onayla yaparlar. 

BAŞKAN — Evet önerge bu. Bu önergeye 
katılıyor musunuz 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI 
DANIŞMAN (Erzurum) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi iki aykırı önergeden biri mevcut tasa
rı metninde 27 nci maddenin Plân Komisyonu 
değiştirişi şeklinde kabulünü istiyor. Buna ka
tılmıyorsunuz. Şulbat ayı olarak değiştiriyorsu
nuz. 

İkinci önerge de aynı mahiyettedir. Önerge
leri okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
27 nci maddenin Bütçe ve Plân Komisyonun

ca ilk önerilen şekliyle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 27 

nci maddesinin Bütçe Plân Komisyonunun de
ğiştirişi şeklinde kaJbulünü arz ve taleıbederim. 

Saygılarımla. 
iSinop 

iHilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Buyurun Saym Hiçerimez. 
A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Bir 

fıkra noksan, lütfederseniz bunun ilâvesini izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Ama, daha evvel kabul edildi, 
Şubat ayında olması kalbul edildi. 

Şimdi 27 nci madde Plân Komisyonunun es
kiden tanzim etmiş olduğu ve tasarı metninde 
yazılı olan şekline benzer [bir surette kaıbul 
edildi. Önergede Şubat ayı öngörülüyor. Siz de
ğişik mütalâadasınız. 

Bir fıkra noksan dediğinize göre, 2 nci fık
ra mı yok diyorsunuz? 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — 2 nci fıkra Plân Komisyonun

ca benimsenmiyor mu? Onu anlıyalım. Eğer be-
nimseniyorsa mesele yok. 

«Kademe ilerlemesinde kademe ilerleme tarih
leri ödemeye esas alınır, ancak ödeme gelecek 
ibütç yılı başında yapılır..» Bu 27 nci maddede 
'bulunacak mı, bulunmıyacak mı görüşünüze gö
re Saym Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI 
DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu 
166 nci madde ile çelişik durumda bulunması 
münasebetiyle fıkraya katılmadık. 

BAŞKAN — Evet, yani biraz evvel bir öner
ge kaibul edildi. Bu önergede 2 nci fıkra yazıl
mamış durumda. Ona göre bunu müstakil mad
de olarak mı kaibul edeceğiz, yoksa 2 nci fık
rayı ilâve edecek miyiz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI 
DANIŞMAN (Erzurum) — Madde olarak. 

BAŞKAN — 2 nci fıkrayı kabul etmek iste
miyorsunuz? 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI 
DANIŞMAN (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hiçerhnez. 
A. SAKIP HİÇERtMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Kabul edilen «Şubat ayı» deyimi mağdur 

olan kamu personelinin hizmet süresini ortadan 
kaldırmaz, yahut mağduriyetini ortadan kal
dırmaz. Ancak elimizdeki Plân Komisyonunun 
değiştirdiği şeklin 2 nci fıkrası da metinde yer 
attır ise, o zaman bir haksızlığı önlemiş oluruz. 

Sayın Maliye Bakanımız buraya teşriflerin
de bu maddeyle ilgili olarak yaptıkları konuş
mada, dediler ki; yepyeni bir sisteme geçiyoruz, 
eskiden derece yükselmesi söz konusu idi, inti
sap tarihniden itilbaren 3 senede bir terfiler ya
pılırdı, hangi aya rastlıyorsa onu takibeden ilk 
aybaşından itibaren de yükselme aylıklarını 
alırlardı. 

Doğrudur. Kademe ilerlemesinin de yılda bir 
kere yapılacağı bu maddenin kendisinde mün
demiç. Demek ki, memuriyete intisabeden her 
kamu personeli gerekli bir yıllık süreyi tamam
ladığı zaman bir kademe ilerlemesiyle mükâfat
landırılmış olacak, ücreti artırılmış olacak. Şim
di eğer «Şubat» veya «Ağustos» diye ayı zikre
der de, kademe ilerlemesi tarihlerini ve ödeme
ye esas tarihleri bu genel onayda göstermezsek, 
•bir günlük kamu personeli itte 1,5 senelik, 1 se
nelik hattâ 23 ay 28 günlük kamu personelinin 
kıdem bakımından «bir sene sonra alacağı aylık
ları yine eşit hale getirmiş oluruz. Yani, bir se
ne sonra kademe ilerlemesi yapılacak olan, 18 
aylık hizmet süresi olan bir kamu personeli ile 
12 aylık hizmet süresi olan bir kamu personeli 
arasında bir fark olmaz. Ve bu, yavaş yavaş da
ha da ilerlerse bir kamu personeli bir 30 yıllık 
süre içinde 5 - 6 sene kaybedebilir. Sayın Baka
nımın buna dikkatini ve maddenin değiştirile
rek gelişinde Sayın Bakanın Komisyon yetkili
leri üzerindeki etkisinin neticesi olduğu kanaa
tine vardığım için, bu etkisini kaldırmasını da 
ıhas?aten rica edeceğim. 

BAŞKAN — Şaym Maliye Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
yeni bir sisteme geçtiğimiz için huzurunuzu tek
rar işgal etmek ihtiyacını duydum. 

ıŞimdi, «Şuibat ayı içerisinde toplu onay ya
pılır» denince ve tediye de «ertesi yıl bütçesin
den itibaren yapılır» deyince Mart ayından iti
lbaren yani kademe terfiinin resmiyet kesfbettiği, 
hukukan kademe terfiine hak kazanılmış bulu
nan Şuibat ayından sonra gelen Mart ayında 
derhal farklı maaşlann ödenmesine başlanacak
tır. 

Sayın Hiçerimez arkadaşımız diyor ki; me
muriyete Şubat ayında intisabetmiş olan şahsın 
da terfii o Şubat ayında yapılacağı için 12 ay 
beklemiş olanlarla memuriyete yeni girmiş olan 
arasında bir haksızlık oluyor. 

Şimdi, burada şunu düşünmek lâzımgelir; bir 
yılı, meselâ, 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 malî 
yılı nazarı itibara attacak olursak, bir yıllık sü
resini, bu tarihler içerisinde, Mart ayında dol
duran vardır, Nisan ayında dolduran vardır, 
Haziran ayında dolduran vardır, Eylül, Ekim, 
Aralık ve Şubat ayında dolduran vardır. Şubat 
ayını, yılın son ayı olarak kaibul edince, Şubat 
ayma kadar herkes o ibir yıl içinde her hangi 
'bir tarihte memuriyette bir yılını doldurmuş 
olacaktır. Bir yıl evvel başlıyan herkes, 1971 yı
lım esas alırsanız, 1970 yılında memuriyete in
tisabetmiş olan her memur ve her şahıs 28 Şu
bata kadar bir yılını doldurmuş olacaktır. 

Binaenaleyh, burada bir möbde tâyin ediyo
ruz biz, dikey terfii ayrıca bırakıyoruz, yatay 
terfi için bir melbde tâyin ediyoruz. Şufoat ayın
da onay yapıldığı zaman o onaya dâhil olan her 
memur bir yılını doldurmuş olacaktır. Ancak, 
bir kısmı 10 ay evvel, bir kısmı da 2 ay evvel, 
1 ay evvel doldurmuş olacaktır. 

Şimdi, bütün bu karışıklığı önlemek için ve 
bu da yeni bir sistem olduğu için, bir kademe 
terfii esası getirdiği için bir meibde tâyin edili
yor ve herkes için bu böyle yapılıyor. Bir defa 
foöyle yapıldıktan sonra, ertesi yıl artık herkes 
aynı tarihlerde bir yıllık süreler içerisinde terfi 
edecektir. 

Şimdi, zihinlerin saplandığı nokta «Mutlaka 
memuriyete giriş tarihini esas alacağız ve bir 
yılı doldurmak keyfiyetini o tarihten itibaren 
hesaba katacağız» meselesidir. Bu da hali har 
zırdaki sistemde, alışılmış sistemde 3 yıllık terfi 
esasının böyle hesaJbedilmiş olmasından illeri ge
liyor. 

iŞimdiki sistemde derece terfii yani, dikey 
terfide aynı esas yine muhafaza ediliyor, 3 yıl-
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da terfi edecek olanlarda aynı esas, 4 yılda ve 
5 yılda derece terfii alma durumunda olanlarda 
aynı esas ve memuriyete intisap tarihi nazarı 
itibara alınacaktır. 

Biz diyoruz ki, kademe terfiinde memuriyete 
intisap tarihi esasından ayrılıyoruz, bir defaya 
mahsus olmak üzere. Ve bir defaya mahsus 
olmak üzere ayrıldığımız zaman da tamamen 
yeni bir mehde konuyor. Şubat ayını esas aldı
nız mı, bundan sonra her Şubat ayında bu mua
mele yapılacaktır. Bu suretle yeni bir esas kon
duğuna göre, «haksızlık oluyor» tarzındaki id
dia vâridolmamak lâzımıgelir. Çünkü, bir hakkı 
verirken, kademe terfii hakkını verirken buna 
bir mehde tâyin ediyoruz. Ve bu melbdee göre 
hesalbedeceğim. diyorum. Bir hakkı verirken 
onun şartını ve diğer hususları da birlikte tes-
fbit etmek, o hakkı teslim eden şahsın da hakkı 
olması iktiza eder. 

iSaygılarımı sunarım. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — önergede imzanız yok Sayın 
Yağcı.. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — Efen
dim, müzakere açılan konuda söz hakkımız yok 
mu? 

'BAŞKAN — Söz, önerge sahibi ile Komis
yon ve Hükümet arasında cereyan ediyor; öner
gede imzanız olmadığına göre, mümkün değil 
Sayın Yağcı. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan; benim... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu; sizin 
önergenizi okuttum, muameleye koydum oyla
dım, kabule şayan görülmedi, o anda yoktunuz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 27 nci mad-
idenin, Plân Komisyonunun tasarıda yazılı şekli 
ile kabulü hususunda verilmiş olan Sayın Hiçe-
rimez ve îşgüzar'm önergesine Komisyon ve Hü
kümet katılmıyor, önergeyi oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kalbul edilmemiş
tir. 

Buna göre 27 nci maddede bir önerge kalbul 
edilmiştir, dikkat nazara alınmak kaydiyle. Onu 
tekrar okuyorum. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
27 nci madde olarak teklif ettiği önerge tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sordum Komisyona, «2 nci fık
ra burada yok» dedim; «evet» dediler, «27 nci 
maddenin, kabul edilmiş bulunan bu önergenin 
muhtevası şeklinde kaibulünü istiyoruz» dedi
ler. 

Filhal katılmaktasınız değil mi Komisyon 
olarak? 

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

BAŞKAN — Evet. 27 nci maddeyi okudu
ğum şekilde Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiy enler... 27 nci madde de
ğişik bu şekli ile kaJbul edilmiştir. 

Madde 40. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İkinci görev verilecek memurlar ve görev
ler : 

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

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

B) (Bulundukları yerlerde ilçe, bucak veya 
zaruret halinde illerde belediyelerin teknik hiz
met kadrolarının yüksek mühendis ve mühen
dislikleri, yüksek mimar veya mimarlıkları, 
ücret karşılığında ikinci görev olarak verile
bilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 40 nci 
madde, daha önceki birleşimde verilmiş bulu
nan önergeler muvacehesinde yeniden düzenlen
mek üzere değişiklik önergeleri ile birlikte ko
misyona verilmişti. 

Komisyon, meseleyi incelemiş, 40 nci mad
deyi şimdi okutacağım şekilde düzenlemiştir. 

TaJbiî önerge vermiş olan arkadaşlarımızın 
önergeleri mahfuz tutulmaktadır. Evvelâ kolay
lık olsun diye, ışık tutsun diye komisyon 40 nci 
maddeyi nasıl düzenlemiş, onu Yüce Meclisin 
ıttılaına sunalım. 

Komisyonun değiştirmiş olduğu şekli ile 40/ 
nci maddeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de

ğiştirilmesini 'öngören kanun tasarısının 40 ncı 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve öneririm: 

Sakarya 
Nuri Bayar 

«Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin 
yanında. 

1. özel kanunlarla veya bu kanunlarla ve
rilen yetkiye istinaden bu kanunlann perso
neline gördürülmesi öngörülen hizmetler üc
retsiz olarak; 

2. Meslekî bilgisi ile ilgili olmak üzere ve 
'hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yet
kili âmirin muvafakati ile serbest meslek icra 
«edenlerden müracaat eden bulunmadığı sürece: 

A) Bu kanunun 87 nci maddesinde yazılı 
kurumlarda bu kanun kapsamı dışında kalanla
rın tabiblikleri, diş tabiblikleri, kimyagerlikle
ri, veterinerlikleri ücret karşılığında, 

B) Bulundukları yerlerde ilçe, bucak veya 
zaruret halinde illerde belediyelerin teknik hiz
met kadrolarının yüksek mühendis ve mühen
dislikleri, yüksek mimar ve mimarlıkları üc
ret karşılığında, 

ikinci görev olarak verilebilir.» 
BAŞKAN — Evet muhterem arkadaşlarım; 

40 ncı madde komisyonca bu şekle ifrağ edil
miştir. 

Şimdi madde üzerinde müzakere açacağım, 
<onu takiben de verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerini değerlendireceğim. 

Sayın Turhan özgüner, Sayın Ahmet Bul-
danlı, Saym Nuri Eroğan, Sayın Şükrü Kiykı-
oğlu, Sayın Ahmet Sakıp Hiçerimez, Sayın 
Kemal Demir, Sayın Kodamanoğlu, Sayın Ah
met Şener tarafından verilmiş önerge var. 

40 ncı madde üzerinde söz istiyen?... Yok. 
önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi Öngören kanun tasarısının 40 ncı mad
desinin sonuna aşağıdaki (C) fıkrasının eklen
mesini öneriyorum. 

Saygılarımla, 
tçel 

Turhan özgüner 

«C) Bulundukları yerlerde ilçe, bucak ve
ya zaruret halinde illerde belediyelerin avukat
lık veya hukuk müşavirlikleri.» 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz efendim? 

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

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Personel Kanununun 40 ncı mad

desinin, (A) paragrafına ilişik gerekçede tes-
bît olunan zaruretler sebebiyle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muş Muğla 
Nimet Ağaoğlu Ahmet Buldanlı 

«Madde 40. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 88 nci maddesinin (A) paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 88. — A) Bu kanunun 87 nci mad
desinde yazılı kurumlardan, bu kanunun kap
samı dışında kalanların tabiblikleri, kimyager
likleri, ve veterinerlikleri ve veteriner hekim 
bulunmıyan yerlerde hayvan sağlık memurları.» 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, bundan evvel ted
vin olunan bir maddede bu meseleyi halletti
ğimizi zannediyorum. Buraya girmesinde fayda 
mülâhaza etmediğimizden katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Esasen kendiniz de bu maddeye 
veçhe veren bir önerge hazırlamışsınız, onun 
daha yakışık alacağını beyan ediyorsunuz. Bu 
şartlar dâhilinde katılmıyorsunuz. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü bir önerge 
var. Yalrız, Sayın Nuri Eroğan ile, Sayın Şük
rü Kiykıoğlu aynı şapoğrafla her halde önerge 
hazırlamışlar, ikisi de motamo aynı durumda. 
Onun için bir tanesini okutayım, diğerinin im
zasını ona ilhak edeyim. Buradan ben de taki-
bedeceğim. 

Okutuyorum önergeyi, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

anaruhu olarak memurların bir tek vazifeden 
ücretlerini almaları esas tutulmuş ve ek görev 
müessesesi esas itibariyle kaldırılmıştır. 

Buna rağmen eski kanunlarda olduğu gibi, 
bâzı zaruretlerin ve noksanlıkların, şahıslara 
ek görev vermek suretiyle, istisna olarak bu 
hükmün dışında bırakılması anakanunun 88nci 
maddesinde öngörülmüş ve elimizdeki tasarının 
40 ncı maddesiyle de bir tadil teklifi getirmiş 
bulunmaktadır. 

Yurdumuzun kalkınmasında büyük bir hiz
met ve sorumluluk yüklenen teknik elemanlar
dan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mi
mar, mimar adedinin yatırım hacmma nisbetle 
miktar itibariyle çok az olduğu, aynı şekilde 
sağlık işlerinin sosyalizasyonu bakımından gi
riştiğimiz yurt sağlığının düzenlenmesi hizmet
lerine kâfi doktor, kimyager, veteriner bulun
madığı bir vakıadır. 

Bu sebeple yukarda zikri geçen mesleklere 
mensup eleman noksanlığının kısmen telâfisi 
maksadiyle, bu meslek mensuplarına verilecek 
ek görev mahallerinin tahdidedilmemesi zaruri 
görülmektedir. Bu ciheti sağlamak için tadil 
tasarısının 40 ncı maddesi ilişik metindeki şek
li ile arz ve teklif olunmuştur. 

istanbul 
Nuri Eroğan 

657 savılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren tasarının 40 ncı 
maddesinin değişik şekli: 

Madde 40. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İkinci görev verilecek memurlar ve görev
ler : 

Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalışan Devlet memurlarından teknik hizmetler 
sınıfına dâhil yüksek mühendis, mühendis, yük
sek mimar, mimarlar ile sağlık hizmetleri sını
fına dâhil tabiblere esas görevinin yanında mes
lekî bilgisiyle ilgili olmak üzere ve hizmet şart
larının uygunluğu ve atamaya yetkili âmirin 
muvafakatiyle ücret karşılığında ikinci görev 
verilir. 

BAŞKAN — Şükrü Kiykıoğlu'nun önergesi 
de aynı şekilde yazılmıştır. Gerekçesi de aynı-

[ dır, bütün sözleri de aynıdır. Şükrü Kiykıoğlu 
I arkadaşımızın da imzasını buna ilhak etmiş ola

lım,. 
Komisyon olarak önergeye katılıyor musu

nuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısının 40 ncı maddesiyle değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 88 nci maddesinin (a) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımız
la teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Ahmet Sakıp Hiçerimez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

«a) Bu kanunun 87 nci maddesinde yazılı 
kurumlardan, bu kanun kapsamı dışında kalan-

I ların tabiblikleri, diş tabiblikleri, eczacılıkları, 
kimyagerlikleri, veterinerlikleri ve avukatlık-

I lan», 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, Sayın Ko-
I damanoğlu: Siz komisyonun getirmiş olduğu 

yeni değişik metne tahmin ediyorum, kıyasla
ma yaptım, diş tabibini ilâve etmek istiyorsu
nuz, avukatı ilâve etmek istiyorsunuz, bir de 

I eczacıyı ilâve etmek istiyorsunuz... Bu kadar. 
Buyurun, diş tabibi, avukat ve eczacının bu 

fıkraya dâhil edilmesi hususunda... 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Efen
dim, önergemizde ilâvesi istenen üç unsurdan 
birisi reddedildiği için Yüce Heyeti tekrar nıu-

{ cip sebep ile meşgul etmenin mânası yoktur. 
O itibarla avukatlarla ilgili mâruzâtımı hazfe
diyorum. Geride iki unsur kalıyor; birisi ecza
cılar, diğeri diş tabipieri... 

Bilindiği gibi bu madde, bâzı meslek erba-
I bınm sayıca kifayetsizliği dolayısiyle ikinci gö-
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rev vermek suretiyle bâzı hizmetlerin sahipsiz 
kalmasını önlemek amacını gütmektedir. Tah
min edeceğiniz gibi, sağlık personelinden sade
ce hekimler değil, diş tabipleri de yurdun ih
tiyacı nisbetinde mevcut değildirler. Aynı mü
lâhaza eczacılar için de bir ölçüde söylenebilir. 
Bu itibarla bu iki unsura sayın komisyon iti
bar ediyorsa, personel fıkdanı dolayısiyle bir 
ilâve yapalım, hizmet sahipsiz kalmasın. 

önergemiz bundan ibaret idi. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, arkadaş
larımızın takriri, tetkiklerimiz sırasında bizim 
de dikkatimizi çekti; ama aslında «tabip» de
yince, diş tabibi de işin içine girer. Diş tabibi 
mündemiçtir bu kelimenin içinde... Bunu daha 
geniş ö iç tide, geniş bir meslek sahasına teşmil 
etmenin mahzurlarını komisyondan arkadaşları
mızla tartıştığımı hatırlıyorum. Türkiye'de bir 
muayyen mabette münevver istihdamını tahdi-
dedecek mahiyette telâkki edildiği için bu şe
kilde tedvin edilmiştir. Komisyon metnine ilti
fat edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, bir nokta anlaşılmadı; 
diş tabipliği tabipliğe girer, girmez, ayrı bir 
mülâhaza. Şayet diş tabibinin de girmesini ko
misyon olarak arzu ediyorsanız «tabip, diş ta
bibi» denmesinin faydası var, redaksiyon bakı
mından. Bu hale göre diş tabibini takabbül edi
yor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Ona iltihak ederim efendim; 
çünkü kelimenin aslında mündemiçtir. Ama ay
rılması mülâhaza ediliyorsa ona katılırım: Sa
dece diş tabibi bakımından. 

BAŞKAN — Eczacıyı kabullenmiyorsunuz... 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Biz de 

eczacı ve avukatlarla ilgili kısmı hazfederek 
komisyona katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hazfediyorsunuz... Peki. 
Şimdi müsaade ederseniz, o halde sizin öner

genizde şu şekilde, bir virgülle değişiklik ya
parsak her iki taraf da birbirinden memnun 
olacaklar zannediyorum: 

«...kalanların tabiplikleri, diş tabiplikleri,..» 
Öyle mi efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet... 
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NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Evet... 
BAŞKAN — O zaman komisyonun 40 ncı 

maddeyi düzeltmiş olduğu bu şekle iltihak et
miş oluyorsunuz. O şekilde okutuyorum. 

40 ncı maddenin komisyon tarafından dü
zenlenmiş şeklini okutuyorum. Tabiî önerge 
mahiyetinde evvelâ oya koyacağım. 

Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin 
yanında; 

1. Özel kanunlarla veya bu kanunlarla ve
rilen yetkiye istinaden bu kanunların persone
line gördürülmesi öngörülen hizmetler ücret
siz olarzvk; 

2. Meslekî bilgisiyle ilgili olmak üzere ve 
hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yet
kili âmirin muvafakati ile, serbest meslek icra 
edenlerden müracaat eden bulunmadığı sü
rece: 

a) Bu kanunun 87 nci maddesinde yazılı 
kurumlarda bu kanun kapsamı dışında kalan
ların tabiplikleri, diş tabiplikleri, kimyagerlik
leri, veterinerlikleri ücret karşılığında, 

B) Bulundukları yerlerde ilçe, bucak ve
ya zaruret halinde illerdç belediyelerin teknik 
hizmet kadrolarının yüksek mühendis ve mü
hendislikleri, yüksek mimar ve mimarlıkları 
ücret karşılığında, 

İkinci görev olarak verilebilir. 

BAŞKAN — 40 ncı maddede, komisyon ta
rafından bu değişiklik talefbedilmiştir. önerge
yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le filhâi kabulü de mutazammındır; bu sebeple 
40 ncı maddeyi değişik bu şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
40 ncı madde değişik bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Madde 45. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Çalışma saatleri: 
Madde 99. — özel kanunlardaki hükümler 

saklı kalmak üzere Devlet memurlarının genel 
olarak haftalık çalışma süresi 40 saattir. 

Bu 3Üre Cumartesi ve Pazar günleri tatil ol
mak üzere düzenlenir. 
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Kurum âmirlerinin,gerekli göreceği memur
ların, lüzumu halinde çalışma süresinin üstünde 
de çalışmaları mecburidir. Fazla çalışılan süre
ler yıllık izin süresine eklenir. Ancak eklenen 
süre yıllık izin süresinin yarısını geçemez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
maddenin daha önce yapılan müzakeresinde gö
rüşmeler bitmiş, kifayet önergesinin aylanaca
ğı sırada Önergeleri komisyon talebetmiş ve 
mecburen önergeler komisyona havale edilmişti. 
Şimdi komisyon, önergeler muvacehesinde bir 
değişiklik intacetmiş; buna göre bâzı önergele
ri dikkat nazarına almış, bâzısını almamış gö
rünüyor. Binaenaleyh, görüşmelerin... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu madde daha önce müzake
reye tabi tutulmuş, müzakereler sona ermiş ve 
değişiklik önergelerinin müzakeresine, okunup 
oylanmasına sıra geldiği anda önergeleri ko
misyon istemiş. 

Şimai önergeler üzerinde müzakere açaca
ğız. Değişiklik önergelerini okutacağım, ayrı 
ayrı Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

Yalnız, yeterlik önergesi var. Yeterlik öner
gesi reddedilirse o zaman madde üzerinde mü
zakere devam edecek. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tokat Adana 
Mehmet Kazova Turgut Topaloğlu 

Amasya 
Salih Aygün 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde... Buyurunuz Sayın 
Müderrisoğlu. 

Diğer arkadaşların da yeterlik önergeleri 
var, onlar da aynı mahiyette. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 45 nci 
madde, çalışma saatleriyle ilgilidir. Bu madde
nin müzakeresi sırasında Cumartesi ve Pazar 
günlerinin tatil olup olmaması mevzuu tartışıl
madı. Bu bakımdan konu tamamiyle aydınlan-

mamıştır ve hattâ birçok arkadaşların bu mad
de üzerinde konuşacağı bir sırada maddeyi ko
misyon geri almıştır. Bu bakımdan yeterlik öner
gesinin reddi ile bu, çok önemli madde üzerinde 
tekrar müzakere açılmasını ve hayati önemi 
olan bu maddenin daha iyi bir şekilde tedvin 
edilmesini ben hasseten lüzumlu hissetmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlar, Cumartesi ve Pazar 
günü, birçok arkadaşların da dediği, gibi, has
taneler mevzuu da mühimdir. Cumartesi ve Pa
zar günlerinde hastanede hiçbir hekim olmıya-
cak, poliklinik yapılmıyacak, gelen hastalara 
muayyer: nöbetçi hekimler bakacak; bâzı mü
him muayeneler yapılmıyacak. Bu bakımdan 
çok mahzurlu olduğu ve bu da kâfi derecede 
konuşulmadığı için madde vuzuha kavuşmamış
tır. Bu bakımdan da önergenin reddi gerekir. 

Bunun dışında, çift tedrisat yapılan okul
lar vardır. Bunlar Cumartesi günü sabahın er
ken saatinden geç saatlere kadar tedrisata de
vam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ta
til olur ise, diğer günler zaten 20 ye kadar, 
21 e kadar tedrisat yapan okullar bu sefer 
24 e kadar tedrisat yapacaklardır. Bu bakım
dan da aydınlanmamıştır. Bu yüzden bu önerge
nin reddiyle maddenin tekrar görüşülmesi ve 
bir karara bağlanması gerekir. 

önergenin reddini saygiyle arz eder, hür
metlerimi. sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
önce, uzun olmakla beraber bütün önergeleri 
okutacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) —- önce 
Komisyonun ki okunsa, belki önergelerini geri 
alan olur. 

BAŞKAN — Komisyonunkini de okutaca
ğım.. Bütün önergeleri okutacağım, ondan son
ra Komisyonunkini okutacağım; muamele ya
parken bâzıları geri alırsa, geri. alır.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Eomis-
yonunki peşinen okunmalı ki, arkadaşlar duru
ma göre Önergelerini geri alırlar.. 

Yüksek Başkanlığa 
45 nci maddenin değiştirdiği 99 ncu madde

nin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki hüînimle-
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lerin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

İkinci fıkraya ek cümle : 
Ancak, her derece ve kademedeki eğitim - öğ

retim kurumlarının bitirme imtihanları süresin
ce Cumartesi günleri imtihamlara devam oluna
bilir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, üzülmeyin; si
zin kadar kanunun teknik yönlerini biz de tet
kik ve takibediyoruz. Rica ediyorum efendim. 
Vuzuh vermek istiyoruz. Kanunun en iyi şekil
de çıkması için uğraşıyoruz beyefendiler, rica 
ederim. Biz usülcüyüz, 

Sayın Tosyalı, üzülmeyin. Burada her şey 
formel olarak görülür. Bazan sıkar, ama sıkmış 
olması bizi ilgilendirmez. Çünkü, biz mecburuz 
bâzı şeyler yapmaya, önerge sahibi arkadaş
larımızı önergelerini unutmuş olacakları ci
hetle, önergelerini hatırlatıyoruz. Okunmadan 
ne bilsin, Komisyonun önergesine iltihak edip, 
etmediğini. Bu çok evvel okunan önerge Ne
rede o dosya, o arşiv... 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 45 nci mad
desinin son fıkrasını Anayasaya aykırı görüyo
rum. Bu nedenle bahis konusu son fıkranın 
maddeden çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan özgüner 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun 

45 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

Madde 45. — Bu maddenin 3 ncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi : 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur
ların lüzumu halinde yıllık izin sürelerinin yan
sını geçmemek şartı ile, çalışma süresinin üs
tünde de çalışmaları mecburidir. Fazla çalışı
lan süreler, yıllık izin süresine eklenir. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş-
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meyi öngören kanun tasarısının 45 nci madde
sinin 1 nci ve 2 nci fıkralarının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

Madde 45. — 1 ve 2 nci fıkralar : 
özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

üzere Devlet memurlarının genel olarak hafta
lık çalışma süresi 39 saattir. 

Bu süre Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşem-
ve ve Cuma günleri 7 şer saat ve Cumartesi 
4 saat olmak üzere düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in iki önergesi 
var. Birisi «Anayasaya aykırı görüyorum, çı
karılması gerekir» diyor. Birisi de diğer şekli 
ile mütalâa ediyor. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun madde 45 i tadil eden 

madde 99 un 1 nci fıkrasındaki 40 saatin 36 sa
ate inmesi, 2 nci fıkradaki Cumartesi gününün 
çıkartılmasını tadilen arz ve teklif ederim 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Personel Kanununun 

45 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Kanu
nun 99 ncu maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur
lar lüzumu halinde çalışma süresinin üstünde de 
çalıştırılabilir. Ancak, bir yılda fazla çalışma 
süresi yıllık izin süresinin yarısına tekabül eden 
zamanı geçemez ve memurun isteği üzerine bu 
müddet memurun iznine eklenir. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 99 ncu maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz 
ederim. 

Denizli 
Sami Arslan 



ta. MecM B : 123 9 . 7 . 197Ö 0 : 2 

Çalışma saatleri : 
Madde 99. — ösel kanunlardaki hükümler 

saklı kalmak üzere Devlet memurlarının genel 
olarak haftalık çalışma süresi 40 saattir. 

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil ol
mak üzere düzenlenir. Ancak, istiyen memur
lara daire âmirleri tarafından Cuma namazı için 
bir saate kadar izin verilir. 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur
ların lüzumu halinde çalışma süresinin üstünde 
de çalışmaları mecburidir. Fazla çalışılan süre
ler yıllık izin süresine eklenir. Ancak, eklenen 
süre, yıllık izin süresinin yarısını geçemez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı
nın 45 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla 
teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Trabzon Niğde 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memur
ların lüzumu halinde çalışma süresinin üstünde 
de çalışmaları mecburidir. Fazla çalışılan süre
ler yıllık izin süresine eklenir. Ancak, fazla ça
lışma süresinin toplamı o memurun yıllık izin 
süresini geçemez. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının 45 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

I Madde 45. — 657 sayılı Devlet Memurlar! 
I Kanununun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir. 
I Çalışma saatleri : 

Madde 99. — özel kanunlardaki ve mevcut 
I yönetmeliklerdeki hükümler saklı kalmak üze

re Devlet memurlarının genel olarak haftalık 
çalışma süresi 39 saattir. Bu süre Bakanlar Ku
rulunca sınıfların ve kuruluşların özellikleri de 
dikkate alınarak Pazar günleri de tatil olmak 
üzere düzenlenir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 45 nci 
I madde üzerinde verilmiş bulunan bütün deği-
I siklik önergelerini okutmuş bulunuyorum. Şim

di aykırılıkları itibariyle tekrar okutup, Yüce 
Heyetin oyuna sunacağım. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in son 
fıkranın maddeden çıkarılmasına dair önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü

ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
I Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I Diğer önergeyi okutuyorum. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in birinci 
ve ikinci fıkraların tadiline dair önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü

ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

| BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Hüsamettin Başer, mücme-

len beyanda bulunacaksınız. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Memurların haftalık çalışması, bu memleket 

için en önemli unsurlardan birisidir. Bunun 
1 için tadil önergesi verdim. 
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Cumartesi hakikaten tatil oysaydı, bilhassa 
hastanelerdeki hastaların durumu daha feci olur
du. Saniyen, okullarımızda aynı şartlar altında. 
Bir de memleketimizde kış mevsimi fazla oldu
ğu için bu uzatmaların iştisaden zararı olabilir
di. 

Komisyon benim getirdiğim önergeye üç saat 
ilâve etmek suretiyle, Cumartesi gününü de ça
lışma günü olarak kabul etmek suretiyle yerin
de hareket etmiştir. Bu bakımdan Komisyona 
teşekkür ederim. Komisyonun getirmiş olduğu 
önergeye aynen iştirak ediyorum. 

Saygılar.sunarım. 
BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz, öy

le mi efendim?.. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet. 
BAŞKAN — Daha evvel söyleseniz muame

leden kaldırırdık, önerge muameleden kaldı
rılmıştır. 

'Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü

ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

(Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın öner
gesi tekra okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurun Sa
yın Sami Arslan, mücmelen beyanda buluna
caksınız. 

'SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Baş
kan, değeri arkadaşlarım; Komisyonun teklif 
ettiği madde şeklini ben kabul ediyor ve Cuma 
namazı için daire âmirleri tarafından istiyen 
memurlara bir saate kadar izin verilir» hükmü
nün Başkan tarafından oylanmasını istiyorum. 
Çünkü, 1961 Anayasasının 19 nou maddesi, «her 
vatandaş dinî hayatını yaşamaya ve ibadet hür
riyeti vardır» der. 

Bir Devlet memuruuna, Devlet kapısında me
mur oldu diye Cuma namazını kimse terk ettire
mez. Ettirirse, Anayasanın 19 ncu maddesine 
aykırıdır. Kaldı ki, bugün Türkiye ̂ nizin bir-
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çok dairelerinde, hattâ bütün dairelerimizde 
Cuma namazı için her daire âmiri izin vermek
tedir; ama çok yerlerde namaza gidenlere, va
zife bir ibadettir, sen vazifeden kaçıyorsun, al
dığın maaş haram olur» diye namaza gitmiyen-
ler alay etmektedir, işte, ben yıllardır tatbik 
edilen, fiiliyatı yaşıyan bir hususu «hukukî ha
le gelsin» diye bir önerge verdim. 

izah edeyim? Benim teklifimin garip tara
lı yoktur. Şu günlerde Cuma namazı Erzurum'
da saat 11,15 dedir. 45 dakika evvel daireden 
memur çıkmaya mecburdur. Soruyorum, 45 da
kika evvel bir memur görevini terk edebilir 
mi?.. Ankara'da terk edemez, Ankara'da şu an
da namaz saati normaldir. «Bir saate kadar» 
diye teklif yaptım. Beş dakika olur, on dakika 
olur, 15 dakika olur, yani Cuma namazına ye
tişebilecek kadar bir izin verilir. Bu hüküm ko
nursa, vatandaşın mânevi hayatındaki hakkını 
vermiş oluruz. Yüce Heyetin, bu vatandaşların 
hakkını vereceğini umuyorum. Sayın Komis
yondan bu hususta ilgi bekliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü

ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili Kemal Demir ve arka

daşlarının 'önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Değişildik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmıiyenler... KaJbul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından hazırlanmış önergeyi 
tekrar okultuyorum. 

(Plân Komisyonu tarafından hazırlanan 
önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu madde olarak aynen mi 
getirilmek isteniyor? 

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu, 
.sualinizi sorunuz. 

NURİ KODAMONO&LU (Niğde) — Efen
dim, «Pazar günleri tatil olmak üzere» den
mektedir ki, Cumartesi günlerini Bakanlar Ku
rulunun tatil1 ilân etmesine engel olunmak gibi 
bir intiba edindim. Bu mahzuru Komisyon 
görmüyorlar mı* yoksia «eri az Pazar günü ta
til olmak üzere düzeriil#n4r» iril dfcmek isterler?. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, bu durumda Cu
martesi gününün tatil ilân edilmesi mümkün 
değildir. Yani, sadece pazar günü için bir ta
til günü tesbit edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumartesi günün tatil olması
nı bu maddede kasdetmiyorsunuz. 

Buyurun Sayın Kiçerimez. 
SAKIP HÎÇERİMEZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, 1965 yı
lında çıkan ve bu Yüce Meclis tarafından ça
lışıma süresinin, kamu personeli için 40 saat 
olarak tesbit edildiği 657 sayılı Kanunun 99 ncu 
«iadesiyle sabittir. Fakat, tatbikatta bu hak 
türlü nedenlerle bugüne kadar personele isti
mal ettirilmemiştir. 

Hükümet tasarısı 40 saat üzerinden gel
miştir, Plân Komisyonu da 40 saat üzerinden 
mütalâa etmiştir. Neticede Cumartesi ve Pa
zar günlerinin kamu personeli için tatil olma-
ifcinı önererek buraya gelmiştir. 

Burada bir arkadaşımızın aksi bir mütalâa
sı üzerine Hükümet kendi tasarlısından rücu 
etmiş, Plân Komisyonu kendi kaibul ettiği fi
kirden rücu etmiş ve 1905 senesinde hak ola
rak verdiğimiz ve tatbik edemediğimiz şeyi 
burada kaldırmaya yöMinıriiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Batı ülkelerinde Cumartesi, Pazar tatilin

den sonra bir üçüncü günün tatilinin münaka
şası yapılmaktadır. Meselâ, Amerika'da Pazar
tesi günlerinin mi, yoksa Çarşamba günlerinin 
mi tatil olmasının daha uygun olacağının mü
nakaşası yapılmakta ve yakında kendi parlâ
mentolarına sunulacak bir madde ile bu karar 
altına alınacaktır. 

Türkiye için üçüncü bir tatil gününü bu
gün için düşünmek belki mümkün değildir. Fa
kat, daha 1965 senesinde düşünmüşüz, taşm-
raışız, kamu personelinin Cumartesi günkü ça
lışma süresini parçalamışız, sair günlere da
ğıtmışız, 36,5 saat olan mesailerini 40 saate çı
karmışız, «Cumartesi gününü de tatil yapıyo
ruz.» demişiz. 

Cumartesi günü kamu personeli ne yapa
caktır? Normal temizlik işlerini görecek, çar
şı - pazar işlerini yapacaktır. Pazar günü de 
dinlenecektir. 

Esasen, Cumartesi günleri mesai, genellikle 
istenilen randımanla yapılmamakta ve Cumar
tesi öğleden sonra yapılan tatil de yollarda geç
mektedir. Bilhassa, istanbul, Ankara, izmir gi
bi illerde bu zaman yollarda geçmektedir, hiç
bir istirahat yapamadan bir Pazar gününe hem 
temizliğini, hem de istiralhatini sıkıştırmakta
dır, çarşı - pazar işini de yapamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet tasarısı «40 saat» diyor, Plân Ko-

îi'isyonu 40 saat olarak benimsemiş, Cumartesi, 
Pazar gününü tatil etmiş. 1965 senesinde bu 
Meclisten çıkan Kanunda aynı şeyi önermiş. 
Şimdi, bakıyoruz ki Komisyon hem çalışma sü
resini uzatıyor; 36,5 saati 39 saate çıkarıyor, 
hem de Cumartesi tatilini ortadan kaldırıyor. 
Sayın Komisyonu biraz insafa davet etmek ica-
bediyor; şu kamu personeline ne verdiniz ki, 
ham mesaisini artırıyorsunuz, hem de istiraha
ta ni alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hiçeririıez, Heyeti Umu-
miyeye hitabediniz ve görüşme usulünü de iyi 
tanzim edelim : Ortada Komisyonun bir deği
şiklik önergesi var, bir de Komisyonun eski 
metni var, o kadar. Bunlar üzerinde müzakere 
ediyoruz. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Çok 
değerli arkadaşlarım, Komisyonun eski metni 
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üzerinde hassasiyetle durmamızı ve beş senedir 
bu tatil gününü bekliyen 600 000 kamu perso
nelini, hiç olmazsa bu sahada memunun ede
cek oylarınızı kullanmanızı rica eder, saygı
lar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (İstanbul) — Sayın 

arkadaşlarım; 
Hiç şüphe yok, burada her türlü fikri bü

yük bir müsamaha ve anlayışla dinlediğimiz 
gibi, haftada iki gün tatil yapılmasına kargı 
çıkan değerli arkadaşlarımızın fikirlerini de 
elbette ki memleket yararına ve bilhassa mem
leketimizin ekonomik gücü bakımından bir de
lil olarak getirdikleri inancıyla, saygıyla din
liyoruz. Ama, şu kanunun getirmiş olduğu fel
sefe ve temel fikir üzerinde de inısaf ile durma
mız lâzım elbette. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunla biz Batı'ya elbette biraz daha 

yaklaşıyoruz. Batı'daki kamu. idaresine, Batı'-
tiaki kamu idaresinin esaslarına biraz daha yak
laşmamız gerekiyor ve yaklaşıyoruz. 

Bu kanunda Cumartesi, Pazar günleri tatil 
günü olarak kabul edildiği takdirde memurun 
çalışma zamanı azalmıyor, artıyor; yüksek dik
katimizi bu nokta üzerine çekmek istiyorum. 
Baki kanunla haftada, bayram günleri de dâ
hil olmak üzere, memur 36,5 saat çalışıyor. Ne 
yapıyoruz, 3,5 saat artırmak suretiyle haftada 
40 saate çıkarıyoruz. Gerekirse bir, iki saat da
ha çıkaralım. «Türk memuru çalışmasın, âmme 
hizmeti kalsın» gibi bir mütalâa içinde en az 
sizler kadar biz de değiliz. Elbette ki Türkiye 
geri kalmış bir ülkedir, memurunu çalıştırmak 
zorundadır. Sizlerle birlikte ben de çalışkan ve 
haysiyetli memurun dostu, tembel memurun 
düşmanıyım. 

Arkadaşlarım, gerçekten bu memlekette ka
bul etmek lâzımdır ki, saat 16,30 da bürosunda 
çalışan memur azdır. Açık konuşalım, hepi
mizin başındadır, memleketin bir dramıdır bu, 
16,30 da gittiğiniz zaman Devlet Dairelerinde 
çalışan memur azdır, hele 16,45 te gittiniz mi 
kimseyi bulamazsınız. Memur, cümlesini yazar
ken yanda bırakıyor ve «saat beş oldu» diye 
çıkıyor. 

Memuru işe koşmaya mecburuz ama, işe 
koşabilmemiz için de birtakım disiplin tedbir-
ılerini getirmeye mecburuz, hem de müsaadeniz

le o memura, çalışan memura, vazifesini gören 
memura hafta sonunda tam mânasiyle dinlen
mek imkânlarını sağlamaya mecburuz arka
daşlar. 

Türkiye'de çalışan memur hafta sonunda 
dinlenebiliyor mu?.. Hayır arkadaşlar, dinle
nemiyor. Yeni bir çağın içindeki insan buna-
brcı içindedir. Yalnız bürosundaki, yalnız daire
sindeki vazifeyle yoruluyor değildir, memur. 
Bunun dışında pek çok problemi var. Her ge
çen yıl, aileye aile reisine, çalışan adama bü
yük problemler, mesuliyetler getiriyor ve bü
rosunun dışında birtakım meselelerini hallet
mek mecburiyetindedir bir aile reisi; bunu ka
bul etmeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, «Cumartesi» günleri, 
Türkiye'de zaten randımanlı bir çalışma günü 
değildir. «Cumartesi» günleri hiçe giden bir 
gündür. Aksini iddia eden arkadaşımız var 
mı?.. «Cumartesi» günleri ziyan olan bir gün
dür, bunu kabul edin. Yarım gündür, ciddiye 
ahnmıyan bir gündür. Âdeta tatil günü olarak 
telâkki edilen bir gündür. 

Mesele, çok açık olarak önünüzdedir. Bir 
Batılı zihniyet içerisinde, hele hele Cumartesi 
gününün resmî tatil günü olarak kabulü ile, 
takdir buyurursunuz M, çok desteklenmeye 
muhtaûoHan iç turizmimizi de değerli arkadaş
larım, oylarınızla desteklemiş olacaksınız. 

Bugün bir memur, Ankara'dan istanbul'
dan, Niğde'den, Adana'dan çoluk çocuğunu 
alıp bir gün için civar bir sayfiyeye gidemez 
arkadaşlarım, öyle ise iki günlük bir tatil bah
şetmek suretiyle bir memura, ailesiyle dinlen
mesine imkân bahşetmiş olacaksınız. Çok mâ
kul bir öneridir, çok mâkul bir tekliftir, Ko
misyonun daha önceki fikri üzerinde durmasını 
ve çok değerli Sayın Yüce Heyetinizin, çok de
ğerli Genel Kurulunuzun bu görüşü destekle
menizi saygılarımla istirham ederim. 

Çok çok teşekkür ederim arkadaşlarım. 

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

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Daha evvel bu maddenin müzakereleri sı

rasında birçok arkadaşlarımız Cumartesi, Pazar 
günlerinin tam tatil olmasına karşı geldiler. 
Eundan dolayı Sayın Komisyon tekrar bu mad
deyi düzenledi ve yeni şekliyle getirdi ki, bu-
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rada Pazar günü tam taJtildir, Cumartesi günü 
de eskisi gibi yarım gün vazife yapılacaktır, on
dan sonra taJtildir. 

Yeni getirilen metin doğrudur, bizim Tür
kiye'mizin şartlarına uygundur. Biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, ben şahsan hekim olarak bü
tün hekimlik hayatımda en çok çalıştığım gün
lerden birisi de Cumartesi günüdür. Onun için 
t>u madde son şekliyle yerindedir. 

Aziz arkadaşlar, 
Zaten bu fakir millet memurlara vereceği

nin âzamisini bu kanunla vermiştir. Elbette ki 
(bunun karşılığında çalışmak ister. Cumartesi, 
Pazar günleri sayfiyeye gidecek kaç tane me
mur vardır? Ben şahsan gidemem arkadaşlar, 
gidecek arkadaşların da çok az olduğu kanaa
tindeyim. Bunun dışında zaten bayramlar var
dır. Senelik izinlerimiz vardır. 

Arkadaşlar, bu son şekli ile madde yerinde
dir, doğrudur. Bir çok zorlukları ortadan kal
dırmaktadır. Önün için Komisyonun son getir
diği şekline oy verilmesini arz eder, Ihürmelt-
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, ikinci sefer 
söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Bugün Türkiye'de gerek dinî ve gerekse 
millî bayramların sayısı 16 gündür. 52 Cumar
tesi, 52 de Pazar günü koyarsak tam 119 gün 
öder ki 4 ay memur çalışmayacak demektir, 
eğer Cumartesi günleri de tatil olursa. Bir de ta
til Cuma gününe raslıyacak olursa, ertesi gün 
İde taJtildir. Bu bakımidan Komisyonun getirmişi 
olduğu metin bugünkü Türkiye 'nün şarjlarına 
uygun/dur. Sabahın erken saatinde memuru geti
remezsin, akşam götüremezsin. 

Bir arkadaşımız, «Amerika'da 2 gün tatil 
vardır, 3 ncü güne gidiyorlar» dedi. Biz Ameri
ka ile mukayese edilemeyiz. Biz daha köyümüze 
inemiyoruz, yol bakımımdan, okul bakımımdan, 
su bakımından nasıl mukayese edilebiliriz. Bi
zim onlardan daha fazla çalışmaya ihtiyacımız 
var. Hattâ, İkinci Cihan Harbinde Almanya ça
lışma saatlerini uzattığı gibi, yarım saat te pa
rasız çalışmışlarıdır. Bu bakımdan bu memleket
te 120 gün tatil yapmaya hakkımız yoktur. Ko
misyonun getirmiş olduğu uygundur, aynen ka
bulünü saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın KodaJmanoğlu, buyuru
nuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
[Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ şunu ifade etmeliyim; bütün millet
vekilleri gibi komisyonun da bizleri dinlemek, 
mütalâalardan istifade etmek ve binntetice gö
rüşlerini ıslah etmek hakkıdır. Bu, kınanacak 
nokta değil, takdir edilecek bir şeydir. Onun 
için, Komisyonun bizleri dinledikten sonra doğ
ru yolu bulmakta gösterdiği hassasiyete büyük 
îbir takdir ve hürmet beslediğimi arz ederim. 

Şimdi, mesele, maddenin mahiyetinin nasıl 
anlaşılması gerektiği noktasında toplanıyor. Sa
nırım ki, konu yanlış vazedilmiştir. Şimdi konu 
nedir? Cumartesiyi de tatil yapıp daha az ça
lışalım mı? Hayır arkadaşlar, konu fou değildir. 
Cumartesi günü tatil yapılır ise o gün yapılması 
düşünülen mesai diğer günlere taksim edilerek 
memurların haftalık çalışma süreleri yine eski
si gibi kalacaktır. Yani «Cumartesiyi tatil 
yapalım» demek, «az çalışalım demeik değildir. 
öyle isle bu esbabı mucibe varit değildir, bunu 
bir köşeye bırakalım. 

Simidi, konu nedir? Diğer 5 günde çok çalı
şıp iki gün tatil mi yapalım, diğer beş günde bi
rer veya ikişer saat az çalışıp biraz da Cumar
tesi günü mü çalışalım? Konu buldur. 

Simidi, bunun lehinde de söylenebilir, aley
hinde de söylenebilir. Bâzı sınıflar için 2 gün 
tatil uygundur, bâzı sınıflar için uygun değil
dir. Bu da mümkündür. Zaten bunu düşünerek 
Sayın Komisyon, özel kanunların hükümılerinin 
maJhfuzluğunu, hattâ bununla yetinmiyerek, 
zannederim eğitim sektörünü hesaba katarak; 
yönetmeliklerin de maJhfuzluğunu söylemiştir, 
büyük bir isabetle. 

öyle ise sektörlerde ve hizmet alanlarında, 
ihtiyaç halinde, Cumartesi günü de çalışma 
imkânı mevcuttur. Bunu meneden bir hüküm is
tenmemektedir. O halde bunu da iyice tetkik 
edelim. 

Diğer bir nokta şu; billhaissa Sayın Komis
yonun dikkatine sunmak işitiyorum. Bendeniz, 
aslında soruyu bu noktanın açıklanabilmesi için 
oordum. Yoksa hilâfına, yoksa bilinen mütalâa
ların tekrarına sdbebolmak için değil. Mesele 
şudur; Bu kanunda öyle bir ifade kullanalbiliris 
ki, Bakanlar Kurulu ancak Pazarı tatil ilân 
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edebilir. Cumartesiyi tatil ilân ödemiyebdlir, en 
uygun sektörlerde dahi. 

Eğer, «en az Pazar tatil olmak şartiyle Ba
kanlar Kurulunca tanzim edilir» şeklinde bir 
ifade kabul buyurulursıa, Bakanlar Kurulu yet
kili olur. Mutlaka tatil etmek mecburiyetin/de 
değildir. Yetkili olur. Uygun zamanda, uygun 
sektörler için Bakanlar Kurulu Cumartesiyi de 
tatil yapması imkânını açmaktan ibaret bir 
teklif getirmiş oluruz. Zannediyorum, Sayın Ko
misyonun muraJdı da budur. 

Arkadaşlar, yalnız kabul ve itiraf etmeliyiz-
ki, çok ağır bir mesai yapıyoruz, günlerdir sa
bah, öğlen. Yüzlerce maldde, bunlar arasındaki 
koordinasyonu bulmak güç, bu güçlüklere mil
letvekilleri olarak bizler yüzlerce önerge ile bu 
güçlüklerde artırma yaptık. 

Şimdi, Sayın Komisyonun, gerçekten bu ka
dar ağır bir mesai içerisinde yine de fikri isti
kametini muhafaza ederek değerli birtakım ıs
lahatta bulunabilmesini doğrusu takdir etmek, 
hürmet etmek lâzınidır. Onun için tahmin ede
rim ki, bu önergede iki şey dikkatten kaçmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Kadomanoğlu, bağlayın. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederim, Sayın Başkanım, zaten maruza
tım bitti. 

Muhterem arkaJdaşlarım, iki şey unutulmuş
tur : Bir, lütfetsinler Sayın Komisyon, «en az 
Pazar günlü tatil olmak şortijyle» diyerek Cu
martesiyi de tatil ilân etme yetkisini, bâzı sek
törler için, Bakanlar Kuruluna verelim. 

İki, unutulan bir nokta zannediyorum onu 
daktilograflar unutmuş olmalı, «fazla çalışılan 
süreler yıllık izin süresine eklenir. Ancak ekle
nen süre yıllık izin süresinin yarısını geçemez» 
cümlesi düşmüş, Komisyonun önergesinden, öy
le zannediyorum. Yapılan bu dikkatsizlik ile di
ğer nokta ıslah edilerek önergenin kabulünü di
lerim. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, bu konuşma
lar istikametinde usul bakımınldan imkân varsa 
arkadaşlarımıza mâkul gelebilecek tarzda «Cu
martesiyi de Bakanlar Kurulu karariyle tatil 
yapılabilecek» şekilde tanzimi genel bir arzu 
olarak düzeltelim. (Gürültüler) 

iBakanlar Kurulu karariyle bunu halledelim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayar, görüşün, konu
şun. Usulen bir önerge vermişsiniz, Komisyon 
olarak önergenizi o şekilde ıslah edersiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (iSakarya) — Evet, Sayın Başkanım, öner
gede bir ıslahat yapmak faydalı olur, lütfeder
seniz bir kere daha tetkik edelim. 

Salym Başkan, buna ilişkin bir önerge daha 
var onu da beraber Komisyona rica edelim. 

BAŞKAN — Kısa sürecekse, başka bir mad
deye geçmiyelim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Hemen, Sayın Başkanım, 
takdimi edelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ko
misyon daha önce vermiş olduğu önergesinde 
bir çıkma yapmak suretiyle 99 ncu maddenin 
2 nci paragrafına «Bu süre Bakanlar Kurulun
ca sınıfların ve kuruluşların özellikleri de dik
kate alınarak Pazar günleri tatil olmak üzere 
düzenlenir.» fıkrasına, «özellikleri dikkate alı
narak esas itibariyle Pazar günleri tatil olmak 
üzere düzenlenir» şeklinde düzeltmiş. («Anla
şılmadı» sesleri) 

Yani, Komisyonun daha önce okunmuş olan 
önergesini ifade edeceğim, «Bu süre Bakanlar 
Kurulunca sınıfların ve kuruluşlarııı özellikleri 
'de dikkate alınarak Pazar günleri tatil olmak 
üzere düzenlenir» diye daha evvel Komisyon 
yazmıştı. Simidi «Bu süre Bakanlar Kurulunca 
sınıfların ve kuruluşların özellikleri de dikkate 
alınarak esas itibariyle Pazar günleri tatil olmak 
üzere düzenlenir.» diye düzeltmiş. Yani, buraya 
bir «esas itibariyle» kelimesi ilavesini yapmış. 
Bundan sonraki kısım ise; «Kurum âmMerinin 
lüzumlu gördüğü hallerde bu sürenin üstünde 
çalışılması gerekir ise fazla çalışılan süre me
murun yıllık izin süresine eklenir.» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, burada bir usuld noktaya temas etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aygün. Usul 
hakkında. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, Yü
ce Meclisimiz daha önce bir karar almış idi. 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler devam 
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ettiği müddetçe değiştirge önergeleri verilmesi I 
öngörülmüştü. Böylece önerge verilmiyen mad
deler görüşmesiz oya sunulacaktır. 

Görüşmekte olduğumuz madde üzerinde de 
önergeler verildi. Madde görüşüldüğü zaman 
Komisyon maddeyi geri aldı. Şimdi verilen bu 
önergeler tekrar okundu, dolayısiyle Komisyo
nun önergesi de okundu. Bundan sonra Ko
misyon önergeyi tekrar geri aldı. Halbuki da
ha önce alman karara göre yeniden önerge ve- I 
rilmesine ve Ibu önerge üzerinde işlem yapıl
masına imkân yoktur. Bu bakımdan Komisyo
nun son olarak verdiği önergenin kabul veya 
reddedilmesine, yani oya sunulmasına imkân 
yoktur. I 

Yüksek Heyetinize bu hususu usuli bakım
dan arz etmek istedim. Aksi takdirde usulün 
dışında bir durum içerisine düşmüş olacağız. 
Bunun nazarı itibara alınmasını arz etmek iste
dim. I 

BAŞKAN — Yeni bir önerge verilmiş de
ğildir. Komisyon, vermiş olduğu önergede bir 
çıkma yapıyor, kabul veya adeanikabul Yüce 
Heyetin bileceği bir durumdur. Şayet bunu ka
bul etmez ise, bu bir değişiklik önergesidir, bu- I 
nu da kabul etmezse Komisyonun tasarı metnin- I 
de yazılı 45 nci maddesi vardır, o oya kona
caktır. 

Sayın Ataöv, buyurunuz. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, I 
Haftanın Cumartesi ve Pazar günlerini ta- I 

itil yapmak hususunda bâzı arkadaşlarımızın 
beyanları oldu. Bu beyanların haklı tarafları 
var. Turistik bölgeler için haklı taraflar var. 
Memurların istirahat etmesi için haklı taraflar 
var. Yalnız, meselenin şurasını da düşünmek lâ
zımdır : Muhterem arkadaşlarım, Cumartesi 
gününü tatil yaptığınız takditrde Türkiye'
de 2 li, 3 lü öğretim yapan okulları çok müş
kül duruma sokarsınız ve öğretim yapamazlar, 
mümkün değildir. Bunun dışında tatil yap- I 
tığınız zaman bâzı işyerlerinde çift yevmiye 
vermek mecburiyetinde kalırsınız, o bakımdan 
da sıkıntıya düşersiniz, Yolksa memurlara iki I 
gün hafta tatilimi çok görmek değil. I 

Sayın Hiçerime arkadaşım, «Devlet persone
line ne verdiniz, bu iki günü çok görüyorsu
nuz» dedi. Ben zannediyorum ki, Devlet per- | 
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ısonelıine 4 milyar lira veren bir Devlet, her 
halde başka bir şey verecek durumda değil... 

AHMET (SAKIP HÎÜERİMEZ (Ankara) — 
400 milyon lira. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 4 milyar ve
riyor personeline, Devlet. Daha ne versin? 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir konuyu 
hatırlatacağım. Geçen sene burada bir kanun 
müzakere ediyorduk, «Dinî bayramların arefe 
günlerini öğleden sonra tatil yapalım» dedik. 
Bir arkadaşımızın çok güzel izah ettiği gibi, 
«aslında o gün öğleden sonraları bayram hazır
lığı dolayısiyle memurlar gidiyorlar, istenen 
randıman alınamıyor, büz bunu serbes bıra
kalım da hukukî bir hale sokalım» dedik. Böy
le bir kanun teklifi geldi. 

O zaman konuşan muhterem arkadaşlarımız, 
bilhassa muhalefete mensubolan arkadaşlarımız, 
«bu fakir ımilletin üç - dört senede ikişer gün
den» - artık ne kadar tutuyorsa - «şu kadar 
zamanı heder oluyor, biz daha çok çalışmaya 
mecbur bir memleketiz, geri kalmış bir mem-
leketüz, niçin arefe günü tatil yapacağız, daha 
çok çalışmamız lâzım, mesai saatlerine daha çok 
ilâve etmemiz lâzım» diye konuşmuştular bu 
kürsüden. 

Yani, dinî bayramların artef e günleri konu
şulurken senede iki yarım gün çok görülüyor
du o zaman. Şimdi, haftada bir yarım gün ya
ni, bir senede 57 tane yarım günü bırakmak 
suretiyle bu memlekette ne kadar işleri sürün
cemede bırakacağımızı ve bunun tatbifcaîtnda 
ne kadar zorluk çekeceğimizi nazara almak lâ
zım. 

Komisyon gaJyet güzel bir önerge ile gelmiş
tir. Aslında Hükümetin getirmiş olduğu önceki 
teklif, 1965 senesinde tatbik edilen 657 sa
yılı Kanunda, ben o zaman buraya çıkmış
tım ve o kanunun aleyhine kırmızı rey ve
ren, Meclîste tek mebus, bendim. Niçin kır
mızı rey verdiğimi de söylemiştim, «Tatbik ka
biliyeti olmıyacağı için kırmızı rey veriyorum» 
demiştim, «bu kanunu hiçbir Hükümet tatbik 
edemez» demiştim. Zabıtlarda vardır ve Dev
let memuruna karşı çıkmış tek mebus olarak 
Ulus gazetesi beni yazmıştı o zaman. 

Şimdi, tatbikat ortaya döküldü, zaman geç
ti tatbik edilemedi. Tatbik edilemiyecek olan 
hususları, burada otururken Hükümetin dü-
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zeltmosi, Komisyonun düzeltmesi, getirdiğinden 
rücu değil, müzakerelerin muvacehesinde da
ha güzel yolu bulduğu için, Hükümeti ve Ko
misyonu bu davranışa girdiği1 içim Hükümeti 
ve Komisyonu takdir etmek gerekir. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen. 
ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhteremi ar

kadaşlarım, bilhassa Millî Eğiltiiımde, omdan 
sonra çift ödemelerde Devlete yüMiyeceği 
maddi külfetler dolayısiyle büyük zorluklar 
getirecektir. Cumartesi giinünıün tam tatil ol
ması, memurların turistik yönden geziler yap
ması dışımda bir faydası da olmıyacaktır. 
Cumartesi günkü saatleri başka günlere ekledi
ğimiz zaman zaten bıkkın olan, Sayın öz-
güner'in de söylediği gibi, saat 16,30 dan sonra 
dairelerde bulunmıyan memuru 17,00 den sonra 
çalışmaya mecbur etmenin mümkün olmıyaca-
ğım ve bu işi dejenere edeceğimizi düşünerek 
Komisyonun getirdiği, önceki getirdiği teklifin 
aynen kabulünde büyük fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

Sırada Sayın Enver Akova, Sayın Hasan 
Tosyalı ve Mehmet Arslantürk yazılıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
grup adına söz alacağım. 

BAŞKAN — Grup adına takdimen söz hak
kınız var. Ama, kifayete rağmen yok. 

önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 45 nci madde üzerinde 

ve Komisyon önergesi üzerimde yeteri kadar 
arkadaş konuşmuştur. Müzakerenin kifayetini 
arz ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Çalışma saatleri; 
Madde 99. — özel kanunlardaki ve mevcut 

yönetimeliklendeki hükümler saklı kalmak üze
re Devlet memurlarının genel olarak haftalık 
çalışma süresi 39 saattir. 

Bu süre Bakanlar Kurulunca seınıfların 
ve kuruluşların özellikleri de dikkate alınarak 
esas itibariyle Pazar günleri tatil olmak üze
re düzenlenir. 

Kurum âmirlerinin lüzumlu gördüğü haller
de bu sürenin üstünde çalışılması gerekir ise 
fazla çalışılan öüre memurun yıllık izin süre
sine eklenir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil-
ımişltir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le filhal kabulü de mutazammındır. Bu sebep
le 45 nci maddenin Komisyon tarafından düzen
lendiği şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kalbul etmiyenler... 45 nci madde de
ğişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 46. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştittfilmiştir : 

Yıllık izin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık 

izin süresi, hizmetti 1 yıldan 10 yıla kadar (on 
yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 
yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 46 
nci madde üzerinde söz istiyen arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum. 

Sayın Enver Akova, Mehmet Arslantürk, 
Adil Turan, Mustafa Rona, Baha Müderris
oğlu, Hüseyin Yenipınar, Salih Aygün. 

Müzakerede kolaylık olur amıaciyle şimdi
ye kadar verilmiş bulunan önergeleri de oku
tayım ki yüce Meclis bilgi sahibi olsun. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunu tadil eden ve ekler ge

tiren kanunun 102 nci izinlerle ilgili maddesin
de gidiş - geliş süresi nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Hükümet tasarısında bu cihet pek haklı ola
rak yer almıştır. Bu sebeple Hükümet tekli-

Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan 
değişiklik önergesini okutuyorum : 

Madde 45. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

B : 123 
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finin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. ? 
Sivas 

Enver Akova 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Kanunun 46 ncı maddeısinlin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla öneririz. 
Trabzon Uşak 

Mehmet Arslantürk Adil Turan 

Yıllık izin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık 

izin süresi hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on 
yıl dâhil) olanlar iğin 20 gün, 10 yıldan 20 yıla 
kadar (20 yıl dâhil) olanlar için 30 gün, yirmi 
yıl yukarı olanlar için 40 gündür. 

Sayın Başkanlığa 
Oöriişülmekte olan 657 sayılı Kanunun 46 

ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmıar 

Madde 46. — Bu m'adde sonuna. 
«Yıllık iğfallerini görev mahalleri dışında ge

çirenlere gidiş - dönüş içim en çok ikişer gün ek
lenir.» 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri bunlar. Komisyon da, tasarı metnin
de daha önce kabul etmiş olduğu 46 ncı mad
deyi aynen muhafaza eıtmek amacında. 

Simidi okutulmuş bulunan, önergeler ve ta
sarı metninde yazılı 46 ,ncı madde muvacehesin
de söz istemiş olan arkadaşlarıma söz veriyo
rum. 

Sayın Akova buyurunuz. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarımı; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 

nci maddesini tadil eden 6 ncı madde üzerin
de önerge vermiş bulunuyorum. 

Huzurunuzda, Hükümetin teklifi ve plân ko
misyonunda kalbul edilen metin ile eski metin 
arasında bir mukayese yapıldığı zaman görüle
cektir ki eski metinde 20, 30, ve 40 gün olmak 
üzere, memurlara hizmet sürelerine göre izim 
verilmiş ilken bu maddede 40 günlük Mtı, kal
dırılmış ve 20, 30 gün olarak ayarlanmıştır. 

Benlim butfada, teklifim, arzum yüce komis
yonumuzun, Hükümetimizin ve değerli arkadaş- | 
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larıımızın dikkatini bilhassa teksif etmelerini is
tifham etmek suretiyle, Hükümettin getirmiş 
olduğu metnin aynen kabulüdür. 

Müsamahalarınıza sığınarak Hükümetin ge
tirdiği metni okumak istiyorum. 

«Yıllık izin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık 

izin süresi hizmeti bir yıdan on yıla kadar (on 
yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan 
fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde 
bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün 
eklenebilir.» 

Memleketimiz çeşitli bölgelere ayrılmış bu
lunduğuna göre uzak vilâyetlerde, kasabalarda, 
kazalarımızda vazife gören arkadaşlarımız var
dır. Binaenaleyh, uzak yere gidecek memurları
mıza - ki, Hükümetimizin teklifinde «zorunlu 
hallerde» diye bir ibare, kayıt yer almaktadır -
verilen izin dışında ikişer gün değil, zorunlu hal
lerdedir, hiçolmazsa, bu ibarenin su kısmının 
aynen kabulüyle, Hükümet metninin Plân Ko
misyonunda değişikliğe uğrayan metinden, ka
naatimce, daha uygun olduğu kanısındayım. Bu
nun kabulünü Yüce Komisyonumuzdan, değerli 
Hükümetimizden ve kıymetli arkadaşlarımdan 
rica ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, buyurunuz. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bizim teklifi
miz, yıllık izin süresini üç katagoriye ayırıyor. 

Hükümetin teklif ettiği gibi, hizmeti bir yıl
dan on yıla kadar olanlara 20 gün diyoruz. On-
on yıldan yirmi yıla kadar olanlara 30 gün ve 
hizmeti yirmi yıldan fazla olanlar için de 40 gün 
diyoruz. 

Bilhassa arkadaşlarımız 45 nci maddeyi de 
göz önünde tutarak, ayrıca 1965 te basılı Dev
let Memurları Kanunu tasarısının 24 ncü say
fasında yıllık izin bölümünde -ki, vaktiyle Dev
let Personel Dairesinin bu bölümünde birkaç ay 
ben de muvakkaten çalışmıştım. - aşağı yukarı 
bizim teklifimize benzer bir durum mevcut idi. 
Yani, 20 yıldan fazla olanlar için yıllık izin sü
resi 40 gün olarak kabul edilmişti. Her neden
se son teklifte izinler iki grupa indirilmiş, üçün
cü ksıım ortadan kaldırılmıştır. 45 nci mad
denin son aldığı şekil göz önünde tutulursa ya
ni, haftalık iki gün tatil süresi de ortadan kal
dırıldığına göre, bu teklifimize iltifat edilmesi-
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ni Komisyondan ve muhterem heyetinizden arz 
ve rica ederim. 

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

muhterem milletvekilleri, 46 ncı maddede belir
tilen yıllık izin iki katagoriye ayrılmıştır. Biri
si 10 yıla kadar, diğeri sonuna kadar. 10 yıla 
kadar çalışanla, sonuna kadar çalışan memur
ların arasında birçok yönlerden fark vardır. 

Bir kere halihazırdaki Komisyonun getirdiği 
hüküm 10 yıl çalışanla, 30 yıl çalışan bir me
mur arasında dinlenme farkı tanımamaktadır. 
Halbuki, memuriyet hayatında - ki, her şeyde 
olduğu gibi - hiçbir zaman çalışma bir değil
dir. Her şeyden önce fizik yapısı itibariyle 30 
yıl çalışanla 10 yıl çalışan aynı güce sahibola-
maz. Bu fizik gücünün yanında zihni güc, moral 
gücü itibariyle de farklıdır. 

30 yıl çalışan bir memur 55 yaşında demek
tir değerli arkadaşlarım. 55 yaşında bir insanın 
çalışma gücü ile 35 yaşındaki bir insanın çalış
ma gücü arasında gerek zihnî yönden, gerek be
deni yönden önemli farklar vardır. İşte bizim 
her şeyden önce iddia ve inancımız, bunları bir
birinden ayırma yönündedir. Yorgunlukları bir 
olmıyacaktır. Kendi üzerinizden düşünün; 20 
yaşmızdaki heyecanınız, 30 - 40 yaşındaki gücü
nüz arasında büyük farklar vardır. 

Dinlenme yönünden de büyük farklar var
dır muhterem arkadaşlarım. Genç bir insanın 
dinlenmesiyle, yaşlı bir insanın - ki memuriyet
te 55 yaş küçümsenmiyecek bir yaştır - dinlen
mesi bakımından da fark vardır. 

Millî Eğitimde 25 yıl öğretmenlik yapan öğ
retmenlerin, öğretmenler Kurulu kararı ile, nö
betten çıkarılmasına dair yönetmelikte hüküm 
vardır. Bunun sebebi, gerekçesi açıktır. 

Durum böyleyken, biz bunların arasında üç 
bölüm halinde fark yaratılsın istiyoruz. Nite
kim, 1965 yılında çıkarılmış olan 657 sayılı Ka
nunun aslı da o zaman bu mahiyetteydi. Biz: 10 
yıla kadar (10 yıl dâhil olmak üzere) 20 gün 
izin verilsin, 20 yıla kadar (20 yıl dâhil) 30 gün, 
daha yukarısı için 40 gün izin verilsin teklifin-
deyiz. Aslında, 30 yıl diyoruz; 35 yıl da olur, 
hattâ 40 yıl memuriyet hayatı olanlar vardır. 
Bunların bu durumunu göz önünde tutmak su
retiyle, teklifimiz kabul edilirse, adilâne bir 
davranış olur kanaatindeyim. 
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önergeye iltifat ederseniz memnun olurum. 
Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rona, buyurunuz. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Kanunun 
102 nci maddesini değiştiren 46 ncı maddede 
«Devlet memurlarının yıllık izin süresi» denmek
tedir. 

Şimdi burada açıklanması icabeden bir hu
sus vardır. 99 ncu maddeyi değiştiren 45 nci 
maddede «özel kanunlardaki hükümler saklı kal
mak üzere» denmiştir. Halbuki burada denme
miştir. 

46 ncı madde Meclisimizde görüşülürken, 
Komisyonun dikkati çekilmiş ve Komisyon mad
deyi geri almıştır. Bugün görüyoruz ki, madde 
aynen gelmiştir. 

öğretmenlerin ve okulların özel bir durumu 
vardır. Burada, Devlet memurlarının yıllık 
izin süresi, «öğretmenlerle, öğretim üyeleri ha
riç» veyahut «özel kanunlardaki hükümler sak
lı kalmak üzere», denmesi icabediyor. Hüküme
timiz de bunu benimsemişti. Bu hususun burada 
açıklanmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. 
Bunun açıklanmasını arzu ettim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, bir insan olarak, 
hele bir hekim olarak, dinlenmenin önemini tak
dir eden ve buna inanan insanım. 

Burada bu maddeyle memurların dinlenme
si, yılık izni 30 gün olarak tesbit edilmiştir. 
Bundan evvel, halen meriyette bulunan 657 sa
yılı Kanunun 102 nci maddesine göre, yanlış ha
tırlamıyorsam, 1 yıldan 5 yıla kadar olan memu
riyetlerde 20 gün, 5 ilâ 10 yıl arasında olanlar 
30 gün ve 10 yılı aşanlar için 40 gün yıllık izin 
verilmektedir. Halen tatbikat bu yöndedir. 

657 sayılı Kanunun 102 nci maddesinden ev
vel de, yani 788 sayılı Memurin Kanununda da 
yıllık için 30 gündü ve buna gidiş - geliş süre
leri dâhil değildi. 

öyle tahmin ediyorum M, Komisyon hafta
lık 2 gün tatili nazarı itibara almak suretiyle, 
burada «1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) 
olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla 
olanlar için 30 gün yıllık izin verilir» şeklinde 
maddeyi mütalâa etmiştir. 
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Aziz arkadaşlar, bu 30 gün hakikaten azdır. 
Yol da bunun içerisine dâhil olursa, 25 gündür. 
Hükümetin metni de, aşağı yukarı, Komisyonun 
metninin aynıdır. Yalnız orada zaruri hallerde 
gidiş - geliş 2 şer günden 4 gün olmak üzere, 
4 gün daha ilâve edilmektedir. Bu daha doğru
dur, benim şahsi kanaatime göre. Halen meriyet
te bulunan 102 nci madde en iyisidir, ama bir 
teklifim olmadığı için bu yönde bir mütalâa 
beyan etmem mümkün değildir. 

Arkadaşlar, eğer gidiş - gelişi de buna dâhil 
etmezsek maalesef memurları kötü yola sevk 
etmiş oluruz. Artık bütün memurlar doktorlara 
gelir, rapor alır. Bu suretle yine 30 günü, 35 -
40 güne çıkartır. Onun için, benim şahsi kana
atim odur ki, Hükümetin getirdiği metne - ki, 
orada yol hariçtir - iltifat edilmesini rica eder, 
saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipınar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri, görüşü-
mekte olan 46 ncı maddenin son kısmına bir 
hususun eklenmesine dair önerge vermiştim. 
Onun izahını yapmak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

10 yıla kadar hizmeti olan Devlet memuru
na 20 gün izin veriyoruz ve memleketine gidiş -
gelişte, bu gidiş - geliş sürelerini de bu 20 gü
nün içinde mütalâa ediyoruz. 

Bilhassa arkadaşlarıma açıklamak isterim; 
Tunceli'de, Hakkâri'de, Kars'ta, Van'da memu
riyet yapan bir arkadaşım eğer bu yıllık iznini 
memleketi olan Muğla'da, Manisa'da, Balıkesir'
de, istanbul'da geçirmek istiyorsa, bunun aksine 
bu saydığım vilâyetlerde çalışan bir memur ar
kadaşım iznini Doğu'nun her hangi bir yerinde 
geçirmek istiyorsa en az gidiş - geliş, bugünkü 
şartlar nazara alınırsa, 6 günden aşağı olamaz. 
20 günlük izni olan bir memurun 6 gününü düş
tüğümüz takdirde 14 günlük bir izin kalır İd, 
bir memurun 14 gün içerisinde dinlenmesi ve
yahut da yıl içerisinde plânladığı ve bu tatil sü
resi içerisinde yapmasını tasarladığı işleri yap
masına imkân olmaz. 

Biz, gerek memurun moraîman istirahat ede
bilmesi ve gerekse yıl içerisinde tasarlamış ol
duğu bâzı işleri görebilmesi bakımından hiçol-
mazsa tanınan bu sürede gidiş ve gelişleri hariç 
tutalım ve en az 2 gün gidiş, 2 gün de geliş ol
mak şartı ile bunu izinlerini görev mahalleri dı-
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şmda geçirenler için tatbik edelim, dedik. Yok
sa verilen 20 günün 6 günü eğer gidiş - geliş 
olarak iznin içerisinde sayılırsa memuru mağ
dur eder. Çünkü, ben Tunceli'de bir memurum. 
Orada iznimi geçireceğim 20 gün. Benim gibi 
bir arkadaşım İstanbul'a, Manisa'ya gidecek, 
en azından yollarda 6 - 7 günü geçer. 10 gün, 
memleketinde dinlenmesine veyahut her hangi 
bir iş yapmasına imkân olmaz. 

Bu bakımdan, bu maddenin sonuna; «Yıllık 
izinlerini görev mahalleri dışında geçirenlere gi
diş - dönüş için en çok 2 şer gün eklenir» şek
linde bir fıkranın kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyuru
nuz. 

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

46 ncı madde hakkında söz almamın sebebi; 
öğretmenlik meslekine intisabetmiş arkadaşla
rımızın kendi özel kanunları ile bir izne başla
ma ve izinlerini bitirme süreleri vardır. Bu du
rum karşısında, öğretmenler de memurlar sı
nıfına dâhil olmak üzere bu statüye tabidirler... 
Şayet burada zapta tescil edilmez ve bir saraha-
ta kavuşmazsa yarın idare âmirleri, Maarif Ve
kâleti veya ilgili makamlar, bilhassa Mayısta 
tatile giren, Eylül veya Ekimde derse başîıyan 
köylerdeki öğretmen arkadaşlarımızı, bir ay 
tatilden sonra tekrar köylere dönmeye icbar ede
cekler ve köylerde boşuböşuna bekleme zorunda 
kalacaklardır. 

Orta öğretimdeki öğretmenlerimiz de aynı 
duruma düşeceklerdir. Bu hususun, tensip bu
yurursanız, Komisyonun bir beyam ile veyahut 
maddede yapılacak bir tadilât ile vuzuha kavuş
turulmasında fayda vardır. Sayın Komisyonun 
bu hususa dikkatini çekerim. 

Saygılar sunarım. 

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

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde ile ilgili olarak arkadaşlarmuzm 

mütalâaları birkaç noktada toplanmıştır. 
Bunlardan bir tanesi, «657 sayılı Kanunda 

40 güne kadar izin veriliyor idi, burada izin 30 
güne indirilmiştir. Hizmetleri 10 ve 20 yıl olan
lar için bu 40 günlük müddet daha münasiptir.» 
tarzındaki mütalâadır. Biz bu tasarıyı hazırlar-



M. Meclisi B : 123 9 . 7 . 1970 O : 2 

ken, iznin 30 gün olmasının daha uygun olaca
ğını düşündük. Sebebi de, Türkiye az gelişmiş 
bir memlekettir ve bizim çok çalışmamız lâzım
dır. Muasır medeniyet seviyesindeki devletlerle 
aramızda bulunan mesafeyi kapatabilmek için, 
Türkiye'nin çok daha fazla çalışması icabeden 
bir memleket olduğu ortadadır. 

Ayrıca, Türkiye'de resmî tatil günlerinin ade
di oldukça fazladır. Bu bakımdan da 30 gün
lük süre mâkul görülmüştür. 

Biraz önce kabul buyurduğunuz 45 nci mad
dede; âmir, memurdan mutat mesai saatleri dı
şında çalışmasını istediği takdirde, bu fazla ça
lışma süreleri yıllık izne ekenebilecektir. Bu ba
kımdan da 30 gün mâkul bir süre halini almış
tır. 

Arkadaşlarımızın üzerinde durduğu ikinci 
nokta, «Hükümet tasarısında gidiş - dönüş için 
2 gün eklemek imkânı vardı, Komisyon bunu 
değiştirip ortadan kaldırmıştır.» tarzındaki mü
talâadır. Hükümet tasarısındaki metnin daha 
mâkul olduğu kansındayız ve Sayın Akova'mn 
takdirine Hükümet olarak iştirak ediyoruz. 

Üçüncü nokta, öğretmenlerle ilgili özel ka
nunlar vardır. Olabilir ki, diğer iş yerlerinde 
yıllık izinleri tesbit eden özel kanunlar buluna
bilir. Bu özel kanunların değiştirildiği, bu ka
nunda tashih edilmedikçe onların hükümleri ba
ki kalacaktır. 

Bu bakımdan bir endişe olmamak lâzım ge
lir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin. Sayın 
özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu maddenin eski ha
linden bahsedildiği üzere, 20, 30 ve 40 günlük 
izinler şimdi sadece 20 ve 30 gün olarak madde
de öngörülmüştür. 

Bunun üzerinde, 40 gün iznin müdafaasını 
yapanlar karşı olanlardan biriyim. Çünkü, ben 
Türkiye'de tatillerin ve bayramların fazlaca ol
duğunu, kalkınmamış olan memleketimizde bu
nun yarar getirmiyeceğini daha evvel müdafaa 
etmiştim, arkadaşlarımız da kısmen katıldılar 
ve sayın komisyon maddeyi o şekilde, 45 nci 
madde olarak getirdi, isabetlidir. 

Arkadaşlarım; yine «20 ve 30 günlük izin 
müddetlerine gidiş - geliş günleri olarak 2 şer 
gün ilâve edelim» diyenlere de karşıyım. 

Şöyle ki, izin, muhakkak kendi memleketin. 
de geçireceği günler değildir. Mesai yaptığı me
muriyetin o atmosferinden çıktığı andan itiba
ren yolda geçirdiği müddet dahi, elbette ona 
bir değişiklik olması bakımından, bir istirahat-
tir. Yolda geçen müddetin izinden sayılması ga
yet tabiîdir. Yani, Van'dakinin Edirne'ye gidiş 
dönüş için yolda geçireceği 8 gün 8 gündür ama, 
bu 8 gün yolda güzelce bir seyahat, hattâ ka
hırlı dahi olsa, bir atmosfer değişikliği olması 
bakımından izine sayılmalıdır arkadaşlarım. 

Şimdi, neden bunu böylece koymuşuz ve bel
ki de bâzı arkadaşlarımın söylediği gibi, Savın 
özgüner, sen memuriyetten gelmedin mi? me
muriyetten gelmek değil, memurların içindeyiz. 
Bayramların ve tatillerin çok olduğunu iddia 
ederken, gidiş, gelişleri de ilâve etmek suretiyle 
şu kadar daha ilâve yapalım arkadaşlarım, 
ama geri kalmış Türkiye'ye yarar getirmez. 
Kabulünün isabetli olduğuna kaani olduğum, 
komisyonun yeni getirdiği, tedvin ettiği madr 
dedir, ona iltifat buyurulması icabeder. 

Ancak, benim muhalefet ettiğim bir nokta 
var arkadaşlarım, biraz evvel kabul ettiğimiz 
45 nci madde... 

BAŞKAN — Sayın özgüner, komisyon yeni 
bir metin getirmiyor. Komisyon, tasarı metnin
deki maddenin aynen kabulünü istiyor. Yanlış
lık yapmıyalım. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Affe
dersiniz. Hükümetin teklifinden değişik olduğu 
için, öyle söylemem lâzımdı, yanlış söyledim. 

Efendim, biraz evvel kabul edilen maddenin 
son kısmında, «Fazla çalışılan süreler yıllık 
izin süresinin yarısı olarak ilâve edilir.» diye 
geçti. 

Şimdi, 20 ve 30 günlük müddetleri nazarı 
itibara alırsak, 10 yıla kadar memurivet yap
mış olanlar senede 20 gün izin alabilecekler. 
Burada dürer memurlardan farklı, 10 gün eksi
ği var. Ne kadar fazla mesai yanaysa yangın* 
20 erünfin yarısı olan 10 siin ilâve edileceğine 
göre. di#er memurlardan farklı olan bir 5 gün 
de buradan eksiği olacaktır. 

Arkadaşlarım: 45 nci maddenin müzakeresi 
sırasında sövlemistim, fasla yawlan mesainin 
mik+arı ne olursa olsun, bunun karşılımı ancak, 
30 oîm isine müstahak olan memurivette 15 giin, 
20 günlük izine müstahak olan memura onun 
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yarısı olan 10 gün izine ilâve suretiyle karşıla
nacaktır. Ya yaptığı mesai, 10 günlük müddet
ten fazla ise ve 30 günlük izine müstahak olan 
memurun yaptığı mesainin senelik toplamı, ya
nsı olan 15 günden fazla ise, ne olacaktır? Şüp
hesiz karşılığı olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tamam

lıyorum efendim. 
Karşılıksız bir çalışma ise «angaryadır» de

dik. Daha evvelki maddelerde söylediğim için 
özür diliyorum. 10 senelik memura izine ilâve 
olarak 10 gün vereceksiniz, 10 seneden fazla hiz
met etmiş ve 30 günlük izine müstahak olan bir 
memura ilâveyi 15 gün yapacaksınız ama, yıllık 
fazla mesai toplamı bu müddetten fazla ise - ki, 
fazla olacaktır - ilâve edilmiyecektir. 

O halde, bu memur fazla mesaisinin karşılı
ğını alamamış, angaryaya tabi kılınmış ve böy
lece, Anayasanın 42 nci maddesi gereğince me
mura gereksiz bir zulüm yapılmış olacaktır. 

Arkadaşlarım; dikkatinize arz edip sözümü 
bitireceğim. 

BAŞKAN — Lütfen noktayı koyun. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bitiri

yorum efendim. 
Tatbikatta, daha çok 10 yıla kadar olan me

murlar fazla mesaiye tabi kılınacaktır. 10 yılı 
aşmış olan memurlar, yavaş yavaş âmire yakın 
veya âmir mevkiinde memurlar olacaktır. Daha 
çok fazla mesai yapanlar, işe yeni başlamış 
olanlar yapacak yani, senelik izini 20 gün oldu
ğu halde, bunun karşılığında da sadece 10 gün 
alabilecek olan memur, yine angaryaya tutulan 
yeni memurlar olacaktır. 

Bu cihetle, her ikisinin de 10, 20, 30 gün 
değil, tamamının 30 gün gibi bir birlik içinde 
izin süresinin madede tedvin edilmesi isabetli 
olur kanısındayım. Çünkü sakıncaları var. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini teker, teker ikinci defa oku
tup oyunuza sunacavım. 

(Sivas Milletvekili Enver Akova'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

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

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet, komisyon katılıyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk 

ve Uşak Milletvekili Adil Turan'ın önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergede bir cümle ekle
niyor. «20 yıldan fazla olanlar için izin süresi 
40 gündür.» şeklinde ilâve istiyor. 

Komisyon olarak katılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipmar'ın 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Yenipmar, benim anlıya-
bildiğim kadar, Hükümet tasarısında da bu mev
cut. «Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dö
nüş için en çok 2 şer gün eklenebilir.» diyor. 

Kaldı ki, bu husus Yüce Meclisçe dikkat na
zarına alınmak kaydiyle kabul edildi. Tekrar 
oylatayım mı efendim? 

Komisyon, Enver Akova arkadaşımızın öner
gesine katıldı ve Meclis kabul etti. 

HÜSEYİN YENÎPINAR (Tunceli) — Katı
lıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Enver Akova'nın önergesine 
iltihak ediyorsunuz. Bu şekilde, muameleden 
kaldırıyorum. 

Başka önerge kalmamıştır. 
46 ncı maddenin, Hükümet tasarısındaki 

46 ncı madde şeklinde esas alınmasını öngören 
bir önerge dikkat nazarına alınma kaydiyle Mec
lisimizce kabul edilmiştir. Komisyon olarak 
filhal iştirak ediyor musunuz? 

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

BAŞKAN — O halde 46 ncı maddeyi, Hükü
met tasarısında yazılı şekliyle okutuyorum. 

Madde 46. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yıllık izin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık izin 

süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl 
dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan 
fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde 
bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün 
eklenebilir. 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi okunan bu sek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 46 ncı madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 67. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti : 
Madde 178. — Günlük çalınma saatleri dı

şında fazla çalışılan süreler hakkında bu kanu
nun 99 ncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 
uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı ne-
edniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve 
dolayısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine 
imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla ça
lışma ücreti ödenebilir. 

Hangi meslek mensuplarına ne miktar fazla 
mesai ödeneceği her yıl bütçeler kanunlarında 
gösterilir ve uygulama Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 67 nci 
maddenin Komisyon tarafından düzenlenmiş 
şeklini okuttum. 
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Bu maddenin daha önce müzakeresi icra edil
miş, üzerinde sekiz milletvekili konuşmuş, yeter
lik önergesi gelmiş, tam bu sırada verilmiş bu
lunan madde üzerindeki bir tek değişiklik öner
gesi yüzünden önerge tetkik için komisyona ha
vale edilmiş, komisyon buna göre metin hazır
lamış. 

Müsaade ederesniz önce, bu madde üzerinde 
görüşmelerin yeterli olduğuna dair bir önerge 
vardır, önergeyi okutup oylıyacağım. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Zekiye Gülsen 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde değişiklik öngören bir öner
ge vardır, onu okutacağım. Bunun üzerine öner
ge tetkik edilmiş ve komisyon 67 nci maddede 
bir ufak değişiklik intacetmiş. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının 67 nci maddesinin 
fazla çalışma ücretini gösteren 178 nci madde
nin son paragrafına, «Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesi» nden sonra «ilgili bakan
lık» cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Önerge bu şekilde düzenlenmiş. 
Komisyonun 67 nci maddesinde bu dikkat na
zarına alınmamış galiba, değil mi efendim?.. Sa
yın Müderrisoğlu, 67 nci maddenin atıfta bu
lunduğu 178 nci maddenin üçüncü paragrafının 
sonundaki; «Her yıl bütçeler kanunlarında gös
terilir ve uygulama Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesi tarafından hazırlanacak» 
deyiminin, «Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlık 
ve Devlet Personel Dairesi tarafından» diye 
düzeltilmesini istiyor. Yani araya, «ilgili ba
kanlık» kelimesinin konmasını istiyor. 

B A H A M Ü D E R R I S O Ğ L U (Konya) — «İlgi
li bakanlık» değil, «ilgili kurum» olacak. 

BAŞKAN — Sizin yazınızda, «ilgili bakan
lık» yazılmış. Bakanlıkla kurum çok müşabih 
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olmadığı için yazılış itibariyle, öyle okunma
ması lâzım, «bakanlık» yazılmış, «kurum» ola
rak düzeltmek istiyorsanız «kurum» olarak dü
zelttireyim.. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — «İlgi
li kurum» olacak efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi göndereyim, düzelt
mek istiyorsanız lütfen onu o şekilde düzenle
yin, gönderin. 

Bir dakikanızı rica edeyim; Komisyon her 
halde önergenizi nazarı itibara aalcak, Ama 
önergenizde yazılı değil, bir yanlışlık oldu her 
halde. 

Sayın Baha Müderrisoğlu tarafından veril
miş bulunan önergeye katılıyor musunuz?. 

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

BAKSAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Dikkat na
zarına alınma kaydiyle kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katıldığı cihetle 67 nci 
maddenin yeni değişik şeklini okutuyorum : 

«Günlük çalışma saatleri dışında, fazla ça
lışılan süreler hakkında bu kanunun 99 ncu 
maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı ne
deniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve 
dolayısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine 
imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla ça
lışma ücreti ödenebilir. 

Hangi meslek mensuplarına ne miktar fazla 
mesai ödeneceği her yıl bütçeler kanunlarında 
gösterilir. Ve uygulama ilgili kuruluşların gö
rüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi değişik bu şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 67 nci madde bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 84. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve tek
nik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz
metlerinin değerlendirilmesi : 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri 
ve teknik hizmetlerde çalışmakta olan yüksek 

öğrenim görmüş personelden Devlet memuriye
tine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışın
da mesleklerini serbest olarak veya özel sağlık 
müesseselerinde ifa edenler veya memuriyetten 
ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak Devlet 
hizmetine girmiş bulunanların : 

a) Sağlık hizmetlerinde geçirmiş bulunduk
ları sürenin 3/4 ü, (sosyalizasyon bölgelerinde 
en az 3 yıl çalışmış olanların İm sürelerinin ta
mamı.) 

b) Teknik hizmetlerde geçirmiş bulunduk-
lan sürenin 3/4 ü, memuriyette geçmiş sayıla
rak her yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı 
bir derece yükselmesine esas olacak şekilde de
ğerlendirilir. 

c) Bu değerlendirme aynı şekilde Parlâ
mentoda bulunan yüksek öğrenim yapmış sağ
lık ve teknik hizmet sınıfları mensupları için de 
uygulanır. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yılları sü
resi 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göre
ve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 84 ncü 
maddeyi tasarı metninde yazılan şekliyle okut
tum. Şimdi, müzakerede kolaylık olması bakı
mından, müsaade ederseniz, verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısının 84 ncü maddesiyle değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin son fık
rasının madde metninden çıkarılmasını saygıla
rımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Niğde Trabzon 
Nuri Kodamanoğlu Ahmet Şener 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan tarafından 
verilen bir önerge var, onu da okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren tasarının 84 ncü 
maddesinde yer alan geçici 12 nci maddesi ha
len, sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde ça
lışmakta olan personelin Devlet memuriyetine 
girmeden önceki hizmetlerinin değerlendirilme
sinin nasıl yapılacağını hükme bağlamıştır. 

Ancak, bu maddedeki değerlendirme esasla
rı, kanunun sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı mad
desinin teknik hizmetler sınıfına ait II nci bö
lümü ile, sağlık hizmetleri sınıfına ait III ncü 
bölümünde memuriyete yeniden girecek me
murların benzer hizmetlerinin değerlendirilmesi 
esaslariyle çelişmekte ve halen çalışanlar için 
aleyhte bir durum yaratmaktadır. Bu bakımdan 
geçici 12 nci maddenin 36 ncı maddeye atıf ya
pılmak suretiyle aynı değerlendirme esasına ge
tirilmesinde zaruret vardır. 

Maddenin değişik gekli ekte sunulmuştur. 
Yeni metnin, eskisinin yerine kaim olmak üzere 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Saym Münir Daldal! Sizin de 
bu 84 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan bir 
değişiklik önergeniz var; Sayın Nuri Eroğan'm 
önergesinin motamo aynı. Ona iltihak eder mi
siniz? 

MÜNÎR DALDAL (İzmir) — Ederim. 
BAŞKAN — O zaman okutmuyorum. Metin 

ve gerekçe her ikinizde de aynı. 
Şimdi önergedeki madde metnini okutuyo

rum : 
«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren tasarının 84 ncü 
maddesinin teklif edilen değişik şekli : 

Madde 84. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve tek
nik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz
metlerinin değerlendirilmesi. 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri 
•ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Dev
let memuriyetine girmeden önceki hizmetleri, 
sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci 
teknik hizmetler sınıfı ve III ncü sağlık hizmet
leri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki 
esaslara göre değerlendirilir. 
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Bu değerlendirme, aynı şekilde Parlâmento
da bulunan sağlık ve teknik hizmet sınıfları 
mensupları için de uygulanır. 

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

BAŞKAN — Evet, Sayın Nuri Eroğan ile 
Sayın Münir Daldal'ın önergesi okunan şekilde
dir. 

Şimdi de Plân Komisyonunun; bu önergele
rin ışığı altında 84 ncü maddenin değiştirilme
sini öngören önergesini okutacağım. 

«Madde 84. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve tek
nik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz
metlerinin değerlendirilmesi; 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri 
ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Dev
let memuriyetine girmeden önceki hizmetleri, 
sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci 
teknik hizmetler sınıfı ve III ncü sağlık hiz
metleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümün
deki esaslara göre değerlendirilir. 

Bu değerlendirme aynı şekilde Parlâmento
da bulunan sağlık ve teknik hizmet sınıfları 
mensupları için de uygulanır. 

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

BAŞKAN — Komisyon, verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri muvacehesinde 84 ncü mad
deyi bu şekilde değiştirmek için önergeyi ver
miş. 

84 ncü madde üzerinde söz istemiş olan ar
kadaşlarımın isimlerini okuyorum : Hasan Çe-
tinkaya, Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet 
Şener, Nuri Kodamanoğlu, Baha Müderrisoğlu, 
Hüsamettin Başer. 

Sayın Çetinkaya?.. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Demir?.. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Vazgeçtim. 
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BAŞKAN — Sayın Hiçerimez?.. Yok. 
Saym Şener?.. Yok. 
Sayın Kodamanoğlu?. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu? Buyu

runuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Değişik 36 ncı maddenin, sağlık bölümünde 

ve teknik hizmetler bölümünde, bu kısmı ilgi
lendiren müzakerelerde bendeniz konuşmuş
tum. Benim kanaatime göre buradaki durum 
daha vazıhtır, 36 ncı maddedeki durum vazıh 
değildir. 

Şöyle ki; hariçte gerek teknik ve gerek 
sağlık hizmeti yapan arkadaşlara; «Alman
ya'dan gelin, serbest çalışan arkadaşlar memu
riyete girin, dolayısiyle Reşadiye'ye, Karaman'a, 
Emirdağ'a, diğer birçok yerlere hekim bul
mak için sizi memuriyete alacağız, dışarda ça
lıştığınız müddetin 3/4 nü de memuriyette geç
miş gibi sayacağız» diyoruz. Ama onlara; «Siz 
buralarda şu kadar müddet çalışırsanız sizin 
hariçte geçen çalışma müddetinizin 3/4 nü biz 
memuriyete sayacağız» demiyoruz. 

Devlet bir imkân tanıyor, fakat o imkânı 
değerlendirmek için, hekim olmıyan yerlere 
hekim bulmak için burada bir müeyyide koy
mamıştır. Onun için bu madde benim şahsi ka
naatime göre - arkadaşlarımla da konuştum, 
Sayın Komisyon Başkam Doktor Nuri Beyle 
ide konuştum - hakikaten bu kısım noksandır. 

Halbuki, bu yeni getirilen 84 ncü maddenin 
geçici 12 nci maddesi daha vazıh şekilde met
ne alınmıştır. Ben şahsan bu metnin aynen ka
bul edilmesi taraftarıyım. 

Nitekim, sosyal bölgede çalışan doktorlar 
için, teknik adamlar için üç sene çalışırsa dı
şarda geçen müddetin tamamını, 4/4 nü ka
bul ediyor. Eğer sosyalizasyon bölgesinde veya 
mahrumiyet bölgesinde çalışmazsa, ne kadar ça
lışırsa bunun 3/4 ü hizmete sayılacaktır. İşte 
asıl noksan olan budur ve kanunun maddesi
nin esprisi burada noksandır. 

Binaenaleyh, şahsi görüşüme göre bu geçi
ci 12 nci madde daha iyi tedvin edilmiştir, daha 
iyi kaleme alınmıştır, daha vazıhtır. Bu mad
denin aynen kabul edilmesini rica eder, isaygı-
laramı sunarım. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Personel Ka
nununa getirilmiş olan bu madde, ileri görüş 
taşıyan bir maddedir. Bilhassa Devlet hizme
tinde teknik sınıf ile sağlık sınıfına mensup 
kimselerin tekrar Devlet hizmetine konulması 
için konulmuş bir maddedir. 

Yalnız burada, dışarda geçen hizmetleri
nin 3/4 ü ve âzami oniki yılları sayılıyor. Bu 
memnuniyet vericidir. Gerek Hükümet tasarı
sı, gerekse komisyonun tasarısı noksan gelmiş
tir. Şimdi bu teknik sınıf ve sağlık sınıfı ge
lip, dışarda geçen hizmetlerini bir ay içeri
sinde saydıracak, belki bir kısmının emekliliği 
tamamlanacak, ertesi gün şapkasını alıp gide
cek. Bunu önlemek ve bunları hiç değilse en 
az dört veya beş sene gibi bulundukları sağ
lık ve teknik hizmetlerde çalıştırabilmek için, 
komisyon teklifine, asgari üç veya dört veya 
beş sene gibi, bir müddet konulmasında memle
ket yararına büyük faydalar olduğu kanaatin
deyim. Hükümet tasarısı da, komisyon tasa
rısı da bu bakımdan noksanıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 84 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen sayın Milletvekili yok. Olmadığına 
göre, verilmiş bulunan değişiklik önergelerinin 
oylamasına geçeceğim. 

(Bolu Milletvekili Kemal Demir ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 

komisyonun değiştirisinden sonra bu hütonün 
kalması lâzımdır. Bu bakımdan önergemizi ge
ri alıyoruz. 

BAŞKAN — önergenizin muamele görme
sini istemiyorsunuz. Peki efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ve iz

mir Milletvekili Münir Daldal'ın önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Münir Daldal ile Saym 
Nuri Eroğan'ın imzalarını muhtevi önerge bu 
mahiyettedir. 

Komisyon olarak katılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Bu önergeler dikkate alına
rak komisyon metni tedvin olunmuştur. 
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BAŞJCAN — Kendi metninizin daha düzenli 
olduğunu kaibul ediyorsunuz. O bakımdan ka
tılmanın doğru olmadığını söylüyorsunuz. 

Değişiklik önergesine komisyon kahimryor. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler.,. Kaibul etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Komisyon tarafından kaleme alınmış olan 
önergeyi okutuyorum. 

(Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi komisyon 
tarafından verilmiştir. Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. önergeyi kaibul edenler... Kabul et
miyenler... önerge kabul edilmiştir . 

BAŞKAN — Millet Meclisi 123 ncü Birleşi
minin Üçüncü Oturumuna başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ek geçici 2 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Aylıklı ve barem içi ücretlilerin derecelere 
intibakı : 

Ek geçici madde 2. — Ek geçici 1 nci madde 
gereğince sınıflar içindeki derecelere intibak 
aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi 
kadrolarında çalışmakta olanlar, bulundukları 
kadroların barem derecelerine, gösterge tablo
sunda tekabül eden derecelere intibak ettirilir
ler. Ancak; 

a) 36 nci maddede gösterilen sınıfların 
1, 2, 3, ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecek
lerin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kad
rolar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 

önerge komisyon tarafından verildiği için 
filhal kabulü de mutazamımındır. Bu sebeple 
okunmuş bulunan önergenin, 84 ncü maddenin 
geçici 12 nci maddesi olarak telâkkisi hususu
nu Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 84 ncü madde 
değişik bu şekli ile kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haliyle müsta
kil numara taşıyan tasarı maddelerinin müza
keresini bitirmiş vaziyetteyiz. Şimdi ek geçici 
maddeler ve yeni ek geçici maddeler üzerinde
ki müzakereye Ibaşlıyacağıız. 

Onbeş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, her 
hangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 ve
ya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kad
rolarına tekabül eden derecelere intibak ettiril
mekle beraber, aldıkları, 1, 2, veya 3 üst derece 
aylık ücretlere tekabül eden derecelerin ilk ka
deme aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulun
dukları kadro bir üst derece aylığı alanlardan 
istiyenler, kadro derecelerinde kalmak sure
tiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 nci madde ile tesis edilen sı
nıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci mad
denin (b) ve (c) fıkraları uyarınca, aldıkları 
aylıklara muadil kadroları ihraz etmeleri ha
linde kademe ve derece ilerlemelerine tabi olur
lar.. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösteril
mek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tab-

»>•<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 
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loşunda müktesep haklarının tekabül ettiği de
recelere intibak ettirilirler. 

d) İstisna ve ihtisas mevkilerinde bulunan
ların, fiilen aldıkları kadro aylık veya ücret 
derecelerine eğit derecelere intibakları yapılır. 
Bu gibilere diğer memuriyetlere nakillerinde ve 
tahvillerinde müktesep hak teşkil etmemek üze
re, intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe 
aylığı; kendileri için müktesep hak teşkil edin
ceye kadar verilmeye devam olunur. 

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

f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev yap
makta olanların daha önce bu kanun kapsamı
na giren kurumlarda (D) ve (E) cetveli kadro
larında ve yevmiyeli teknik personel statüsünde 
geçirilmiş ve daha önceki intibaklarda dikkate 
alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek geçici 
3 ncü maddesi hükümleri çerçevesinde değerlen
dirilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım,, ek 
madde 2 yi okutmuş bulunuyorum. 

Daha önce bu maddenin yapılan müzakere
sinde,, arkadaşlarımız konuşmuş, bu konuşma
larının bitmesinden önce Komisyona, verilmiş 
bulunan 14 aded önergenin, tetkik için kendi
sine havale edilmesini talebetmiş, talep uyarın
ca önergeler Komisyona havale edilmişti. 

Şimdi, madde üzerinde söz istemiş bulunan 
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Kemal 
Demirer, Hasan Çetinkaya, Kemal Demir, Sa
kıp Hiçerimez, Ahmet Şener» Nuri Kodaman-
oğlu,, Hasan Tosyalı. 

Sayın Kemal Demirer.. Yok. 
Sayın Hasan Çetinkaya, buyurunuz efen

dim. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Vaz

geçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Kemal Demir, buyurunuz. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 

önergeler üzerinde konuşma hakkımız saklı de

ğil mi? Ö takdirde konuşmamı önergemin iza
hı sırasına bırakıyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, Komisyon ka
tılmadığı anda önergenizi, içtüzük uyarınca 
mücmelen izah etmek imkânınız var. O halde 
önergenizin izahı sırasına bırakmak istiyorsu
nuz. 

Sayın Sakıp Hiçerimez, buyurunuz efen
dim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş

kanım, Ahmet Şener Beyin yerine benim (bir 
sualim olacak müsaade ederseniz kısaca sora
yım. 

BAŞKAN — Ahmet Şener'in yerine Sayın 
Ülker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Müsade eder
seniz buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Pek çok kısa ise yerinizden, 
biraz uzunsa buradan sorunuz. Eğer uzunsa 
zapta geçmesi bazan müşkül oluyor, yani otur
duğunuz yerden konuşmak ile buradan ko^ 
nuşmak arasında fark var, buradakiler teype 
geçiyor ve daha sarih olabiliyor, oradan ko
nuşanları teyp tam olarak alamıyor, o bakım
dan söylüyorum. Buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu maddenin (A) fıkrası ile mük
tesep haklar korunmuş gözüküyor. Fakat (Bl) 
fıkrasında «Ancak» diye başlıyan bir kısım 
var, okuyorum : «Ancak; yapılacak intilbakta 
halen bulundukları kadrodan bir üst derece 
aylığı alanlardan istiyenler, kadro derecele
rinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine 
hak kazanırlar. Bu gibiler, 36 ncı madde ile 
tesis edilen..» diye devam ediyor. 

Benim anlayışım; «Bu gibiler» sözü, bir ev
vel ki, «Ancak, yapılacak intibakta» diye baş
lıyan ibareye matuftur. 

Bunu okuyanlardan bâzıları, «Bu gibiler» 
ibaresinin (A) fıkrasına da şamil olduğunu, 
olabileceğini ifade ediyorlar. Bana şu şekil
de sarih gelmektedir bu sözcük : «Ancak, bu 
gibiler» yani, «derece aylığı alanlardan istiyen
ler» «Bu gibiler», «istiyenler» e matuftur, 
diye anlamaktayız, Komisyon da böyle mi an
lamaktadır? Onu sormak istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, 'bu
yurunuz efendim. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
-Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, yorgun 
olduğunuzu biliyorum, fakat son derece ha
yati iki açıklamayı sağlamak amaciyle huzu
runuzu kısaca işgal edeceğim. 

"Geçen celse arz etmiştim, «Bu gibiler» sö
zünün, bir üst paragrafta yazılı olanlara 
münhasır olduğu zannı uyanabilir, demiş
tim ve bu sebepten ötürü sayın Hükümetin ve 
Komisyonun bu noktayı tavzih etmesini di
lemiş idim. Şimdi Sayın Ülker'in de söz alma
sından anlaşılıyor ki, korktuğumuz, başımıza 
gelmektedir. 

«Bu gibiler» sözü ile, sadece bir üst pa
ragraftaki kişileri değil, (B) fıkrasına giren 
kişilerin tamamının muradedildiği açıklan
malıdır. Komisyondan bu hususu istirham edi
yorum. Hattâ Komisyon değiştirgesinde bu 
husus derpiş edilmediyse, «Bu gibiler» in, «Bu 
fıkra hükmüne girenler» şeklinde değiştirilme
sini de öneriyorum bu bir. 

İkinci istirhamım; bundan çok daha hayati 
bir noktada toplanıyor. Sayın Hükümetin be
yanda bulunmasını istirham ettiğim için Sayın 
Bakanımızın dikkatine arz etmek istiyorum. 

Bu intibak maddesinde iki şey mevzuuba-
his : 

1. Memurun bugün fiilen almakta olduğu 
derece maşı, 

2. Bundan bazan üş kademe aşağı olabi
len kadro maaşı. 

Biz, bütün intibak hükümlerinde kadro 
maaşlarına intibak yaptık ama, almakta olduğu 
fiilî maaşın derecesinin ilk kademesine de 
memuru getirip oturttuk, bu maaşı almaya de
vam edecek. 

Şimdi, tereddüt edilen nokta şudur : 
Bir kısım emeklilik işleriyle uğraşan 

•yetkililer, «efendim bu memurlar kadroların
dan emekli olacaklar, almakta oldukları 
maaştan emekli olmıyacaklar» yolunda, mad
delerin mânasının tamamen hilâfına bir yo
rumda bulunmaktadırlar. Çok istirham edi
yorum, Sayın Bakanımız ve Komisyon Baş
kanı tarafından bunun yanlış olduğunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

Bütün maddelerdeki murat şudur : 
Bu memurlar her ne kadar aldıkları, iş

gal ettikleri kadroların derecesine intibak et
tirilecekler ise de aldıkları fiilî maaştan 
emekli olacaklardır, yani şu anda üç üste 
kadar maaş alıyorsa bundan emekli olacak
lardır. Her ne kadar 79 ncu maddede bunun 
böyle olduğu yazılmış ise de, buradaki bir 
ifade bulanıklığından ötürü Emekli Sandığı 
uygulayıcılarında tereddüt vardır. 

O halde şimdi istirhamım : Sayın Hükümet 
ve sayın Komisyon bu kürsüye çıkmalı ve 
bunu ifade etmelidir. 

Gerçi, geçen celse konuştuğum zaman gerek 
sayın Hükümet ve gerekse Komisyon Başkanı, 
başlarını sallıyarak bendenizin anladığımın 
doğru olduğunu teyit ettiler ise de, kanun
larımız fotoğraflarla neşredilmediği için uy
gulayıcılar bunu göremediler. Buradan oe-
yanlarmı istirham ediyorum; «memurlar ha
len işgal ettikleri kadrolara intibak edecek
ler ama, fiilen aldıkları, üç üste kadar da yu
karı olabilecek maaşlarından intibak edecek
lerdir» demelidirler, muratları budur, bunu 
istirham ediyorum. Biz esasen bu şartla bu 
maddelere kabul oyu verdik ve vereceğiz. 

Tavzihini diliyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz
geçtim, 3 ncü maddede konuşacağım. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz istiyen 
şu anda yok. Sayın Komisyon veya Hükü
met adına Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Yerimden kısaca açıkla
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa ise buyurunuz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, (B) 
fıkrasında sayılan memurların intibaklarında 
bugün fiilen aldıkları aylık esas tutulacak
tır, kadrosu ne olursa olsun, 1, 2 veya 3 üst 
derece almış olabilir. Aslında kadroya göre 
bu tabloda gözükecekler fakat bugün fiilen al
dıkları derecelerin karşılığı kendilerine ödene
cektir. Bunu Yüce Heyetinize istitraden arz 
etmek istiyorum. 

AHMET SAKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — 
Emekliliğe intikalini de. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
ıBAYAR (ıSakarya) — Onu da arz edeceğim 
efendim. 

İfade etmek isterim ki, bu operasyonun, Büt
çe Komisyonunda yapılan bu operasyonun malî 
portesi yaklaşık olarak, belki beş aşağı beş 
yukarı tam bir milyara malolmuştur. Bir mil
yarlık bir operasyondur ve bu kanunun getir
diği güzel hükümlerden biridir. 

Almakta oldukları fiilî aylık üzerinden maaş 
alacaklar ve bu aylık emekliye esas olacaktır, 
bu sarihtir, Komisyon müzakerelerinde defatle 
de belli edilmiştir. Emekliliğe esas olacaktır ve 
ifade ettiğim gibi, bir milyarlık bir malî por
tesi vardır. 

Ayrıca; «Bu gibiler» tâbirinin yine bu fık
raya muhasebe kişileri kapsadığı da sarihtir. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Ta
mamını mı efendim 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Bu fıkranın tamamını kap
sıyor. 

O tarzda tavzihinde ihtiyaç vardır. Ayrıca, 
«Bu gibiler» tâbirinin değişikliğe uğramasını... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — (A) fıkra-
siyle ilgisi yok mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Hayır efendim, (A) fıkra-
siyle ilgisi yok. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yahşi, buyurunuz efen
dim. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başka
nım, 1, 2, 3 üst dereceden maaş alan Devlet 
memurlarının, bulundukları emekliliğe esas olan 
aylıkları üzerinden intibakları yapılacak fakat 
bunların terfileri nasıl yapılacak, bu kadroları 
3 üst dereceden alıyorlarsa 9 sene mi bekliyecek-
ler? 

BAŞKAN — Sayın Yahşi, peki efendim, en
dişe buyurmayınız sorunuz şu : 

3 üst derece almakta olan bir memur, inti
bakları 3 üst dereceden yapılmış olmakla bera
ber «yan terfileri nasıl olacaktır» diyorsunuz. 

Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Yahşi diyor
lar ki.... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Müsaade ederseniz anlata
yım. 
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BAŞKAN — Buyurunuz eef ndim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Emekliliğe hak kazanan, 
emekliliğe esas olan aylıklarına intibak ettiri
lecek olan Devlet memurları, kendi durumla
rına tekabül edecek bir kadro bulunması ha
linde o kadronun seçim şartı veya imtihan şartı, 
hangi şart konanuşsa, o şartlar gereğince o 
kadroya tâlibolaıbilecekler, bekleme kaydına 
tabi olmaksızın o kadroya tâlilbolacaklar ve o 
kadroya yerleşebilecekler. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — O kad
rodan itibaren terfi edebilecekler.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Elbet, oradan itibaren de 
terfi edeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı konuşa
cak mısınız? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Komisyon başkanının mütalâalarına. ilâ
ve edeceğim bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ıSALlH AYG-ÜN (Amasya) — Bir sual sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, henüz konuşma

lar bitmeden sual sorulmaz, yeterlik önergesi 
gelmedi, müzakereler devam ediyor. 

Sayın Sabri Yahşi, buyurunuz. 
ıSABRi YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; bu madde ile memur
ların emekliliğe esas olan maaşları üzerinden 
mağdur ©dilmeden intibakları yapılacak. Bu 
hususu bir misalle açıklamak istiyorum; aynı 
sınıfta beraber okumuş üç arkadaş var, bu
nun üçü de öğretmen, üçünün de aslî maaşı 90 
lira, birisi 80 den 90, birisi 70 ten 90, birisi 
60 tan 90 alır. Şimdi, bu maddeye göre 90 dan 
90 alan yan terfii, yani kademe terfii yapacak, 
fakat 80 den 90 alanın yahut 70 ten 90 alanın 
kademe terfii yapması mümkün değil. Bu, bü
yük bir haksızlıktır. Onun için bu hususun bu
rada düzeltilmesi ve diğer sınıflarda ve adlî 
sınıfta olduğu gilbi, doğrudan doğruya sınıf tü-
züklerindeki derecelerini geçmemek şartiyle o 
derecelere intibakları şarttır. Aksi takdirde, 
büyük bir huzursuzluk olur, büyük bir haksız
lık olur. Bir memur, dokuz senede üç üst de
rece almıştır, siz şimdi bunu dokuz sene daha 
bekleteceksiniz; 18 sene sonra aynı noktaya ge
tireceksiniz. 
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NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Yanlış 
anlıyorsunuz; dokuz sene beklemiyecek, kad
ro bulduğu an terfi edecek.. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, sıfatlar 
değişti, Hükümet mi oldunuz? (Gülüşmeler) 

SABRİ YAHŞİ (Devamla) — Bu hususun 
vuzuha kavuşturulmasını ve komisyonun bu 
hususta dikkatli davranarak Devlet memurla
rının mağdur edilmemesi için büyük bir titizlik 
göstermesini istirham eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın konuşmaların
dan sonra suallere fırsat vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; bu maddenin 
(d) fıkrası, bundan evvel de konuştuk, ihti
sas kadrolarına giren arkadaşlarla ihtisas kad
rosuna girmiyen arkadaşlar arasında bir eşitsiz
lik doğuruyor. 

Bu knun Meclise sevk edildiği zaman, bir
çok arkadaşlar yakın taraftarlarını veyahut 
gözetmek istediği insanları ihtisas kadrolarına 
almışlardır, bir kısmı da ihtisas kadrosu dışın
da kalmışlardır. Bu maddeyi müzakere eder
ken sayın komisyonun ve Hükümetin dikkat 
nazarına arz ettik ve onlar da «hakikaten bu 
işte haksızlık var, Ibunu düzeltelim» dediler. 
Fakat görüyoruz M, madde aynen gelmiştir, 
hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Komisyonun 
bu husustaki düşüncelerini öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, madde 
aynen gelmiş değil, çünkü maddenin tümü üze
rinde müzakere devam ediyor, komisyonun bir 
değişiklik teklifi var, sıra önergelere geldiği 
zaman okutacağım. 

ıBAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ta
mam, o halde bu değişiklik önergesinde belki 
bu husus nazara alınmıştır. Ben bu hususu öğ
renmek için &öz aldım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka konuşmacı yok, Sayın 

Okyayuz, sorunuzu lütfen sorunuz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYlfe (İçel) — Sa

yın Başkan, geçenki toplantımızda Sayın Koda
manoğlu haklı olarak büyük bir endişeyi kürsü
den ifade ettiler. 

Burada (d) fıkrasında : «İstisna ve ihtisas 
mevkilerinde bulunanların fiilen aldıkları kad

ro, aylık veya ücret derecelerine eşit derecelere 
intibakları yapılır» şeklinde bir hüküm sevk 
ettik. 

Bendeniz de Komisyonun âzasıyım, ama Sa
yın Kodamanoğlu 'nun bu kürsüden ifade ettiği 
endişeye iştirak etmemek mümkün değildir. Ar
kadaşımızın istihbaratına göre, birçok insanlar 
aracı kullanarak, bu kanunun çıkmalından önce 
kendi maddi imkânlarını korumak ve kollamak 
gibi bir tertibin içine girmişlerdir. Buna karşı 
Hükümetin ne düşündüğünü öğrenmek istiyo
rum. Gerçekten böyle bir hareket var mıdır, var
sa bunlara bu imkân verilmemelidir. 

Ben bu ciheti arz ve istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz, 

sorunuzu sorunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben yerini, 

ismini veriyorum ve Hükümetten soruyorum; 
Millî Eğitim Bakanlığında kadrolar yağma edil
miştir, Orman Bakanlığı da aynı durumdadır. 
Mevcut 90 kk kadrolar adamı olanlara dağıtıl
mıştır. Bu kadrolar bu arkadaşlara verildiğine, 
bu kadroları adamı olanlar aldığına, adamı ol-
mıyanlar alamadığına göre, bu kadrolar tama
men çekilip yeni'den tevzi edilecek midir, edil-
miyecek midir, bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan, soru
nuzu sorunuz. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Bu kadro konu
sunda en çok mağdur olan Millî Eğitim örgütü 
olacaktır. Her meslekte aşağı yukarı kadro var
dır, fakat Millî Eğitimin kadroları mutlaka 1, 
2 veya 3 derece aşağıdadır. Sayın Aygün'ün 
buyurdukları gibi, kaldrolar paylaşılmıştır. Ama, 
171 000 üyesi olan Millî Eğitimde bu kadroları 
ancak 1 000 kişi paylaşmıştır, geri kalan 
170 000 kişi mağdur olmuştur. 

Sayın Komisyondan ve Sayın Hükümetten 
şunu öğrenmek istiyorum : 1, 2 veya 3 derece 
kadro aşağıda olanlarla halihazırda kadrosun
da oturanlar arasındaki bu büyük farkın telâ
fisi için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan, buyuru
nuz. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Efenldim, 
geçenlerde orman teşkilâtından bir arkadaş ba
na müracaat etti. Bu arkadaş uzun yıllar orman 
teşkilâtında bölge müdürlüğü, bölge başmüdür
lüğü ve müfettişliği yapmış değerli bir kimse-
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dir; 1 100 liradan 1 750 lira alıyor. Kendisin-
tden çok daha sonra mezun olmuş bir kimse, 
bilâhara bir başka makama geçmiş, 1 250 veya 
1 @00 liralık bir kadroya oturmuş, buna 2 000 
lira veriliyor. 

Şimdi, biraz evvel arz ettiğim 1 750 lira 
alan beyefendi ile bilaJhara arz ettiğim 2 000 li
ra alan beyefendilerin intibakı ne olacaktır? 

iSayın Bayar'ın ifadesi karşısında burada bir 
hak kaybı ile karşı karşıyayız. Birinci sualim 
budur. 

îkincisi; bilhassa öğretmenler arasında mev
cuttur, bu. 00 lira asli maaşta olup da 90 lira 
alan ve 90 da 2 yıl 9 ayını dolduran bir öğret
menin intibakı ne olacaktır? 

Bunları istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rona, lütfen sorunuzu 
buyurunuz, acele. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş
kan, memurların intibakları hususunda burada 
(değişik iki sistem getirilmiştir. Bunlardan bi
risi adliyecilerimizin intibakı ile iligfli ek geçici 
8 nci maddedeki sistem ve ikincisi de diğer me
murlar için getirilen sisitem. 

Ek geçici 8 nci madde: «Anayasa Mehkeme-
si Başkan, üye ve üye yardımcıları ve raportör
leri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde, bu mes
lekten sayılan görevlerde bulunanların ve Da
nıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayış
tay savcı ve savcı yardımcılarının aylıkları, fi
ilen almakta bulundukları aylıklarının derece
lerinin gösterge tablosuna tekabül ettiği dere
celere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır.» 
der. 

Diğer memur arkadaşların da aynı şekilde 
intıbaktlarının neden mümkün olmadığını öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu suallere cevap arz etmek 
üzere buyurun Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın Ok-
yayuz'un sualine arzı cevap edeyim. 

Şimdi, (d) fıkrasında istisna ve ihtisa-5 mev- • 
kilerinin özel intibak şartları dolayısiyle Sayın 
Demirin bir evvelki celsede bu madde görüşü
lürken ifade ettiği gibi, bunu ifade eden zan
nediyorum, Kodamanoğlu arkadaşımız değildi, 
Sayın Demir'di, bir yağmanın olduğu - tâbirimi 
mazur görün, öyle ifade edildiği için söylüyo- ,j 

rum - önüne gelene bu kadroların dağıtıldığı 
haberlerinin çıktığı gerekçesiyle buna bir çare 
bulmanın lâzımolduğu söylenmişti. 

Bizim getirdiğimiz metinde bu husus; kanu
nun Meclise verilme tarihi mebde telâkki edil
miştir. Bundan evvel olan muameleler için, 
ancak buradaki intibak hükümleri cereyan ede
cektir. Bu tasarının Meclise veriliş tarihinden 
sonra yapılan işlemlere sâri olmıyacaktır. Bu 
suretle suiistimal edildiği iddia olunan bir mu
amele tarzının önlenmesine gayret sarf edilmiş
tir. Bizim vermiş olduğumuz takrirde bu hu
sus vardır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko
misyona geldiği tarih mi?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Hayır. Hükümetin Mecli
se sevk ettiği tarih esas alınmıştır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir hususa 
önemle işaret etmek istiyorum. Arkadaşlarımı
zın pek çoğu, bu intibak şeklinin «haksız ve 
adeletsiz olduğu» tarzında iddialar ileri sürdü
ler. 

Değerli arkadaşlarım, bu, hukukî bir müna
kaşa. Bu hakkı müktesep midir, değil midir, 
bir yeni hukukî statü getirilince bunlar dikkate 
alınır mı, alınmaz mı, bunları tartışmak iste
miyorum. Ama yapılan muamele hakikaten böy
le bir personel reformu içinde düşünülmesi zor 
olan bir muameledir ve az evvel ifade ettiğim 
gibi, Devlete 1 milyara malolmuştur. Bu ope
rasyondan edindiğimiz intibaa göre, Devlet me
murları ziyadesiyle memnun olmuşlardır. 

Şimdi, bir kanunda çok teferruata gidecek 
tarzda intibak hükümleri getirmenin müşkilâtı 
ortadadır. Bu kanun münasebetiyle müdeaddit 
defalar ifade ettiğim gibi, Devlet bu kadar 
büyük bir maaş operasyonunu, dört milyara ba
liğ olan bir maaş operasyonunu, ufak tefek pü
rüzleri de tasfiye edecek tarzda dikkate aldığı 
için veya bunu öngördüğü için, bu kadar büyük 
bir maaş operasyonu yapmıştır. Yapılan mu
amelede haksızlık yoktur, hukukan münakaşası 
dahi yapılabilir, hattâ kadro veya emekliliğe 
hak kazandıkları maaş üzerinden intibak mese
lesi dahi Hükümetin getirdiği tasarının ilk şek
liyle kanunlaşabilirdi. Bu münakaşa hukukan 
dahi yapılabilir mi, yapılamaz mı, o da tartışıla
bilirdi, ama yapılan işlem büyük bir işlemdir, 
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haklan mümkün olduğu kadar koruyan bir iş
lemdir ve geniş ölçüde memnunluk yaratan bir 
işlemdir. 

Sayın arkadaşlarımızın ihtisas kadroları, öğ
retmenlerin durumlariyle ilgili meseleler hak
kındaki suallerine arzı cevap ettim. 

Sayın Şevket Doğan arkadaşımızın söylediği 
husus çok spesifik bir husustur, bir kanunda 
bu kadar teferruatı tesbit etmek mümkün de
ğildir. İntibak şeklinin nasıl olacağı da kanun
da yazılmıştır. 

Sayın Rona'mn söylediği husus da ayıraca 
ek geçici 7 ve ek geçici 8 hci maddeleri ilgilen
dirmektedir ve orada tartışmak imkânı vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, «son 
söz milletveMlinindir» hükmüne göre Sayın Sa
lih Aygün, zâtiâlinize söz veriyorum, buyuru
nuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sual 
sormak istiyorum Sayın Başkan. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Müsa
ade ederseniz bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi sorulara da 
şâmildir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli aradaşlaran; bizce konu aydınlana
mamıştır. Bizim sorduğumuz suallere, ne Hü
kümet, ne de Komisyon tatminkâr bir cevap ver
memiştir. Burada, hakkın ve adaletin tecellisi 
mevzuubahis. Bir dairede çalışan iki arkadaşı
mızdan bir tanesi 90 liralık kadroda 90 lira alır
ken, bir arkadaşımız 60 liralık kadroda 90 lira 
alırken, terfi imkânları bulunamıyacağı belli 
iken, bu şekilde hareketi biz tasvip etmiyoruz ve 
bu konu Hükümet tarafından iyice aydınlan
mamış olması sebebiyle, bunun vuzuha kavuş
ması bakımından müzakerelerin enine - boyuna, 
bakanlıktaki kadroların da nasıl tevzi edileceği
nin açıklanmasında fayda vardır. 

Soruyoruz Bakanlık bütçede «torba kadro
yu» getirdiği zaman, bakanlıklara bu kadroları 
tevzi ederken, eski kadrolarını dikkate alacak 
mıdır, almıyacak mıdır? Getirdiği kadro ka
nunlarına göre her bakanlıkta, vermesi gerekli 
kadroların yerini tesbit ederek, lüzumlu kad
roları verecek midir, vermiyecek midir? Bu 
konu da aydmlanmamıştır. Bu durum karşı
sında; bakanlıklardaki durum da herkes tara

fından bilinmektedir. Huzursuzluk yaratacak
tır. 

Konu aydmlanmamıştır. Bu bakımdan, mü
zakereler kâfi değildir. Müzakerenin devamın
da, vuzuha kavuşmamızda fayda var. Biz bu
nun, hakikaten reformist bir kanun olduğuna 
inanıyoruz. Bütçeye büyük külfetler yükliye-
cektir, buna da inanıyoruz, bunun da aleyhinde 
değiliz. Fakat, arzu ediyoruz ki, hakkaniyete 
uygun, adaleti tecelli ettirecek şekilde bir tat
bikat sahasına intikâl etsin. Bu konular aydın
lanmamış olması sebebiyle, bu madde üzerinde
ki müzakerenin devamını arz ediyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ek 2 nci madde vuzuha 

kavuşmuştur, kifayeti müzakere arz ederim. 
Kars 

Musa Doğan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ek 2 nci madde ile 
ilgili olarak verilmiş 14 önerge var. Müsaade 
ederseniz aykırılık sırasına göre okutacağım. 
Bâzı önergeler uzundur, dikkatle dinlemenizi 
rica edeceğim. 

Yüce Meclis1 Başkanlığına 
Yeni Personel Kanununda intibakları sağlı-

yacak 91 nci maddeye (ek geçici 2 nci madde
sine dercini teklif ettiğtm. ilâve fıkra : (f) fık
rası1 

«Devlet hizmetine intısabetmeden önce yurt 
içinde veya dışarıda doktora yapmış olup da 
halen memur bulunanların intibakları personel 
kanununun 9 ncu maddesinde gösterilen sınıf
larına tekabül eden sınıfın ilk kademesinin bir 
üstündeki dereceden başlatılarak sağlanır.» 

Gerekçe 
Eski Devlet Memurları Kanunu, doktorasını 

yaptıktan! sonra memuriyete inltisabedenlere bir 
üst derece verilebilmelini derpiş etmekte idi. 
Filhakika genellikle doktora yapan memurlara 
bir üst derece verilmişse de sayıları cüzi de olsa 
bir kısım memurlara bu imkânın uygulanması 
haksız bir tatbikata yol açmıştır. 
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Diğer taraftan yeni Personel Kanununun alt I 
komisyonda muaddel 9 ncu maddesinin (B) fık
rası, doktorasını yapıp da Devlet memuriyetine 
gireceklerin bir üst dereceden başlatılmasını 
öngörmektedir. Hakikat halde bu fıkra memur
ları doktora yapmaya teşvik etmekten ziyade, 
doktora yapan elemanların doktora eğitimlerini 
yapmak için munzam olarak öğrenimde geçir
dikleri zamanı kıdemlerinde nazarı itibara al
mak suretiyle, doktora yapmalarından ötürü 
aynı zamanda üniversiteyi bitiren arkadaşları
na nazaran kıdem bakımmdan zarara uğrama
malarını teminen getirilmiş bulunmaktadır. Ye
ni personel rejiminin anagayelerinden birinin 
ide tahsilin en yüksek derecesine çıkmış kalifi
ye elemanları Devlet hizmetimde istihdam et
mek olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Bu durumda doktora yapıp da halen memu
riyette bulunan ve doktora dolayısiyle kıdem 
almamış memurların intibaklarının b'ir üst de
receden başlatılarak hesaplanmasını öngören 
yukarda mâruz fıkra, eskiden tatbikatta gö
rülen haksızlıkları gidermek ve doktora yapıp 
da eskiden memuriyete girenler ile yeni gire
cekler aı asında, hak ve nasafete uygun olarak 
eşitlik sağlanmasını teminen Yüce Meclisin yük
sek tasvibine sunulmuştur. 

Eskişehir 
Şemsettin Sönmez 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Kanunun ek ve değişiklik tasarı

sının ek geçici 2 nci maddesinin yeni baştan 
düzenlenerek : 

«Almakta oldukları maaşlara intibak ettiril-
mesîni ve o maaşta geçen yıl kadar yatay kade
meye tabi tutulmasını» 

Saygıyla öneririz. 
Trabzon Uşak 

Mehmet Arslantürk Adil Turan 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel tasarısının 91 nci maddesiy

le eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) ben
dinin üçüncü fıkrasındaki (bu gibiler) tâbirinin 
kimleri istihdaf ettiği açık ve seçik değildir. | 

— 194 

9 . 7 . 1970 O : 3 

Bu itibarla murat edilenlerin açıkça yazıl
masını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi İSayım Başkanlığına 
'057 sayılı Kanunun tadiline dair, görüşül

mekte olan Kanunun : 
Ek geçici 2 nci maddesinin »b) bendi so-

torana aşağıdaki cümlenin eklenmesi suretiyle 
değişiklilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ek geçici 2 nci madde : 
b) Bu durumda olanların emekliliği son 

aldıkları aylıkları esas alınarak hesaplanır. 
iSivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hailen Devlet hizmetinde çalışanlardan, yü

rürlükteki kanunlara göre işgal etmekte olduğu 
kadrosunun üzerinde normal terfi sürelerini dol
durmak suretiyle 1, 2 Ve 3 üst derece aylık al
makta ve bu dereceler üzerinden Emekli San
dığına kesenek ödemekte olanların haklarının 
korunması kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bu bakımdan, 91 nci Maddenin Geçici 2 nci 
Maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Çanakkale 
M. Hulfci önür Zekiye Gülsen 

Çanakkale Malatya 
Kemal Bağcıoğlu Ahmet Karaaslan 

«b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 ve 
3 üst derece aylık veya ücret alanlar, aldıkları 
üst derecelere tekabül eden derecelere, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
çerçevesinde emekli keseneklerine esas olan de
recelerine intibak ettirilirler.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi \e bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi-
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ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarı» nın 91 nci maddesi ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa eklenen geçici ek mad-
de 2 nin (b) bendinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygılarımızla rica ede
riz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara Bolu 

Kemal Demir 
Trabzon 

Ahmet Şener 
îstanbul 

Bahir Ersoy 

Sakıp Hiçerimez 
Niğde 

Nuri Kodamanoğlu 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 

b) Bu gibiler, mütaakıp kademe ve derece 
ilerlemelerinde, 36 ncı maddesi ile tesis edilen 
sınıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartı ile ve 68 ncı madde
nin (b) ve (c) fıkraları uyarınca kademe ve 
derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

BAŞKAN — Diğer bir 
rum. 

önergeyi okutuyo-

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» nun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın geçici ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasının, 
Devlet personelinin aylıklarının intibakındaki 
mutlak eşitliği sağlamak amaciyle, Bütçe ve 
Plân Komisyonunca hâkimlerle ilişkili olarak 
getirilen ek 8 nci maddedeki esas ve ölçüler 
dâhilinde aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası: 
Haler bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 

3 üst derece aylık veya ücret alanların aylık
ları, fiilen almakta bulundukları aylık veya üc
retlerinin. derecelerinin gösterge tablosuna te
kabül ettiği derecelere intibak ettirilmek sure
tiyle hesaplanır. 

Bunların kademelerinin tesbiti intibaklarına 
esas olan aylık veya ücretlerinde geçirdikleri 
»üre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için 
bir kademe verilmek, suretiyle yapılır. Artan 
yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayı
lır. 

Malatya Hatay 
Ahmet Karaaslan Halil Akgöl 

Rize 
Salih Zeki Köseoğlu 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Manisa 
Selçuk Gümüşpala 

Sivas 
Kadri Eroğan 

Sivas 
Enver Akova 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Sakarya 

Yaşar Bir 
Erzurum 

Fetullah Taşkesenlioğlu 
Kırşehir 

M. Kemal Güneş 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Gaziantep 
M. Lûtfi Söylemez 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

Kırklareli 
Hasan Korkut 

Muş 
Nimet Ağaoğlu 

Diyarbakır 
A. Lâtif Ensârioğlu 

Kütahya 
Fuat Azmioğlu 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

Diyarbakır 
Necmettin Gönenç 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Adana 
Cavit Oral 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi 
rum,. 

okutuyo-

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de

ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki Kanunun ek geçici 2 nci mad
desinin (b) fıkrasına, ekli bulunan hükmün ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin 
fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

(b) 

«Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 
3 üst derece aylık veya ücret alanlardan, yük
sek öğrenim yapmış bulunanların aylıkları fii
len almakta bulundukları aylıkların dereceleri
nin gösterge tablosunda tekabül ettiği derece
lere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibakları
na esas olan aylıklarında geçirdikleri süre esas 
alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir ka
deme verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl ke
sirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır.» 
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BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum.» 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
ek geçici 2 nci maddesinin (d) ve (e) fıkrala
rının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Bursa Samsun 
Sadrettin Çanga İlyas Kılıç 

Ek geçici 2 nci maddenin (d) ve (e) fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

d) İstisnai ve ihtisas mevkilerinde bulu
nanların intibakları, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli kese
neklerine esas olan dereceleri üzerinden yapı
lır. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edil
dikleri derece aylığı ile müktesep haklan olan 
derece aylığı arasındaki farkı tazminat olarak 
veya diğer suretle alanlar, müktesep haklan 
derece avlıklan üzerinden intibak ettirilirler. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me-

murlan Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin ayhk ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı» um 91 nci maddesi ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa eklenen geçici ek mad
de 2 nin (f) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılanmızla rica ederiz. Gerekçesi 
sözlü olarak sunulacaktır. 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Trabzon Niğde 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

f) Ayhk barem içi kadrolarda görev yap
makta olanların daha önce bu kanun kapsamı
na giren kurumlarda veya belediyeler ile özel 
idareler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ve (D) 
ve (E) cetveli kadrolarında ve yevmiyeli tek
nik personel statüsünde geçirilmiş ve daha ön
ceki intibaklarda dikkate alınmamış süreleri 

ayrıca intibakta ek geçici 3 ncü maddesi hü
kümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta-
sansı» nm 91 nci maddesi ile 657 sayılı Kanu
na eklenen geçici ek madde 2 ye (f) bendinden 
sonra (g) bendinin eklenmesini saygılarımızla 
sunarız. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

G) (b) bendinin birinci fıkrasına göre 
yapılacak intibaklarda 34 ncü maddenin (a) 
fıkrası gereğince tesbit edilecek memuriyetler
de geçmiş ve geçecek olan hizmetler, sonradan 
atanılan kurum ve kadrolara bakılmaksızın, ka
zanılmış. hak sayılır. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo* 
rum. 

Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu şekilde 
İktisadi Devlet Teşekkül ve teşebbüslerinde ça
lışan 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi, 2847 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin barem dışı personelini ilgi
lendiren hususlarda gerekli değişikliği ilişikte 
sunuyorum. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz. Saygı
lanmızla. 

Bolu 
Şükrü Kiykioğlu 

Ek geçici madde 2. — Ek geçici 1 nci mad
de gereğince sınıflar içindeki derecelere inti
bak aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Kurumlann aylıklı veya ücretli barem içi 
ve barem dışı ücretli kadrolannda çalışmakta 
olanlar, bulunduklan kadroların barem derece
lerine, gösterge tablosunda tekabül eden dere
celere intibak ettirilirler. 
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Ancak, 
a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1, 

2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edile
cek kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu 
kadrolar şahıslarına münhasır olmak üzere 
mahfuz tutulur. 

Şahsa münhasır olan bu kadrolar her hangi 
surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 ve
ya 3 üst derece aylık, barem içi veya barem dı
şı ücret alanlar kadrolarına tekabül eden de
recelere intibak ettirilmekle beraber, aldıkla
rı 1, 2 veya 3 üst derece aylık ve barem içi ve 
barem dışı ücretlere tekabül eden derecelerin 
ilk kademe aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulunduk
ları kadroda 1 veya 2 üst derece aylığı alan
lar, tahsil durumları müsaitse kademe ilerleme
sine hak kazanırlar. 

c) Bulundukları kadro, karşılık gösteril
mek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tab
losunda müktesep haklarının tekabül ettiği de
recelere intibak ettirilirler. 

d) İstisna ve ihtisas mevkilerinde bulunan
ların fiilen aldıkları kadro veya ücret derecele
rine eşit derecelere intibakları yapılır. Bu gi
bilere diğer memuriyetlere nakillerinde ve tah
villerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere, 
intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylı
ğı, kendileri için müktesep hak teşkil edinceye 
kadar verilmeye devam olunur. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edil
dikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan 
derece aylığı arasındaki farkı, tazminat ola
rak veya diğer suretle alanlar, bulundukları 
kadronun muadili olan derecenin ilk kademesi
ne intibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri 
için müktesep hak teşkil edinceye kadar inti
bak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığı
nı almaya devam ederler. 

f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev yap
makta olanların daha önce bu kanun kapsamı
na göre kurumlarda (D) ve (E) cetveli kadro
larında ve yevmiyeli teknik personel statüsünde 
geçirilmiş ve daha önceki intibaklarda dikkate 
alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek geçici 
3 ncü maddesi hükümleri çerçevesinde değer
lendirilir. 

Bu gibiler 36 ncı madde ile taeis edilen sınıf
lardaki tahsil derecesine göre yarılacak en üst 
dereceyi aşmamak sartiyle ve 68 nci maddenin 
(b) ve (c) fıkraları uyarınca, aldıkları aylıkla
ra muadil kadroları ihraz etmeleri halinde ka
deme ve derece ilerlemelerine tabi olur
lar. 

BAŞKAN — Ve komisyon tarafından ek ge
çici maddede değişikliği talebeden önergeyi 
okutturuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me
murları kanunu tasarısının 91 nci maddesi ile 
eklenen ek geçici 2 nci maddenin ikinci fıkra
sı ile aynı maddenin (d) bendinin aşağıdaki şe
klide değiştirilmesini ve madde sonuna aşağıda
ki (g) bendinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
fturi Bayar 

Ek geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası: 
Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi 

kadrolarında çalışmakta olanlardan halen: 
Kadro aylığı 2 000 lira olanlar 1. dereceye, 

» » 1 750 » » 2 » 
» » 1 500 » » 3 » 
» » 1 250 » » 4 » 
» » 1 100 » » 5 » 
» » 950 » » 6 » 
» » 800 » » 7 » 
» » 700 » » 8 » 
» » 600 » » 9 » 
» » 500 » » 10 » 
» » 450 » » 11 » 
» » 400 » » 12 » 
» » 350 » » 13 » 
» » 300 » » 14 » 

İntibak ettirirler. 

(d) fıkrası: 
d) İstisnai mevkilerde olanların intibakla

rı: Kendilerine gördürülen hizmet bu kanunla 
kabul edilen istisnai memuriyetlerden ise 
kadro aylık veya ücret dereceleri üzerin
den, değiîse emekliye esas dereceleri üzerin
den yapılır. 

İhtisas kadrolarında bulunanların intibakla
rı ise ihtisas kadrosunun görevini fiilen yap-
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makta olanlar kadro aylık veya ücret de
receleri üzerinden, kadro görevini fiilen yap-
mıyarak bir başka görevde çalıştırılanlar 
ise emekliye esas olan aylık veya ücret de
receleri üzerinden yapılır. 

Ancak, 20 Mayıs 1970 tarihinden sonra ihti
sas mevkilerine atananlardan daha önce ihtisas 
mevkii sayılan bir kadrouyu işgal etmekte olan
ların intibakı eski kadro dereceleri üzerinden 
ve yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde 
yapılır. Daha önce ihtisas mevkii sayılan bir 
kadroyu işgal etmiyenlerin intibakı ise emek
liliğe esas olan dereceleri üzerinden yapılır. 

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

ihtisas kadrolarına intibakı yapılanlar bu 
kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırı
lamazlar. 

9 . 7 . 1970 O : 3 

(g) fıkrası: 
g) Bu madde hükümlerine göre ya

pılacak intibaklarda 1214 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca yapılmış olan intibak işlem
leri dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; geçi
ci madde üzerinde görüşmeler, yeterli görüldü. 
Akabinde ek geçici 2 nci madde ile ilgili ola
rak verilmiş bulunan değişliklik önergelerinin 
tamamını okutmuş bulunuyorum. 

Takibeöen birleşimde, bu önergeler ayrı ayrı. 
Yüce Meclisin oyuna sunulacak. En son okut
tuğum önerge, komisyon tarafından maddede 
bâzı fıkralarda yapılması düşünülen değişikliği 
öngörmektedir. 

Yüce Meclisçe alınmış karar uyarınca - saat 
19, 00 u geçmiş bulunmaktadır - 10 Temmuz Cu
ma günü saat 10,00 da toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,08 
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I 
A - BAŞKANLıK DIVANıNıN GENEL 

KURULA SUNUŞLARı 
B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 

IŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ. 

TıRıLAN IŞLER 
X 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun bâzı umdelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 ar
kadaşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı ı 
200) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 




