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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzıları
na izin verilmesin* dair Başkanlık tezkeresi 
okundu ve izinler kabul olundu. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Erzurum Üyesi Sakıp Hatunoğiu'nun tah
sisatının verilebilmesi için İçtüzüğün 146 ncı 
maddesi gereğince karar alınmasına dair Baş
kanlık tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 
Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı açık oya 
sunuldu ve kabul olundu. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi görüşüldü ve kabul edildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitirildi. 

Genel Kurulun, 25 . 7 . 1970 Cumartesi gü
nü saat 10,00 da toplanmasına dair önerge 
okundu ve kabul olundu. 

24 Temmuz 1970 Cuma günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Lûtfi Tokoğlu Zerin T üzün 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Cumihuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Ekrem Acuner'in, yasama dökunulmazlr^nm [ Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 

kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

*»»&* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkana/ekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 100 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. - - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabıd olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

— 84 — 

(Millet Meclisi 1/331; Cumiıuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz. Per
sonel Kanununun tümü üzerindeki görüşmeler 

(1) 1462 S. Sayılı basmayazı 23 .7 . 1970 ta
rihli 99 ncu Birleşim tutanağı sonuna eklidir, 
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bitmiş, maddelere geçilmesi dün karar altına 
alınmış İdi. Bugün maddelerin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Müzakereye birinci maddeden başlamış olu
yoruz. 

657 sayık Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücret

lerine dair Kanun 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
aıununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğmiş tirümiştir : 

Kapsam : 
Madde 1. — Bu kanun, Devlet kamu hizmet

lerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde 
çalışan, genel ve katma bütçelerle bunlara bağ
lı döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet san
dıklarından, veya Beden Terbiyesi Bölge Mü
dürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygula
nır. 

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri 
ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık meslekle
rinde bulunanlarla bu mesleklerden sayılan gö
revlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, 
üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, İk
tisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
öğretim üyeleri ve yardımcıları, Türkiye ve 
Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, subay, astsubay, uz
man çavuş ve uzman jandarmalar bu kanun hü
kümlerine tabi değildirler. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
üzerinde önerge olduğundan madde üzerinde 
müzakere açıyorum. Söz istiyen sayın üye?... 
Yok. 

önergeyi okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1462 sıra sayılı kanun tasarısının birinci 
maddesine «Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları» 
ibaresinden sonra «teknik hizmetler personeli» 
ibaresinin eklenmesini saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Sayın özgüneş buyurunuz, önerge
nizi izah ediniz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
kalkınmakta olan bir memleket için teknik per
sonelin önemi münakaşa dışıdır. Teknik per
sonel sadece kalkınmakta olan memleketler 
için değil, kalikratmış ve kalkınmasını devam et
tirmek istiyen milletler için de önemlidir. Çün
kü ister kapitalist kalkınma olsun, ister sosya
list kalkınma olsun bir millet ancak teknik per
sonelin omuzlan üzerinde kalkınabilir. 

Memleketin üstün zekâlarını teknik persone
le çekmek, matematik kültürü memlekette ar
tırmak ve kalkınmanın omuzları üzerinde geli
şeceği insanlara kalkınmada gerekli rahatlığı 
ve rahat çalışmayı verebilmek için teknik per
sonele verilecek ücrette diğer devlet memur
larından farklı muamele yapmak zaruridir. 
Halbuki huzurunuza getirilmiş bu tasan, bilim
sel metodlardan uzaklaştı. Yani iş tahlili ve 
puanlamaya gitmeden yanlış bir talbirle me-
murlan gruplandıracak yerde sınıflandırdı ve 
bu sınıflandırma yapılırken - demin arz ettiğim 
gibi - iş tahlili ve puanlama vapmıyarak ücreti 
sadece göz karan ile, el yordamiyle koyduğu 
içindir ki, teknik personel bu tasan ile mağdur 
edilmektedir. 

Her hangi bir iş için ücret sistemi tesbit 
edilirken şu hususlann dikkate alınması zaru
ridir: Evvelâ o iş için gerekli tahsil seviyesi. 

ikincisi, o işi yaparken ferdin mâruz kaldığı 
ruhi ve fiziki yıpranma. 

İş esnasında da mâruz kaldığı sorumluluk 
derecesi ve nihayet işin serfbest piyasadaki 
rayiç bedeli ve devlet için önemi. Bu dört un
sur, iş tahlilinden sonra puanlamada hesaba 
katılımassa, işte bu tasannın getirdiği ücret 
sistemi gibi memlekette büyük huzursuzluk 
yaratır ve nihayet 4 milyar lira sarfedilerek bu 
kadar büyük huzursuzluk satınalınmış olur. 
Bu huzursuzluğun önemli bir kısmı da teknik 
personeldir. 

Biz bu parayı vermez isek, teknik personelin 
hak ettiği parayı vermez isek bu takdirde §u 
olacaktır; devlet sektöründen ehliyetli perso-
rel özel sektöre akacak, Devlet sektöründe 
sadece dışanda iş yapamıyacak zayıf 
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personel kalacaktır. Bışardaki sektörde 
de bunların kullanılmasını tahdidsd-srsek, dok
torlarda olduğu gibi tıpkı memleketimizden 
doktorların beyin gücü yaptırdığı g"ibi bu tak
dirde mühendis göçü bağlıyacaktır. Yani mü
hendisler dışarda görev alacaktır. 

Buna karşılık ciddî bir gazete olan Yeni 
Gazetede, bir yüksek mühendis şu iddiayı ileri 
sürmektedir. Demektedir ki, «Bugünkü Hü
kümet aslında Devlet yatırımlarının projeleri
ni yabancı sirkatlere yaptırma hevesindedir, 
niyetindedir. Nitekim bugün mantar gibi mem
leketimizde birtakım yabancı proje şirketleri 
kurulmakta ve yerli birtakım mühendisler bu
ralarla işbirliği yapmak suretiyle bunların ge
lişmesini s ağlamaktadırlar. 

Arkadaşlarım; eğer Hükümetin böyle bir 
niyeti var ise, bu makalede iddia edildiği gibi 
Hükümet eğer kalkınma projelerini Türkiye'
de bâzı işbirlikçi yerli mühendislerle iştirak 
halinde kurulan birtakım yabancı şirketlere 
yaptırmak niyetinde ise, şu hususu bilmelidir 
ki, bir memleketin savunmasını yabancı subay
lara havale etmek ne ise bir memleketin kal
kınmasını yabancı uyruklu mühendislere hava
le etmek aynıdır. Ben Hükümetin bu sakat yo
la, bu yanlış yola gideceğini zannetmiyorum. 
Ama, bu endişeyi, gazete sayfalarına kadar 
geçmiş olan bu endişeyi burada dile getirmeyi 
bir borç sayıyorum. 

özet olarak arkadaşlarım, teknik persone
lin haklarının verilebilmesi için kendilerinin 
esasen özel olması lâzımgelen statülerinin 
özel bir kanunda tesbit edilebilmesi için mut
laka bu tasarıdan çıkarılması ve teknik per
sonel için ayrı bir kanun yapılmasının zaruri 
olduğu kanaatindeyim, önergeyi bu maksatla 
verdim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgü-
neş. önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Söz is
tiyorum, lehinde. 

FERİD MELEN (Van) — Ben de söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte? 
FEEİD MELEN (Van) — Müsaade ederse

niz bir hususu arz edeceğim. 
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BAŞKAN — Müzakere açtım, söz istiyen sa
yın üye bulunmadı. Müzakereyi kapadım, 
önergelerin müzakeresine başladık. 

FERİD MELEN (Van) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; sayın Başkanın müza
kere usulünden aslında prensip itibariyle ben 
şahsan memnunum. Başkanlık hakikaten bir 
meselede salim karara varılabilmek için, o me
selenin aydınlanimasma lehte ve aleyhteki gö
rüşlerin, daha doğrusu her türlü görüşün or
taya konmasına imkân veren bir müzakere 
usulü yürütürse, o vakit en iyi bir yola giril
miş olur. 

Sayın Başkanımız bu istikamette bir gayret 
sarf etmektedir. Ancak burada ele aldığı mü
zakere usulü bu prensibin gerçekleşmeısine im
kân vermiyor. Evvelâ önergeleri okusa, on
dan sonra madde hakkında müzakere açsa, en 
iyi yola gidilmiş olur. Şimdi önergeler okun
madan ne teklif ediliyor, bilinmeden müzake
re açmaktadır. O vakit tabiî bu müzakereye 
katılmak imkânı olmuyor. Yeni gelen teklif ne 
olacaktır, belli değil ve müzakere kısır kalı
yor. Halbuki bu müzakereyi peşinen açacak 
yerde önergeleri okursa, ondan sonra bu müza
kereyi açsa, sanıyorum ki, daha kolaylıkla 
mevzuun anlaşılmasına ve salim yol bulunma
sına hizmet etmiş oluruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Muhterem senatörler; eğer içtüzük bana bu 

imkânı bahsetse şüphesiz ki, ben de Sayın 
Melen gibi düşünürüm. Almış olduğumuz ka
rar veçhile üzerinde önerge verilmiş olan mad
deler hakkında müzakere açılacaktır. Binaen
aleyh, umumi müzakereyi açıyorum. Umumi 
müzakere bittikten sonra bundan evvel yapmış 
olduğumuz müzakere usullerinde cereyan et
tiği şekilde önergelerin okunması kalıyor. 
Önergelerin müzakeresi daima bir lehte, bir 
aleyhte ve önerge sahibinin izahatı ile takyi-
dedilmiş bulunmaktadır. Bu sebepten Sayın 
Melen'in ifade ettikleri ve hakikaten istifadeli 
olacağına inanmış olduğum usulü tatbik etme
me imkân yoktur, özür dilerim. 

| FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
i önerge peşinen okunursa mesele halledilir. 

83 — 
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AradaM fark, başta ve sonra okunmasıdır. 
Eğer önergeyi başta okursanız, belki müza
kereye de lüzum kalmaz. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
leri baştan okumak kanaatimce mümkün ola
bilir. Yalnız, böyle bir tatbikata geçtiğimiz tak
dirde, bu tatbikat emsal teşkil edecektir. Bu em
salin hukukî mesnedi olması için oylarınıza arz 
ediyorum. Müzakereyi açmadan önergelerin 
okunması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler,.. Efendim, anla
şılmadı, ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.., Teklif kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Topaloğlu, buyurunuz efendini. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarını, Sayın Mehmet 
özgüneş'in vermiş olduğu önergenin önemi acık
tır. Dün burada bu hususu açıklamak üzere söz 
almıştım. On dakika içerisinde yapabildiğim ka
dar konu üzerinde görüşlerimi söyledim. 

Değerli arkadaşlarım, teknik personel mese
lesi hakikaten önemli bir konu. Madem gelişmek 
istiyoruz, yapıcı insanları ayrı bir statü içinde 
yalnız para bakımından değil, onların yaratıcı 
gücünü sağkyacak o konularda devamlı çalışıp 
ihtisas kazandırabilecek, hattâ bunları üniversi
telere kadar götürecek bir ortamın, bir düşenin 
yapıcısı olmakyız. Bunun için yalnız bu kanun
la getirilen, şimdi izah edeceğim kanunun ge
tirmiş olduğu, ücret sistemleri de kifayetli de
ğildir. Bunun getirmiş olduğu sistem içerisinde 
teknik personelin gelişmesi,, yetişmesi ve memle
ketin kalkınmada görevini yerine getirebilmesi 
mümkün değildir. Binaenaleyh bu önergenin bu 
şekilde kabul edilerek 1 nci maddenin değişti
rilmesinde memleket bakımından büyük çıkar
lar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Mehmet özgüneş 
arkadaşımın dediği gibi kuvvetli bir millî ordu, 
kuvvetli ulusal bir teknik güce dayanır. Teknik 
gücün de esası bu arada çalışan, sayısı 40 - 50 
bin kişiyi bulan bir teknik kadronun sırımda
dır. Biz bunu güçlendirmek durumundayız. Bu 
konuyu her hangi bir şekilde ihmal ettiğimiz 
takdirde Türkiye dünya üzerinde söz söylemek 
hakkını kaybeder.. Bu konu o kadar önemli bir 
konudur. Bakın bütün dünya milletlerine, kuv-
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vetli milletlerin hepsi teknik giio sahibi millet
lerdir. Teknik gücü olmıyan milletler artık 
dünya yüzünde söz sahibi değildirler. Binaena
leyh, bu insanları biz ihmal edemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanın dünkü konuş-
masmda teknik personelin alacağı ücretler üze
rinde duruldu. Yine anlatmak istiyorum. Bugün 
memleketimizde teknik beyin dışarı memleket
lere akmaya başlamıştır. Hattâ bu bugün değil, 
çok evvel zamanlardan başladı. Yalnız gürül
tüsü yapılmadığı için bu giden kişilerin miktarı 
ve isimleri üzerinde pek durulmamıştır. Aslın
da 20 - 30 seneye yakın bir zamandır peyder
pey memleketten teknik güc gitmiştir. Dışarı
da okuyanlar memlekete dönüp vazife başına 
gelmemiştir. Bunun başında sebep yalnız ücret 
sistemi değildir. Şunu sizlere açıkça söylüyo
rum ki, teknik elemanlar içerisinde burada on
lara sağlanan ücret dışındaki şartların kifayet
li olmaması başlıca sebeptir. Bu arkadaşlar bu
rada aradıkları çalışma imkânlarını bulamadık
ları için birer, ikişer gittiler. Ve bunlar bugün 
Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun söz sahibi 
mevkiler işgal ederler. Bunun karşılığında bir 
zaman olmuştur, o değerde olmıyan yabancı uz
manları, onların en azından on misli para öde
mek suretiyle memlekete getirdik ve bunlarm 
üçte birini transfer olarak dışarıya ödedik. Bi
naenaleyh, yalnız para olarak kabul etmek bu 
hususu büyük bir hata olur. Ücret de tabiî asıl
dır, ücreti ihmal etmek de mümkün değildir. 

Bu getirdiğimiz önerge içerisinde tatbikatta 
elimizdeki göstergelere göre bugün yevmiye ta
limatnamesinin getirdiği imkânları dahi bu ka
nun getirmemektedir. Yalnız birtakım tazmi
natlara dayanarak, taknik personelin politikası 
yürütülemez. Buradaki miktarlara baktığımız 
saman size gayet açık olarak buradaki grafik
lerden olmyornın. Meselâ, 12 yıl sonra 5033 lira 
alacak bir teknik eleman, birinci dereceden ya
hut 13 ncü dereceden yevmiye alacak bir teknik 
eleman ancak 23 sene sonra bu ücreti alabilecek
tir. Bunu tazminatlarla karşılamak veya bun
ları değişecek bir statüko ila çözmek sakat bir 
yo1, olur. Bunun için ücret sisteminde olsun, ge
rek onlara verilecek şartlan h.azırlıyacak bir 
kanun veya statü olsun bu kanunla getirileme
miştir. Tatbikattan sonra görüşelim, dedi 3a-
ym Bakan. Eh., sütten ağsı yanan yoğurdu üf-
lüyerek içer. Çünkü tatbikat daima teknik ele-

87 — 
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inanların aleyhine olmuştur. Bugün dahi yev
miye kifayetli olmadığı için, dün verdiğim ra
kamlara bakarsanız, Devlet sektöründen daimi 
olarak teknik güç dışarıya akmaktadır. Bugün 
2 225 olan Karayolları kadrosunda 520 ye yakın 
açık kadro vardır. Geçen yıl burayı terk eden 
tecrübeli mühendisin sayısı 172 dir. Binaena
leyh, bu konu üzerinde Yüce Senatonun hassa
siyetle durmasını ve verilen önergeye iltifat bu-
yurulmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topal-
oğlu. Aleyhte söz istiyen sayın üye yok. Sayın 
Komisyon buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 657 sayılı Devlet Me
murlar: Kanununun 1 nci maddesi bu kanunun 
kapsamı içine giren ve girmiyen personeli tâyin 
ve tesbit etmektedir, ilk fıkrası bu kanunun 
şümulü içerisinde bulunanları, ikinci fıkrası da 
bu kanunun şümulü dışında kalanları göster
mektedir. Sayın özgüneş tarafından verilmiş 
bulunan önergede teknik hizmetler personelinin 
ikinci fıkradaki istisnalar meyanında mütalâa 
edilmesi suretiyle bir istisna yaratılması fikri 
ileri sürülmüş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 18 mühendislik odası 
adına Komisyonumuza gelerek, Komisyonca alı
nan bir karar üzerine fikir, düşünce ve mütalâ
ası tesbit edilmiş bulunan Sayın Rüştü özal ki, 
eski. bakanlardan ve eski milletvekillerindendir. 
Bu mevzuda Komisyonumuzda vermiş bulun
duğu açıklamalarda, daha ziyade teknik perso
nelin ayrı bir statüde toplanması gerektiğini, 
yevmiyeli statünün dahi ücret bakımından tat
minkâr olmadığını, memleketimiz için lüzumlu 
olan teknik personelin ehemmiyeti üzerinde dur
muşlar ve nihayet âmire karşı direnme teminatı 
getirilmesi noktasını da savunmuşlardır. 

Burada kanunun tümü üzerinde cereyan eden 
müzakerelerde açıkça görülmüştür ki, getirilmek 
istenilen reformcu, ıslahatçı bu teklifte Devlet 
memurlarının yeni sistem ve prensip itibariyle 
hukuM ve malî statülerinin birleştirilerek bütün 
Devlet memurları için bir bütün teşkil edecek 
mevzuat temin edilmesi zarureti ortaya konul
muştur ve bu esas menşeini memleketimizin ma
ziye dayanan tarihî gerçeklerinden ve bugün 
vasıl olunan şartlardan almaktadır. 

I Şüphesiz bu kanuna tâbi olarak Devlet me
muru sıfatını haiz olmak suretiyle de memleke* 
timize, milletimize, vatanımıza gerektiği ğekil* 
de hizmet etmenin kabil ve mümkün olduğu ka
nısındayım. 

Burada önerge lehinde konuşan arkadaşla
rımız daha ziyade bu teknik personelin önemine 
işaret ederlerken özellikle ücret statülerinin tat
minkâr olmaması noktasına fikirlerini bina et
tirmek suretiyle bu statünün dışarısında müta
lâa edilmesi noktaı nazarını savunmuşlardır. 
Getirilmekte bulunan kanunun temel prensibine, 
esasına tamamen aykırı bir teklif bulunduğu 
için Komisyonumuz bu teklife katılmamaktadır. 
Ve zaten çeşitli sınıflar, çeşitli meslek grupları 
mümkün olduğu kadar yek diğeri ile rekabet 
halinde bulunarak daha üstün ücret statülerine 
kavuşmak, terfilerinde daha kısa zamanlarda 
üst derece ve kademelere ulaşmak için yek di
ğeri ile âdeta rekabet halinde tasarıda bâzı 
değişiklikler yapmak istemektedir. Biz bunun 
da memleketimiz için çok lüzumlu ve hayatî bir 
unsur teşkil eden çalışan, cefakâr ve vatanper
ver teknik personelin hizmetlerinden müstağni 
kalmamak ve onları şerefli Devlet memurları 
zümresi içinde mütalâa etmenin daha doğru ve 
uygun olacağı kanaat ve mütalâasında bulundu
ğumuz cihetledir ki teklifi Komisyon olarak 
kaale almadığımızı arz eder. Reddini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon, Sayın Maliye Bakanı, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem, se
natörler, şimdi bir önemli konu ile ilgili olarak 
önerge verilmiştir. Kanunun kapsamı ile ilgili 
bir önerge verilmişti. Bu husustaki görüşleri
mizi ve önergeye katılıp katılmadığımızı arz et
mek için huzurunuza geldim. 

Evvelâ bu hizmet Devlet memurları statü
sünde ayrı mütalâa edilebilir mi edilemez mi, bu 
hususta birkaç söz söyliyeceğim. 

Anayasamızın 117 nci maddesinde, «Devletin 
ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esas
larına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
ler, memurlar eliyle görülür.» 

Devletin, takdir buyurursunuz ki bu aslî ve 
sürekli görevleri içerisinde teknik hizmetler da 

I mevcuttur. Ve bu teknik hizmetlerde iş gören, 
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vazife gören mühendislerimizin aslî bir görev, 
sürekli bir görev ifa ettikleri aşikârdır. Bu du
rumda kendilerinin neler olmaları Anayasanın 
117 nci maddesi iktizasudır. Neler olunca da bu 
kanunun kapsamı içinde kalmalarından daha 
tabiî hiçbir şey olamaz. 

Bu hizmetlerim özelliği vardır, tarzında ar
kadaşlarımız mütalâa beyan ettiler. Evet bu hiz
metlerin özelliği vardır. Bu hizmetlerin özelliği 
olduğu içindir ki «Teknik hizmetler sınıfı» diye 
tasarıda ayrı bir sınıf ihdas olunmuş ve bu hiz
metleri ifa edenler ayrı bir sınıfa dâhil edilmiş
lerdir. Bu suretle ilerideki tatbikatında da ge
liştikçe ve tekâmül ettikçe o hizmetin icabına uy
gun bir tekâmül ve ilerleme yapılabilsin için ayrı 
sınıf ihdas edilmiştir. Böyle olunca, teknik hiz
metlere yeteri kadar önem verilmedi gibi bir 
düşüncenin yeri olmamak lâzımgelir. Ayrı sınıf 
halinde gösterilmiştir ve o sınıfta o hizmetin 
özelliklerine göre gelişme olsun, o sınıfın özel
liklerine göre hükümler vaz'edilebilsin diye ayrı 
sınıf olarak gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa huzuru
nuzda işaret etmeme müsaade ediniz. Bu tasan 
Hükümet tarafından Meclislere sevk edildikten 
sonra, komisyonlardaki müzakeresi sırasında, 
Mecliste müzakeresi sırasında şimdi de huzuru
nuzda, bu tasarıdan yeteri kadar istifadeli çık
madıklarını zannedenler bu tasarının kapsamı 
dışına çıkmaya gayret etmişlerdir. Bu tasarının 
kapsamı dışında kalmayı kendilerine uygun bul-
mıyanlar da bu tasarının kapsamı içine girmeye 
çalışmışlardır, öyle bir an kovanıdır ki bu, Mec
liste de arz ettim, dışındakiler içeriye, içerdefci-
ler dışiarıya çıkmaya gayret etmişlerdir. Bütün 
meslek grupları, her meslek grupu kendisi için 
bir özel statü tanınmasını sağlamaya çalışmış
tır ve bunun gayreti içerisinde olmuştur. Bu ta
san ise Devlet hizmetlerini, kamu hizmetlerini 
genel esaslara bağlayıp geniş bir muadelet temin 
etmeye çalışan bir reform tasansıdır. Bu gaye 
ile her meslek grupunun kendisine özellik tanın
masını istiyen gayretleri gayet tabiî, birbiriyle 
çalışma halinde olmuştur. Biz bu tasarı ile ve 
bu tasanyı müdafaa ederken kamu hizmetleri
nin genel esaslara bağlanmasının mücadelesini 
yapmış geliyoruz ve bunun mücadelesini yapmı-
ya devam edeceğiz. 

Her maslek grupuna veya her Özellik istiyen 
Devlet hizmeti sınıfına özel bir statü, kanun ya

pacaksanız bu takdirde Personel Kanunu kap
samı içerisinde kimler kalacak? İdarecilerin 
ayrı statü istemesi, teknisyenlerin ayrı statü is
temesi, hâkimlerin ayrı statü ve bu statü içeri
sinde geçici olarak kaldıkları zaman dahi ken
dilerine özellik tanınmasını istemesi, üniversite
lerin bunun dışında kalmasını arzu etmesi hep 
bu mücadelenin tezahürüdür. 

Sayın özgüneş dedi ki, el yordamiyle ücret 
kondu bu tasarıda. Bunun böyle olması için bir 
tahsil seviyesi nazarı itibara alınmalı, ruhî ve 
fizikî yıpranma nazan itibara alınmalı, sorum
luluk derecesi nazan itibara alınmalı ve serbest 
piyasadaki rayiç naaan itibara 'alınmalıydı dedi. 
Sayın özgüneş'e şunu arz edeyim ki, ilk üç sı
raca söylediği hususlardan tahsil derecesi... Da
ha dün tümü üzerinde münakaşalar olurken bun
dan şikâyet edildi. Tahsile bağlıyorsunuz diye. 
Tahlil derecesi, ruhî ve fizikî yıpranma, sorum
luluk bu tasarıdaki ücret tesbitinde nazarı iti
bara alınmıştır. Ama, dışardaM rayice göre üc
ret tesbitinde bu ücretin nazan itibara alın
masında hiçbir devletin kârı olamaz ve mümkün 
değildir. 

Özel sektördeki bir şirketin, bir teşekkülün 
bir teknik elemana veya bir iktisatçıya bir ma
liyeciye onbin lira, yirmibin lira aylık verip de 
istihdam ettiği bir vakıadır. Bu aylıklan Devlet 
veremez. Ve onlarla yanşa çıkamaz, özel 
sektörde de her teknisyene veriüimez. Teknis
yenler içerisinde şu veya bu evsafta olanına 
verilir. 

Sayın Topaloğlu, bu meseleyi yalnız para 
meselesi olarak kabul etmiyoruz dedi. G-ayet 
tabiî ücrettin de önemi vardır ama; yalnız, pa
ra meselesi olarak kabul etmiyoruz dedi. Sayın 
Komfoyon Sözcüsü bundan muradın ne olduğu
nu burada ve Komisyondaki müzakereler sıra
sında anlattı. Bu para meselesi de nedir diye 
söylediği zaman, bu fikri müdafaa eden tetm-
silciniaı ne söylediğimi burada anlattı. Muhte
rem arkadaşlarımın bu sözlere dikkat etmiş ol
duğunda şüphe etmediğim için bunlara yeni
den temas etmiyorum. 

Yalnız bir konu var, buraya getMldi. Ya
bancı şirketlere proje yaptırma meselesi. Bunu 
tavzih etmek lâzımdır. 

Değerli senatörler, Devletin yatınmlan, ka
mu yatırımlan ne şekilde yapılacağı, Devletlin 
bunu kime yaptıracağı, projesini kime yaptıra-
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cağı 2490 sayılı kanunda gösterilmiştir. 1930 
larda, 1940 larda mer'i olan bu kanun o tarih
ten bu yana tatbik edilegelmıektedir. O kanun
da yabancı firma yerli firma tefrifei yoktur. O 
kanuna göre ihaleye çıkarırsınız, ihaleye işti
rak edenler içerisinde en müsait teklifi kiıin 
verirse ona ihale edersinle. Türkiye'nin beynel
milel, milletlerarası temasları vardır, milletler
arası topluluklarla temasları vardır. Örneğin, 
OECD ile OECD devletlerine böyle ihalelerde 
yabancı ve yerli» firma tefriki yapılmaması ve 
bu tefriki yapan hükümler varsa bunların kal
dırılması telkin edilmişltir. Türkiye, bu müza
kerelerde daima az gelişmiş memleketler için bu 
tefrikti yapılması lâzımgeldiği fikrini savunmuş
tur ve 2490 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sını öngören bir tasarı hazırlanmıştır, o tasarı
da bu tefrik yapılmıştır. Yerli firmalar lehine 
birçok hükümler vazedümiştic. Binaenaleyh tek
nik elemanlara şu veya bu şekilde baskılar ya
pılıp, yabancı firmalara projelerin yaptırılma
sına doğru kayılıyor ve şuurlu olarak bu tara
fa gidiliyor, tarzında bir fikir varsa bu fitkrin 
değiştirilmesi lâzımgeldiğini, hatalı ve yanlış 
olduğunu burada msllelt kürsüsünden beyan 
ediyoruz. 

Dedim ki, özellikleri olan bir sınıftır. Haki
katen teknik elemanlar memleketimizde kıy
metli, seçkin bir kadrodur, değerlri bir kadro 
teşkil ederler ve hiçbir memleket teknik ele
manların hizmetinden vazgeçemez. O hizmetten 
sarfınazar edemez; bilhassa kalkınma halinde 
olan memleketlerde teknik elemanların o mem-
leketift kalkınmasındaki katkıları çok büyüktür 
ve belki de kalkınmanın büyük yükü onların 
omuzlarındadır. Bunları söylüyorsunuz da niye 
bir özellik tanımıyorsunuz, diye bir sual sorula
bilir. Arz ettim, ayrı bir teknik hizmetler sınıfı 
ihdas edilmiştir. Bu hizmetlere, Sayın Özgüneş 
söyledi, ruhî ve fizikî yıpranmayı nazarı iiiba-
ra almıyorsunuz diye. Bilakis ayrı bir madde 
vardır. O maddede işgüçlüğü yâni o iş zor i&e, 
madende çalışılıyor ise, şantiyede çalışılıyor ise 
iş güçlüğü, iş riski, tehlikeli işlerde çalışılıyor
sa, maden ocağında çalışma gifri ve sağlık hiz
metlerinde röntgen cihazının karşısında sıhha
te münafi bir hizmette çalışmak gibi iş riski, 
tedarik güçlüğü zamanının verilmesini derpiş 
eden madde vardır ve bu madde daha ziyade 
teknik elemanlar için, teknik hizmetler için 
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vaz'edilmişti??. Böyle olunca tümü üzerinde de 
arz ettiğim gibi şuraya gelip dayanıyor. Efen
dim kaç lira alacağım? Bugün kaç Mra alıyor
duk, bu tasarı kanunlaştıktan sonra kaç lira 
alacağız Yapılan mukayeseler ücrete göre, ma
aşa göre, demin arz ettiğim fazla çalışma üc
reti!, iç güçlüğü iş riski ve tedarik güçlüğü 
maddeleri göz önünde bulundurulmaksızın on
lara göre verilecek ilâve tediyeler göz önünde 
bulundurulmaksızın sadece maaşa göre yapılan 
bir mukayesedir. Eğer şu tasarıya bir cetvel 
merbut olsa da teknik hizmetlerde filân filân 
görevlere şu kadar miktarda işgüçlüğü şu ka
dar Ir-a tedarik güçlüğü, şu kadar lira iş riski 
zammı ver:7ir. Şu mıntakalarda da şu kadar lira 
mahrumiyet zammı alınır, mahrumiyet zammı 
da var diye bir cetvel eklenmiş olsa o zaman 
zannediyorum ki, yüksek mühendlislerimizlnı bil
hassa yüksek inşaat ve makiıma mühendislerimi
zin buna hiçbir itirazları olmıyacak. Evet bura
da bir müphemiyet vardır, ama zaruri olarak 
vardır, bilâhara tatbikatta tesbit edilecek olan 
kanunun yürürlüğe girdikten sonra tesbit edi
lecek olan bir husustur. Bu sebeple bir müphe
miyet vardır. Onun için diyorum M, bunun tat
bikatını beklemek lâzımgelir, tatbikatı görül
dükten sonra Krz inanıyoruz ki yüksek mühen
dislerimizin de bir itirazı kalmıyacaktır. 

Arz ettiğim sebeplere dayanarak önergeye 
katılmadığımızı beyan eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı teşekkür 
ederim. 

Muhterem senatörler, Sayın Dener bir em
riniz mi var? 

HAYRJ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde zatıâlinize 
söz verme imkânına mâlik değilim efendim. 

Lehte ve aleyhte konuşmalar yapıldı, ko
misyon ve Bakan konuştu, içtüzük hükmü gere
ğince bundan sonra konuşmak imkânı yoktur. 
Özür dilerim, efendim 

Muhterem senatörler ; önerge okundu sayın 
komisyon ve sayın Hükümet önergeye katılma
dıklarını ifade ettiler. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 
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Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinin (A) fıkrası aşağıda
ki şekilde değrçtirtilmiştir : 

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve 
bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını gö
revlerin gerektirdiğıi niteliklere ve mesleklere 
göre sınıflara ayırmaktadır. 

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

Madde 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğ:i]itirilmiştl'r : 

Madde 4. — Bu kanunda geçen : 

Devlet memuru : 
A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
lere devajmlı vazife görmek üzere atanan genel 
ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, 
Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri bütçelerin
den aylık alan kâşileri, 

Sözleşmeli personel : 
B) «Sözleşmeli personel» deyimi, özel bir 

mesleik bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici inlerde ve zaruri hallere münhasır olmak 
üzere, kanunlarla verilen yetkiye ve Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşle
rine dayanılarak Bakanlar Kurulunca sözleşme
li olarak çalıştırılmalarına karar verilen kim
seleri', 

İsçiler: 
C) iş kanunları ile 274 sayılı Sendikalar 

Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına göre 
işçi sayılan ve bu kanun hükümlerine tabi ol-
mıyan kişileri, 

ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge oldu
ğundan madde üzerinde müzakere açıyorum : 
Söz ktiyen sayın üye...? Yok. Önergeleri oku
tuyorum efendim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiıitirilme-
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanun kapsamı dışında kalan kamu persone

linin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısının 
3 ncü maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanu
nun 4 ncü nıaddesinkı (B) fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini saygılarımla teklif 
©derim. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
içel 

Lütf j Bilgen 

«S5zleşmel:i personel : 
B) «Sözleşmeli personel» yedimi, yurtta ya-

pılamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç göste
ren belirli istisnai görevlerde kurumların bu 
kanunlardaki esaslara uygun olarak, görev ka-
nıınlariyle alacakları yetkiye dayanılarak, ge
çici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri,» 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 3 ncü 

maddesinin sözleşmeli personelin (B) fıkrasın
daki birinci satırın sonunda «geçici» kelimesin
den sonra «gerekirse daimi» kelimelerinin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; Sayın 
Bilgenin önergesini müzakere ediyoruz, önerge 
üzerinde, Sayın Bilgen izah etmek üzere buyu
run. 

LÜTFİ BİLGİN (içel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, bu madde, bu kanun hükümete 
zaten geniş yetkiler vermektedir. Burada sözleş
meli personelden kastı, bu kanunun aslı olan 
657 sayılı Kanunun kökünde şöyle düşünüyor
du. Türkiye'de yetişme imkânı olmıyan branş
larda, dış memleketlerde yetişmiş olan atom 
âlimi ve sair kimselerin tatmin edilmesiydi. 
Esas maksat, düşünce bu idi. Fakat burada 
genişletildi. Nitelikleri de pek belli değil, ol
dukça muğlak ve çok geniş tutuluyor, suiisti
male çok müsaidolduğu için ben bir önerge ver
dim, o bakımdan aslında yurtta yapılamıyan 
özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren belirli 
istisnai görevlerde ancak bu tatbik edilmelidir. 
Dış memleketlerde bin dolar, 2 - 3 - 5 bin dolar 
ücretle çalışan kimseler var, eğer bunları biz ge-
tireceksek çok yüksek ücret vermemiz gerekir. 
İcabında getireceğiz ama, Türkiye'de her hangi 
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bir tahsili yapan, herhangi bir doktorayı yapan 
bir kimseye de yüksek para verebilmek için bu 
kapıdan girilmesin diye ben bu teklifte bulun
dum. Maksat Hükümetin elini kolunu bağla
mak değil, hükümeti birtakım tazyiklerden kur
tarmaktır. Hükümette bu tazyiklerden kurtulur 
ve rahat çalışır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz, 
efendim? Buyurun Sayın Komisyon sözcüsü. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 4 ncü maddenin (B) 
fıkrası hakkında sözleşmeli personel için Sayın 
Bilgen tarafından verilmiş bulunan önergede 
hükümete geniş yetkiler verildiği ve suiistimale 
müsait bir tedvin kokusu bulunduğu noktaı na
zarına istinadedilmek suretiyle münhasıran Tür
kiye'de yetişmiyen bâzı istisnai personele uy
gulanması bakımından bir değişiklik teklif 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; (B) fıkrasında yer al
mış bulunan unsurlar dikkatle tetkik edildiği 
takdirde görülecektir ki, Hükümet sözleşmeli 
personeli ancak nadir hallerde müstesna görev
ler için ve kısa vadeli periyotlarda kullanmak 
durumundadır. Bunun millî hudutlar içinde ve 
Türk olanlar dısmda veyahut Türkiye'de yetiş
mesi mümkün olmıyan, formasyonu itibariyle 
ancak yabancı ülkelerde yetişen kimselere inhi
sar ettirilmesi gibi bir kayıt ve şartın burada 
yer alması doğru değildir. Çünkü Türkiye gibi 
birçok problemleri olan ve halli zaruri işlerin 
gereken hallerde sözleşmeli personelle de tedvir 
edilmesi şart ve lâzım olduğu içindir ki Tür
kiye'de olsun veyahutta yabancı ülkelerde olsun 
yetişmiş, güzide ve mahdut personel için ancak 
tahdidi bir şekilde ve zamanla kayıtlı olarak 
kullanılması mümkündür. Komisyon olarak bu 
bakımdan önergeye katılmadığımızı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata-
yurt. Hükümet?.. Katılmıyor. Muhterem sena
törler; sayın komisyon, sayın hükümet öner
geye katılmıyorlar. Okunan önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
önerge reddedilmiştir, efendim. 
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ikinci önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum üyesi Edip Somunoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Sayın Somunoğlu önergenizi izah 
edeceksiniz, buyurunuz. Bilâhara Sayın Özer 
zatıâlinize söz vereceğim. Lehte aleyhte... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Aleyhte söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege Sayın Özer size ta
kaddüm etti. 

Buyurun Sayın Somunoğlu. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Bu ka

nunun üçüncü maddesinde «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir» deniyor. Bunun bir (A) fıkrası var, 
bir de (B) fıkrası var. Benim önergem (B) fık
rası üzerindedir. «Sözleşmeli personel deyimi, 
özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerde ve zaruri hallere mün
hasır olmak üzere, kanunlarla verilen yetkiye, 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi
nin görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu...» 
şeklinde devam ediyor. Bu daha evvelki kanun
larda da vardı. Türkiye içinde ve bilhassa Tür
kiye dışındaki ihtisas sahiplerine veriliyordu. 
Türkiye'de bunun mütehassısı yoktur, dışardan 
getirmek mecburiyeti vardır, dışardan gelecek 
bu şekildeki bir teknik eleman da bizim memur 
statüsüne giremiyecektir. Binaenaleyh, sözleş
me yapılacak, sözleşmeli olarak çalıştırılacak
tır. Buradaki açıklamalarda «yerli» ve «yaban
cı» kelimelerinden «yabancı» kelimesi kaldırıl
mış. Son derece isabet var. Yerli ve yabancı. 
Benim kastım tamamen Sayın Bilgen arkadaşı
mızın mütalâasının karşısında bir mütalâa ve 
müdafaadır. 

Biraz önce birinci maddede teknik eleman 
üzerinde çok duruldu. Teknik elemandan mak
sat, bunların azlığı ve nedreti dolayısiyle daha 
başka bir statü tatbik etmek ve birinci madde 
kapsamı dışında bırakmak, ayrı bir kanun ted
vin etmektir. Burada mukaveleli olarak hekim 
bilhassa, yüksek mühendis ve mühendis, diğer 
teknik elemana raci değil teklifim. Çünkü arz 
ve talep kaidesi var. Bu kanun hakikaten çok 
yerinde ve g-üzel tedvin edilmiş. Eskiden bir 
memur veya bir hizmetli senelerce her hangi bir 
şekilde terfii, terfihi mümkün olmadığı halde 
bu kanunla hepsi yerine geliyor. Fakat bugün 
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hekim ve teknik elemandan mühendis bulama
maktayız. Arz ve talep kaidesindendir. Binaen
aleyh, buna karşı sözleşmeli olarak personeli 
geçici veya sürekli olarak ki önergemdeki ge
çici kelimesini de kaldırıp devamlı ihtiyaç gös
teren işlerde - diğer tarafı devam ediyor Mali
ye Bakanlığının mütalâası, Devlet Personel 
Dairesinin görüşlerine dayanılarak Bakanlar 
Kurulu kararı ile... diye devam eder. 

Bugün sosyalleştirme bölgesine yatırılan 
milyonlar heder olmaktadır. Ve gidilmemekte
dir. Daha önce de bugün bu kanunla verilen 
para imkânı o gün verilmiş olduğu halde yine 
gitmemişti. Sebebi, hariçte, memleket haricinde 
veya memleketin diğer köşelerinde kendisine 
daha uygun, kendisini refaha kavuşturacak, da
ha iyi vasatta çalışmakta. Onun için bu yerlere 
mukaveleli personel kullanılır, İlerde birçok 
tıp fakülteleri açılır, nasıl ki yalnız teknik üni
versite varken buna diğer başka mektepler ilâ
ve edildi, özeller de var. Bu ihtiyaç giderildik
çe, yani personel arttıkça buna da ihtiyaç kal-
mıyacaktır. 

BAŞKAN — Saym Somunoğlu iki dakika
nız var hatırlatıyorum efendim. Görüşme müd
detiniz on dakikadır ve iki dakikanız olduğunu 
hatırlatıyorum efendim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Peki te
şekkür ederim, bitiyor efendim. Onun için bu 
«geçici» kelimesinden sonra bir «daimî» «sü
rekli» kelimelerinden birinin konması veya sa
dece, «geçici» kelimesinin kaldırılması suretiyle 
tesbit edilir de mukaveleli personel kullanıldığı 
takdirde uzak yerlere, halkın büyük ihtiyacı 
olan hekim ve diğer elemanlardan yüksek mü
hendise bu şekilde icabettiği takdirde kullanı
lırsa çok yerinde olur ve bugün oralardaki boş 
hastaneler için büyük fayda sağlar. Bugün 
Van'daki Nafıa Müdürü bir teknik okuldan 
mezundur ve bu sekiz, dokuz tane idi gittikçe 
sayıları azaltılıyor. İste bu gibi yerlere bunlar 
yollanabilecek. Meselâ Keban Barajında ihtisas 
yapmış, doktora yapmış elemanlar istihdamı 
mezuubahistir. Buraya mukaveleli olarak gön-
d rmek gerekebilir. Mahrumiyet zammı falan 
vermek kâfi gelmiyor. Hakikaten bunlar da dü
şünülmüş, sınıf ayrılmış. Bunun için Maliye Ve
kâletine Devlet Personel Dairesine ve emeği 

geçen uzmanlara müteşekkiriz. Cidden büyülk 
emek verilmiş, fakat bulunamıyan personel için 
bir şey düşünülmemiş. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitiriniz 
efendim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. Bu arada tasarıda bir sınıfa 
zam yapılmış ve bir rahle açılmıştır. Onu ta
kip edecektir başkaları ve bir faydası da olmı-
yacaktır. Bundan sonra da diğer memurlara 
olacak her hangi bir zammın aleyhindeyim. Yal
nız sözlemeli personelin kullanılmasının yerin
de olacağı kanaatindeyim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somun
oğlu. Sayın Melen Lehte mi konuşacaksınız 
efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Özer önce lehte söz istiyen üyeye söz 

verilir, sonra aleyhte söz istiyene söz verilir, 
merak buyurmayınız daha evvel tesbit etmiş du
rumdayım efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, bu 
önergenin şu sebeple lehindeyim. Bildiğiniz gi
bi personel rejimlerinde, Devlet personeli sistem
lerinde umumiyetle iki sistem mevcuttur. Bi
rincisi iş esası, yani hizmelerin esas alınması, 
her hizmete bir değer biçilmesi, hizmetin gerek
tirdiği zahmete şuna buna ve saire. Ve ücreti
nin ona göre tesbiti. 

İkincisi de kariyer sistemi dediğimiz ve bu
gün mülhem olduğumuz ki, bu tasarıda tam ka
riyer sis'temi değil şüphesiz ama yine kariyer 
sistemi olarak mülhem olduğumuz - kariyer sis
temi var. 

İşe göre değer ^içilmesi sistemini tatbik ede
bilseydik, belki bugün böyle bir takrire ihti
yaç olmıyacaktı. Ama kabul ediyorum ki, zor
dur. Türkiye böyle bir rejime intibak ede
mez. Bu Amerikalıların ve kısmen Anglo-sak-
sonlıarın sistemidir. Kısmen de sosyalist mem
leketlerin sistemidir. Ben Rusya'da bunu gör
düm. Faraza bir garson için yerinde terfi yok, 
yerinde eskime yoik, eskime zammı yok. Bir 
garson, garsonluk için ücret bareminde ne tes
bit edilmişşse 50 sene dahi kalsa onu alıyor. 
Daha fazla bir ücret alabilmesi için başka bir 
hİ2meite geçmesi lâzımdır. Bu ayrı bir sistemdir, 
biz intibak edemeyiz. 
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Şimdi biz muMerem arkadaşlar bu sisteme 
gelirken, hiç şüphesiz ücretin âdil olmasını esas 
tutuyoruz. Âdil olması, geçimini sağlıyacak, az 
çok bir hayat standardı sağlıyacak bir ücret 
her derecedeki memura verilmelidir. Bunun 
yanı başında eşidolmasını istiyoruz. Birkaç 
prensip üzerinde duruyoruz. Bizim 657 sayılı 
Beersonel Kanunumuz esas itibariyle bu eşit 
ücret üzerinde durmuştur. Esiıt ücret denince, 
eşit ücreti tesbit edince, eşit ücret hem perso
nelin Devlet içindeki ve dışında çalışma hayıa-
tnıda bir eşitlik, yakınlık sağlamaktır ve bem 
de Devlet memurları arasında hizmetin mahiye
tine göre eşit işe eşit hizmet prensibini gerçek
leştirmektir. Binaenaleyh Sayın Maliye Bakanı 
dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur, 
Devlet memuru dışarıda verilen kadar alamaz. 
Belki mübalâğa edilirse yoktur ama umumi
yetle personel rejimlerinin tesbit inde bu nazara 
alınır. Bir arz ve talep meselesidir bilhassa bâ
zı meslekler için. Dışarıda mühendise on bin 
lira aylık veriliyor, piyasası bu miktar ise, 
siz bunu üçbıin liraya çalıştıramazsınız; bırakır 
gider. Nihayet insanların da bir fedakârlık had
di vardır. Binaenaleyh, bar emlerinizi tesbit 
ederken bunu nazara almaya mecbursunuz. Biz 
getirdiğimiz sistemde bunu yapmamışız. Sınıf
landırma maddesinde mâruzâtta bulunacağım. 

Göreceksiniz sınıflandırmışız, teknik per
sonel demişiz. Ama farklı bir muamele yap
mamışız ki, Genel idare hizmetleri ile teknik 
hizmetleri şahadetnameye göre değer biçmi
şiz. Hizmete değer biçmemişiz, şahadatname-
je göre tesbit etmişiz. Genel İdarede de öyle
dir, yüksek okuldan mezun olan şurada başlar 
burada biter. Fark yoktur, belli bir fark yok
tur. Varsa bile bu fark çok ciiz'idir. Bu birşey 
halletmez. Şahadetnameyi esas tutmuşuz, hiz
metin mahiyetini değil. Binaenaleyh, bu yürü
mez. ister istemez, bir suples vermeye mecbu
ruz, getirdiğimiz sistemin gayet sıkı olması fa
kat ihtiyaca uymaması sebebiyle. Bir suples 
vermeye mecburuz. Birinci maddede Sayın öz-
güneş'in teklifi bu zaruretten doğmuştur. Ve 
yarın göreceksiniz birçok kanunlar gelecek, 
vaktiyle de vardı; bir müessese kurulurken ba
rem sisteminin fijit kaidelerinden kurtulmak 
için gelen kanunda 3656, 3859 sayılı Kanuna 
tabi değil, diye maddeler konurdu, Damga Res
mine tabi değil, Divanı Muhasebat muraka

besine tabi değil, şeklinde standart maddeler 
vardı, bunlar konurdu. Böyle sert rejimlerde, 
suplesi olmıyan hallerde ihtiyaç bizi yarın on
lara götürür. Sayın özgüneş'in bugün redde
dilen teklifi korkarım ki, bir sene sonra, İM 
sene sonra bir başka kanunla, bir başka ka
nun içinde huzurunuza gelecektir, ihtiyaç bi
zi o noktaya götürrüse. Bu sebeple çaresiz, 
sistemi iyi kuramadık, iyi kuramayınca yumu
şaklık vermek lâzımdır. 

Doğu - Anadoluya bununla doktor bulamaz
sanız bir başka tertip düşünmeye mecburuz. 
Devletin vazifesi evvelâ hizmeti yürütmektir. 
Binaenaleyh, benim baremime uymuyor, bu se
beple bulamıyorum diye hizmeti ihmal edemez. 
Sayın arkadaşımızın teklifi aslında bu kanunun 
prensiplerine aykırı düşüyor, ama arz ettiğim 
gibi bu kanun prensipleri iyi vazetmediği için -
ben tümü üzerinde konuşmadım, arkadaşlarım 
konuştu, on dakikaya bunları sığdırmak müm
kün değildir onun için bu fikirleri maddeler
de ortaya koyacağım - Prensipsizliğin mah
zurlarım gidermek için çaresiz bu nevi istis-
nalaar gideecğiz, veyahut da prensipleri düzel-
teecğiz. Faraza teknik personele ben sınıflan
dırma maddesinde ayrı bir statü tatbik edersem 
o zaman mesele kalmaz. Fakat etmezsem bir sup
les vermeye mecburum. Bu sebeple bu takrire 
taraftar oluyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen teşekkür ederim. 
Sayın özer buyurun aleyhte. 

HAMDİ ÖZEK (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; ben burada sadece bu öner
genin kavramı üzerinde duracağım. Ve istica
limde sadece bu noktadandır. Kavramı henüz 
Lesjit edilmemiş olan bir önergenin lehinde ve
ya aleyhinde konuşmanın her halde fuzulî ola
cağını düşünerekten istical gösterdim, Sayın 
Başkanım benim isticalimi mazur görsünler. 

Şimdi şurada «geçici ve gerekirse daimî 
id erde» yani ihtiyaç gösterilen geçici ve ge
rekirse daimî ibaresinin biraz ötesinde zaruri 
hallere münhasır olmak üzere denilmektedir. 
Şimdi, «gerekirse daimî anlamı» nı, «zaruri hal-
lore münhasır» anlamı ifna etmektedir. O hal
de ya «daimî» veyahutta «zarurî haller» bunla
rın ikisinden birini kabul etmek lâzım. Zarurî 
hrJler hiçbir zaman daimîlik ifade edemiyece-
Gİııdsn bu daimî kelimesi ile zaruri haller tezat 
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teşkil ekmekte ve birbirini ifna etmektedir. Bu 
bakımdan önergenin kavramı dahi benim bura
da müspet oy vermeme engel teşkil etmekte
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 

Sayın komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAİK ATAYUET (Uşak) — İki nokta
dan katılmıyoruz Sayın Başkanım; bunlardan 
1 neisi, bu kanunun getirdiği prensiplere aykı
rıdır. İkinci nokta da, Anayasanın 117 nci mad
desinin ilk fıkrası aynen şu hükmü taşımakta
dır: «Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yü
kümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar 
eliyle görülür.» denilmektedir. Burada daimi-
lik kazandırılan bir önergenin yer alması su
retiyle Anayasanın 117 nci maddesinin ilk 
fıkrasına muhalif ve mugayir bir tutum or
taya çıkmış olacaktır, bu sebepten önergeye 
katılmamıza imkân yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın komis

yon sözcüsü. Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Muhterem 
senatörler, sayın komisyon ve sayın Hükümet 
önergeye katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenîer... 
önerge reddedilmiştir. 

3 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenîer... 
3 ncü madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetler
de bulunma yasağı : 

Madde 28. — Devlet memurları Türk Ti
caret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sa
yılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulu
namazlar. Ticari mümessil veya ticari vekil, 
veya kolektif şirketlerde ortak veya ko
mandit şirkette komandite ortak olamazlar. 
Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev ala
mazlar. Devlet memurlarının üyesi oldukları 
yapı ve tüketim kooperatiflerinde yönetim 

ve denetim görevleri ile 25 . 6 . 1965 tarihli 
ve 641 sayılı Kanunun 5 ve 6 nci maddesi, 
8 . 10 . 1968 tarihli ve 1066 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi hükümleri bu yasaklamanın dı
şındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında ka
lan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin 
Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı 
kurumların kuruluş kanunlarına, yoksa bu ka
nuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yö
netmeliklerinde gösterilir. 

Eşleri, reşidolmıyan ve mahcur olan ço
cukları yukardaki fıkralarda gösterilen faa
liyetlerde bulunan Devlet memurları bu du
rumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma 
bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
üzerinde önerge bulunması hasebiyle müzakere 
açıyorum. Madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz isti
yorum. 

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

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; bu maddenin gayesi Devlet memur
larını ticaretten menetmektir. Son derece 
isabetli bir hükümdür. Nitekim tasarının met
ninde bulunan şu hüküm gayet isabetli ola
rak konulmuştur. Ticaret ve sanayi müesse
selerinde Devlet memurları görev alamaz. 
Bu umumi hüküm kanaatimizce çok isabetli
dir. Hiçbir Devlet memuru birtakım özel te
şebbüs veya resmî Devlet sektöründe ticaret 
gayesi bulunan birtakım yerlere kayırılmak 
suretiyle orada birtakım masa altı cilveleş
melerine imkân verilmemelidir. Hele 4 mes
lek grupu var ki, bu meslek gruplarının ti
caretle uzaktan yakından alâkaları olmama
ları lâzımgelir. Bunlar; askerler, hâkimler, 
öğretmenler ve din görevlileri. Her hangi bir 
memlekette bu 4 meslek bilhassa, ticarete bu
laştığı gün memleket çok şey kaybeder. Bun
dan dolayı bu hükmü büyük bir memnuni
yetle karşılıyoruz. 

Ancak; burada bundan sonra bir fıkra ile 
bâzı istisnalar tanınmaya doğru gidilmiştir. 
Bakın şimdi okuyalım : «Yukardaki fıkrada 
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gösterilenler dışında kalan kazanç getirici 
faaliyetlerden hangilerinin Devlet memurları 
tarafından yapılamıyacağı kurumların kuru
luş kanunlarına, yoksa bu kanuna göre hazır
lanacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde 
gösterilir.» Yani demek M, kazanç getiren 
birtakım görevlerde Devlet memurlarının bu
lunabileceği kuruluş kanunlarında gösterilebi
lecek veya yoksa bu kanun hükümlerine uy
gun olarak yönetmelik yapılacak orada göste
rilecek. 

Şimdi arkadaşlarım; daha evvel 788 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesi buna paralel hüküm
ler taşıyor idi. Fakat böyle açık kapılar yü
zünden maalesef bazan cidden utandırıcı mi
sallere rastgelmek mümkün olmaktadır. Bu
rada açıkça bir misali belirtmek zorundayım. 

Araştırma Komisyonu Başkanlığına GriMA 
Genel Müdürlüğünün Ticaret Bakanlığı vası-
tasiyle intikal ettirilen bir yazısına göre : 
«Diyanet işleri Başkan Yardımcısı, Vekili 
dış ticaret uzmanı sıfatiyle GİMA'ya memur 
edilmiştir.» Din görevi nerede, ticaret nerede? 
Hem de dış ticaret uzmanı. Bundan sonra bu
nunla da yetinilmemiiş, bu adam birazcık dış 
harcırah alsın, para kazansın, ıbu arada gtitti-
ği Haccı bedavaya getirsin, diye Lübnan'a, 
Kuveyt'e ve Suudî Arabistan'a dış ticaret araş
maları yaptırmak üzere gönderilmiştir. 

Arkadaşlarım; verdiği raporu okuldum, ay
nen şu yazılı : «Kuveyt zengin bir memleket
tir, Araplarda şu ticaret şirketleri vardır, 
bunlara gönderilecek sebzeler soğuikhava ter
tibatlı kamyonlarla gönderilmelidir.» Yani 
GriMA şu üç meseleyi öğrenebilmek için bir ti
caret uzmanına değil, memlekette bu kadar ik
tisat Fakültesi mezunu var, iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi mezunu var, birhayli tdcaret 
erbabı ve mütehassısı var, bütün bunlar bir ke
nara itilmiş, Diyanet işleri Başkanı Yardım
cısı, Vekili - resmen din görevlisi, fiilen va'za 
çıkan, personele va'zeden bir zat - bu işlere 
memur edilebilmiştir. 

Binaenaleyh bu gibi - tâbirimi mazur görün -
rezaletlerin tekerrür etmemesi için yapılacak 
iş şu ikinöi fıkrayı buradan çıkarmaktır. Bi
naenaleyh ben şimdi bir önerge takdim etmiş 
bulunuyorum, iki kısımdan müteşekkil 1 nci 
kısmı bunun, bu fıkranın esasen haşiv olnıa-

• sı lâzıangelen bu fıkranın birtakım çirkin iş-
I lere yol açabilecek ıolan bu fıkranın metinden 
I çıkarılmasııdrr. 
I ikincisi; eğer mutlaka buraya bir metin 
S konması lazımgelirse, kanaatim odur ki, Dev-
I let memurları ticaret, kazanç hedefi güden 
I hiçbir kurumda görev alamaz, şeklinde katî, 
I sarih bir hükmün konmasıdır. Yani şu idemin 
I anlattığım hususların tekerrür ötmemesinde 
I millî menfaat vardır. Şu parti, bu parti mese-
I leşini bir kenara bırakıp, mlillet menfaatleri-
I ni öne sürmek zorundayız. Din görevlisini ti-
I carete bulaştırır isek, memlekete zarar gelir. 
I Saygılarımla. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özg\\-
neş. Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; arkadaşımız öz-
güneş benim söyliyeceklerimi hemen hemen 

I kelimesi fcelimesnne kürsüden lifade buyurdu
lar. Ben fazla bir şey söyliyecek değilim. 
Zaten buna katılacak başka bir fikir de ola-

I maz. 
I Bizim maksadımız, 2 nci fıkranın bu mad

deden çıkarılmasıdır. Buraya kadar 28 nci 
I maddedeki 1 nci fıkra bir esas fikir getiriyor, 

bu fikir yerindedir, doğrudur. Ama 2 nci fik-
I ra ile kaideye bir istisna getirilmek isteniyor. 

Bu istisna bir suiistimal kapısı olur ve bunu 
I böyle görüyoruz. Bâzı memurları doyurma ve 

bâzı memurları diledikleri gibi istihdam et-
I me ve kendilerine sıkı sıkıya bağlama arzusun-
I dan ileri geldiği anlaşılıyor. Binaenaleyh fık-
I ra özgümeş'in de dediği gibi haşivdir. Tasarı-
I dan çıkarılması gerekir. 
I Saygılarımla. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden. 
I Sayın Demir Yüce, buyurunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
I Sayın Başkan, sayın senatörler; bu maddenin 
I ikinci fıkrasının bir haşiv olduğu ve metinden 
I çıkarılması icabettiği Sayın özgüneş ve S&ym 
I özden tarafından beyan edildi. Serd edilmiş 
I olan fikirler fevkalâde doğrudur. Ve Devlet 
I memurluğu yapmakta olan kişilerin ticaretle 
I iştigal eden, şaibeler altında bulunmaları ne-
I ticesini doğuran ve hakikaten birtakım men-
j faat işleri içerisine girmelerine mâni olan hü-
I kümler doğrudur. Ve bunların daha ağırları-
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nın da getirilmesi lâzımıdır. Yalnız bu madde
yi dikkatle okuduğumuz takdirde, bu madde 
Ibirinci fıkrada iserd edilmiş olanlardan unutu
lanlar varsa, (bunların daha ziyadelerinin de 
özel kanunlarına görev ve çalışma yönetmelik
lerine konmasını âmirdir. Yani bu fıkranın 
çıkarılması ıdeğil, burada kalması ve Sayın 
özden ile Sayn özgüneş faı fikirlerini daha zi
yade takviye edecek niteliktedir. Şayet ka
nun burada yukardaki fıkrada gösterilenler 
dışında kalan, kazanç getirici faaliyetlerden 
hangilerinin, yani tadadedilenlerden gayrileri
nin Devlet memurları tarafından yapılacağını 
deseydi, özden ile özgüneş'in slöylemiş olduk
ları husus doğru olurdu. Burada yapılaımıyaca-
ğını demekle 1 nci fıkrada unutulmuş olanlar 
var ise, özel kanunlarında ve çalışma, ve gö
rev yönetmeliklerinde onlar da (gösterilsin, me
sele daha da takviye edilsin, kıskıvrak bağ
lansın hükmünü getirtdiği kanaatindeyim. 

Binaenaleyh bu fıkranın kalmasının daha 
faydalı (olacağını arz eder, hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir 
Yüce. Madde üzerinde ısöz istiyen sayın üye? 

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

BAŞKAN — Takrirler okunacak sayın Ba
kan, takrirlerde nasıl olsa söz sahibisiniz efen
dim. 

ıSöz istiyen sayın üye? Yok. önergeleri oku
tuyorum efendim. 

Başkanlığa 
4 ncü madde içindeki 28 nci maddenin ikin

ci fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem özden,. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1462 sıra sayılı kanun tasarısının 4 ncü 

maddesinin, (28 nci maddeyi değiştiren kıs
mın) ikinci fıkrasının metinden çıkarılarak 
aşağıdaki metnin tasarıya ilâvesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

«Devlet memurları, kazanç gayesi (güden 
kurumlarda hiçbir görev alamazlar.» 

I BAŞKAN — Muhterem, senatörler, Sayın öz
denin önergesi ile Sayın özgüneş'in önergesinin 
birinci fıkrası birbirinin aynı bulunması hase
biyle iki önergeyi bir arada müzakere ediyorum. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı?.. Sayın Ağanoğlu, aleyhte söz istiyorsunuz. 
Buyurun efendim. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, bu ikinci fıkranın 
kesin olarak metinden çıkarılması, kaldırılması 

I halen yürürlükte olan bir kısım kanunlarla Dev-
I let memuru olduğu halde kazanç getirir çalış

malar yapan bir kısım kamu hizmetlilerinin ta
mamen bu hizmetlerden menedilmesini gerekti
rir. Bu bakımdan doğru olmaz. Bir misâl ola-

I rak arz edeyim. Full - time çalışan hastanelerde, 
döner sermaye ile çalışan hastanelerde hekimler, 
döner sermaye hesabına yaptıkları hizmetlerden 
hisse alırlar. Kanunen bunu tanımışızdır. Eğer 
kesinlikle kazanç getirir hiçbir mesai yapamaz 
dersek yüzlerce hekimi halen yapmakta olduk
ları fazla mesaiden temin etmiş oldukları ka
zançlardan mahrum edeceğiz. Bu mevcut sis
temde birtakım, sarsıntılar yaratacaktır. Bina
enaleyh, metnin kalması ve yönetmeliklerle dü
zene konması ve devam, etmesi gerekir. Bu kanı 
ile önergelere katılamadığımı arz ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağanoğ
lu. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz?.. Katıl
mıyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Sayın 
Maliye Bakanı, siz katılıyor musunuz?... Söz 
istiyorsunuz. Buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakanın konuşmasının sonun-

I da sorum var efendim. 

BAŞKAN — Saym Özgüneş, umumi müza
kere bulunmaması hasebiyle soru sormak imkâ
nı mevcut değildir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu üye) — Yani, 
bakanlara soru sormıyacak mıyız? 

BAŞKAN — Maddelerin umumi müsakere-
I sinde şüphesiz ki soracaksınız. Yalnız önerge

ler müzakere edilirken katılıp katılmadığı husus
larını Sayın Bakan burada beyan edecekler ve 
bunda müzakere açmış bulunmuyoruz; yalnız 

I niçin katılmadıklarını ifade ediyorlar. Muhte-
I rem önerge sahipleri de ne için bu önergeyi ver-
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diklerine dair izahta bulunmuş durumdadırlar. 
Bu suretle Heyeti Umumiye aydınlanmıştır. O 
sebepten müzakereyi daha fasla uzatmanın im
kânına Riyaset sahip değildir efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Kana
atinizin içtüzüğe aykırı olduğu kanaatindeyim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mümkündür. Yalnız, kanaatim 
budur. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAK AHİ MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; bu madde ile ilgili müzakerenin Diya
net işleri Beis Muavininin durumuna kadar 
gidip gitmiyeceğini ve benim konuşmamdan 
sonra Sayın özgüneş'in yine bir tereddütü kalıp 
kalmıyacağını ve sual sorma ihtiyacında olup 
olmıyacağını bilmiyorum. Ancak, Sayın, Ah
met Demir Yüce arkadaşımız burada söyledi; 
bu fıkra yasağı şiddetlendirici mahiyettedir. 
Okunacak olursa yukarıdaki fıkrada gösterilen
ler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden 
hangilerinin devlet memurları tarafından yapı-
lamıyacağı da kurumların kuruluş kanunların
da ve kuruluş kanunlarında yoksa bu kanuna 
göre yeniden tasrih edilecek. 28 nci maddede: 
«Şu işleri yapamıyacaksmız» diyor ama, bu iş
lerden gayri şunları şunları da yapamazlar de
nilebilmek için bu fıkra getirilmiştir. 

Bundan başka bir de elimizdeki metnin 
32 nci sayfasında ikinci görev verilecek memur
lar ve görevleri; yani ikinci madde yasağını il
gilendiren bir madde vardır M, Sayın özgüneş'
in tereddütlerini bu madde tamamiyle gideri
yor zannediyorum. Madde şöyle: «Bu kanuna 
tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına 
esas görevlerinin yanında; 

1. — özel kanunlarla ve bu kanunlarla veri
len yetkiye istinaden bu kurumların personeli
ne gördürülmesi öngörülen hizmetler ücretsiz 
olarak; meslekî bilgisi ile ilgisi 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 ve bu kanunun kapsamı dışında 
kalanların tabiplikleri, diş tabiplikleri, kimya
gerlikleri, veterinerlikleri ücret karşılığında; 

B) Bulundukları yerlerde ilçe, bucak ve
ya zaruret halinde illerde belediyelerin teknik 
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hizmet kadrolarının yüksek mühendis ve mü
hendislikleri, yüksek mimar ve mimarlıkları üc
ret karşılığında ikinci görev olarak verilebilir. 

Demek M,; esas itibariyle ikinci görev yasa
ğı vardır. Şu birinci fıkrada; «özel kanunlarla 
veya bu kanunlarla verilen yetkiye istinaden bu 
kanunların personeline gördürülmesi öngörülen 
hizmetler ücretsiz olarak...» şu hizmetler dahi 
özel kanunda bir devlet memuruna bir başka 
yerde bir vazife veriliyorsa o hizmeti dahi üc
retsiz gördürülür diye fıkra vardır. Sonra ge
len ikinci fıkranın (A) ve (B) bentleri sadece 
tabiplik gibi veterinerlik gibi zaruri hizmetler
de ücret karşılığında ek görev verilmesini, baş
ka, hizmet verilmesini kabul etmektedir. Bu ta
sarının 40 nci ve kanunun da 88 nci maddesine 
göre artık bir başka yerde ücretli olarak bir 
Devlet memurunun vazife görmesi mümkün ol-
mıyac-iktır. Bu itibarla önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Lütfen ayrılmayınız.. 

Muhterem senatörler, içtüzüğümüzün men 
etmediği ve fakat meskût bırakmış olduğu hu
suslarda teamül yaratmak ve karar almak yet
kisi Yüce Senatonundur. Biraz evvel Sayın öz-
güneş Sayın Bakanın konuşması esnasında, tat
min olunmazsam sual sormak isterim diye bir 
talep** bnlıınmuştu. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Hayır 
yanlış Sayın Başkanım. Bakınız düzelteyim. 
öyle demedim. Sayın Bakanın konuşmasından 
sonra soru soracağım, dedim. Tatmin olmazsam 
değil, mutlaka soracağım. Bakan ne derse desin 
soracağım, öyle dedim. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, zatıâlinizin bu 
talebi üzerine biz bu taleple mukayyet olmıya-
rak ve fakat umumi bir kaide tesis etmek üze
re Heyeti Umumiyeden bir karar talebedeceğim. 
Onun için bu izahatı yapmakta bulunmaktayım. 

Önergelerin müzakeresinde Sayın Hükümet 
önergelere... 

EKBEM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak
kında bir karar alacaksanız müzakere açmaya 
mecbursunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
söz isterim efendim. 

BAŞKAN — önergelere hangi sebepten ka
tılmadıklarını izah ettikleri esnada muhterem 
senatörlerin sual sormak haklarının mevcudo-
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lup olmadığı hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Bu teklifim üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı? Sayın Gündoğan, lehte mi, aleyhte mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Aleyh
te. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz otu
runuz. Sayın özgüneş, lehte mi aleyhte mi. Söz 
istiyorsunuz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Tutu
munuzun aleyhinde. 

BAŞKAN — Tutumum başka. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sizin 

beyanlarınızın aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım... 
VEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu ka-

darcık meseleye bu olur mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hakika
ten bu kadarcık mesele için kürsüde müzakereye 
katılmaya vehlei ülâda insanın gönlü razı olmu
yor. Ama öyle bir mesele M; görüşmeleri kendi
sine uyarak yaptığımız içtüzüğün 78 nci madde
si bedahat haline getirmiş ve kaide olarak dü
zenlemiş iken, Sayın Başkamn nasıl bir anlayış 
ile kanunların müzakeresi sırasında soru sorma
yı meneden bir durumun var olduğunu ve bu 
durumun kaldırılması için, ya da böyle bir dü
zenleme olmadığı kanısı ile Genel Kurulun oyu 
ile bu hallerde ne yapılacağını saptamaya kal
kışması kanaatimizce bir bedahati oya sunmak, 
ya da tekrar müzakereye koymak anlamınadır. 
O bakımdan söz aldık. Yoksa başka bir maksa
dımız yok. 

Şimdi içtüzüğümüzün 78 nci maddesini ay
nen okuyorum : 

«Her üye bir kanunun görüşülmesi sırasında 
Hükümete veya komisyon sözcüsüne sorular 
yöneltebilir. Yeterlik önergesi verilmeden önce 
yöneltilen sorular cevaplandırılmadan bu önerge 
oya konulamaz.» 

Kanaatimizce, bu madde gayet geniştir. Kap
samı itibariyle, şümulü itibariyle kapsamlı ve 
şümullü bir maddedir. Bir kanunun müzakeresi 
esnasında sorulacak soruların kimlere yöneltile
bileceğini ve nasıl yöneltileceğini ifade etmekte
dir. Hal böyle olunca; şimdi Sayın Başkanın bu 
yaptığımız müzakereyi bir kanun müzakeresi 
saymaması, aldığımız kararlarla verilen önrege-

kr üzerine müzakere olduğunu; binaenaleyh, bu
rada böyle bir karar alındıktan sonra değiştirge 
önergelerinin taallûk etitği maddelerin kanun 
müz?.keresi olmadığını kabul etmesi ve soru sor
mak istiyen senatöre de nasıl bir muamele uy
gulanacağını bilmediğini ileri sürmesi lâzımgelir. 
Kanaatimce hiç Genel Kurul oyuna ihtiyaç yok
tur. Bir kanun müzakere ediyoruz, 78 nci mad
dede kanun müzakeresi sırasında soruların nasıl 
yöneltileceği yazıyor. Bir anlaşmazlık yoktur, 
bir ihtilâf yoktur. Başkaca bir muameleye lü
zum yoktur kanısındayım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ikazınıza te
şekkür ederim. Sayın özgüneş, buyurun sorunu
zu sorunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Tutu
munuz hakkında konuşmak istiyorum. Tutumu
nuzun aleyhinde, içtüzüğe uymadığı için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, benim tutumum 
hakkında istediğiniz zaman konuşabilirsiniz. So
runuzu lütfen sorunuz. Ondan sonra benim tu
tumum hakkında konusunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tbaiî üye) 
lam baki. Sayın Bakan yoklar. 

Hak-

BAŞKAN — Vaktimizi boş geçirmiyelim. Bu
yurunuz benim tutumum hakkında konuşunuz 
Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
burada bir memleket görevi yapıyoruz. Şu kanu
nun hiçbir maddesinde ne lehimizde ne de aley
himizde hiçbir madde yok. Böyle olmasına rağ
men sadece memleketin hayrına bir kanun çık
sın diye istedik. Evvelâ sözümüz 10 dakikaya in
dirildi. Bundan sonra yeterlik önergesi getiril
di, tümü üzerinde konuşma hakkımız kısıtlandı. 
Bundan sonra geldik, önerge verdik, önerge üze
rinde konuşacağız, Sayın Bakana soru soraca
ğız. Cidden kibar bir zat olan Sayın Bakanı, da
ha önergeler konuşulurken kürsüye kadar zah
met ettirmiyeyim diye nasıl olsa kendisi cevap 
vereceklerdir o zaman sorarım dedim ve daha 
Sayın Bakan konuşmaya başlamadan da her 
hangi bir şekilde sorum şu veya bu şekilde ön
lenmesin diye kalktım söyledim. Bundan sonra 
cidden daima doğruluğuna inandığım, kibarlığı
na inandığım Sayın Bakanım, sözlerimi biraz da 
değişik anlıyarak, Sayın Bakan konuştuktan 

— 99 — 



0. Senatosu B : 100 24 . 7 . 1970 O : 1 

sonra tatmin olmazsam şeklinde Umumi Heyete 
teklif etmesi, Umumi Heyete böyle bildirilmesi 
ve bundan sonra da oya koyması yanlıştır. 

Arkadaşlarım, eğer bir karar alınmışsa, ki şu 
Senatodan «okluda bitti maşallah, hayırlı olur 
inşallah» esası içinde geçscekse bu tasan, açık 
söyleyin hiç söz almayalım, bütün önergelerimi 
geri alayım. Ama eğer Cumhuriyet Senatosunun 
bu tasarı üstünde söz hakkı var ise, eğer bura
da enine boyuna bu iş görüşülecek ise İçtüzük 
zorlanarak soru haklarımızın, konuşmalarımızın 
kısıtlanması yanlıştır. Bu takdirde her madde
de önerge veririz, bir de karşılıklı engelllemeye 
başlarız, o takdirde Sayın Başkanın tasarruf et
meye çalıştığı zaman daha da israf edilir. Biz 
böyle kötü bir niyetin peşine düşmüyoruz. Biz 
bütün iyi niyetimizle §u tasarının biraz daha iyi 
çıkmasını istiyoruz, yapılan yanlışlıklardan ör
nekler veriyoruz. Bunlar tekerrür etmesin di
yoruz. Lütfen içützüğü tatbik edelim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem özgüneş, önce Riya
set kendisini hatadan münezzeh telâkki etme
mektedir. İkazınız üzerine kendi İçtüzük anlayı
şını Heyeti Uımımiyeye arz etmiştir. Bu arzın 
neticesinde Sayın Gündoğan içtüzük hükmüne 
uygun olarak konuşma yapmış, Riyaset ikaz 
edilmiş, irşat edilmiş Riyaset hemen bu irşada 
uymuş ve tatbikatını ona göre düzeltmiştir. Bu 
ahval ve şerait içinde zatıâlinizin şu beyanlarını 
hak ile telif etmek isterim ama mümkün mü? 
Onu takdir edemem. 

Saym özgüneş, buyurunuz sualinizi sorunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, Sayın Bakandan iki sorum var. Konuşma
lardan anladığıma göre her hangi bir Devlet me
murunun meselâ Diyanet İşleri Başkan Yardım
cısının GİMA'da ücretsiz görev almasına bu mâ
ni değildir. Ücretli olmasına Sayın Bakan mâni
dir diyorlar. Ama benim anladığıma göre üc
retsiz olarak görev alması ve böylelikle yan im
kânlardan faydalanmasını bu tasarı önlüyor mu? 

ikinci sorum, Saym Hükümetin kanaatince 
bundan sonra Diyanet İğleri Başkan Yardımcısı 
gibi bir memur GİMA'da dış ticaret uzmanı ol
masına ve bu sıfatla görev almasına bu madde 
mâni olacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgü
neş. Sayın Bakan buyurun. 

MALİYE BAKAMI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Saym Başkan, 36 ncı sayfa
da bir 148 ncı madde var. Bu 146 ncı maddeyi 
okuyorum : «Bu kanunun 1 nci maddesinin 1 nci 
fırkası kapsamına giren Devlet memurları aylık, 
ücret, ödenek, hizmetlerle ilgili her çeşit ödeme 
ve bunların şekil ve şartları bakımından bu ka
nundaki hükümlere, aynı maddenin 2 nci fıkrası 
kapsamına giren Devlet memurları özel kanun
larındaki hükümlerine tabidir. 

Devlet memurlarına kanunların, tüzüklerin, 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görev
ler karşılığında bu kanunda sağlanan haklar dı
şında ücret ödenemez, hiçbir menfaat sağlana
maz». 

Demek ki, genel prensip kanunda 2 nci bir 
ücret ödenemiyeceği tarzındaki prensiptir. 

Saym özgüneş arkadaşımız, ücretsiz görev 
alabilecek mi, dediler. Birinci fıkrayı okuyo
rum : «özel kanunlarla veya bu kanunlarla ve
rilen yetkiye istinaden bu kanunların personeli
ne gördürülmesi öngörülen hizmetler ücretsiz 
olarak...» 

Eğer GİMA için özel bir kanun varsa ve o 
kanımda da böyle bir cevaz veriliyorsa - ki yok
tur böyle bir şey, şirkettir zannediyorum - ve 
bu kanunla verilen yetkiye istinaden bu kurul
ların personeli bu takdirde ücretsiz görev alabi
lecektir. Ama GİMA için bir özel kanun oldu
ğunu zannetmiyorum, bir şirkettir. Binaenaleyh 
bu fırka hükmüne göre bahsettikleri memurun 
orada görev alması ücretsiz de olsa bundan böy
le mümkün olmıyaeaktır, bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra. 

Saym özgüneş in ikinci sorusunu iyi anlaya
madım, lütfeder misiniz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, izahatınıza teşekkür ederim, cevaplandırdı
nız. İkinci sorum şu idi : Bu kanun bu maddesi 
çıktıktan, kanunlaştıktan sonra meselâ bir din 
görevlisi dış ticaret uzmanı sıf atiyle GİMA'da 
görev almak imkânını bulacak mıdır? Hükümet 
bu kanunun bunu önlediği kanaatinde midir? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi bu fırkaya göre eğer özel bir kanun 
böyle bir istihdama cevaz vermiyorsa önlüyor. 
O saman bu fırkanın mânası nedir diye soracak 
olursanız bir misal vereyim. Türkiye Petrolleri 
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Anonim Ortaklığı ile ilgili Kanunda oranın Yö
netim Kurulunda Maliye Bakanlığının bir tem
silcisi bulunacağı ve bunun memur da olabile
ceği açıkça yazılıdır. Genel prensip memurların 
yönetim kurulunda hem memuriyetini ifa etsin, 
hem başka bir yerde bir şirket yönetim kuru
lunda bulunsun bu mümkün değil. Ama Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının Kanunu tas
rih etmiş, Maliye temsilcisi Maliye Bakanlığın
da memur da olabilir demiş. Bu takdirde dahi 
o kanunun hükmüne rağmen Mahiye temsilcisi 
Maliye memuru ile oracla temsilci olmakta de
vam edecek ve fakat ücret alamıyacaktır. Bu 
kadar rij ittir getirilen hükümler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. Muhterem senatörler; 4 ncü maddenin 
2 nci fıkrasının tasarıdan çıkarılması hususun
daki takrire Sayın Komisyon, Sayın Maliye Ba
kanı iştirak etmiyorlar, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Sayın Özgüneş'in «Devlet memurları kazanç 
gayesi güden kurumlarda hiçbir görev alamaz
lar.» ibaresinin tasarının ikinci fırkasının sonu
na ilâvesini teklif etmektedir. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan madde kâfi 
derecede sarihtir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde Sayın Komis
yon takdire bırakıyor, Sayın Hükümet tasarı
nın vazıh olduğunu beyan ediyorlar, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Bir değiştirme önergesi var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü madde ile değiştirilen 28 nci madde

nin 4 ncü maddesindeki «yapı ve tüketim» iba
resinin «yapı veya tüketim» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Sayın Maliye Bakanı önergeye 
katılıyor musunuz efendim? Katılıyorlar. 

Muhterem senatörler, Komisyon Sözcüsü Sa
yın Atayurt tarafından verilmiş olan önergeye 
Sayın Hükümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz bu öner
geyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Sınıf : 
Madde 32. — Sınıf, bu kanuna tabi kurum

larda müşterek genel meslek niteliklerini gerek
tiren Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetler 
için tesbit edilen kadrolara atanan Devlet me
murlarının toplamından meydana gelir. 

Memurların meslek niteliklerine göre grup-
landırılmaları Devlet Personel Dairesi tarafın
dan hazırlanacak meslek gruplandırma yönet
meliği ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge bulun
ması hasabiyle müzakere açıyorum. Söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Bir önerge var okutuyorum. 

Saym Bilgen, Millet Meclisi Başkanlığına 
tabirini müsaade ederseniz Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına olarak tashih edelim... 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısının 5 nci maddesiyle değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fık
rasının tasarıdan çıkarılmasını saygılarımla 
teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
îcel 

Lütfi Bilgen 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 

sayın üye?.. Sayın Bilgen buyurunuz önergeni
zi izah ediniz efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, yukar
dan beri komisyon çalışmalarında, Mecliste, bur-
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daki komisyonda bası maddeler üzerinde biz, 
parti olarak basen şahıs olarak İsrar ettik so
nuna kadar. Bâzıları kabul edildi, bazıları ka
bul edilmedi. Bu artık son mücadelemizdir. 
Burdan da millet hayrına gördüğümüz hususla
rın değiştirilmesine uğraşacağız sonuna kadar. 
Bu arada bir zühul olmuş olabilir. 

Şimdi burada hükümetin kanundaki gerek
çesiyle burdaki teklifi arasında bir çelişme ol
duğundan ben söz aldım, bu teklifi onun için 
yaptım. Yine dün sayın bakan da burda ifade 
etmişlerdi. 657 sayılı Kanun reform idi de ni
çin uzun müddet beş, altı senedir tatbik edile
medi. Halk Partisi sözcüsü Sayın Tanyeli de 
beyan etmişlerdi karşılık olarak. Bir münakaşa 
oldu ve Sayın Bakan burda gerekçede okudular. 
Şimdi o gerekçeyi ben de okuyacağım. Anaya
sa Mahkemesinin 657 sayılı Kanunun tüzükler
le ilgili kısmını bozduğunu ve bundan dolayı 
da tatbikinin geciktirildiğim yeniden ayarla
malar yapıldığını falan söylediler. 

Şimdi eski kanunda Anayasaca işlenmiş ha
ta burda da aynen işi yönetmeliğe bırakmakla 
işlenmektedir. Bir endişemiz bu yönden bozul
masıdır ki dün endişemize Sayın Bakan da işti
rak etmişlerdi. 

Gerekçe şöyle der : «Ancak Ana/yasa Mah
kemesi söz konusu kararında 657 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasını iptalle ye-
tinmiyerek kararın gerekçesinde kanun koyu
cunun Anayasa ile tahsisen verilmiş olan dü
zenleme görevini yürütme organına devretme
sinin hem görevi veren Anayasa hükmüne, hem 
de Anayasanın 5 nci maddesindeki yaşama yet
kisinin devrolunamıyacağına ilişkin kuralına 
aykırı düşeceği görüşünü savunmuştur. 

Bu durum memurların nitelikleri, atanma
ları, ödev ve yetkileri hakları ve hükümleri, ay
lık ve ödenekleri ve diğer özlük işleriyle ilgili 
hükümlerinin sınıf tüzüklerinde yer almasının 
bu hususlarının kanunla düzenlemesini emreden 
Anayasanın 117 nci maddesine aykırı olacağı 
görücünü ortaya koymuştur.» demektedir. 

Şimdi, bu gerekçe başlangıçta. Ama burada 
da ona ters düsen bir madde var. Bu bakımdan 
«memurların meslek niteliklerine göre gmrolan-
dınTmaları Devlet Personel Dairesi tarafından 
h.n.̂ .rlana.cak r* esi ek prunia^^rma yönetmalifli 
ile yapılır.» Şimdi, yönetmelik meslek grupları-
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na ayırdı mı onların ücretleri, diğer hakları da 
kendiliğinden yönetmeliklerle tesbit edilmiş ola
cak. O bakımdan bu maddenin Anayasanın 117 
nci maddesi ki - dün Sayın Bakan da burada 
okumuşlardı - 117 nci maddesinin son fıkrası 
şöyle der «memurların nitelikleri, atanmaları, 
ödev ve yetkileri, haklar ve hükümleri, aylık 
ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla dü
zenlenir,» 

öyle, ise kanunla düzenlendiğine göre bizde, 
kanun yapma hakkımızı başka bir makama dev-
redemiyeceğimizden ki beşinci maddede Yasa
ma yetkisi başlığında «Yasama yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredile
mez» işte biz bu yetkiyi devretmemek için diyo
ruz ki bunun yönetmelikle değil de bu kanun 
maddesi ile hazırlanmasını uygun görüyoruz. 
Teklifimiz bundandır. Saygılar, sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
önerge üzerinde söz istiyen sayın üye... Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet .. Buyurun 
efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, bu tasarının diğer maddeleri ile de 
ilgili bir mütalâadır arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri mütalâa. Ve çeşitli maddelerde aynı 
mütalâayı söyliyecekleri ihtimaline binaen şim
diden buraya gelip bu tereddüdün, bu endişe
nin varidolmadığını anlatmak istedim. 

Burada Anayasanın, arkadaşımızın zikret-
diği maddelerine uygun düşmiyen bir husus 
yoktur. Bu kanun sınıf sistemini devamlı bir 
geliştirmeye tabi tutmak istiyen bir kanundur. 
Ve burada söylenen şey şu : Memurların meslek 
niteliklerine göre gruplandırılmaları Devlet Per
sonel Dairesince hazırlanacak Meslek gruplan-
dırma Yönetmeliği ile yapılır. 

Bu suretle meselâ; genel idari sınıfı içerisine 
giren ormancıları - sabahleyin de zikrettim - bir 
sınıf, bir grup, vergi memurlarını bir grup, büt
çe memurlarını bir grup, denetimle görev
li memurları bir grup tarzında bir ça
lışmayı istihdaf eder. Bu suretle yö-
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netmelikte yapılacak gruplandırmalar kanun
daki o sekiz sınıfa katiyen tesir etmiyecektir. 
O sınıfın adedini artırmıyacaktır, o sınıf ile il
gili haklan değiştirmiyecektir, maaş dereceleri
ni değiştirmiyecektir, terfi esaslarını değiştir
miyecektir, nakil esaslarım değiştirmiyecektir, 
hiçbir şeyi değiştirmiyecektir. Yalnız ileride 
sınıf sisteminin tam böyle kemali ile kanuna 
oturtabilmesi için gerekli birtakım çalışmaların 
yönetmeliklerde gösterilmesini temin maksadını 
gütmektedir. Bu bakımdan da bu kanunun ge
tirdiği esaslardan, sınıflarla ilgili hükümlerden 
hiçbirisini değiştirmiyeceğine göre, Anayasaya 
mugayir de bir tarafı olmıyacaktır. Sadece ile
ride sınıf sisteminin bu kanunda daha teferru
atlı, daha detaylı gösterilmesini sağlıyacak ça
lışmaların yapılmasını temin edecektir. Saygıîa-
nmı sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

Okunan önergeye sayın komisyon ve sayın 
hükümet katılmıyor. 

önergeyi oylannıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir efen
dim. 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurlan Ka
nununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadrolann tesbiti : 
Madde 33. — Kadrosuz Devlet memuru ça-

lıştmlamaz. 
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunlara 

bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet sandık
lan ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 
Devlet memuru deyimine giren kişilere gördü
rülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tes-
bit olunan kadrolar her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilir. (Millî Güvenliğe ilişkin kadrolardan 
gizli kalması gerekenler hariç). 

Kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorum
luluklar, görevlerin özellikleri ve bu görevleri 
yapacak kimselerde aranması gereken nitelikler 
bu kanun ve kuruluş kanunlan ile belirtilen il
ke ve esaslara uygun olarak düzenlenecek görev 
ve çalışma yönetmeliklerinde gösterilir. 

Görev ve çalışma yönetmelikleri Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşleri
ne dayanılarak ilgili kurumlarca hazırlanır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
üzerinde önerge bulunduğundan müzakere açı
yorum. Söz istiyen sayın üye. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sual sormak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Madde met

ninde «nitelikler bu kanun ve kuruluş kanun
lan ile belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak 
düzenlenecek görev ve çalışma yönetmeliklerin
de gösterilir» denmiştir. Acaba bu, yalnız bu 
kanuna bağlanmış olsa idi daha iyi olmaz mı 
idi? 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye... 
Yok Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, kuruluş ka-
nunlannda varsa bunlar tabiî geçerli olacaktır. 
Çünkü, bu teşkilât için özel bir kanundur. Ku
ruluş Kanununda yoksa bu kanuna göre yapı
lacaktır. Mânası budur ve doğrudur. 

BAŞKAN — Kuruluş Kanunlannda varsa o 
kanuna göre, yok ise umumi kaide olarak bu 
kanun tatbik edilecektir. Teşekkür ederim Sa
yın Maliye Bakanı. 

Maddenin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye. Yok. önergeler var okutuyorum efendim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

lan Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ücretlerine dair kanun tasansı-
nm 6 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı ka
nunun 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla 
teklif ederiz. 

İçel 
Lüitfi Bilgen 

«Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara 
bağlı döner sermaye kuruluşlar, kefalet sandık
ları ve Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde 
Devlet memuru deyimine giren kişilere gördürü
len hizmetlerin gerektirdiği görevler için tesbit 
olunan ka&nolar ile sözleşmeli ve yevmiyeli per
sonele ait kadrolar her yıl Bütçe kanunlannda 
gösterilir. (Millî güvenliğe ilişkin kadrolardan 
gizli kalması gerekenler hariç.) 
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BAŞKAN — önerge üzerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Bilgen buyurunuz önergenizi 
izah ediniz. 

LÜTFİ BİLGEN (îçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, biraz evvel bahsettiğim Hükümet 
gerekçesindeki fikirler burada da aynen geçer
idir. Onun için tekrar oraya dönmiyecağkn. Bu
rada biz bu kadroların belirlenmesini de istedik. 

Böylece çok yüksek ücretlerle çalıştırılacak 
kimselere ne verileceğini, ne kadar verileceğini, 
nerede çalıştırılacağı belli olsun istedik. Bunu 
yine Hükümet üzerinde birtakım dairelerin, 
Plânlamanın şuradan, buradan gelecek baskıla
rın da önlenmesi bakımından Hükümetçe de fay
dalı olduğunu sanıyoruz. 

Ezbere bir gidiş oluyor burada, bir açık bono 
verilmiş gibi oluyor. Belki icabında yılda 50 bin, 
100 bin, 200 bin, 300 bin lira ücretle adam ça
lıştırılacak, personel 'Çalıştırılacak. Her halde 
bunlarda bir bilgi sahibi olması ve Parlâmento
dan bunların gizlenmemesi her yıl açıklanması 
gerekir. 

Bu bakımdan bunun düzeltilmesi için teklif
te bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
Söz istiyen sayın üye?... Yok. Sayın Komisyon 
önergeye iştirak ediyor musunuz efendim?... Ka
tılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?... Katılmıyorsunuz. 
Muhterem senatörler, önergeye Sayın Komis

yon ve Sayın Hüldimet katılmıyorlar, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Eitmi-
yenler... önerge reddedilmiştir efendim. 

6 ncı maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kadroların hazırlanması : 
Madde 34. — Devlet memurları için kurumla

rınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, 
Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurumca birlik
te hazırlanır. 

1, 2, 3 ve 4 ncü darecede kadro ihdas edile
bilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Ba
kanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Millî Gü

venliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve 
özel kanununda yazılı şekle uygun olarak ona
nır.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var. 
Madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti
yen sayın üye?.. Sayın Melen buyurunuz. 

FEBİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısının ge
tirdiği yeniliklerden birisi, kadrolara suples 
verme ve her yıl ihtiyaca göre Bütçe Kanunu 
ile Devlet kadrolarını tesbdt etmedir. 

Bu bir bakıma yerindedir ve kadrosuzluk 
yüzünden hizmetlerin görülememeğini önlemeye 
imkân hazırlar. Fakat bir bakımdan da çok teh
likeli bir maddedir. Nitekim, tehlikeli olduğu 
içindir M sanıyorum 3656 sayılı Kanun da 1929 
da ilga edilmiştir. 

Vaktiyle memleketimizde böyle bir sistem 
cari idi. Bütün kadrolar her sene Devlet Bütçe
sine bağlanırdı. Bütçenin müzakere usulü bili
yorsunuz kanunların müzakere usulüne tabi de
ğildir. Bir müzâkere usulüne tabidir. Filvaki 
milletvekillerinin Bütçe Kanunu teklif etmeye 
yetkileri yoktur ama, bütçe Meclise geldikten 
sonra birer önerge ile birçok kadro ilâve edilmesi 
mümkündür. 

Bu sebeple korkuyorum ki çok kısa zamanda 
Devlet kadrolarının lüzumsuz olarak şişmesine 
ve büyümesine sebefoolacağız. 

Bunu bir esaslı mahzur olarak görüyorum. 
Başından beri bu hükmü endişe ile takibettim. 
Bunu frenlemek idin bâzı esaslar konması yerin
de olurdu. Gelen tasarıda bu da yoktur. Ama 
bunun er - geç frenlenmesi lâzımdır. Görecek
siniz bütçe zamanları bütün, bugün Personel 
Kanununu tâkibedenlerin yaptığı gibi bu Meclis 
koridorları dolup boşalacaktır. Birçok tazyik 
grupları harekete geçecektir. Ve hattâ bâzı ba
kanlar harekete gelecektir. Kendi bakanlığına 
Hükümetten geçiremediği birçok kadroları el 
altından koydurmak üzere Bütçe Komisyonu 
üzerinde ve Meclis üzerinde tazyik yapacaktır. 
Yani bu kadar liberal diyebileceğim bir sistem 
korkarım ki memleketimizde Devlet kadroları
nın kısa zamanda ihtiyacın üstünde bir büyüme 
göstermesine sebebolacaktır. Bunu endişe ile 
karşılıyorum. 

Bir noktayı daha vuzuha getirmek lâzım. 
«Kadrolar, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi 
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ve ilgili dairelerle birlikte hazırlanır.» diyor. 
Meclisten geçmeden evvel bu üç dairenin bir 
araya gelerek tesbit ettikleri kadro fiilen kul
lanılabilecek midir? Yani, kanunlaşmadan evvel 
kullanılabilecek midir? Eu hususta da Sayın 
Bakan bilgi verirlerse aydınlanmış olurum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edorim Saym Melen. 
Söz istiyen sayın üye?.. Sayın Gündoğan 

buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu maddenin 
özellikle 2 nci fıkrası üzerinde grupumuz adına 
konuşan sayın sözcü arkadaşımızın konuşmaları 
sırasında belirttiği üzere ihdas edilen 1-2-3 
ve 4 derecede görev alacak kişilerin Anayasa
nın ve bu kanunun kabul ettiği Devlet memur
larına bahşedilen hizmet teminatından mahrum 
bırakılmak suretiyle birtakım kişilerin atan
ması imkânını getirmesi sebebiyle söz almış bu
lunuyorum. Daha açık bir ifade ile şunu demek 
istiyorum ki, bu kanunla memurlar piramidinin 
zirvesinde siyasi iktidarlara tam bağımlılık 
gösterecekleri, siyasi iktidarlarca konacak bası 
kriterlerle anlatılan kimiler, oraya getirilmeleri
nin karşılığında onların hava ve heveslerine uy
ma şeklinde yapacakları bir memuriyete maz-
har olacaklar demektir. Bu önce Devlet me
murlarına hizmet emniyeti ve Devlet memuri
yetine girdiğinden yükseleceği en son hadde 
kadar çalışmasının haklı mükâfatını toplama 
imkânını yok eden bir madde olacaktır. Bir 
yerde ne kadar değerli olursa olsun memur, bi
rinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye geçe
bilmek için behemahal siyasi iktidarın tevabi-
inde olma huyu ile temayüz etmiş olmak, ayrı 
bir vasıf olarak kendisinde aranacaktır. De
ğerli, kendi kendini yetiştirmiş, bilgili fakat, 
kurtizanlık huyundan yoksun, başeğmez cinsin
den memurlar bu kadrolara geçme imkânından 
mahrum kalacaklardır. Bu, aslında gizli niyet 
bakımından şöyle izah edilebilir. 

İktidarlar, özellikle 1960 Anayasasından 
sonra üst kademelerde kendilerine tam bağımlı 
memur tipi bulamamanın acısını çekmişlerdir. 
Bir yandan yargılama organlarının memurları, 
Hükümet yetkililerinin kanunsuz işlemleri ile 
mâruz bıraktıkları durumlardan o yargılama 
organlarının verdiği kararla böylesine bir gi-
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dişi önlemiş olmaları, Hükümeti bu kanunda 
böyle bir maddeyi getirmeye sevk etmiştir. 

Bu madde ile, 933 sayılı Yetki Kanununun 
bir maddesi arasında büyük bir benzerlik var. 
Orada da, Başvekil veya Bakanlar Kurulu iste
dikleri üst kademe memuriyetlerine kıdem, ka
biliyet ve diğer memurluk görevinde bulunma
sı gereken vasıflara bakmaksızın dilediklerini 
tâyin etmek yetkisini almışlardı. O zaman biz 
burada böylesine bir tutuma şiddetle karsı çık
mıştık. Memurları objektif esaslara bağlamı-
yan bir kanun olma hasebiyle o kanunun Ana
yasa Mahkemesince kabul edilmiyeceğini söyle
miştik. Şimdi bakıyorsunuz, bu kanunun bu 
maddesi ile memurlar bir, iki, üç ve dördüncü 
dereceye doğrudan doğruya ve kanunlarla te
minat altına alınmış haklarını kullanarak gel
mek iktidarından mahrum oluyorlar. Ancak, bu
rada yazılı olduğu gibi Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayana
rak Bakanlar Kurulu kararı ile bu derecelere 
memur alınabiliyor. Bu. hem sistemi bozuyor, 
hem Anayasal hakları ihlâl ediyor, hem de bun
dan evvel çıkmış bir kanunda getirilen kötü bir 
tekniği genelleştiriyor ve Anayasa Mahkemesin
ce doğru görülmiyen hususları tekrar kanun 
kapsamı içine alıyor. Bu itibarla, Anayasaya ve 
bu kanunun esprisine, özellikle 657 sayılı Kanu
nun esprisine uygun olmadığı kanısında bulun
duğumuz üst kademe derecelerine Bakanlar Ku
rulu kararı ile memur atanması sisteminin kar
şısındayız. Bu maddenin, bu fıkrasının çıkarıl
ması için verilmiş önergelere iltifat edilmesini 
rica ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gün
doğan. Sayın Tuna buyurunuz efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, tetkik ettiğimiz 7 nci 
maddenin matlabı şu : «Kadroların hazırlan
ması. Bu tümünün müzakeresinde de tebellür 
ettiği veçhile, bu kanun şahıslara kadro veren 
bir kanun değil. Bu kanunun getirdiği yeni
liklerin en mühim münderecatı, şahsın kadrosu 
yok. Yerin kadrosu var, görevin kadrosu var. 
Yani, anailke bu. Sonra burada tâyin de yok. 

Sayın arkadaşım, partizan memurlardan fa
lan bahsetti. Hayır, kadroların hazırlanması. 
Şimdi bugünkü sistem nasıl? Üstüvane gibi ar-
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kadaşlar. Aşağıdan başlar, yeter ki sabret bek
le. Böyle., günün geldikçe yukarıya çık, 150 
lira aslî maaşı al. Bugünkü sistem bu. Biz is
tiyoruz ve diyoruz ki, bir personel kanunu 
getiriyoruz. Burada reform hükümleri var. 
İşte reform hükümlerinden birisi bu arkadaş
lar. Bunu kaldırıp, attık mı, reformu kalmıya-
cak. Ne yapıyoruz? Bu bir pramit olacak diyo
ruz. PeM, pramit nasıl olacak? Böyle aşağıdan 
başladınız, mütemadiyen bekledikçe yukarı 
çıkıyorsunuz. Oh... Bir, iki, üç, dördüncü dere
ceye gelince bu kadroların hazırlanmasını ki, 
kadrolar hazırlanıp kalmıyor, bu kadrolar bir 
de kadro kanunu ile çıkıyor. Bu suretle Ana
yasa Mahkemesinin dediği idarenin kadroya 
hakimiyeti yok. Kadro Kanunu çıkacak. Şimdi 
burada üst kademede daha evvelki kadrolarda 
Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi ve 
ilgili kurumca diğer kadrolar tesbit edildiği 
ıhalde, üst kademelerdeki yani, bir, iki, üç ve 
dördüncü derecelerdeki kadroları bunların ya
pacağı hazırlığın Bakanlar Kurulundan geçme
sini de kabul etmek suretiyle pramidi çeşitli 
tazyiklerden daha fazla vikaye edip, muhafaza 
etmek için tedbir almıştır. 

Netice itibariyle şunu arz ediyorum; bu 
madde kadro hazırlanması ile ilgilidir. Parti
zan tâyinlerle bu maddenin alâkası yoktur. 
Getirilen Personel Kanununda kadrolar vazi
felere verilmiştir. Vazife yerine kimin gideceği 
kısmında bâzı iddialar ileri sürülebilir. O baş
ka. Fakat, şu maddede yeri değildir. Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu pramit muhafaza edilmek 
istenmektedir. Kanun yerindedir. Kabulünü 
rica etmekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Söz istiyen sayın üye? Yok. önergeler var

dır, okutuyorum efendim. 

Senato 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 7 nci maddesi ile değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesinin 1 nci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımla teklif ederiz. 
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Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
içel 

Lûtfi Bilgen 

Manide 34. — Devlet memurları için kurum
larınca teklif edilen kadrolar, görev yerleri be
lirmek suretiyle Maliye Bakanlığı, Devlet Per
sonel Dairesi ve ilgili kurumlarınca birlikte 
hazırlanır. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Bilgen buyurunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
bunun 2 nci fıkrası hakkında da bir önergem 
var. ikisini beraber arz edeyim, zaman kaybet
miş olmıyalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge daha var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun madde 7 nin 2 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

«Millî Güvenliğe ilişik kadrolar dairesinde 
hazırlanır ve özel kanunda yazılı şekle uygun 
olarak onanır.» 

BAŞKAN — önergeler üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Buyurun Sayın Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bu 1 nci fıkra üzerinde ilâve 
etmek istediğimiz cümle; «Görev yerleri belir
mek suretiyle.» dir. Her halde bunun üzerinde 
fazla durmaya lüzum yoktur. 

Bir torba kadro üzerinde bütün işlemler ya
pılacak. Yani, bütün işler bu kanuna göre ta
biatı ile Hükümetin tekelinde olacak. Böylece 
belirli kadrolarda çalışacak memurların, bilhassa 
üst kademedekilerin yer güvenliği, iş güvenliği, 
ücret güvenliği de kalkıyor demektir. O za
man bu kanunun reform vasfı da kayboluyor 
gibi geliyor bana. Yeri belli değilse, her an 
başka bir yere bir yüksek kademe memuru sürü-
lebilecekse, iş vasfı belli değilse, ücreti de belli 
değilse M, ileride bir madde var; 10 sene hiz
met eden bir memur bir kararla en üst kademe
ye kadar çıkabilecek. Bu maddeye ileri de ge
leceğiz. Böyle bir memur bu yüksek ücrette ça
lışırken, demokles» in kılıcını da başında hisse-
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decek. Her an geri dönmek tehlikesi ile karsı 
karşıya kalacak. Bu onunla biraz bağıntılı gö
rünüyor. O bakımdan ben yine burada Hükü
metin biraz tenakuz içinde bulunduğunu belirt
mek isterim. Demin okuduğum aynı gerekçenin 
maalesef ilk satırını tekrar okumak zorunda ka
lacağım. Dün de yine Sayın Bakanın belirttiği 
ve gerekçede de yazıldığı gibi, eski kanunun 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin sebebi 
açıklanmıştır. Gerekçede Hükümetin söylediği 
gibi o da şudur : 

«Ancak, Anayasa Mahkemesi söz konusu ka
rarında, 657 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasını iptalle yetinmiyerek, kararın 
gerekçesinde kanun koyucunun Anayasa ile tah-
sisen belirmiş olan düzenleme görevini yürütme 
organına devretmesinden hem görevi veren Ana
yasa hükmüne, hem de Anayasanın 5 nci mad
desindeki yasama yetkisinin devrolunaımyaca-
ğına ilişkin kurala aykırı düşeceği görüşünü 
savunmuştur. Bu durum, memurların nitelik
leri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer 
özlük işleri ile ilgili hükümlerin sınıf tüzükle
rinde yer almasının, bu hususların kanunla dü
zenlenmesini emreden Anayasanın 117 nci mad
desine aykırı olacağı görüşünü ortaya koymuş
tur. Şimdi, Hükümet burada haklı olarak böy
le der ama, daha kanunun başlangıcı olan 7 nci 
maddede bu gerekçeye aykırı hükümler koyar. 
Yine Hükümetin bahsettiği Anayasanın 117 nci 
maddesinin son fıkrası der ki, «Memurların ni
telikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hak
lar ve hüldimler, aylık ve ödenekleri ve diğer 
özlük işleri kanunla düzenlenir» der. E.. 5 nci 
maddede Parlâmento kendi yetkisini başka yere 
devredemiyeceğine göre, o halde burada yine 
bir hata var. Korkarız ki bir müracaatla bu 
Anayasa Mahkemesinden döner ve bütün emek
ler boşa gider. Bunun için dün bu endişemize 
Sayın Bakan da belki ciddi olarak, belki de is
temsiz olarak hak verir gibi oldular. Veyahutta 
alay mahiyetinde söylediler, Sayın Salih Tan
yeri için. bilmiyorum. 

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

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Bu bakım
dan biz üzerinde duruyoruz. Yoksa burada 
zamanınızı almak için değil. Saygılar sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgan. 
önerge üzerinde söz istiyen sayın üye.. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; müza
keresini yapmakta olduğumuz madde bu kanu
nun en önemli maddelerinden biridir. Burada 
kadroların hazırlanması ile ilgili olan bir husus
ta muhterem arkadaşlarımız bugüne kadar Tür
kiye'deki tatbikattan mütevellit bâzı endişelerini 
ifade ettiler ve dile getirdiler. 

Şimdi, bu hususun bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle tamamen ortadan kalkacağı düşün
cesi ve inancı içindeyiz. Şöyle M, Türkiye'de 
bundan sonra kadrolar şahsa verilmiyecektir. 
Kadrolar işin icabını, tarifini, tesbitini yapan, 
işin karşılığı olarak gösterilecektir. Ve memur
lar arasında bu kadrolara atanmada yine diğer 
maddeler içerisinde sarih olarak tesbit edildiği 
gibi imtihan yapılacak ve muvaffak olanlar o 
kadroları alabileceklerdir. O bakımdan kadro
ların hazırlanması ve tesbit edilmesinde esas 
olan husus Meclislere getirildiği takdirde bâzı 
muhterem arkadaşlarımız Meclislerde bâzı mil
letvekili ve senatörlerin teklifleri ile kadrola
rın şişirilebileceği şeklinde ifadelerde bulundu
lar. 

Şimdi, bu kanunun espirisi ile bu tarz bir 
hareketin imkân dâhilinde olamıyacağını dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu kanun 
lalettayin bir önerge ile şuraya şu kadar kadro 
verilsin, şuraya şöyle bir kadro verilmesi lâ
zımdır diye getirilen önerge ile bir makbul hâl 
alamaz. Alamayışının sebebi, her kadronun 
tesbiti, görevi, niçin getirildiği, o görevin lü
zumu olup olmadığı tesbit suretiyle getirile
cektir. Öyle olunca elbette her hangi bir üye 
arkadaşımız, her hangi bir milletvekili arka
daşımız lalettayin bir şekilde bir kadro tekli
finde bulunmasına imkân ve ihtimal olamaz. 

Efendim, bu değiştirilen madde 34 ün ikinci 
fıkrasında 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadroların 
ihdasının kaldırılması, yani bu maddenin bu 
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fıkrasının sadece Millî Güvenliğe ilişkin kad
rolarda baslıyan kısımınm kalması ve ondan daha 
evvel olan cümlenin kaldırılması hakkındaki tek
life ise iştirak etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz tesbit 
edilen derecelemeye göre her derece üzerinde 
derecenin icabettirdiği vazifenin kadrosunun 
tesbiti Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesinin 
işbirliği ile hazırlanacaktır ve bu hazırlıklar böy
le yapılacaktır. Ancak 4 ncü, 3 ncü, 2 nci ve 
1 nci derecelerinde vazifelerin tesbiti, kadrola
rın tesbiti meselesi ki, burada şahıslar katiyen 
mevzuubahis değildir muhterem, arkadaşlar. Bu
rada kadro tesbiti meselesi vardır. Bu tesbit-
lerin yapılabilmesini de, bunlar çok önemli va
zifeler olabileceği için sadece muayyen daire
lere bırakmayıp Bakanlar Kurulu bu daireler 
tarafından hazırlanmış olan 4 ncü, 3 ncü, 2 nci 
ve 1 nci derecedeki kadroların bir defa daha 
Bakanlar Kurulunca tesbitini ve tetkikim ele 
alması ile meseleye ehemmiyet izafe etmektedir. 
Bu bakımdan maddeden bu hususun çıkarılma
sı fayda yerine zarar getireceğinden katılma
mıza imkân yoktur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon. Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN —. Sual istiyorsunuz, önerge üze
rinde görüşüyoruz efendim. Lehte ve aleyhte 
konuşmalar yapıldı. Şimdi, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümetin katılıp, katılmadığı hususunu 
tesbit ediyorum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, evvelâ bâzı 
arkadaşlarımızın bu maddenin Anayasa ile çe
lişmesi hakkında mütalâası oldu, onu arz ede
yim. Sayın Melen'de bu konu ile ilgili olarak 
«Yasama organından geçmeden Bakanlar Kuru
lunca ihdas edilince kullanabilecek mi» diye bir 
son1, tevcih etti. Dünkü beyanlarını sırasında 
dedim ki; yasama organının denetiminden hariç 
kalacak şekilde icra kuvvetine hiçbir yetki ver
miyor, bu kanun. Bu mütalâamı teyit için söy
lüyorum. Bu suretle hazırlanacak olan kadrolar 
istikbale matuftur. Bütçe Kanununda, gelecek 
yıla matuftur. Bütçe Kanununa eklendiği za
man yasama organından geçtikten sonra tatbik 
kabiliyeti kazanır. Zannediyorum ki, arkadaş

larımızın tereddütlerinin büyük bir kısmını bu 
beyanım önlemiş olur. Kadroların kanun ile 
değilde, özel kanunlar ile değil de, bütçe ile 
tesbit edilmesinin faydaları vardır, mahzurları 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün müşahede 
edilen durum şudur: Tahminen bâzı dairelere 
bâzı kadrolar verilmiştir, tahmini şekilde. Bu 
kadrolar çok mudur, az mıdır, ihtiyaca kâfi 
midir, değil midir, bu belli değildir. İş analiz
leri yapılacaktır, kadro analizleri yapılacaktır 
derken şunu kasdediyoruz: Bir dairenin, bir 
kuruluşun, kendisine mevdu iş nedir? O bir de
fa tesbit edilecek. Bu iş hangi evsaftaki memur
lar tarafından görülecektir ve hangi evsaftaki 
kaç memur tarafından görülecektir? Bu da tes
bit edilecektir. Bu tesbit edildikten sonra bi
linçli olarak kadro verilecektir, işte bu sebep
ledir, personel reformunun idari reform ile, 
bütçe reformu ile ilişkisi vardır derken bunu 
kasdediyoruz. Böyle fileksibilite taşıyan bir 
madde olmaz ise personel reformunun idari re
form ile, bütçe reformu ile, program bütçe ile 
alâkasını kurmak güç olur. Şüphesiz ki, bu se
viyeler, bu çalışmalar teknik seviyede iyi hesa-
bedilerek yapılacaktır. 

Sayın Melen'in bir mütalâasına geliyorum. 
Bu suretle iğne ile kuyu kazan gibi gayet dakik 
hesaplara müsteniden yapılmaya çalışılıp, tâyin 
edilmeye çalışılıp o şekilde getirilen kadrolara 
eğer yasama organı itibar etmez, onları çeşitli 
sebeplerle ve çeşitli sebeplerle verilen önerge
lerle değiştirme cihetine giderse bu önergelere 
karşı da Hükümet savunmasını iyi yapamaz ise 
Sayın Melen'in buyurduğu tehlike elbette ki, 
varidolacaktır. Bu tehlikenin önlenebileceğine 
kaani bulunuyoruz. 

Sayın Gündoğan arkadaşımız, «İktidara bağ
lı memurlar temin ederek, 1, 2, 3, 4 ncü derece
deki kadro ihdas edilecek» diye mütalâada bu
lundular. Böyle birşey varit değildir. 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecedeki kadroları Bakanlar Kurulu 
tesbit edecek de, aşağıdaki kadroları kim tes
bit edecek? Administrasyon tesbit edecek. E.. 
1, 2, 3 ve 4 ncü derecedeki kadroları Bakanlar 
Kurulu tesbit edecek demek, şahsa göre kadro 
demek değil. Göreve göre kadrodur. O kadro
lara atanma için yarışma sınavından geçmek lâ
zımdır. Yarışma seçmesinden geçmek lâzımdır. 
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Bu kanunun getirdiği esaslara uygun tarzda o 
nitelikte olmak lâzım, o vasıfta olmak lâzım ve 
o iktidarı göstermek lâzım ki, o kadrolara tâyin 
edilebileniniz. Sistem bu. Bunun için diyoruz 
ki, bu sistem daha objektif ve keyfiliğe yer bı-
rakmıyan bir sistemdir ve bu sebeple de bir re
formdur diye, onun için söylüyoruz. 

Sayın Bilgen arkadaşımız dedi M, «Sayın 
Bakan hak verir gibi olmuştu, Anayasa husu
sundaki endişelerimize. Bilmiyorum ciddi mi 
idi, yoksa alay mı ediyordu? gibi bir söz bura
da söyledi. Sayın senatörler, hiçbir zaman hu
zurunuzda, ne komisyonlarda, ne Mecliste ve 
ne de Yüksek Senatoda gayriciddî bir beyanda 
bulunmadım ve bulunmak da istemem. Bunun 
benim mizacımla da kabili telif olmadığını bu
rada beyan etmek isterim. Hele alay gibi bir 
şeyi benden beklememenizi de istirham ediyo
rum. Hiçbir arkadaşımla da alay etmemişimdir. 
Ve böyle bir şey de katiyen mevzuubahsolamaz, 
varidolamaz. 

Burada Sayın Bilgen'in tereddüdünü gider
mek için şunu arz etmek istiyorum. Anayasa ile 
bir çelişki yoktur. Sayın Melen'in sualine cevap 
verirken arz ettim. Çünkü bu kadrolar ne şe
kilde tesbit edilirse edilsin tesbit edilir edilmez 
yürürlüğe girmiyecek, uygulamaya girmiyecek. 
Bütçe kanununa eklenen cetvel eğer yasama 
organından geçer, tasvibedilirse öylece tatbik 
kabiliyeti kazanacaktır. Binaenaleyh Anayasaya 
aykırı bir ciheti yoktur. Arkadaşlarımızın endi
şesini bu suretle gidermek isterim. 

Kadroların mahal itibariyle verilmesi mese
lesine gelince: Bu hükmün kadroların mahal 
itibariyle verilmesine mani olan bir tarafı yok
tur. Kadrolar bu suretle verildikten sonra el
bette hangi mahalle gönderilecek, hangi mahal
le verilecektir, o yapılacaktır. Gayet tabiî ma
halli memuriyetler vardır.. Mahalli memuriyet
ler olduğuna göre mahalli kadrolar da olacak
tır. Arz ettiğim sebeplere müsteniden önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

Önergeleri tekrar okutup, oylarınıza arz 
edeceğim efendim. 

(içel Üyesi Lûtfi Bilgen'in önergesi tekrar 
okundu) 

| BAŞKAN — Muhterem senatörler, önergeye 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor
lar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

İkinci bir önerge var okutuyorum. 
(İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in ikinci önergesi 

tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmıyor, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

7 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — 657 sayılı Devlet Meemurları 
Kanununun 35 nci madesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadro cetvelleri : 
Madde 35. — 33 ve 34 ncü maddeler uyarın

ca hazırlanan kadro cetvellerinde : 
Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, 

derecesi, unvanı ve adedi gösterilir. 

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

Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

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

I çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağı
da gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 

yönetim,, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara gir-
miyen Devlet memurları genel idare sınıfını 
teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul ve dengi okullar mezunları 16 

ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
11 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olan
lar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe baş-

I larlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
i derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 
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nci derecenin son kademesine kadar yükselebi- j 
lirler. I 

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

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 
meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühen
dis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, tek- | 
nik öğretmen okullarından mezun olup da öğ- I 
retmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sa-
yılı kanunlara göre tütün eskperi sayılanlar, j 
fen memuru, tekniker, teknisyen ve emsali tek
nik unvanlara sahibolup en az orta derecede 
meslekî tahsil görmüş bulunanlar teknik hiz
metler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : j 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 

14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlar ve 
9 ncu derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

b) Lise dengi teknik öğrenim görenler j 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yük- | 
gelebilirler. | 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okul
lardan mezun olanlar ile 3437 ve 9 . 5 . 1969 ta- j 
rihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi • 
yetiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci de- j 
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü J 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir- j 
ler. | 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile ! 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun j 
olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, j 
bunlardan mühendis ve mimar sıfatını almış İ 
olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden S 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine i 
kadar yükselebilirler. | 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre- j 
nim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademe- | 
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. | 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenler- ! 
den Devlet memurluğuna girmeden önce içinde i 
veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak ; 

veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenler
le memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde 
çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek 
istiyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresin
den Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c 
ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde geçen 
müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü 
toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süre
lerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç 
yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde 
değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve atanma
da 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. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı hağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 
tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi 
Devlet Meemurlan ile bu hizmet sahasında çalı
şan yüksek öğrenim görmüş ebe, hemşire, sağ
lık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, bioloğ-
lar, psikologlar, diyetçiler, sağlık mühendisi, 
sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, 
köy ebesi, hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, lâ-
boratuvar, eczacı, diş, anastezi, röntgen teknis
yenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum 
sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık memuru, sağlık 
savaş memuru ve benzerleri sağlık personelini 
kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul 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 
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5 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

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-
mesone 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. 

YukardaM fıkralara girenlerden Devlet hiz
metine girmeden önce yurt içinde veya yurt dı
şında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışılarak 
yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenle-
rin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden Dev
let hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fık
ralarında zikredilen 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 değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
gçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada 
kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. 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 aylı
ğını geçemez. 

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

larda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendi
rilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) özel kanununa göre ilkokul öğretmenli

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

b) özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi ve gerekse yüksek dereceli öğretim mües
seselerinde öğretim görevi yapmak nitliğini ta
şıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe 

j 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 ncı derecenin, do
çentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık 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) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 
11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler 
ve Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu derecenin, 
vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

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

c) İmam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derece
nin 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 derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

ser muavini, komiser, başkomiser, emniyet mü
fettişi. Tîolis müfettişi, emnivet âmiri ve emni-
vet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazan-
•>nış emniyet mensubu Devlet memurlarım kap
sar. 
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Bu sınıfta : j 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul \ 

mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesin- j 
den işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, ko- ! 
miser muavinleri, komiserler, başkomiserler, | 
emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci î 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

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, 
başkomiserler, emniyet müfettişleri, polis mü- i 
fettisleri ve emniyet âmirleri 6 nci derecenin j 
son kademesine kadar yükselebilirler. \ 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bun
lardan polisler 7 nci, komiser muavinleri ve 
komiserler 6 nci, başkomiserler, emniyet müfet
tişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmirleri 
5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sı
fatını kazanmış emniyet mensupları 1 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak mü
racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek 
hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıt
ma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatla
rını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak j 
veya tedavi kurumlarında hastaların ve hasta
nelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hiz
metleri yapmak veya kurumlarda koruma ve 
muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardım
cı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel 
bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üze
re ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri 
ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin 
(c) bendinde 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 : 
A) 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi 

okulları bitirdikten sonra, memuriyete girme
den önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan 
meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini ba-
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şan ile tamamladıkları her yılı için bir kademe 
ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yük
sek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin 
basariyle tamamladıkları her öğretim yılı için 
bir kademe ilerlemesi Tıpta uzmanlık belgesi 
alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora ya
panlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara 
bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğ
renim dallarında doktora yapanlara iki kademe 
ilerlemesi uygulanır.. 

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

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alınan; bakanlık müfettiş yar
dımcıları, maiyet memurları, dışişleri meslek. 
memurları, maliye hesap uzman yardımcıları ve 
bankalar yeminli murakıp yardımcılarının özel 
yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak 
yeterlik sınavında başarı göstererek müfettiş, 
kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıp
lığa, dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişle
ri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşulan 
bir dereceye atanmaları esnasında ve bir defaya 
mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir de
rece yükselmesi uygulanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim 
derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi ta-
mamlıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 nci 
maddede yazılı mamuriyete giriş derecelerinde 
boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 
nci maddesinde yazık derece yükselmesinde sü
re kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere 
atanabilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) bend-
lerindeki hükümler saklıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kade
melerinden işe başlıyanlar yukarıM (a), (b), 
(c), ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine ka-
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deme ilerlemesine uygnlıyanlann, kademe iler
lemesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede 
derece yükselmesi için gerekli' olduğu öngörü
len sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıf

ları mensuplarından Yasama Meclislerinde asli 
ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, un
van, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük 
haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
divanlarına aittir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, saat 
13,00 ü idrak etmiş bulunuyoruz. Böylece öğle

den evvel çalışma müddetimiz hitam bulmuş
tur. 

Yalnız bu arada Sayın Maliye Bakanımızın 
vazifesinden mütevellit olmak üzere 14,30 da 
bir mazereti vardır. Kendileri öğleden sonraki 
oturumun saat 15,00 e talik edilmesini rica 
ederler. 

Bu talebi muhterem oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler; 100 ncü Birleşimin 
1 nci oturumunu bugün saat 15,00 te toplanmak 
üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 13,03 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lütfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 100 ncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132), 
(S. Sayısı : 1462) (Devamı) 

BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz. Mü
zakere mevzuumuz 9 ncu maddedir. 9 ncu 
madde üzerinde 37 aded önerge mevcut bulun
maktadır. Şimdi söz istiyen sayın üyeleri,... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna neyin usulü hak
kında? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
37 önerge olunca bununla ilgili olarak. 

BAŞKAN — Lütfen buyurunuz efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Mad

de üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş yazılı olarak 
talepte bulunmuşsunuz, sıraya girmişsiniz 
efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi, muhterem arkadaşlar, şurası bir va-
kıaki, müzakere etmekte olduğumuz kanu
nun anamaddelerinden bir tanesi 9 ncu mad
dedir. 9 ncu madde için 37 önerge verilmiş, 
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Sayın Başkanımızın ifadesine göre. Belki mü
zakereler sırasında daha da verilecektir. Bu 
önergelerin mahiyeti ibelll, yani bunu fazla 
izah etmek suretiyle durum daha fazla tavaz
zuh edecek değil. Esasen önergelerin gerekçe
leri olması da lâzımdır. 

Şimdi benim teklifim şu; 37 önerge üzerin
de müzakere olacak, her önerge üzerinde 
iki kişi konuşacak vs. vs... Bir hayli uzun. Bu
nu Komisyon geri alsın, tetkik etsin; değer
lendirmeye lâyık olanlarını değerlendirsin, 
bize bir metin getirsin, bu metin üzerinde mü
zakere açalım. Benim, 37 önerge, (daha 40 - 50 
ye gidecek olan önergeler) hakkındaki usul 
teklifim bu. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyuru
nuz sayın senatörler. Şüphesiz Komisyonun 
takaddüm hakkı vardır. Yalnız usul hakkın
da söz istendiği takdirde takaddüm Komis
yonda değil usul hakkında söz isteyen arka-
daşlarımızdadır. O sebeple usul hakkında 
söz istediği için Sayın Tuna'ya söz verdim. 

Sayın Bekata neyin üzerinde görüşecek
siniz efendim? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — 
Sayın Tuna'nın görüşü ile ilgili olarak usul 
hakkında. 

HALİL GORAL (Aydın) — Zaten geri ala
cak Komisyon, oyun oynuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın senatörler önce şunu 
arz edeyim : Riyaset 9 ncu maddenin ne 
tarzda müzakere yapılacağını Tüzük hüküm
leri gereğince tesbit eder. Ancak sayın Ko
misyon maddeyi geri isterse müzakere du
rur, aksi takdirde müzakere devam eder. 
Binaenaleyh 9 ncu maddenin müzakeresi için 
yeni bir usul ihdas etmeye imkân yoktur. Bu 
sebepten müsaade ederseniz usul baklanda 
söz vermiyeoeğim. 

Sayın Komisyon buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 657 
sayılı Kanunun bu 36 ncı maddesi tasarının 
belkemiğini teşkil eden sınıflandırma ile alâ
kalı bir hükümler manzumesi teşkil etmek

tedir. 37 önerge verildiği Başkanlık tarafından 
da ifade edilmiş bulunmaktadır. Herbir öner
genin mahiyetine Komisyon olarak nüfuz ede
memiş bulunmaktayız. Eğer 37 önerge üze
rinde bu maddeleri karşılaştırarak müzakere 
cereyan ederse çok zaman kaybedileceği ta
biîdir, ve olumlu bir sonucun çıkması da güç
leşecektir. Bu itibarla Yüksek Heyetiniz de 
müsaade ederlerse bu 9 ncu maddeyi, sınıflan
dırma ile ilgili maddeyi geri alıyoruz ve... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ta
lep kâfidir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Aslında 37 önergeyi Hükümetle birlikte tet
kik ettikten sonra, kabule mazhar olabilecek 
ve olamıyacak hususları gerekçeleriyle arz et
mek üzere tekrar huzurunuza gelmeyi uygun 
buluyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Or-
hon'un da belirtikleri1 gibi talebiniz kâfi ge
lir geriye vermek için önergeleri, önergeleri 
geri istiyorsunuz, önergeler geri verilecek 9 ncu 
maddenin müzakeresi âhara kalmış bulun
maktadır efendim. Şüphesiz madde ile bir
likte verilmiştir. 

Sayın Gündoğan bir emriniz mi var efen
dim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ye
rimden hareket tarzının hoşuma gitmediğini 
söyledim. Şu Komisyonla arada geçen şeyin. 

HALİL GORAL (Aydın) — Oyun oynu
yoruz. 

BAŞKAN — Kimin hareket tarzının? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ko

misyonun. 
BAŞKAN — Benim yine tutumum hakkında 

mı itiraz var? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ha

yır, Komisyonun tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Peki efendim. Madde 10. 
Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 37 nci maddesi kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 10 ncu 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 11. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 
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Memuriyete .girişte yaş : 
Madde 40. — Genel olarak 18 yaşını ta-

mamliyanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler 

en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Me
deni Kanununun 12 nci maddesine göre kazad 
rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluk
larına atanabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

'Sınıflandırmada öğrenim derecesi : 
Madde 41. — Genel olarak ortaokulu biti

renler Devlet Memuru olabilirler. Ortaokul 
mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde 
ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir 
sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu 
görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, 
kuruluş kanunlarını yoksa bu kanuna göre 
hazırlanacak görev ve çalışma yönetmelikleri 
ile daha yüksek öğrenim dereceleri veya muay
yen fakülte, okul veya öğrenim dallarını bi
tirmiş olmak şartı konulabilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde bir 
önerge var. Madde üzerinde müzakere açıyo
rum efendim. Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan Devlet Me

murları Kanununun 12 nci maddesi içindeki 
41 nci maddenin son satırında; «okul veya öğ
renim dallarını» kelimelerinden sonra «veya 
meslek niteliklerini sağlamak ve artırmak mak-
sadiyle bakanlıklarca açılacak özel eğitim ve 
ihtisas müesseselerini bitirmiş olmak şartı 
konulabilir.» Şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

istanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Önerge sahibi önergesini izah 
edecekler. Sayın Arıburun buyurun. 

TEKÎN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli (arkadaşlarım; Personel Kanunu 
dediğimiz bu kanun aslında yeni prensipler ge-

| tiren bir reform kanunu olsun miajksadiyiLe ya
pılmıştır, onun için getirilmiştir. Hiç şüphesiz 
büyük himmetler sarf edilmiş ve üzerinde uzun 
çalışmalar ve etütlere mal olmuştur. Ehemmi
yetli bir başarıdır, cesuranedir, himmeiti ge
çenleri şahsım adına, acizane, tebrik ederim. 

Şüphesiz bütün himmet ve hüsnüniyetle Ça
lışmalara rağmen yine de birtakım eksiklikler 
vardır ve olacaktır da. İnşallah tatbilkat ile kı
sa zamanda bunlar meydana çıkacak ve biran 
önce mahzurları da, eksiklikleri de giderile
cektir. Temennim odur ki büyük çalışmalara 
ve etütlere rağmen bâzı ehemmiyetli konsepsi-
yon, yani fikri müdir eksiklikleri müşahade 
edilmektedir. Bu hususlar iljk fırsatta tashih 
edilip, şimdiden gözükmekte bulunan büyük 
mahzurları da gidermek mümkün olsun. 

Konumuzla ilgili olan 12 nci maddedeki 
(5 nci maddedeydi bunun bir yeri de) birçok 
maddelerde de geçmektedir, ki meselâ arz ıede-
yim; 18 nci madde, 8 nci madde geçti, 23 ncü 
madde, 28 nci madde, 21 nci madde, bütün bun
lar mesleklerle ilgili eğitim nilteMklerini göste
ren ve bir çoklarında da Personel Dairesine 
bâzı vazifeler yüklemekte olan bir hususu ihti
va etmektedir. Anlaşılıyor ki ve aynı zamanda 
bizim de temennimiz odur ki Personel Kanu-

I nunda gelme|kfce olan yenilikler arasında, mese
lâ lise ortaokul ve hattâ hattâ üniversitenin 
muhtelif fakültelerini bitirip de hemen Devlet 
kapısında ekmek arayan, yahutta vekâletlere 
müracaat edip hemen bir Devlet işine girmeye 
çalışan bir zihniyeti kaldırmış olsun, külfet
leri gidermiş olsun ve Devlet memurluğuna da 
en iyi tarzda yetişmiş elemanlar seçilerek alın
mış olsun. Bu fırsat da yaratılmış olsun. 

Kanunun muhtelif maddelerinde geçen iarz 
ettiğim gibi; 5, 8 şdtmdi 12 ve daha ilerdeki mad
delerde daima bu nitelik araştırılması esasen 
gözükmektedir. Yalnız yönetmelikler yapılsın 
deniyor ve birçoğunda da bu yönetmelikler Dev
let Personel Teşkilâtına atfediliyor. Hiç şüphe
siz bir kimse hangi tahsili bitirmiş olursa ol
sun, bir devlet memuru olarak her hangi bir 
bakanlıktan birine çalışmak için geldiği zaman 
daha doğru dürüst resmî bir yazı yazmasını 
dahi bilemez, evvelki müktesebatı ile. Nitekim, 
eski devirlerde dahi Devlet dairelerinde yazı 

I işlerinde meşgul olacaklar için, yazı işleriyle 
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uğraşan kâtip sınıfında bile başlangıçta bir mü-
sevvid denen, ondan sonra mübeyyiz denen, be
yaza çeken, sonra hakiki kâtip mümeyyiz olup 
tashih eden, sonra tahrirat kâtibi mevkiine 
yükselen, yazı işlerini düzgün bir şekilde öğren
miş olan, en sonra da, mektupçu namı altında 
olup bu gibi resmî ve her türlü yazıyı yazabile
cek olan rütbe ve makamlar ve kademeler vardı. 

Şimdi vekâletlerimizin çoğunda, hemen he
men ekserisinde, birisi, ikisi müstesna, böyle 
bir şekilde olmak üzere, yani mesleke ait eğiti
min, o vekâletin hususiyetine ait eğitimin nite
liklerini artıracak eğitim meselesi yoktur, be
nim bildiğime göre. Memurlar Kanununun baş
ka maddelerinde bu eğitime ihtiyaç gösterilen 
hususlar belki var. Ama, bendeniz şimdi bilmi
yorum; ben, buradaki değiştirgelere g-öre arz 
ediyorum. Eğer yoksa böyle bir eğitimin yapıl
ması hususunda söylenecek sözler yerinde ola
caktır. Bu iki yönden büyük fayda sağlar. 

Bir tanesi, her hizmette o hizmete ait nice
likleri, vasıfları veren hususi bir eğitim veril
miş olur ve memurun kalitesi yükselmiş olur ve 
memurlar ne yapacaklarını, ne edeceklerini bi
lirler, 

İkincisi de, çok mikyasta gelen talipler ara
sında bir nevi yarışma olmuş olur. Yani. bu eği
tim okulunu bitirmesi için, veyahut bu okuldan 
mezun olup da işe kabul edilmesi için bir ya
rışma vesilesi teşkil eder. Bunun neticesi ola
rak en iyi elemanların seçilmesi suretiyle mil
let hizmetine en iyi elemanlar alınmış olur ve 
Devlet hizmetleri de daha iyi bir tarzda yürü
tülmüş olur. 

Bunu arz ederken, birtaraftan da, ta eski 
devirlerden beri bilhassa dikkat nazarlarımızı 
çeken bir durum olan Devlet memurluklarında 
inisiyatifini kullanma, mesuliyet yüklenme ve 
karar verme durumunda, yer ve makamında 
olan zevatın da mutlaka vasıflarının ve bilgile
rinin hususi bir eğitim ile artırılmasının icabet-
tiği noktasıdır ve bu suretle bu istenilen husus
lar getirilen Devlet Personel Kanununda bir re
form niteliği kazanacak ve kanunu tamamla
mış olacaktır. Bunu da bilhassa bu maddeler 
içerisinde bir temenni olarak Sayın Bakanlığa 
arz ediyorum. 

Sözümü bitirirken; yeri geçmiyor, fakat bir 
temennim daha var, Sayın Maliye Bakanından, 

bilhassa; bu kanunun tamamiyle başarıya ula
şabilmesi için kanaatimce bir ek kanuna da ih
tiyaç vardır. Bu, şu hususları kapsıyacak bir 
kanun olmalıdır. 

Devlet Personel Kanunu, Devlet memuru 
maaşlarını, sivil sektör maaşlarım piyasa fiyat
larına göre organize edecek olan, istikrara sevk 
edecek olan bir kanun olacaktır. Bu, bir buluş
tur. Böyle bir kanun da, ek bir kanun da geti
rilecek olursa bu kanunun tatbikatında ilerde 
bizim için başarı hakikaten reform şeklinde 
sağlanmış olur. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Arı-
burun. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FAİK 

ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, katılmı
yoruz, müsaade ederseniz sayın hatip önemli 
bir noktaya temas etmişler, ondan bahsedeyim. 

BAŞKAN — Yani, piyasa fiyatları meselesi 
midir, mühim olan, efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Hayır, efen
dim, 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BÜTÇB VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M, FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, Sajnn Arıburun tara
fından verilmiş bulunan önerge tasarının 12 nci 
maddesi ile alâkalı olup, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 41 nci maddesinin değişik 
şeklinin sonuna meslekî öğretim ve kursların 
dercedilmek sureti ile sınıflandırmada bu eği
timden geçmiş personelin yetiştirilmesi ve de
ğerlendirilmesinin bir unsur olarak ele alınması 
öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, elimizde kanun tasa
rısı bütün maddeleri, Devlet Memurları Kanu
nunun bütün maddelerini değiştirmemiştir. Tak
dir edeceğiniz veçhile esas tasarıda, kısım 7 de, 
Devlet memurlarının yetiştirilmesi meselesini 
diizenliyen 214 ten itibaren 225 nci maddeye 
kadar çok değişik hükümler yer almış bulun
maktadır ve sadece 214 ncü maddede bu tasa
rının 73 ncü maddesi ile daha uygun bir tadi
lât yapılmış ve tasarının 7 nci maddesinin 215 
ten 225 e kadar olan hükümlerinde her hangi 
bir değişiklik vücuda getirilmemiştir. 
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Devlet memurlarının yetiştirilmesine ilişkin 
olan bu düzenlemeler. Kurumların memurlarını 
hizmet içinde yetiştirme yükümlülüğü, eğitim 
birimleri, eğitim merkezleri, Devlet memurları 
eğitimi genel plânı, yurt dışında yetiştirme, ra
por verme, koordinasyon ve denetleme, Devlet 
memurluğuna eleman yetiştirilmesi, seçme usu
lü, öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönet
melikler, mecburi hizmetler, mecburi hizmetle
rin kurumlarına başvurmaları gibi çok şümullü 
ve geniş esasları kapsamaktadır. 

Bu itibarla verilmiş bulunan önergeye katıl
maya imkân yoktur. Kanunun aslı şümullü ve 
geniş ölçüde bu meseleleri tertip ve tanzim et
miştir ve Sayın Arıburun'un varmak istedik
leri ve işaret etmek istedikleri çok değerli he
defleri belirtmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon Sözcüsü. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musu
nuz, efendim? 

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

TEKlN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önergemdeki isteklerimin kanun tasa
rısının diğer maddelerinde var olduğu Komis
yon Sözcüsünün açıklamalarından anlaşıldığın
dan önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geriye alıyorsunuz. Teşekkür 
ederim efendim. 

Muhterem senatörler, önerge iade edilmiştir. 
12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 42 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 14. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir : 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kade
menin aylıklarına esas teşkil edecek gösterge 
tablosu bu kanuna ekli 1 No. lu cetvelde göste
rilmiştir. 

Şu kadar ki : 
a) 36 nci maddede yazılı genel idare sını

fının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil bâzı 
görevler için ilgili memuriyetlerin yönetim so
rumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz 
önünde bulundurulmak suretiyle derecelerde iş
gal edilen kademelerin gösterge rakamlarına 
50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesi 
suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerin
den ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden ay
lık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunlariyle 
gösterilir. 

Bu şekilde tesbit edilen göstergeler üzerin
den aylık alanlar asıl kadro ve derecelerini mu
hafaza ederler. 

Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 
rakamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler 
memurlar için terfi bakımından müktesep hak 
sayılmaz. 

b) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin 
mahiyet ve icaplarının gerektirdiği hallerde 
Bakanlar Kurulu kararı ile 50 ile 70 arasında 
gösterge tesbit edilebilir ve bu şekilde ihdas 
edilen dereceler üzerinden bu kanunun 33-36 
nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde kad
ro alınabilir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
ile ilgili olarak verilmiş olan önerge vardır, mü
zakere açıyorum efendim. 

Söz istiyen sayın üye?.. Efendim, söz istiyen 
sayın üyeleri takdim ediyorum : Sayın Artuk-
maç, yazılı olarak söz talebettiler, daha evvel
den, şimdi tekrar şifahen talebediyorlar. 

Muhterem senatörlerden rica ediyorum, ya
zılı olarak söz talebettikten sonra burada hıfze-
dildiğine inansınlar ve sırayı öncelikle aldıkla
rım kabul etsinler. 

Şimdi sırayı takdim ediyorum, efendim : Sa
yın Artukmaç, Sayın Melen, Sayın Bilgen, Sa
yın Tanyeri, Başka söz istiyen sayın üye?... 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, önergem üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde her zaman ko
nuşma hakkınız var, efendim. 

Sayın Artukmaç, buyurunuz efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, halen yürürlükte 
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olan kanunlara göre çeşitli makam sahiplerine 
tazminat ve temsil ödeneği namı ile ödemeler 
yapılmaktadır. Müzakere etmekte olduğumuz 
tasarı ile bunların kaldırılması ve tek ücret sis
teminin uygulanması amaç edinilmiştir. Ancak, 
bu amaca varıldığı iddia olunamaz. Çünkü, bu 
tasan ile, mesleklerinin icabı olarak ödenek 
alan adlî ve idari kaza mercilerinin mensupları 
ile üniversite ve ordu mensuplarına özel kanun
larla veya görüşmekte olduğumuz bu tasarı ile 
ve değişik isimlerle ek ödenek niteliğinde öde
meler yapılması esası kabul edilmiş ve sadece 
mülki idare âmirleri bu haktan mahrum bıra
kılmıştır. Oysa ki, idare âmirlerine meslekin 
özelliği icabı olarak yıllardan beri temsil öde
neği ve tazminat namı altında ödemeler yapıla-
gelmiştir. Tasarıda, mülki idare âmirlerinin bu 
özel durumlarının göz önünde tutulmaması ve 
iolayısiyle yukarda bahsedilen diğer meslekle
rin sahiplerine tanınan hakların mülki idare 
âmirlerine tanınmaması menfi sonuçlar da ver
miştir. 

Gerçekten, tasannın şimdiki şekli ile kanun
laşması halinde temsil ödeneğinden ve tazmi
nattan mahrum bırakıldıkları için 4, 5, 6, 7 ve 
8 nci derecelerdeki mülki ve idare âmirleri ha
len ellerine geçmekte olan paraları bile alama
yacaklardır. Üstelik eski seviyelerine ulaşabil
mek için birkaç sene de beklemek zorunluluğun
da kalacaklardır. Bunu rakamlarla arz etme
me müsaadelerinizi rica ederim. 

1 nci, 2 nci, 3 ncü derecelerden bahsetmiyo
rum, onlara ufak zamlar olmuştur, ama şimdi
kinden, diğer emsallerine nazaran da aşağı se
viyededirler. Bilhassa maaşları düşenleri 4 ncü 
dereceden itibaren arz ediyorum. 1 250 lira ma
aş alan bir kaymakam diyelim 265 kuruş nok
san alacak, bugünkü maaşından 1 100 lira ma
aşı olan birisi 130 lira noksan almaktadır, 6 nci 
derecedeki ve 950 lira kadrosu olan birisi 108 
lira noksan almaktadır, şimdiki maaşından. 800 
lira kadroda olan 123 lira noksan almaktadır. 
700 lira kadroda olan 231 lira noksan almakta
dır. Bunlardan 4 ncü derecedeki 1 200 lira, şim
diki seviyesine gelebilmesi için 1 sene, 1 100 li
ra kadrodaki şimdiki seviyesine gelebilmek için 
4 sene, 950 lira kadrodaki birisi şimdiki aldığı 
parayı alabilmek için üç sene, 800 lira kadroda
ki birisi şimdiki aldığı parayı alabilmek için 4 

24 . 7 . 1970 O : 2 
sene, 700 lira kadrodaki birisi de şimdiki para
yı alabilmek için yine 4 sene beklemek zorunlu-
ğunda bulunmaktadır. 

Şunu da bilhassa arz etmeliyim ki, bu menfi 
tesire mâruz kalan da mülki idare âmirlerinin 
% 70 ini teşkil etmektedir. Bu bakımdan da 
işin önemi ortaya çıkmaktadır. îşte muhterem 
arkadaşlarım, bu aksaklıkları ortadan kaldır
mak gerekmektedir. Bu konuda çeşitli önerge
ler verilmiştir. Bendeniz de bu önergelerden 
birisine katılmış bulunmaktayım. İltifatınızı is
tirham ederim ve mülki idare âmirlerinin em
sallerinden geri kalmamasını sağlıyacağınıza da 
emin bulunduğumu arz etmek ister. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Artuk-
maç. Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — İzin verirseniz 
önergem üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim. Sayın Bil
gen buyurunuz efendim. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, Sa
yın senatörler; bu maddede 70 in de altında 
gösterge bulunmasıyla yine aynı maddede bir
takım hayat pahalılıkları icabı 1 000 in üstüne 
50 - 100 - 150, 200 gibi rakamlar konması bir 
tenakuz teşkil etmektedir. Bu kanunun aslı olan 
1935 deki kanunda sarih bir fıkra var. Der ki, 
«En düşük gösterge 70 ve en yüksek gösterge bin 
dir» der. Şimdi biz 1965 senesinde eğer kanun 
yürürlüğe girse idi, o günden beri her yıl da 
katsayılar artsa idi, her halde katsayılar dola-
yısiyle maaşlann bugünkü hayat seviyesine gö
re, % 30 kadar artması ve o günün 70 lik gös
tergesinin de bugün 100 e çıkması gerekirdi. 

İşte biz, muhtelif teklifler yapmak suretiyle
dir ki, sırası geldiğinde görüşeceğiz, tabanın 70 
den 100 e çıkarılmasını ister iken bu maddede 
70 in de altına, hatta 50 ye indirilmektedir. Bu
nun ne gibi tepkiler yarattığını bir küçük me
murun yazdığı bir mektuptan başlangıç cümle
sini okumak suretiyle anlatmak istiyorum. Mek
tup çok geniş bütün teferruatına kadar izah 
edilmiş. Yalnız başlangıç cümlesini okuyacağım. 
«Dileklerimi şifaen iletemedim, sayın senatö
rüm. Mektupla arz edeyim dedim ve yazıyorum. 
Gerçi benim dileğim şahsi bir dilek değildir. 
Bütün küçük memur arkadaşlarımın dileğidir. 
Ancak kimse isteklerini yazmaya cesaret ede-
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miyor. Ben bu cesareti kendimde gördüm ve an
latıyorum. Senatoda ismimin açıklanmaması ve 
mahfuz tutulmasını istiyorum. Derdimizi ilete
lim derken memuriyetten de olmıyalım.» 

Bu ayrı bir derdi de ifade ediyor. Eğer bu 
personel reformu, memurun derdini üstüne an
lattığı takdirde yerinden olacağı endişesini ber
taraf ederse, hakikaten ayrıca bir reform ma
hiyetinde olacaktır. Bunu ileride göreceğiz. 

Şimdi, bu küçük memur vatandaşın, yaptığı 
hesaplar ve benim de kendimin çıkardığı rakam
lara göre, şöyle bir durum meydana geliyor: 
Hakikaten 70 in altında 50 lik gösterge 350 lira 
maaş demektir. Bunun nerelere, kimlere veri
leceğini de Bakanlar Kurulu tâyin edecektir. 
Bu belki bir eğitmene verilecek, belki bir köy 
imamına verilecek, belki falan yerdeki çalışan 
bir nüfus memuruna verilecek. Bölgesel şartla
ra göre verilir, deniyor. Fakat ne olursa olsun, 
şimdi üzerinde durduğumuz 70 lik göstergeye 
göre bile geçim sıkıntısı çekecek olanların du
rumunu kısaca gözden geçirmek istiyorum. 

Yapılan hesaplara göre bu kanun yürürlüğe 
girdiği takdirde ilkokul mezunu olan bir me
mur vazifeye 70 göstergeden 490 lira ile başlı-
yacak. İlk girişteki artış % 8,8 dir. Yani 450 
liraya giren memur, bundan sonra 490 liraya 
girecek, aradaki fark 40 liradır. Orta okul me
zunu % 559 artışla giriyor. Lise mezunu % 100 
artışla giriyor. Yüksek okul mezunu da % 135 
ile. 30 sene hizmet sonunda bugünkü yeni sis
temde çalışan memurların eline geçecek para 
ise, ilkokul mezununda bir eksilme oluyor, bu
günküne nazaran. Orta okul mezunlarının eline 
% 18, lise mezunlarının eline % 33, yüksek okul 
mezunlarının % 190 nisbetinde bir artışla maaş 
geçecek. 

Bugünkü durumda 450 lira aylıklı bir ilkokul 
mezunu, 490 lira ile başlıyacak 40 lira artış olu
yor. 

30 yıl sonunda, şimdi yürürlükte olan kanu
na göre bu memur 1 875 liraya yükselebiliyor-
du. Yeni kanunda ise 1 575 liraya yükselecek, 
ki 300 lira kadar bir eksilme olacaktır. Orta 
okul mezunlarına gelince, şu anda mevcut kanu
na göre 450 lira alıyordu, 700 lira alacak 250 
lira bir artışla % 55 bir artış var. Ama 30 yılın 
sonunda 1 875 liraya yükselebilen bugünkü or
ta okul mezunu bir memur, 2 240 liraya yüksele

cek, fark 365 liradır. Lise mezunu olan bir kim
se 525 lira ile başlıyordu. Bugün 1 050 lira ile 
başlıyacak, fark 525 liradır, artış % 100 dür. 
30 yılın sonunda ise 2 250 lira alabiliyordu. Şim
diki kanuna göre 3 010 lira alacak, artış 760 
liradır. Yüksek okula gelince, 675 lira ile başlı
yordu. Şimdi 1 575 lira ile başlıyacak; lehte 900 
lira bir fark. 30 yılın sonunda 2 700 liraya yük
selen bir yüksek okul mezunu da şu maddede 
gösterilen 50 - 100 - 200 lük ekleri de ilâve et
tiğiniz takdirde bâzıları bunu alabilecekler. O 
zaman 8 400 liraya çıkacak ki, artış 5 700 lira
dır, % 190 ı bulmaktadır. 

Bugünkü Devlet İstatistik Enstitüsünün ilân 
ettiği rakamlara göre Ankara'da geçim indeksi 
4 kişilik bir aile için 1715 liradır. 2 çocuklu, 
4 nüfuslu bir aile. Demek M, nüfus başına 450 
lira düşmektedir. Bugün için biz 700 lirayı tek
lif ediyoruz. Çıkaralım diyoruz tamamını 700 
liraya o zaman eline belki bir ev kirası olabilir 
250 lira kadar. Bu da tek kişinin geçinmesi as
lında, o bile yetmiyor hayat seviyesine göre. 
Demek ki, 1965 den beri geçen zaman içinde 
yükselen hayat pahalılığına mukabil yeni gelen 
teklifin bilhassa taban kısmında küçük memur
ların maaşlarında bir azalma görülmektedir. 
Sayın Bakan defalarca ifade ettiler ve 875 den 
başlıyacak çok azdır, yeni geleceklere tatbik 
edilecek, dediler. 

Yalnız şöyle bir durum var. Ortaokul me
zunundan aşağısı Devlet memuru olamıyacak, 
ama yine başka bir maddesine göre ortaokul 
mezunu bulunmıyan yerlerde de ilkokul mezun
ları alınacak. Türkiye'nin gerçeklerini eğer bil
miyorsak bunun yürüyeceğini de kabul etmek 
mümkündür. Fakat öyle ilçelerimiz, öyle böl
gelerimiz vardır ki, oralarda değil ortaokul 
mezunu bulmak, ilkokul mezunu bulmak bile 
çok güçtür. Bunun hepimiz misallerini yaşadık. 
Canlı vakıalar olarak anlatmak için vaktimiz 
yok. Ben bunun için bir önerge de verdim. Şim
di okunacak, 14 ncü maddenin son fıkrasını 
yani (B) fıkrasının kaldırılmasını teklif ettim. 
Eğer iltifat buyurursanız. Her halde tabanın 
70 in de altına düşmesi böylece önlenmiş ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bil

gen. Sayın Tanyeri buyurunuz efendim. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın I 
Başkan, değerli senatörler; dünkü tümü üze
rinde grup adına yaptığım konuşma da bu I 
maddeye de işaret etmiş ve üzerinde oldukça j 
durmuştum. Onun için bugün kısaca temas et
mekle yetineceğim. Yalnız görüşümüze göre, 
657 sayılı Kanunun amaç maddesinden Devlet 
için taşıdığı değer kavramı bilimsel kıstas ol
madığı gerekçesiyle kaldırılmış bulunmaktadır. 
Halbuki şimdi müzakeresini yaptığımız madde
nin birinci fıkrası muhafaza edilmiştir. Bu mu
hafaza edilen maddeye göre bu kanuna tabi 
kurumların kadrolarında aylıklar, hizmetin 
devlet için taşıdığı değere göre tesbilt edilir. Şu 
halde 657 sayılı Kanunun amaç maddesinden 
bilimsel kıstası olmadığı için kaldırıldığı belir
tilen kavram burada muhafaza edilmiştir. Bi
limsel kıstası yoksa niçin muhafaza edilmiştir? 
Muhafaza edilecek ise neden amaç maddesin
den kaldırılmış ve bu suretle sınıflandırma 
temelsiz bırakılmıştır. Bunu anlamak biraz güç
tür. Şu halde maddede bırakıldığına göre, bu
nun bir kıstası olmak lâzımgelir. Acaba bu kıs
tas nedir? Bir objektiviteyi haiz midir? Bunu 
anlamak isteriz. 

İkinci olarak; gene dün de arz ettiğim gibi, 
kanunun rapor niteliğinin tek ücret esprisi 
olduğunun ifadesine rağmen maddeye eklenen 
yeni fıkralarla tazminat bu kanuna girmiştir. 
Çünkü memurlara verilecek aylıklara esas ola
cak göstergeler bu kanuna bağlı bir sayılı cet
velde gösterilmiştir denilmekte ve bu da bilin
diği gibi 70 le 1 000 arasında taallûk etmekte
dir. Yeni eklenen fıkra ile Bakanlar Kurulunun 
takdirine muallak olmak üzere isimleri bildiril-
miyen ve bâzı memurlara, 1 - 2 - 3 - 4 ncü de
recedeki bâzı memurlara Devlet için taşıdığı 
değerlere göre zait 50, zait 100, zait 150, zait 
200 göstergelerin verilebileceği ve bunun da ilk 
Bütçe Kanunu ile Parlâmentoya sunulacağı ifa
de edilmektedir. Bu, ismi söylememekle beraber 
bir tazminattır. Demek ki bu madde ile tazmi
nat hükmü, tazminat esprisi gene kanuna gir
mektedir. Şu halde bunun objektifleşmesi lâ
zımdır. Bu kimlere verilecektir, hangi kıstas 
içinde verilecektir, Devlet için taşıdıkları ağır
lık, değer hangi kıstasa oturtulacaktır? Bunun 
da kanun da vuzuha kavuşturulmasında fayda 
vardır. j 
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Yeri burası olmamakla beraber temas et
meyi faydalı gördüğün bir husus, dün de arz 
ettiğim gibi G-enel idare sınıfı içinde eritilmiş 
bulunan idare âmirlerinin bu kanunun neşri ile 
birlikte gerek kariyer noktasından, gerek mes
leklerinin önemi noktasından, gerekse maddi 
noktadan mağdur oldukları kanaatindeyiz. 
Meslek önere edilmemektedir. Genel idare kav
ramı içinde erimiştir. 9 ncu madde görüşül
düğü zaman tekrar arz edeceğiz, bir de önerge 
takdim etmiş bulunuyoruz, idare âmirleri için 
genel idare sınıfından ayrı bir sınıf ihdas edil
in esinde ve bu sınıf içinde de bunların gördük
leri hizmetin önemine, derecesine ve devleti ve 
Hükümeti temsil etmekte bulunmalarına naza
ran özel bir hükmün getirilmesinde fayda var
dır kanısındayız. 

Sonra maddenin son ksımı gene Bakanlar 
Kurulu karariyle 50 ilâ 70 gösterge ihdas edi
leceği, bâzı bölgelerin hususiyetine göre yetki 
olarak Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 50 ile 
70 arasında ne kadar gösterge ihdas edilecektir? 
Bu da vuzuhtan noksandır. 50, 55, 60, 65, 70 mi, 
50, 52, 53, 56 mı? Bu da bilinmemektedir. 

Sonra bu hangi bölgelerdeki hangi memur
lara verilecektir? Bu da vuzuhtan yoksundur. 
Vuzuh olmıyan, objektifliği bulunmıyan enfüsi, 
takdire bırakan hükümler daime zihinlerde bir 
istifham, bir tereddüt yaratır. Acaba, bu madde 
ile benim bugün 80, 70 olan göstergem daha 
aşağıya mı indirilecektir? Yani işgal ettiğim sı
nıf dolayısiyle yahut yer dolayısiyle aşağıya mı 
indirilecektir. Dün de arz ettik, ücret politikası 
esasen memleketin hayat standardı, refahın ta
bana yayılması ilkesi, ki, Sayın Adalet Partisi 
iktidarının Hükümet programında bilhassa yer 
bulmuştur, refahın tabana yayılması, indirilmesi 
ilkesi. 70 gösterge bunu karşılamaya yetmezken 
ve Sayın Bakan burada dün yaptıkları çeşitli 
konuşmalarda, aslında 70 göstergeyi uygulamak 
imkânı zaten yoktur demelerine rağmen, bu se
fer de 50 ile yani 70 in altında bir göstergenin 
getirilmesi ve bunun takdire bırakılması biraz 
lîiahnıırlıı görülmektedir. 

Madde, arz ettiğim sebeplerle yeniden ele 
alınıp incelenmeye muhtaç bir durumdadır. Ben 
Sayın Komisyondan rica ediyorum. 9 ncu mad
deyi geri aldıkları gibi bu maddeyi de geri ala
rak yeniden bir incelemeye, bir fikir tartışma-
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sına konu tenkil etmelerini ve bu gibi takdire, 
yanlış anlayışlara ve belki de yanlış tatbikata 
meydan verecek espiride olan maddenin vusuha 
kavuşturulmasını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan
yeri. Sayın Altan buyurunuz efendim. 

NAHİT ALTAF (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler, 14 ncü madde ile deği
şen 43 ncü madde hakkında benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım bilhassa bu maddede göster
genin dışında (A) bendinde 50, 100, 150 ve 200 
gibi rakamların eklenmesi suretiyle bulunacak 
rakamlarla katsayının tatbiki suretiyle birinci, 
'ikinci, üçüncü derecedeki bâzı şahıslara veya
hut memuriyetlere kendilerinin yönetim sorum
luluğu ve Devlet içinde taşıdıkları önem göz 
önünde bulundurularak haklar tanıyor. Bu 
umumi prensibin dışında istisnai bir prensip 
oluyor. Bu olsa olsa her ne kadar kıstası bura
da sarih değilse de, birinci plânda akla gelen 
sorumluluk mevkiinde olan, meselâ vilâyetlerde 
valiler olması lâzımgelir. Çünkü, idarecilik yö
nünden sorumlulukları vardır. 

Bunun gibi aynı vazife ile mükellef vali mua
vinleri, kaymakamlar da vardır. Bunlar esasen 
malûmuâliniz bir taraftan merkezi hükümeti 
temsil eder ve o işle vazifelidirler. Bir tarafıan 
da mahallî idarenin işleriyle meşguldürler, bun
dan dolayı 671 sayılı Kanunun ve diğer kanun
lara göre de kendilerine bu hizmetlerinden do
layı maaşlarından, kadrolarından ayrı ücret ve
rilirdi. Her halde bunun esbabı mucibesi bu 
maddenin tedvininde esbabı mucibesi olsa ge
rektir. Yalnız burada derece farkı gözetmiştir, 
aynı şekilde kaymakam da aynı halklardan is
tifade etmesi lâzımgelir, esbabı mucibesi bu ise. 
Binaenaleyh, kaymakamların da bence buna dâ
hil edilmesi gerekmektedir. Çünkü onlar da 
kendi bölgelerinde aynı vazifeyi ve sorum
luluğu deruhde etmektedirler. 

Burada iki husus var. Birincisi, evvelemirde, 
biz bunların da dâhil edilmesi hususunu bir 
önerge ile istiyoruz. Ancak Maliye Bakanlığı ve 
Komisyon buna iştirak etmez. Ayrı bir kanunla 
bunun tedvini bahis mevzuu olursa o da, ayrı 
bir husustur, kendilerinin beyanlarına bağlıdır. 

Bu gösterge esasen bu kanunun en mühim 
hususudur. 857 sayılı Kanun 1965 senesinde çık

tığı zaman, gösterge 70 ilâ 1 000 olarak göste
rilmiş idi. Yalnız bunun kademeleri ve dere
celeri o zaman tâyin edilmemişti. Bugün bu 
madde ile 1 Nio. lu cetvelde İra gösterilmiştir. 
Benim şahsi kanaatime göre, adil bir göster
ge değildir. Esasen bundan istifade edecek 
memurların çoğu zannedildiği kadar bundan 
istifade edemez. Daha doğrusu faydası oltaıya-
caJktır Ibir kütleye. Çünkü dikkat buyurursanız 
16 ncı dereceden 10 nou dereceye kadar olan 
bilûmum memurlar için kabul edilen kısım 
daima 5 er liralık bir kademedir. 9 ncu dere
ce ile 7 nci derece arasındaki kademeler 10 li
ra. 10 sayısını kaJbul etmiştir. Ve 6 ilâ 5, 15 
lira, 3 ilâ 4 ncü dereceler 20, 2 nci derece 35 
her kademede ve birinci derecede her kademe
de 25 fark vardır. Katsayıların büyümesi 
halinde daima çarpımında aradaki farklar 
(artacaktır. Meselâ bir memur, 16 ncı ile 10 
ncu derecedeki bir memur ufkî bir kademe al
dığı takdirde bir yılda beş rakamı ile artmak
tadır ve 5 i 7 ile çarptığımız takdirde bugün
kü katsayısına göre 35 lira gibi küçük bir 
zam alacak. Fakat üslt kademede 2 nci derece
deki bir memur da 35 lira 7 ile çarptığumız tak
dirde 245 lira gibi zam alacaktır. Zaten ara
daki fark büyük. Demek ki, her terfide ara
daki fark artacaktır. Bu kanunun gelmesinden 
gaye hayat şartlarına, memleketin büyük bir 
zümresini teşkil eden memur kütlesinin iktisa
di vaziyetlerini uydurmaktır. Şimdi bu kanun
la bu gösterge tatbik edildiği takdirde eskiden 
orta sınıfı tesMI eden memur zümremiz bilâ-
hara orta sınıftan aşağı düşmüş iken, bu ka
nunla orta ısınıf haline getirilememektedir. 
Yine fakru zaruret içinde kalacaktır, büyük 
kütle. Çünkü derece ufak tutulmuştur, üst 
kademelerin dereceleri büyük olduğu için kat
sayının tatbikatında büyük rakamlar doğa
caktır. Orta sınıfın bir ımemlekette kayibolıma-
isı demek, aşırı cereyanların mükemmel bir 
ortamının yaratılması demektir. Eğer bir 
memlekette aşın cereyanların gereken şekil
de faaliyet göstermemesini, yahut tesirinin ol
mamasını istiyorsak, iktisadi yönden orta sı
nıfın yok olmamasını temin edici bütün (ted
birleri almak mecburiyetindeyiz. Esnaf (bu
gün orta sınıftan aşağıya düşmüştür. Büyük 
memur kütlesi orta sınıftan aşağıya düşmüştür. 
işçiden daha kötü vazryete gelmiştir memurun 
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ufak kademesi, öyle ise biz, okumuş olan bu 
arkadaşlanmııza, halkla daima temas eden ve 
sınıflar arasında ahengi ve dengeyi temin eden 
(bu sınıfları daima genişletmeliyiz ki, memle
kette aldığımız tedbirler ve ahlâk daima iyi 
olsun, (güzel olsun. Şimdi rakamları verdiğim 
takdirde bu bariz şekilde görüiecekftir. Eğer 
(hiç katsayısı tatbik etmezsek, 70 ilâ 1 000 
göstergesinde fark 930 iken, katsayısı büyü
düğü müddetçe bu rakam fazlalaşmakta ve 
fbugün tasarı ile kabul ©dilen 7 katsayısı tat
bik edildiği takdirde 1 790, öbürü 7 000 çık
mak suretiyle aradaki fark 6 510 olmaktadır. 
Fiyatlara tesir eden faktörlerden birisi de, her 
'zaman olduğu gibi, memurlara yapılan zamlar. 
Zam en kötü. politikadır. Ama "biz en kolayına 
giriyoruz. Şimdi zam yapıldıkça fiyatlar yük
seliyor, fiyatlar yükseldikçe zam yapıyoruz. 
Fiyatlara tesir eden diğer faktörler de var. 
Piyasa, yan tedbirler alınmadığı müddetçe bu 
zamları daima ortanın üstünde maaş olan bü
yük rakamları nazarı itibara alarak ayarlıya-
cak, dolayısiyle fbir memurun ıbu zamlardan 
dolayı cebinden çıkacak para kendisine yapılan 
zamlardan fazla olacaktır. Bilhassa ufak me
murlarda bu kendisini gösterecek. Fakat bü
yük memurlara hiçbir zaman zararı dokunmı-
yacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Altan iki dakikanız var, 
(hatırlatıyorum. 

NAHÎT ALTAN (Devamla) — Burada ben
ce en güzel yapılacak gösterge tablosu arz et
miş olduğum sebeplerden dolayı 100 üstünde 
(bir gösterge tabanı ve o zaman katsayıyı dü
şürmek suretiyle daha âdil, daha olgun bir 
netice elde edilirdi. Maalesef ook sıkışık za
manda gelmiş olan bu kanunun her yönü ile 
ıbu aksaklıklarını düzeltmeye kalktığımız tak
dirde 1965 senesinden bu yana çıkaramadığı
mız bu kanunu tekrar aksatma ihtimaline bi
naen, (bendeniz şimdilik yalnız bu sebepleri 
arz ederek tablosunda başka bir talepte bu
lunmuyorum. 

'Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayuı Al

tan. Sayın Ege buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri. Mü
zakeresini yapmakta olduğumuz 14 ncü madde
nin bilhassa (A) bendi ile ilgili, 33 ncı madde 

ile ilgili mevzu üzerinde fikirlerimi ifade eder
ken 34 ncü mdadeye br atıf yapmak ihtiyacını 
duyuruyorum. 34 ncü maddede çizelgenin tesbi-
tinde, derecelerin tesbitinde 3 ncü, 4 ncü, 2 nci 
ve 1 nci derecelerin Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesince tesbit edilir dendikten 
sonra Bakanlar Kurulu kararı ile asıl onayla
nıp, yani tesbit derecesinin sona varacağı şek
linde bir hüküm getirilmiş idi. Şimdi burada 
muhterem arkadaşlar, bir noktayı gayet açık 
olarak ifade etmek mecburiyetindeyiz. Meselâ 
çizelgeye bakarak ve bunun üzerinde konuşan 
bâzı arkadaşlarımız işte gösterge tablosunda 
yüksek memur daha fazla alıyor, küçük memur 
daha az alıyor şeklinde bâzı söylentiler yapıl
maktadır. Bunun haklı olan tarafı vardır, hak
sız olan tarafı vardır. Fakat şunu kabul etmek 
lâzım ki, bilhassa bu kanunun benim anlayışı
ma göre getirdiği espri içerisinde 4 ncü dere
ceden başlamak üzere vazife alan insanlar âde
ta bulundukları işlerin başından birer lider 
vaziyetinde, birer yönetici vaziyetinde olan in
sanlardır. Şimdi devletin çeşitli hizmetlerini gör
dürdüğü insanlara işin ağırlığı nisbetinde, bu 
iş her zaman maddi ağırlık olmaz tabiî. Yani bir 
işçinin salladığı kazma gibi, kürek gibi bilmem 
efendim çekiç gibi bir ağırlık değil. Bu da 
mânevi ağırlıklar, mesuliyetler ve bir kişinin 
lider olacak şekilde yetişmiş olabilmesi, geç
miş olduğu işin başında bu işi tam mânasiyle 
yürütebilecek yönetebilecek azim, kudret ve ka-
Dİliyette olabilmesi. Bu tip liderleri seçebilmek 
için 4 ncü, 3 ncü, 2 nci ve 1 nci dereceler üze
rinde hassasiyetle durulmuştur ve haklı olarak 
durulmuştur. Çünkü hepimiz biliriz ki., her han
gi bir müessesenin başında lâyık olmıyan bir 
kişi gelir de oturur ise, o müessesenin içeri
sinde ne derece kıymetli, kudretli işini bilen, 
tecrübe sahibi memurlar olursa olsun, işçi olur
sa olsun, o kişinin idaresizliğinden doğan bir 
rahatsızlık bütün müesseseyi, bütün iş yapan 
işçisini, memurunu tedirgin etmekte ve randı
man üzerinde muazzam tesirler yaratmaktadır. 
O bakımdan böyle, bu derecelerde bulunan kişi
leri, buralara gelebilecek kişileri; muhakkak 
bizim kötü bir alışkanlığımız, hepimizde yer
leşmiş bıı alışkanlık muhakkak, şunun veya bu
nun adamı gelebilir, şu veya bu kayrılabilir 
diye düşünmeyelim muhterem arkadaşlar. Mu
vaffak olabilecek, geçtiği işi yürütebilecek in-
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sana verilen paraya Devlet acımamak. Ve bu 
verilen para, yerine masruf olduktan sonra, 
alınacak netice memleket için büyük faydalar 
getirecek olduktan sonra onu esirgemek, ondan 
kaçınmak lüzumsuzdur. Bu «Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan olmak» gibi bir dü
şünce ile hareket etmek şekline girmek demek
tir, ki yersizdir, insan, iş yapabilecek kişileri 
getirebilme imkânına sahipse, onları iş başına 
getirirse onların işi bilmeleri, kafalarının ça
lışması, işe bir istikamet vermeleri, beraber ça
lıştıkları kişileri yönetmedeki gösterdikleri 
ustalıklar, feraseti her şeyi nazarı itibara alı
narak meydana gelecek neticeye bakmak lâzım. 
O bakımdan bu mevkilere gelebilecek olanlara 
deniyor ki, eğer hakikaten getirilecek mevkiler 
mühim mevkilerse bunlara bu çizelgenin göster
diğinin dışında elli, yüz, yüz elli, iki yüz gibi 
bir ödemede yapılabilir. Bu, muhakkak yapıla
caktır demek değildir. Bu, herkese yapılacak 
demek değildir. Bu, işin ehemmiyetine göre o 
işi başarabilecek kişilere verilecektir. 

Yoksa seyyanen dağıtılacak demek değil
dir. O bakımdan hakikaten bir kişiyi bir yere 
tâyin ettiğiniz zaman kendisinden üstün ran
dıman alıyorsanız onu o işte daha şevkle ça
lıştırabilmek için icabederse böyle bu iç öde
meleri yapmak imkânı elde bulundurulursa el-
'bette netice üzerinde daha müessir olur. Za
ten bu madde bunu gayet iyi düşünerek demiş 
ki, hangi memuriyetlerin bu göstergelerden ay
lık alacağı Maliye Bakanlığı Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilir ve her yıl Bütçe kanunlarıyla 
gösterilir. Bunun gizli kapaklı yeri yok muh
terem arkadaşlar. Bu, her yıl ayrıca tesbit edi
lecek ve Bütçe kanunlariyle de Meclislere ge
tirilecek. Bu meseleyi ben bu kadarla burada 
bağlıyorum. 

Geliyorum bu (B) bendine. Bölgesel ekono
mik şartlar ve hizmetin mahiyet ve icaplarının 
gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu karariy-
le 50 ile 70 arası gösterge tesbit edilebilir. Muh
terem Arkadaşlarım. Bunlar çok istisnai du
rumlarda ele alınacak hususlardır. Bu, öyle bir 
şeydir ki bir devamlı memuriyet istemiyen, bir 
devamlı çalışmayı istemiyen; fakat günün muay
yen saatlerinde, muayyen zamanlarda, muay
yen bir işi yapabilecek olian kişiye ödenecek 

olan ücret meselesidir. Meselâ, bir orman ya
kınında bulunan [kişiye falan yerdeki ormanın 
gözetilmesi veya falan meteoroloji istasyonunda 
falan saatte şöyle bir neticeyi ;alıp getirmesi 
gibi günde o kişinin birkaç saatini işgal ede
bilecek nevi şahsına münhasır işlerde; ki bu iş
ler aynı zamanda o kişinin kendi hususi işini 
yapmasına, tarlasını sürmesine, çiftini ekmesi
ne, hayvan ve haşaratiyle uğraşmasına mâni 
olacak işler olmayan; her zaman, her yerde kul
lanılacak bir personel icabeıttirmeyen işler ola
caktır. O bakımdan, bunlar bu şekilde düşünü
lerek ve komisyonda da Sayın Bakanın izahla-
riyle de öğrendiğimize göre bu tarzda tesbit 
edilmiş hususlardır. Yoksa bu göstergeyi 70 
in altında 50 ye indiriyor şeklinde bir şey değil
dir. Zaten, o kendi bölgesinde olacak, evi ola
caktır. çoluğu çocuğunun yanmda olacaktır. 
Yani, bir diğer memur gibi surdan şuraya na
kili, tâyini meselesi bahis konusu değildir. Bu, 
mahallî işlerin görülmesinde daha ziyade na
zarı itibara alınarak düşünülmüştür; elbet de 
Devlet hizmet verirken o hizmetin karşılığını 
da ödemeyi düşünecektir. Sadece vatandaşa 
bol ücret vermek değil, yapılan hizmetin kar
şılığını ödemek düşüncesindedir. Hizmet kü
çükse, basitse ve muayyen bir âna ve günün mu
ayyen bir iki saatine inhisar ediyorsa, elbet o 
zaman günde 8 saat çalışan bir memura öde
nen bunlara ödenemez ve bu nevi şahsına mün
hasır işler için konulmuş özel bir hususitur. Di
ğer memurlara ödeneceklerle karıştırmamak ge
rekir inancındayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın Karaman, buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım. Bu tasarı 657 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştirmek suretiyle o kanun
daki reformist tutumu daha da ileriye götür
müş, daha da derinleştirmiştir. Ama, bâzı ilâ
velerle de sosyal adalet ilkesini, sosyal dengeyi 
yaralamıştır. Şimdi huzurunuzda bulunan bu 
14 ncü madde, kanunun değiştirilen 43 ncü mad
desiyle yeni bâzı hükümler getirilmek suretiy
le hakiikaten sosyal dengeyi, sosyal adalet den
gesini bozmuştur. 657 sayılı Kanunun 1965 ten 
bugüne kadar uygulanamaması, yakın günlere 
kadar halk arasnıda yüksek kademeli memur
ların baskısı dolayısiyle uygulanamıyor, onla-
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rın çeşitli yan ödeneklerle, tazminatlarla, ek gö- I 
revlerle almakta oldukları yüksek ücretleri bu 
kanun kaldırdığı için tasarı ve kanun uygulana
mıyor deniliyordu. O sözü teyideder ifade ve 
hükümler vardır bu maddede. Şöyle ki; bir, 
iki, üç, dördüncü dereceyi haiz olan yüksek de
receli memurlara ayrıca ek gösterge olarak 50, 
100, 150, 200 eklemektedir. Hizmetin özeliği 
dikkate alınarak bu ekleme yapılmaktadır. Me
sele bu noktada zor olur. Ama, hizmetin özelli- \ 
ği meselâ, bir vali, dördüncü derece, üçüncü, 
ikinci derecede olan bir vali. Kabul. Kendisine 
ikiyüz eklenecektir. Bir kaymakam; kendisine 
150 veya 100 eklenecektir. Üçüncü dereceden. 
Doğru. Ama, 9 ncu derecede, 7 nci, beşinci 
derecede kaymakamlık vardır. Şu hakle demek 
ki, ilke burada ek göstergelerle bir şey yapar
ken kaldırılmış olan tazminatları, bozulan den
gesizlikleri bu tür memurlar için düzeltelim der
ken, daha aşağıda bulunanlara bu hak getiril-
mjemektedıiır. Demek ki, gösterge yani, 9 ncu 
maddede sınıflar tasnif edilirken 8 sınıf değil 
meselâ 18 sınıf olacaktı, 28 sınıf olacaktı belki. 
Ama bundan ileride idareci sınıf olacaktı. 

İlerideki sınıf ya bu ek göstergelerle hep
si birden elli, yüz, yüz elli ilâve edilmek sure
tiyle düzenlenecekti, ya ela onların göster
geleri hattâ bu ek göstergeleri, bir hilei şeriyye- I 
dir, onların göstergeleri doğrudan doğruya 
meselâ 9 ncu dereceden değil 7 nci dereceden 
başlıyacaktı. Yani böyle bir hükme varmak lâ
zımdı. Bu itibarla, bir kere bunun (A) fıkra
sındaki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dere
celere konan bu 50, 100, 150, 200 göstergeler, 
biraz evvel söylediğim, halk arasında dolaşan 
o şayiayı teyideder nitelik taşımaktadır. Yani, 
yüksek dereceli memurların baskısiyle bu ka
nun getirilememektedir, yürütülememektedir. 
sözünü teyidetmektedir. 

İkincisi, dün ele tümü üzerinde görüşleri
mi arz ederken ifade etmiştim. Bundan evvel
ki personel nizamında en az ücret 300 lira, en 
çok ücret iki bin lira idi, aradaki fark 6,6 idi. 
Tabanla tavan arasındaki oran 6,6 idi. Efen
dim, ek görevler varmış, tazminatlar varmış 
filân.. Onlar başka şeyler. Herkes aldı mı taz
minatı? Bir lasını insanlar alıyordu, bir kı
sım da işini uyduranlar alıyordu. Binaenaleyh 
6,6 olan denge burada yetmişle bin arasında ve j 

657 sayılı Kanunda, 70 le bin arasında getiril
mekle 13 e çıkarıldı. Yani, sosyal devlet il
kesinde taban ve tavan arasındaki mesafe ka
patılırken, bilâkis açılmış oldu. Üstelik şimdi 
bu getirilen tasarıda da binin üzerine 50, 100, 
150 lira konulmak suretiyle 1 200 e kadar hat
tâ, (B) fıkrasında da 70 in altında rakamlar 
konulmak suretiyle 50 ye kadar gayriresmî bir 
durumda sanki, konmakla mesafe bire yirmi-
dört yapıldı. Yani 50 gösterge ki kabul edile
cekmiş yani, bu 50 gösterge Türkiye'de sanki 
40 - 50 yerde kullanılacakmış gibi gösterge
lerin, cetvelin içine alınmamış. Oysa bu (B) 
fıkrası belki partizanca da kullanılacaktır. Tür
kiye'nin birçok yerinde, köylerinde şurada bu
rada birçok insanlara görev verilecektir. Ve 
bu görevden ötürü de Devlet kadrosu bugün 
800 000 iken bir milyon ikiyüz bine çıkacaktır. 
Bu, mutlaka böyle olacaktır. Peki personelin 
803 000 den bir milyon ikiyüz bine, birbuçuk 
milyona çıkmasına yol açacak olan böyle bir 
hüküm küçücük bir fıkra ile mi getirilirdi böy
le bir kanunda?.. Yani, bunun (B) fıkrası da 
yanlıştır. Hem sosyal dengesizliği bire 24 e çı
karması bakımından yanlıştır, hem de bu ka
nunla konmuş olan bu hükküm itibariyle yan
lıştır. Benim başka bir önergem var, belki 
onun üzerinde de konuşacağım. Bu gösterge 
tablosunda 16 nci dereceyi kaldırmak lâzım
dır arkadaşlarım. Bugün işçiler için toplu söz
leşmelerle tesbit edilen asgari ücret 18 liradır, 
pazarları da saymak suretiyle 560 lira ücret al
maktadır işçi. Yeni işe giren bir işçi. Bir kapı
cının bile sösleşmssi 560 liradan aşağı olduğu 
vakit, onu Sosyal Sigortalar bozuyor, primlerini. 
560 lira üzerinden alıyor. 560 lira bugün Tür
kiye M e asgari ücrettir. Burada 70 lira göster
geden 490 a getirmiş oluyoruz. Devlet memuru 
olacaksınız, 490 alacaksınız. Üstelik bir de 70 in 
aşağısına 50 ye kadar düşen rakamlar var ki 
onun şiddetle karşısındayım. O, tamamen Tür
kiye'de partizanca kullanılacaktır. Kesin ola
rak ifade ediyorum. Ve Devlet kadrolarına 
yüzlerce, binlerce, belki yüzbinlerce yeni kadro 
ilâvesine Devlet teşkilâtamm, memur statüsü
nün büsbütün dejenere olmasına yol açacaktır. 
Bu madde çok önemli bir madde. 9 ncu madde
den sonra gelen önemli bir maddedir. Bu şe
kilde arz ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara
man. Sayın özer, buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bu madde üzerinde konuşmı-
yacaktım. Fakat, bâzı arkadaşlarımın temas et
tikleri husus dikkatimi çektiği için maruzatta 
bulunacağım. 

Arkadaşlar, bir tasarı geldi, hem de bu
nun mühim bir tasan, reform getiren bir ta
sarı, bütün memleketin yöneticilerini hattâ yö-
netmeyicilerini ilgilendiren bir tasarı. Bakı
yorum, herkes, her sınıf, her meslek erbabı, 
bununla ilgili olanları «ver, ver, ver» diyorlar. 
«Ver» in sınırı yok arkadaşlar. Fakat «al» di
yebilmenin bir sının vardır. Şimdi işliyen her 
hangi bir meslek erbabını şu kürsüden kına
mak istemiyoruz, ayıptır diye. Çünkü, diye
miyoruz ki, bu, senin için fazladır. Arkadaşlar, 
hiç kimse için şu memlekete hizmet edenler 
için bu, fazla değildir ama, bu memleketimizin 
durumunu düşünerek milletimizin takatini 
düşünerek bâzı noktalarda fazla görmemiz lâ
zımdır. Bunu, kendimizin, yalnız istiyen kim
selerimizin görmesi lâzımdır. Her taraftan mek
tuplar yağıyor. «Bize de verin, bize de verin.» 
Fakat, burada bakıyorsunuz daha ziyade kud
retli olanların tercümanı oluyoruz. Fakat, zayıf 
olanlann burada tercümanı olmamız zannede
rim ki vicdanımızı daha çok huzura kavuştu
rur. 

Evet, emsalleri artıralım, birçok miktarda 
emsaller koyalım, herkesi tatmin edelim ama, 
bunu ne ile ödiyeceğiz? Bütün bunları düşün
mek lâzım. 

Sonra muhterem senatörler burada deniliyor 
ki, 1 - 2 - 3 ve 4 ncü derecelere dâhil bâzı gö
revler için ilgili memuriyetlerin yönetim sonım-
luğu ve Devlet için taşıdıklan önem göz önünde 
bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen 
kademelerin gösterge rakamlan 50 - 100 - 150 
veya 200 rakamlarının eklenmesi. Şimdi bu du
rumda bakalım. Bir takdiri hüküm var arka
daşlar. Yani arzu edilirse bâzı kimselere ihsan
da bulunulacak, istenilmiyen kimseye de ihsan
da bulunulmıyacak. Bu çok mahzurludur. Mev
cut siyasi iktidann da mensubu olarak arz edi
yorum ki, yann şikâyetler çoğalacaktır. Onun 
için bu şimdi cazip görünüyorsa da bunun ca
zip olmadığını sonradan hepimiz acı olarak idrak 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar gelen her maddenin 
üzerinde hepimiz hakikaten çok ciddî olarak, 
çok esaslı olarak titizlikle duralım. Çünkü Mil
let Meclisi diyor ki «canım buradan hemen çık
sın gitsin, noksanları varsa Cumhuriyet Sena
tosu bunu ikmâl eder, tekrar göndedir. Biz de 
burada diyoruz ki her halde onlar iyice incele
miştir, onun için olduğu gibi kabul edelim Ba-
zan içimizde diyenler var ki kabul edelim de 
eğer noksanlık varsa Anayasa Mahkemesi bunu 
geriye veçirir.» Bu en hafifinden yasama ar-
ganım hafife almaktır. Bu bakımdan ver diyen
leri de 'insafa davet ediyoruz, al diyecekleri 
mutlaka hesaba katmamız lâzım, onların takat-
larım düşünmemiz lâzım. Ama buna çığır açıl
dı. Açılmadı değil. Buna çığır açıldığı için 
buraya hücumlar çoğaldı. Açılmamaiıydı. Onun 
için muhterem arkadaşlar biz burada alıcı verici 
durumdayız. Bir taraftan milletimizden alaca
ğız, diğer taraftan istiyenlere vereceğiz. Bunu 
yüce takdirinize arz eder, hepinize hürmetler 
sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
Sayın Seyhan buyurunuz. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; dün kanunun tümü 
üzerinde grupum adına konuşma yaptığım za
man 14 ncü maddeye de temas etmiş ve bu 
14 ncü madde ve ek geçici 8 nci madde ile per
sonel rejimine getirilmiş bulunan yan ödemele
rin, tazminatlaraı kaldırılması prensibinin zede
lenmiş olduğunu ve bu sebeple de şimdiye ka
dar tazminat veya temsil ödeneği namı altında 
fazla bir ödeme yapılmış bulunan mülki idare 
âmirlerine verilmemesi sebebini burada dile ge
tirmiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 14 ncü maddenin (A) 
fıkrasındaki «50 - 100 - 150 - 200 yan ödeme
nin» valilere mahsus olduğunu bir kısım arka
daşlar ifade etti. Bendeniz o kanaatta değilim. 
(A) fıkrası dikkatle okunduğu zaman «38 ncı 
maddede yazılı genel idare sınıfının» diyor ki 
bu «genel idare sınıfı» na da hemen hemen bü
tün bakanlıkların yüksek kademedeki memur
ları, müşteşarlan, genel müdürleri girmektedir. 
Bu sebeple bu (A) fıkrasının valilere tahsisen 
yapılmış olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım şunu rahatlıkla ifade 
edelim ki, bu personel rejimi ile 600 senelik bir 
gelenek bir anda yok edilmiştir. Biz eski vali 
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paşalarımızın o muazzam, tantanalı saltanatını, 
yaşayışını ihya edelim iddiasında değiliz. Zaten 
bu mümkün de değil. Ama hepiniz hemen he
men her gün mülki idare âmirlerine, valisinden 
kaymakamına sık sık temas etmekte ve o vilâ
yetteki işlerinizi hep arkadaşlarımız vasıtasiyle 
yapmaktasınız. Şu Meclislerden çıkan kanun
ların hemen hemen % 50 den çoğu bu arkadaş
larımıza, mülki idare âmirlerine vazife tahmil 
etmiştir. Hangi kanun çıkarılır da bunun ya
pımcısı olarak valiye veya kaymakama bir va
zife tahmil edilmez? 

Değerli arkadaşlarım; bunun dışında yaki-
nen bilmektesiniz ki, bir yerde, bir köyde bir 
yangın olsa itfaiyeden evvel inanınız ki valisi, 
kaymakamı koşacak; memleketin bir tarafında 
bir haydut türese bundan evvelâ kimi mesul tu
tarız? Valisini. O vilâyetin valisi gevşektir 
denir. Yani günün 24 saatinde valisi, kayma
kamı daima ayaktadır, daima vazife başındadır. 
Bu kanuna bakıyorsunuz yıllarca ve yıllarca 
evet bir vali paşanın, o memurların 100 kuruş 
50 kuruş aylık aldığı devirde 150 altın alan 
vali paşanın bugünkü ahfadına biz bu kanunla 
hiçbir hak tanımamaktayız. Bundan evvelki 
mevzuatımızda mülki idare âmirlerine bazan 
tazminat, bazan temsil ödeneği namı altında 
bâzı ödenekler ve imkânlar sağlanmıştı. 

Değerli arkadaşlarım; bir misal vermek la
zımsa şu Ankara Valiliğine tâyin edilen arkada
şımızın maaşı zannedersem 100 olacak, Kendi
sine başka bir imkân da sağlanmıyacaktır. Yani 
imkân dediğim şimdi Sayın Bakan diyecekler, 
ki, her memur bugünkü aldığından fazla ala
cak. Ama bu arz ettiğim arkadaşlarımız bugün
kü aldığından fazla almıyacak, ama aldığı para 
da elbette ki, noksanını almamak için kanunda
ki başka maddelerle tazminat olarak verilecek. 
Fakat bir kısım memurlar çok fazla alacak. 
Şimdi Ankara Valiliğine 100 lira asli maaş ille 
tâyin edilen arkadaşımız için, burası Hükümet 
merkezidir hemen hemen her akşam bir sefaret
hanenin veya bir başka müessesenin daveti olur, 
ziyafeti olur. Böyle bir memur bu davete icabet 
eder. Beyler, elbette ki, buna yakışacak bir el
bise lâzım, davete şanına, Devleti Hükümeti 
temsil eden bir insanın şanına yakışacak bir el
bise ille gitmesi, yalnız kendisi değil erkekler 
için kolay bir smokin yaptırır 3 - 5 sene giyer, 

ama bir de hanımlarını düşünün beyler, bunu 
takdir edeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarımız karşımızda bir vali 
büyüğümüz, ağabeyimiz var. Personel Dairesi 
Başkanıdır. Benim bilebildiğim kadarı ile bu 
işe Tunceli'den başladı, Kars, Erzurum, Kasta
monu, Amaisya, Kastamonu, İstanbul'a kadar 
gitti. Evet yıllarca valilik yaptı; en büyük vi
lâyetimiz de dâhil olmak üzere valilik yaptı, 
kendisine soralım. Sayın Bakan sorsunlar; aca
ba nesi var? Manen muhakkak ki, büyük ka
zançları var, ama maddi hiçbir kazancı yok de
ğerli arkadaşlarım. 

Bendeniz Sayın Suphi Karaman'ın da demin 
noksanlığını ifade ettiği şekilde, onu telâfi ede
cek şekilde bir önerge verdim : Mülki idare 
âmirlerinin, kaymakamlar da dâhil olmak üze
re, bu zait 50 ve 100 lerden istifade etmeleri 
için bir önerge verdim. İkinci defa huzurlarınızı 
işgal etmemek için şimdiden bu önergemi size 
duyurmak istedim» iltifat edeceğiniz ümidini ta
şımaktayım. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sey
han. Sayın Melen buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; evvelâ en küçük göster
ge ile en büyük gösterge arasındaki fark haki
katen Sayın Karaman'ın da işaret ettiği gibi 
çok büyüktür. Yani bugün en küçük memur ile 
en yüksek memur arasındaki fark 6 - 7 misliydi, 
bilhassa bu son tadil ile tam 17 kata çıkmakta
dır. Elimde bir doküman var. Fransız kanunu, 
Orada bile en küçük gösterge 100, en büyük gös
terge 800 dür. Yani 8 kattır. Biz Fransa kadar 
zengin ve sosyal bakımdan da daha üstün du
rumda değiliz. Bu 8 kat yerine 17 kat olmakta
dır. Bu çok büyüktür, demokratik değil, sosyal 
bakımdan müdafaası hakikaten güçtür. Ama 
küçüğü mü yükseltelim, büyüğü mü indirelim 
bugünkü şartlar içerisinde, malî imkânsızlıklar 
içerisinde belki küçüğü daha çok yükseltmeye 
imkân yok; ama buna mukabil faraza 1 000 i 
bizde pekâlâ 800 yapabilirdik. Denecek M, efen
dim mevcut intibaklar dolayısiyle bu yüzden 
bâzı memurlarımızın eline daha noksan para 
geçebilir. Bir iki gün evvel de arz ettim, zaten 
bizde müşkülât budur, kanunu kademeli değil, 
bir hamlede tatbik etmek yüzünden bu mahzur 
doğmaktadır. Pekâlâ eline daha noksan para 
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geçecek insanları, rejimini, hiçolmazsa memuri
yette bulundukları bir müddet için devam etti
rebilirdik, fakat sistemi bozmazdık, 

Muhterem arkadaşlar; 2 nci nokta sınıflan
dırmaya ait madde komisyon tarafından alındı
ğı için arz edemedim. Bizde sınıflandırma, yani 
bu tasarı ile g'etirilen sınıflandırma; tetkik et
tim, bana çok manasız geldi. Memurları bâzı 
meslek gruplarına ayırma neyi hallediyor? Fa
raza şöyle bir sınıflandırma anlaşılır. Yönetici 
kadro, icracı kadro ki, bunlar Personel Kanunu
nun prensibinde vardır. Bu türlü bir sınıflan
dırma. Ama, meslek nevilerine göre sınıflandırı
yoruz. Veyahut bundan evvelki baremde olduğu 
gilbi A - B - C kategorileri vardı, onun da bir 
mânası vardı. Hattâ daha başka misal vereyim, 
Osmanlı devrindeki sınıflandırmanın da bir mâ
nası vardı, askerî, mülki, Mülkiyede de ümerâ 
onun altnda vardı, mümeyyizler sınıfı vardı, ke-
tebe vardı, kalem erlbalbı vardı, o sınıflandırma
nın da bir mânaisı vardı. Ama bu sınıflandırma
nın hiçbir mânası yok. Öğretim; sağlık bilmem 
ne bâzı möslekleri almışlar birer sınıf demişler, 
sınıflandırmayı haklı gösterecek bir farklı mua
mele de yok. Çünkü şahadetnameyi esas almışız. 
Bu grupları ayırmışız, ondan sonra her mesüe-
kin, her sınıfın devlet için arz ettiği önem veya
hut o sınıf içerisindeki hizmetlerin Devlet için 
arz ettiği önem. mesuliyet derecesi v, s., bunları. 
ayırarak farklı bir muamele yapsak bu sınıflan
dırmanın bir maksadı, mânası olurdu, Öğleden 
evvel müzakere ettiğimiz gibi, faraza teknik 
personeli ayırırken farklı bir muamele yapsak. 
Hayır elindeki şahadetnameye bakıyoruz, orta
okul mezunu ise aşağı - yukarı hepsi aynı dere
ceden başlıyor, lise mezunu ise hangi sınıfta 
olursa olsun aynı dereceden başlıyor ve aynı ye
re kadar çıkıyor. 

Yüksek mektep mezunu ise aynı dereceden 
başlıyor aynı seviyeye çıkıyor. Sınıflandırmanın 
ne mânası kalır bu durumda? Biz tahsile göre 
bir barem yapıyoruz. Hiçbir hikmeti, hiçbir şeyi 
kalmyor. Araştırdım bir iki ufak sebep buluna
bilir. Ama bunun için bu şekilde sınıflandırma
ya, gruplandırmaya değmez. Ne ilmidir, ne ida
re bakımından bir faydası vardır. Eh işte kanun 
sınıflandırma demiş, âdet yerini bulsun diye 
Hükümet bâzı grupları ayırmış getirmiş, hiçbir 
faydasını ben görmedim. Bu sınıflandırma iyi 
yapılsaydı ve şahadetnameye göre değil, haki

katen ücretler veyahut memurların dereceleri 
bu hizmetin devlet için arz ettiği öneme göre 
tesbit edilebilseydi, o vakit bu münakaşaya ih
tiyaç kalmıyacaktı. Faraza kaymakam, idare 
âmiri hakikaten bu hizmetin Devlet için arz et
tiği önem ve sorumluluğu var. Binaenaleyh ona 
öyle bir derece tesbit edilecekti ki, burada mü
nakaşaya ihtiyaç kalmıyacaktı. Filvaki bu 43 
ncü maddenin başında öyle bir hüküm var, de
receler tesbit edilirken hizmetin arz ettiği 
önem dikkate alınır. Ama şahadetname ile bağ
lıyız. Şahadetnamenin dışma çıkamıyoruz. Bu 
olmayınca o dereceyi te'sbit edemezsiniz. Kay
makam muayyen seneleri bitirecek, terfi sene
lerini şahadetnamesine göre bitirecek, ondan 
sonra oraya gelecek ve o vakit tesbit ettiğimiz 
dereceyi alabilecektir. Şu halde muhterem ar
kadaşlar, bunu telâfi etmek için bu maddeye 
supleks vermek lâzımdır. Hakikaten buradaki 
bu zammı sadece yönetim sorumluluğu ve Dev
let için taşıdıkları önemli bulunan sadece 1, 2, 3 
ve 4 ncü derecedeki memurlara değil, başka me
murlara da vermek lâzım. Kaymakamlar bun
lardan birisidir. Buna benzer memuriyetler var. 
Bunu biraz genişletmek suretiyle çünkü bir sis
temsizlik içindedir, daha doğrusu sistemler ara
sında bocalamış durmuşuz ve o yüzden bu nevi 
çelişmeli hükümler Önümüze geliyor ve daha 
birçokları vardır. O da arz ettiğim gibi, her han
gi bir sistemi alıp mal edememişiz. Bunlar içe
risinde bocalamışız, kâh buradan kâh oradan 
devşirme bir usul ille hareket ederek, böyle anor
mal durumlar çıkıyor. Bu durumda bunu yu
muşatmak lâzım. Sadece 1, 2, 3 ve 4 ncü dere
cede değil, zaten Bakanlar Kurulunun takdirine 
de bağlıyoruz, mahzur yok. Binaenaleyh, bunun 
dışındaki hakikaten bâzı önemli sorumluluklar 
dolayısiyle mevkilerin Devlet için arz ettiği 
önem dolayısiyle, hizmetlere de bu hükmü teş
mil etmek lâzım, başka çare yoktur. Arşadaşla-
rır. tskliflsrme ben de bu söbeple katılmaya 
mecburiyet ve zaruret hissediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Muhterem senatörler, 14 ncü madde üzerinde 9 
sayın üye konuşma yapmış bulunuyor. Bir öner
ge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Madde muhtevası kâfi derecede izah edilmiş 

bulunulmaktadır. Konuların önergelerle de iza-
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hı mümkün olabileceğinden görüşmelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Muş 
îsa Bingöl 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, kanunun temel maddele
rinden birisini görüşüyoruz, bu konu hakkında 
9 arkadaşın konuşmuş bulunması meselenin tav
zihi için yeterli bir sebeibolmadığı gibi, bütün 
bu konuşmalardan sonra da bu maddenin temel 
prensip ve esasları hakkında söylenecek sözler 
olduğu inancındayım. Bu itibarla yeterliğin ka
bulünü icabettirecek bir sebep de ortada yok
tur, bunu arz etmek için huzurunuzu işgal et
tim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN" —- Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Hükümet konuşmak istiyorlar mı? 

MALİYE BAKANİ MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümetin konuşma hakkı baki kalmak üzere 
önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden-
ler... Kabul etmiyenler... Muhterem senatörler 
ayağa kalkmanızı rica edeceğim... Kabul etmi-
yenler... Muhterem senatörler, önerge kabul 
edilmiştir efendim, 

Sayın Hükümet buyurunuz efendim. Sayın 
Komisyon içtüzüğün 58 nci maddesi gereğince 
Hükümet tekaddüm eder efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; bu maddenin müzakeresi sırasında çe
şitli parti'lere mensup arkadaşlarımız tasarının 
tümü üzerinde yapılan müzakereleri andırır 
mütalâalar beyan ettiler ve bu beyanlardan an
laşılan şey şudur ki, bir önemli madde üzerin
de konuşmalar cereyan ediyor. Bu sebeple be
nim izahatım da zaruri olarak biraz uzun süre
cektir. Muta d ve normal bir madde üzerindeki 
müzakerelere nisbetle biraz uzun sürecektir. 

Bu maddede evvelâ hemen hemen her de-
ğerlri hatip arkadaşımız bu 1 000 + 100, 150, 
200, gösterge sistemine itirazda bulundu. Ve 
bunun nevama bi: tazminat olduğunu bildirdi. 

Saym değerli senatör arkadaşlarım, bu ta
sarının kapsamı içerisinde bulunan görevler 

vardır, bu tasarının kapsamı dışında kalan gö
revler vardır. Bu tasarının kapsamı dışında ka
lan hizmetler adliye hizmetleri, üniversiteler, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri askerî hizmetler, 
belediyeler ve özel idareler gibi hizmetler bu ta
sarının kapsamı dışındadır. Kapsamı dışında 
olması sebebiyle bunların personel kanunları 
ayrıca getirilecektir. Şu halde şifindi görüştüğü
müz Personel Kanunu vardır, bir de bu hizmet
lerle ilgili personel kanunları vardır, veya ola
caktır. Şimdiye kadar bu saydığım görevlerle 
ilgi'li olarak personel kanunu çıkan kamu hiz
mete ordu hizmetleridir. Askerî Personel Ka
nunu halen çıkmış ve yürürlükte olan bir ka
nundur, numarası da 926 dır. Böyle çeşitli per
sonel kanunları olunca bu personel kanunları 
arasında bir paralellik bulunması lâzımgeldiği-
ni, anaprensipler bakımından bu personel ka
nunlarının birbirleri ile bağdaşması gerektiğini 
kabul buyurursunuz. Aynı memlekette kamu 
hizmetleri ile ilgili personel kanunları arasında 
büyük farklar olmamak g*erekir. Her halde bu 
muhakeme tarzında ittifak halmdeyizdir. Bu 
Personel Kanununa Meclislerde ve komisyonlar
da dâhii edilen bu sistemi zedeleyici mahiyette 
gördüğümüz bâzı değişikliklerim ve nevama taz
minat ödenmesini gerektiren bâzı değişikliklerin 
sonuna kadar karşısında olduğumuzu, tümü üze
rindeki müzakerelerde beyan etmiştim. O za
man bâzı arkadaşlarımız, «evet» dediler «öyle 
ama geçici olarak bu kanunun içindedirler, bir 
müddet sonra kendi personel kanunları çıJka-
caktır.» Bu mütalâaların o mütalâalara da ce
vap teşkil ediyor. Evet kendi personel kanun
ları çıkacaktır ama, anaçerçeve aynı olacaktır. 
Prensipler aynı olacaktır ve paralellik, her per
sonel kanunu arasında bulunması lâzımgelen 
denge bozulmamış olacaktır. 

Şimdi bu sözlerimden sonra sözü 926 sayılı 
Askerî Personel Kanununa intikal ettiriyorum. 
Askerî hizmetler kendi silsilei meratibÂ içinde 
görülen hizmetlerdir. Orada rütbe esası vardır 
ve bu rütbe esasından vazgeçilmesi mümkün 
değildir. Binaenaleyh, Askerî Personel Kanunu 
tedvin edilirken, rütbe esasının göz önünde bu
lundurulması zaruridir. Zannediyorum üç sene 
kadar evvel çıktı; 926 sayılı Askerî Personel 
Kanunu demiştir ki, kıdemli Albayın göstergesi 
1 000 dir. Üç sene evvel bu hüküm vaz'edilmiiş-
tir. Askerî rütbeler albayda bitmiyor İri). Böyle 
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'olunca tuğgeneral vardır, tümgeneral vardır, 
korgeneral, orgeneral vardır. 

Askerî Personel Kanununun içerisinde bu 
rütbelerin durumu ne olacaktır? Bunun düşü
nülmesi icabeder. O kanun kendisine göre bir 
sisteme bağlamış ve bu rütbelere tazminat ve
rilmesini sağlryan hükümler getirmiş, bu taz
minatların da emekliliğe sayılmıyacağı gibi 
(hükümler vaz'etmiştir. Bu sözlerimle bu doğ
ru Ibir sistemi değildir demek istemiyorum. Çe
şitli memleketlerin personel kanunlarına bakı
lacak olursa, bir muayyen seviyede birinci de
receden başlayıp kaçıncı dereceye kadar gi
derseniz veya küçük dereceden başlayıp birin
ci dereceye kadar geldiğiniz zaman görev iti
bariyle Devlet hizmetleri bir muayyen seviye
de kesildikten sonra, bilfarz Fransa'da birinci 
derecede Devlet memuriyeti umum müdür mu
avinliği gibi bir görevde kesildikten sonra, 
IO görevin üstünde hors classe göstergeler tes-
fbit edilmiştir. Or eohelle veya hors classe, sı
nıf dışı, eohelle dışı göstergeler tesıbit edilmiş
tir. Bizim sistemimizde de ciheti askeriyede 
1 000 de ve kıdemli albayda bu bittikten son
ra, dünyada tatbikatı olduğu şekilde, onun 
üstünde hors classe dört derece tesbit olun
muş bulunuyor. Askerî Personel Kanununda 
ıbu durum olunca, biraz önce arz ettim, Sivil 
Personel Kanunu ile bir paralelliğinin bulun
ması lâzımgelir. Sivil Personel Kanununda da 
gösterge üstü, hors classe asıl gösterge üs
tlünde yeni göstergeler tesbit eden bir sisteme 
gidilmesi, ancak paralelliği sağlıyabilecektir. 
Evvelâ, işte bu sebeple, bunu kabul etmezseniz 
şu olu/yor : Sivil sektörde askerî - mülkî diye 
bizde ayırmak âdettir. Mülkî hizmetlerde en 
önemli Devlet hizmetlerinde bulunanlar Aske
rî Personel Kanununun tesbit ettiği 1 000 gös
tergeden ileri geçemiyeceklerdir. Bu ise paralel
liği toazar. Şu halde nasıl Askerî Personel Ka
nununda 1 000 in üstünde gösterge tesbit edil
miş ise, Sivil Personel Kanununda da bu pa
ralelliği temin için bir göstergenin, 1 000 in 
üstünde bâzı göstergelerin tesbit edilmesi za
rureti hâsıl olmuştur. Şu halde Personel ka
nunlarını bir kül olarak telâkki etmek ve on
lar arasındaki dengeyi muhafaza eden hüküm
ler getirmek durumunu göz önünde bulundur-
maik ve ona göre hâdiseyi mütalâa etmek ica
beder. 

I Böyle olunca 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceler-
i deki mülkî hizmetlerde o derecelerin üstünde, 

1 000 in üstünde gösterge temin edilirken, o 
hizmetlerin Devlet için önemi ve o hizmetlerin 
sorumluluğu göz önünde bulundurulmak sure
tiyle 1 000 in üzerinde gösterge temin edilme
si cihetine gidilmiştir. 

1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derece memuri
yetleri işgal eden herkes için bu göstergeleri 
tesbit etmek imkânı vardır. Böyle olunca, ni
çin aşağı dereceye tanınmıyor da 1, 2, 3 ve 

I 4 e tanınıyor şeklindeki mütalâanın pek IO ka
dar doğru olmadığı anlaşılmak lâzımgelir. 
Çünkü, bu kanunda görev esasına göre derece 
tesbit edildiği için, görev esasına göre terfi 
yapılacağı için, önemli görevlerin elbette ki 
üst derecelerde olduğunu kaibul etmek iktiza 
eder. 

Bu sistemle Personel Kanununun anapren-
sipleri önemli şekilde zedelenmiştir tarzındaki 
mütalâa sistemin esasına, esprisine nüfuz edi
lince, öyle varit bir mütalâa olarak görülmemek 
gerekir. Ve dünyada da, arz ettiğim gibi, 
tatbikatı olan bir sistemdir. 

Şimdi, arkadaşlanmızm bu konu ile ilgili 
olarak bir tereddütleri daha oldu. Diyorlar M; 
«Bunu Bakanlar Kurulu tesbit ediyor, (bina
enaleyh icranın tasarrufu ile masraf yapıl
ması gibi bir durum hâsıl oluyor ve bu da 
Anayasaya aykırıdır. Sabahki oturumda, sa
yın Ferid Melen'in bir sorusuna cevap verir
ken arz ettim. 

Muhterem arkadaşlar; buna göre Bakan
lar Kurulunun tesbit edeceği hizmetler, hangi 
hizmetlere 1 000 in üstünde gösterge verileceği 
veya {hangi 'hizmetlere '50 + 100 + 150 + 200 
gösterge üstü rakamlar ilâve edileceği, yani 
yeni göstergeler tâyin edileceği, Bakanlar Ku-
rulunca tesbit edildikten sonra bu derhal uy
gulamaya geçecek değildir. Kadro Kanunu ile 
bütçeye eklenecektir ve Yasama Organının tas
vibinden geçtikten sonra uygulanacaktır. Şu 
halde bunun Anayasaya aykırı olan bir tarafı 
yoktur ve icranın bu tasarrufu Yasama Orga
nının denetimindsn geçmiş olacaktır. 

Aynı şekilde, bu maddenin son fıkrası ile 
ilgili olarak da; ben 70 in altında gösterge 
tesbit ettim - yani arkadaşlarımız zannediyorlar 
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ki, Bakanlar Kurulu birgün oturacak ve diye
cek ki, ben 70 in altında; 50, 55, 60, 65 gös
tergeler tesbit ettim, onlar da şunlardır şeklin
de Ibir Kararname, altında da Bakanların imza
ları ve ertesi gün Kararname yürürlüğe gire
cek ve tatbike konulacak diye bir intibaa ka
pılmışlar arkadaşlarımız. Bu da böyle değil. 
70 in altında eğer gösterge tesbit edilir ise, bu 
dahi Bütçe Kanunu cetveline eklenecek ve Ya
sama Organının tasvibinden geçecektir. 

Şimdi bir hususu muhterem senatörlerin 
dikkat nazarınıza arz etmek istiyorum. Bu hük
mün mevcudolmadığını biran için farz ediniz. 
Hükümetin 70 in altında gösterge tâyin eıtmek 
için bir tasarıyı huzurunuza sevk etmek salâ
hiyeti var mıdır, yok mudur? Vardır. O halde 
bu tasarıyı kabul buyurursanız, 70 in altında 
gösterge ihdas edilir, kabul buyurmazsanız ih
das edilmez. E, şimdi bu fıkraya göre de Hü
kümet 70 in altında göstergeler tâyin eder ise, 
bunu gene Yasama Organının tasvibine suna
caktır. E, öyle ise ne fark vardır? Haşivdir di
yeceksiniz. Şu fark vardır: Bu fıkra burada 
olduğu zaman Bütçe Kanununa ekleyip geti
rebilecektir, ayrıca müstakil bir kanunu ge
çirmek daimî bir kanunu geçirmek durumu hâ
sıl olmıyacak, yıllık bütçe kanunlarına bu cet
veli ekleyip huzurunuza getirebilecektir. Bir 
ıleksibilite meselesidir. Zannederim ki, bu iza
hatımdan sonra bu maddenin Anayasa ile ilişki
si konusunda tereddüde değer bir husus ol
madığını arz etmiş oldum. 

Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşımız, Meclisteki 
Sayın C. H. P. sözcüsünün sık sık tekrar tek
rar ettiği bir konuyu huzurunuza getirmiş oldu. 
O konu şu: Efendim 70 ile 1 000 arasındaki 
mesafe, yelpaze; bâzı arkadaşlarımız da aynı 
fikre katıldılar burada; geniştir. Sayın Kara
man, Sayın Melen 3656 sayılı Kanundaki bu 
yelpaze daha dar idi, dediler. Burada ise bir ta
rafta 70 yani 490; hele 50 gösterge tâyin eder
deniz 350 lira, diğer tarafta da 7 000 lira. Bi
naenaleyh yelpaze açılıyor. 

Dünkü konuşmalarımda da arz ettim. 3850 
sayılı Kanunun ilk çıktığı zamanki yelpaze no 
idi? O kanunda yapılan çeşitli değişikliklorden 
sonra, o kanunun getirdiği prensipler bozul
duktan sonra yelpaze ne hal almıştır? Evvelâ 
onu bilip ondan sonra bu mukayesenin yapıl-
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ması lâzımgelir. Arkadaşlarımız burada 3656 
sayılı Kanunun 14 ncü dereecsiyle 1 nci dere
cesi arasındaki farkı alıyorlar, yelpaze şu ka
dardı diyorlar. Ama burada sadece maaşı muka
yese etmiş oluyor. Üst derecedeki ek görevler, 
tahsisatlar, tazminatlar, ikramiyeler niçin he
saba katılmıyor? Onları da hesaba kattıktan 
sonra yelpaze ne olmuştur? Buna bakıp öyle 
mütalaada bulunmak gerekir. 

Bir de Sayın Bilgen arkadaşımız, bir husu
su daha, Meclislerde çok konuşulan bir hususu 
daha buraya getirdi. Dedi ki; «30 yılın sonun
da bir ortaokul mezunu şu parayı alırdı, bu
gün şu parayı alıyor, az alıyor. Lise mezunu 30 
yılın sonunda bugün şu parayı alırdı, getirdi
ğiniz sistemde şu parayı alıyor. Yüksek okul 
mezunu 30 yılın sonunda bunu alırdı şimdi şu
nu alıyor. Ve bu suretle 30 yılın sonunda me
murlara tanınan imkânların bu sistemde, bil
hassa lise ve ortaokul mezunlarına daraltılmış 
olduğu söylemek istemiştir. Bu mütalâada he
saba katılmıyan husus şudur: Bir defa 30 yıl 
müddetle katsayının 7 olarak kalacağı hesap
lanmıştır. Ve katsayının değişeceği hesaba ka
tılmamıştır. Yüksek okul mezunlarına büyük 
imkân tanınmıştır, çünkü 30 yılın sonunda bu
gün alacaklariyle bu tasarı kanunlaştıktan son
ra alacakları arasında büyük fark oluyor tar
zındaki mütalâada da her yüksek okul mezu
nunun 1 nci dereceye kadar terfi edeceği farze-
dilmiştir. Halbuki görev esası vardır, muayyen 
görevlere geçmedikçe, muayyen mesuliyetleri 
deruhde etmedikçe; her yüksek okul mezunu
nun 1 nci dereceye kadar terfi etmek hakkı
dır, ama bu görevleri deruhde etmedikçe 1 nci 
dereceye çıkmak mümkün değildir. O görevle
ri deruhde etmek için de yarışma sınavından, 
yarışma seçmesinden geçmek lâzımdır. 

Bir de, muhtelif arkadaşlarımın üzerinde 
durdukları bir husus., idarecilerimizin mağdur 
edildiği, onların mağduriyetlerini önlemek için 
önergeler lûtfedildiği, tarzındaki mütalâaları
dır. Bir defa, idarecilik meslekinin önemine pa
ralel olarak, çok sayıda üst derece kadroların 
verilmesi mümkündür. Ve 1, 2, 3 ve 4 ncü dere
ceye gelmiş olan idarecilere 50 + 100 + 150+200 
liralık ilâveler yapılması da mümkündür. İda
reciler üst derecedeki kadroların fazlalığı dola-
yısı ile daha çabuk terfi etme imkânını bula-

130 — 
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bileceklerdir. Kaymakamların 8 nci dereceden 
atanmalarında diğer memurlardan farklı ola
rak 8 nci dereceden işe başlamaları bu tasarıda 
kabul edilmiştir. 8 nci dereceden işe başlamak 
demek 8, 7 ve 6 ncı derecelerde 50 lira fark 
eder. Bunları 7 ile çarpmak lâzım, 350 lira fark 
©der. 5 nci derecede 75 lira fark eder, 4 ncü de
recede 75, 3 ncü derecede 100, 2 nci derecede 
100 ve 1 nci derecede 175 lira fark eder. Bu 
farkları 7 katsayısı ile çarpınca 8 nci derece
den yani bir derece üsıtten işe başlaımanm öne
mi küçümsenmiyecek bir farklılık sağladığını 
kabul etmek gerekir. 

Genel idare sınıfında başarılı ve 10 yılını 
tamamlamış bir idareci 1 nci derecedeki bir 
kadroya atanabilecektir. Yani idarecilerimizden 
10 yılını tamamlamış olanlar ve başarı göster
miş olanlar 1 nci dereceye atanabileceklerdir, 
1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derecelere atanabile
ceklerdir. Ve o derecelere ilâve olarak verile
cek olan 50+100 + 150+200 terden istifade et
mek imkânını temin edeceklerdir. 

Mahrumiyet bölgelerinde idarecilere mahru
miyet zammı ödenecektir ve bu mahrumiyet 
zammında farklılaştırma yapılması mümkiin-
dür. Kaymakamın, bir (mahrumiyet bölgesinde 
kaymakamın emrindeki memurlar ile kayma
kamın aynı mahrumiyet zammını almaması 
mümkündür. 

Kaymakamın daha ziyade bu zamdan fay
dalanması mümkündür, idarecilere diğer sos
yal yardım yanında lojman imkânları tanına
bilecektir ve idarecilere ayrıca temsil giderle
rini karşılamak üzere her yıl muayyen bir meb
lâğ ayrılabilecektir. 

Sayın Necip Seyhan 'arkadaşımız; Ankara 
Valisini misal verdi. Ankara Valisinin bu sis
temde eline geçecek olan paranın azaldığını 
söyledi. Bizim yaptığımız hesaplara göre böyle 
bir azalma olmıyacaktır. Ankara Valisinin ay
lığı bilfarz 150 lira ise, halen 2 000 lira bürüt 
aykk alır, 1 250 lira ödenek alır, 1 500 lira da 
özel idareden alır eline 5 650 lira bürüt aylık 
geçer. Yeni sistemde bu aylık bürüt olarak 
8 400 lira olabilecektir. 

Sayın Salih Tanyeri arkadaşımız; «Bakan 
dünkü konuşmasında 70 göstergeyi uygulama 
imkâm olamıyacaktır dedi. Bu maddede 70 
gösterge şöyle dursun 70 in altında gösterge ih

das edilme salâhiyetini veriyor. O halde bu bir 
çelişmedir» dedi. Yüce Senatonun değerli üye
leri burada bir çelişme yoktur. Bir defa 70 in 
altında gösterge, hangi hizmetler için, hangi 
köyler, bucaklar için teşkil edilecek? Bunu Ba
kanlar Kurulu gösterecek ve huzurunuza gele-

j celi, tasvip buyurulursa 70 in altında bu gös
tergeler tatbik kabiliyeti kazanacak ve yürürlü
ğe girecek. 70 göstergeyi kullanma imkân, yok
tur derken şunu arz ettim. Bunu dün uzun u z u n -
anlattım. Sayın Karaman zannediyorum benim 
son konuşmamda yok idiler. Dün ben iki kere 
konuştum. Bir akşam geç saatlerde konuştum, 
bir de d-y^pferken saatlerde konuştum. Şimdi 
ben diyorum ki; muhterem senatörler, bu nok
tanın iyi anlaşılması lâzımdır. Bir defa daha 
tekrar ediyorum. İntibaklar, memurlar için 

I 3656 sayılı Kanuna merbut cetvele göre yapıla
caktır. O kanunda 14 derece vardır. Bu tasa
rıda 16 derece vardır. Şu halde o kanundaki bi
rinci derecedeki memur burada birinci, derece
ye oradaki ikinci derecedeki ikinci dereceye, be
şinci derecedeki beşinci dereceye... O halde en 
küçük Devlet memuru halen 14 ncü derecede 
olduğu, için bu gösterge tablosunda 14 ncü de
receye intibak edecektir. 14 ncü derecenin bü
rüt aylığı 875 liradır. 490 liraya değil, 875 li
raya intibak edecektir. Şu halde intibak bakı
mından 16 ncı dereceye, yani 400 liraya intibak 
edecek memur yoktur. (D) cetveli personeli de 
15 nci dereceye intibak edecektir. 700 lira brüt 
aylıkla işe başlıyacaktır. Şu halde 490 liralık 
dereceye intibak edecek olan (D) cetveli perso-

y neli de yoktur, intibak bu bakımdan 16 ncı 
dereceye, yani 70 göstergeye intibak edecek me
mur yoktur derken bunu kasdediyorum. Sös-

I lerimin içinde böyle bir çelişme yoktur. Arka
daşlarımı, e, yeni memurlar ne olacak? Diye
cekler. Bunun münakaşasını yaptık. Şimdi yi
ne söylediler, memleketimizin gerçekleri diye
rek söylediler. Dün de arz ettim. Ortaokul me
zunu bulunmıyan ahvalde ilkokul mezunları me
muriyete alınabileceklerdir ve ilkokul mezun-

I lan ilk girişte 490 dan başlıyacaklardır. Orta
okul mezunu varsa onlar yine 700 den başlıya-

I çaktır. Bir yerde münhal olacak ve bu münhal 
I memuriyet için ortaokul mezunlarından talip 

bulunmryacak. Bunun üzerine ilkokul mezunu 
alınacak. Bunun adedi kaç tanedir? Diye sor-

| du. Gayet azdır diye mütalâada bulundum, 

— X31 



C. Senatosu B : 100 24 . 7 . 1970 O : 2 

Arkadaşlarımla çoktur diye mütalâada bulun
dular. Az mı, çok mu? Gerçi tatbikat gös
terecek. Ama, bir hususu dünkü mütalaaları
ma ilâve olarak tasrih ediyorum. Münhal bulu
nan yerdeki, mahaldeki ortaokul mezunları ile 
iş mahdut değildir. Bu duyurulacaktır. Civar 
ilçelerden, ilden buraya ortaokul mezunların
dan, lise mezunlarından talip olan var ise on
lar gelebilecektir. Binaenaleyh, bir küçük ka
sabada ortaokul mezunu yoktur diye o küçük 

'İ£â5â-ıad& -ortaokul mezunu katiyen bulunamıya-
caktır, binaenaleyh hep ilkokul mezunları bu işe 
talip olacaktır tarzında düşünmemek gerekir. 
Bu işte seyyaliyet vardır ve başksM^deki orta
okul mezunları da bu görevlere t ^ J olabile
cekler ve atanabileceklerdir. 

Arkadaşlarımızın 1 000 + 50 + 100 + 150 
+ 200 hakkında mütalâalarına arzı cevap 
ederken Sayın Nahit Altan arkadaşımızın 
bu husustaki mütalâalarında da arzı cevap et
miş oldum. 

Yalnız, arkadaşımızın, şimdiye kadar Par
lâmentodaki müzakereleri sırasında pek üze
rinde durulmıyan bir konu üzerinde durduğu 
müşahade edildi. Arkadaşımız diyor ki; bu 
gösterge tablosunu tetkik ettiğim zaman alt 
derecelerde 5 er lira kademe ilerlemeleri olu
yor. Biraz üste çıktığımız zaman 10 ar lira 
oluyor. Daha üste çıktığımız zaman 15 er 
lira oluyor. Bunları 7 katsayısı ile çarpınca 
alt kademelerde terfih imkânları daraltılıyor. 
Yani terfihten dolayı sağlanacak ilâve tediye 
imkânları daraltılıyor. Üst kademelerde bu 
imkânlar çoğaltılıyor. Bu doğru değildir. 
Çünkü, alt kademedeki memuru daha fazla 
düşünmek lâzımgelir gibi bu fikre müstenit 
mütalâada bulunuyor zannederim. Evvelâ, 
şunu arz edeyim. Halihazırdaki sistemimizde 
3656 sayılı Kanunda terfihler yapılırken aynı 
şekil de evvelâ 25, sonra 50, sonra 75 sonra 
125... Yukarıya doğru çıktıkça terfihin ayda 
sağladığı rakam bu şekilde tesbit edilmiş idi. 
Hem 3656 sayılı Kanunun, hem de bu gösterge 
tablosunun bir esprisi vardır. Görüyorsunuz 
birbirine paralel. 3656 daki sistemle buradaki 
sistem bu bakımdan birbirine paralel oluyor. 
Bunun bir esprisi var. Bunun esprisi şu
dur : Memuriyette terfihin cazip hale getiril
mesi, yükselmenin cazip hale getirilmesi lâ
zım : Yükseldikçe eline geçecek imkân faz-

I lalaşacak M, yükselmek istesin ve yükselmenin 
esbabını temine çalışsın. Yani o iktidarı, o 
ehliyet ve liyakati iktisabetmek için çalışsın. 
Şu halde bu sistem, bu kabîl bir sistem me
muriyette terfihin dinamizmini, memuriyetin 
dinamizmini sağlıyan bir sistem oluyor. Kü
çük derecelerden başlayıp yukarıya doğru 
terfih ettikçe temin olunacak imkânlar faz-
lalaşmca memurun gözü daima terfihde 
olmak. Terfih edebilmesi için de ne yapması lâ
zım. Çalışması, ehliyetli, liyakatli ve dürüst 
olması lâzım, işte bunu teşvik etmek için 
gerek 3656 sayılı Kanunda, gerek bu kanunda 
böyle bir yol takibedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu müzakerelerde 
bir kanaat tezahür ediyor. O kanaat şu : «Üst 
derecedeki memurlar şimdiye kadar bu re
formun yapılmasını engellemişlerdir. Şimdi de 
aslan payını almışlardır. Binaenaleyh, üst ka
demede olmıyan memurlara temin olunan im
kânlar üs t derecedeki memurlara nazaran 
çok daha azdır.» Bu tasarıda böyle bir şey 
yoktur. Şu rakamları açıkça burada zikredi
yorum. Mülki idarede Devletin en üst dere
cesine ulaşmış bir müsteşar bugün şu sistem 
kanunlaşırsa net olarak 4 000 ilâ 5 000 lira 
arasında bir para alacaktır. E, bir Başba
kanlık Müsteşarı için, bir Plânlama Müsteşarı 
için, bir Maliye Müsteşarı için, kadroya geç
tiği takdirde, bu rakamın mütevazi bir rakam 
olduğunu kabul buyurursunuz. Bu rakama 
ulaşılmıştır; ama bütün ek ödemeler kalkmış
tır, bütün yan ödemeler kalkmıştır ve artık 
bu rakamdan başka ayrıca bir para almak 
imkânı bu sistemde kalmamıştır. Mütevazi bir 
rakamdır derken bunu da göz önünde bulun
duruyorum. 

Sayın Karaman arkadaşımızın 16 ncı dere
cenin düşmesi lâzımdır tarzındaki mütalâa
sına biraz önceki cevaplarımla arzı cevabetmiş 
oluyorum. Sayın arkadaşımız bir de; «50 ve 60 
liralık göstergeler particilikte kullanılacaktı» 
dedi. Bunu anlamak benim için mümkün olma
mıştır. Bu kadroların ihdası Bakanlar Kurulu
nun tasarrufu ile mümkün olmuyor. Bakanlar 
Kurulu bunu meclislere teklif edecektir. Bu kad
roların hangi bölgelerde hangi hizmetler için ih
das edildiğini yasama organı görecektir. Bir de
fa daha tekrar ediyorum. Bu kanun ile yasama 
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organının denetiminden geçmiyecek şekilde icra 
kuvvetine hiçbir salâhiyet verilmemiştir. 

Sayın Hamdi özer arkadaşımız bizim de bir 
ıstırabımızı dile getirmiş oldu. Herkes ver ver 
diyor diye. Bu husustaki mütalâasına katılma
mak mümkün değildir. Doğrudur, bu tasarının 
müzakeresi sırasında bir defa daha müşahade 
edilmiştir ki, herkes, her meslek grupıı, her 
meslek teşekkülü bu tasarının kendilerine sağ
ladığı imkânlardan daha fazlasını elde etmenin 
çabası içinde görülmüşlerdir. 

Yalnız Sayın Hamdi Özer arkadaşımızın bir 
mütalâasına iştirak etmek mümkün değildir. îs-
tenilmiyene ihsanda bıüunulmıyacak, istiyene 
ihsanda bulunulacak tarzında bir beyanda bu
lundu. Zannediyorum, tasarının bu maddesinin 
getirdiği mekanizmayı iyi anlatamamış olmamız
dan ötürü böyle bir beyanda bulundu. Şimdi 
ben tasrih ettim. Bu şekilde 1 000 in üzerinde 
ihdas edilecek olan göstergeler, yapılacak olan 
ilâveler uygulamaya geçmeden önce Yasama 
Organının tasvibine sunulacaktır. 

Sayın Ferid Melen bu sınıflandırma bana 
bir sınıflandırma değildir gibi görünüyor tar
zında mütalâada bulundular ve bilfarz icracı
lar, yöneticiler tarzında bir tefrik yapmanın da
ha doğru olacağını, bu tefrikin de burada gö
rülmediğini bildirdiler. Ben çeşitli beyanlarım
da arz ettim. Bu sınıflandırma, bu 8 sınıf ilk atı
lan adımdır. Bundan böyle tekâmül ederek gi
decektir. Geliştirilerek gidecektir, öyleyse, ni
çin böyle yapıldı, meselesine gelince; bunun da 
izahı vardır. Muhterem arkadaşlar, biliyorsu
nuz ki, her teşekkülün, her Bakanlığın teşkilât 
kanununda o teşekkülün vazifeleri gösterilmiş
tir. Ama bu vazifeler memurların deruhte ede
ceği görev esasına göre gösterilmemiştir. Bil
farz Maliye Bakanlığı 4914 sayılı Teşkilât Ka
nunu açıp bakılacak olursa Gelirler Genel Mü
dürlüğünün vazifesi aşağıdadır, der ve sayar, 
döker. Bu vazifeler içersinde hangisinin Genel 
Müdür, hangisinin Genel Müdür Muavini tara
fından görüleceği belli değildir. Bu arada bir 
de hâtıramı arz etmek istiyorum. 

Bir tarihte Maliye Müfettişi sıfatı ile bir işin 
tahkikine memur edilmiştim. Müddetli bir dos
yanın, bir ihale dosyasının bir Genel Müdür 
Muavininin masasında bekletildiği ve müddet 
geçtikten sonra da Devletin zarara uğradığı, 
çünkü ihaleden ilgili zatın niikûl ettiği anlaşıl

mıştı. Burada araştırdık, o ihaleyi tasdik etmek 
Umum Müdür Muavininin vazifesi miydi, değil-
miydi diye. Hiçbir şey bulunamamıştır. Umum 
Müdürün gaybubetinde Umum Müdür Muavini 
resmen de vekil tâyin edilmediği için Umum 
Müdüre vekâlet ediyor muydu, etmiyor muydu, 
vazifesi miydi, değil miydi anlaşılamamıştır. 

İşte sınıflandırma sisteminde her sınıfa gi
recek olan memurun vazifesinin ne olduğunun 
da anlaşılması ve ona göre bir sınıflandırmaya 
gidilmesi lâzım. Bütün teşkilât kanunlarının 
elden geçirilmesi, hangi görevlerin hangi me
murlar eliyle ve hangi salâhiyet dairesinde gö
rüleceğinin tesbit edilmesi, ondan sonra geliş
tirilmiş bir sınıflandırma sistemine gidilmesi 
gerekir. Bu imkânsızlıklar karşısında bu şekil
de ancak bir sınıflandırma yapılabilmiştir ve 
genel idare sınıfının bünyesinde yine de Sayın 
Melen'in işaret buyurduğu büro hizmetleri, ic
ra hizmetleri ve yöneticiler şeklinde bir tefrik 
yapılması mümkündür. 1, 2, 3 ve 4 ncü dere
celere atanacak olan memurların yönetici sınıf
tan olması esası ve esprisi bu kanunla getiril
miş olmaktadır. 

Yüce Senatonun muhterem üyeleri, vaktini
zi aldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Artuk-
maç'm bir sorusu var. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
sınıflandırmada esas tahsil derecesidir, bu tasa
rıya göre. Genel idare hizmetlerinde bulunan
ların alacakları maaşlar belirtilmiştir. Mevzua
tımızda vali olarak tâyin edilecek bir kimsede 
tahsil şartı aranmamaktadır. Ortaokul mezunu 
bir kimsenin vali olması mümkün bulunduğuna 
göre bu vali 15 nci dereceden işe başlarsa zan
nediyorum 700 lira aylık alması gerekir. Bu hu
susta Sayın Bakan ne düşünürler? 

Şunu da arz etmek istiyorum, bu da gös
teriyor M, mülki idare âmirleri için ayrı bir sı
nıf gösterilmesi ve bu sınıfta valiye Devletin 
ve Hükümetin temsilcisi olan valiye özel bir re
jim tatbik edilmesini de zaruri kılmaktadır. Bu 
hususta Sayın Bakanın mütalâalarını istirham 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
bu tasarının üzerinde serd edilen mütalâaların 
çoğu bu tasarının bâzı hükümlerine bakıp, bâ
zı hükümlerine bakmamak; bâzı hükümlerini 
tetkik edip bâzı hükümlerini tetkik etmemek 
suretiyle serdedilen mütalâalardır. Bugünkü 
sistemde böyle tahsil esasına göre memuriyete 
girme, bu vazifeyi görme ve aletdereeat terfi 
etme sistemi vardır. Bir ihtisas mevkileri var
dır, bir de istisnai mevkiler vardır. Bu tasarı
da ihtisas mevkii ve istisnai mevkileri koruyan 
hükümler mevcuttur. Bugünkü sistemde bir va
li dışarıdan da tahsil kaydı aranmadığına göre 
tâyin edilebilir. Tâyin edildiği vilâyetin kad
rosu kaç lira ise onun maaşını alır ve fakat bu 
hakkı müktesep teşkil etmez. Bu sistemde de ay
nı şekilde Sayın Artukmaç'm buyurduğu tarzda 
bir kişi vali tâyin edilecek olursa tâyin edildiği 
derecenin, o vilâyetin valiliğinin derecesi, gös
terge tablosundaki derecesi ne ise onun maaşını 
alacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. Sayın Komisyon, Sayın Hükümetten 
sonra görüşmek arzu ediyor musunuz? Buyuru
nuz efendim. (Son söz kimin sesleri.) 

Son söz Sayın Hazer'in efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖSOÜSÜ 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 657 sayılı Kanunun 
43 ncü maddesi üzerinde, ki bu madde münde-
recatı göstergelerle alâkalıdır, çok görüşmeler 
yapıldı. Burada değişikliği tazamımm eden ta
sarıda 43 ncü maddenin ilk fıkrası mahfuz tu
tulmakta, ikinci fırka hükmü ise bu değişiklik 
getiren 14 ncü madde ile yeni ve memleket şart
larına, gerçeklere uygun bir tadil görmekte ve 
43 ncü madde de en son fıkrayı teşkil eden 3 ncü 
fıkra, ki en küçük gösterge 70, en yüksek gös
terge 1 000 dir ifadesiyle hükme bağlanmak 
suretiyle madde kabili tatbik bir hale sokulmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde vesilesiyle 
Anayasaya aykırılıktan tutunuz da sınıflandır
manın gelişigüzel olduğu ve tatbikatı aksataca
ğı, tamamen memleketimizdeki istihdam şartla
rına tevafuk etmiyeceği gibi ileri görüşler der-
meyan edildi, Bu konuda Sayın Maliye Bakanı 

tarafından temas edilmediğini sandığını bâzı 
noktalara değinerek çok kısa mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Bu değişikliklerden sonra madde hakikaten 
daha iyi bir hale ifrağ edilmiş bulunmaktadır. 
Bir kere tümü üzerinde vâki maruzatımızda da 
ifade ettiğimiz veçhile personel sınıflandırılma
sının iki metoda dayanmış olduğunu belirtmiş
tik. Bunlardan birisi kadro sınıflandırılması, ki 
pozisyon sınıflandırılması şeklinde inkişaf et
mekte ve Amerika Birleşik Devletleri ve Anglo -
Sakson ülkelerinde uygulanan ve geliştirilen bir 
metottur. Bu epey zamandan beri tatbik edi
liyor. 

Diğeri kariyer esasına dayanıyor, Kıt'a Av
rupa'sında uygulanmaktadır. Bizim bu tasarı
da da yer alan esaslar kariyer esasına dayanan 
şekliyle vücut bulmaktadır. Ancak pozisyon 
sınıflandırılması, yani Amerika Birleşik Dev
letleri ve Anglo - Sakson ülkelerinde uygulanan 
sistemden de faydalı görülen hususlar bizim 
mevzuatımıza uygun hükümlerle adepte edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, bu yeni metot şüphesiz alı
şık olduğumuz sistemden farklı bir özellik arz 
ettiği için henüz tam mânasiyle ihata edileme
miş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı ile getniien 
önemli bir değişiklik memleket konjonktüründe 
fiyat dalgalanmaları muvacehesinde bu dalga
lanmaların personele ve personel ücretlerine ini
kasında kırıcılığı katsayı ile tevazün haline ge
tirmek suretiyle bir uygulama yapılmak isten
mektedir. Bu itibarla katsayının bu tatbikat
taki fonksiyonu fiyat dalgalanmalarının berta
raf edilmesi ve onun tesirinden personelin mü
teessir olmamasına dayanmaktadır. 

Terfi ise, daha ziyade gösterge tablosunda
ki derecelere dayanmakta ve bu derece terfile
rinin görevin değişmesi, önemi, sorumluluğu gi
bi noktai nazara dayanmaktadır. Bu bakımdan 
derecelerdeki terfi ve terfihlerle, derece ve bin-
netice kademelerdeki bu terfi ve terfih muame-
leleriyle, fiyat artışlariyle karşı karşıya bulunan 
katsayı tatbikatını yekdiğerinden mutlak suret
te tefrik etmiş olmamız icabetmektedir. 

Şimdiye kadar tatbik edilen düzen içerisin
de mevzuatın elastikiyetinden ve zaman zaman 
muayyen meslek gruplarının hususiyetleri göz 
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önünde bulundurularak Parlâmentoca tedvin 
edilmiş kanunlara ve bilâhara düzenlenen tü
zük ve yönetmeliklere göre piramit adetâ tersi
ne çevrilmek suretiyle, kadro piramidi, herkes 
bir üst dereceye ve mümkün olduğu kadar 1, 2 
ve 3 ncü derecelere doğru çıkma istidadı ve te
mayülü göstermişlerdir. Yeni getirilen rejimde, 
ancak buralara vâsıl olmak daha fazla liyakat 
ve ehliyete ve oralara elyâk olan kimselerin, en 
iyilerinin seçilmesi suretiyle tecelli edeceği için
dir ki, bu üstüvane veyahut da ters dönmüş pi
ramidin piramit haline ifrağı için geçebilecek 
bir tesviye ve tanzim müddetine ihtiyaç göste
recektir. Bu bakımdan arkadaşlarımızın mev
cut hükümleri mülâhaza ederlerken bu perso
nel istihdamındaki durumu şüphesiz nazarı iti
bara alacakları tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, ülkeleri biliyorsunuz 
gelişmemiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve 
gelişmiş ülkeler diye tarif ve tavsif etmektedir
ler. Gelişmemiş olan ülkelerde yelpaze açıklığı 
denilen yani tabanla tavan arasındaki ücret nis-
betlerini tâyin ve tesbit eden katsayıların azlı
ğı veya çokluğu rol aynamaktadır. Gelişmemiş 
ülkelerde karışık bir düzen içerisinde bulunul
duğu için bu yelpaze açıklığını ifade eden kat
sayıları oldukça yüksek rakamlara baliğ olmak
tadır. Gelişmiş ve gelişmek üzere bulunan ül
kelerde ise bu yelpaze açıklığını ifade eden kat
sayıları 10 ilâ 14 civarında seyrettiği, bu konu
da yapılan araştırma sonuçlarında ortaya ko
nulmuş bulunmaktadır. Buna mukabil gelişmiş 
ülkelerde, birçok meselelerini halletmiş olan ül
kelerde bu katsayıları ise daha oldukça düşük 
olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gösterge rakamlarını 
ifade eden ve bâzı değişikliklere mâruz kalmış 
bulunan bu maddede birinci fıkra ile gösterge 
rakamlarının 70 ilâ 1 000 arasında olduğu gös
terilmektedir. 70 ilâ 1000 arasındaki rakam mü
talâa edildiği takdirde bundan evvel kabul 
edilmiş bulunan katsayı kanununa göre bunu 
en küçük gösterge rakamında brüt 490 lira ve 
net ise 450 Tl. olarak kabul etmek ve yine 1000 
gösterge rakamı karşılığında da brüt olarak 
7 000 lira ve net olarak 4 300 lira üzerinden 
mütalâa etmek mümkündür. Demek oluyor ki, 
70 ilâ 1000 göstergesinin gerek brüt ve gerek 
net tediye tutarları üzerinde yekdiğerine vâki 
nisbetinde bulunacak oran 10 katsayı civarında 

cereyan etmetkedir ki, bu yelpaze açıklığı aşağı 
yukarı gelişme istidadında bulunan ve gelişme 
çabaları içinde bâzı düzenlemeler yapmakta bu
lunan memleketimiz için oldukça iyi bir katsa
yı teşkil eder kanısındayız. Bu gösterge tablosu 
da bu rakamları aksettirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız 
bu tasarının 74 ncü sayfasında bir numaralı cet
vel olarak gösterilen gösterge tablosunda dere
celer ve kademeler arasında vâki rakamların tes-
bitinde aşağı derecelerde 5 er 5 er, biraz sonra 
10 ar 10 ar, daha sonra 15, 20 nihayet üst de
recelerde 25 er lira farkla diferanslar tesbit edi
lerek bir gösterge sistemi tanzim edildiği ve bu
nun ise sosyal adalet ilkeleriyle tevazün etme
sine imkân olmadığı hususu da bu gösterge tab
loları vasilesiyle tasrih edilmiş ve tutarsızlığı 
üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde tedvin 
etmiş bulunduğunuz muhtelif vergi kanunların
da müterakki vergi sistemi ve prensipleri uygu
landığı içindir ki, katsayı değiştikçe ve bahu
sus katsayı rakamları çoğaldığı takdirde bu 
katsayının tevlidettiği üst derece maaş ve aylık 
tutarları her ne kadar değişecekse de vergi nis-
betleri artacak ve buna mukabil müterakki ver
gi sisteminin tevlidettiği bir sonuç olarak ver
gilendirme düşük gelir seviyelerinde yani aşağı 
derecelerdeki personel ücretlerinde prograsif 
bir azalmaya tabi tutulacağı için, daha noksan 
vergiler alınmak suretiyle bu yelpaze açıklığı
nın katsayının çeşitli varyasyonları ve bunun 
tatbikatı sonucunda daralacağı ve normal isti
kametlere doğru seyredeceği tabiîdir. 

Personel reformunu daha evvel de arz etmiş 
olduğumuz veçhile hiçbir şekilde yalnız başına 
düşünmemek bunu bir organizasyon, metot ida
ri reform, bütçe reformu ve program bütçe tat
bikatı içerisinde organik bir bütün olarak mu
hafaza etmek mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarımız tarafından (a) 
bendindeki 2 nci fıkranın kaldırılması suretiy
le muaddel şekilde buraya getirildiği üzere 36 
ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 
2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil olan sahaların
da bâzı kayıt ve şartlarla çok mahdut miktar
da ve sınırlı ölçüler içerisinde 50, 100, 150 ve 
200 rakamlarının uygulanmasının idare pren
siplerine mesuliyet ve görev çeşitlerine ve istih
dam şartlarına da tevafuk edeceği tabiîdir. 
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Muhterem «rakdaşlar, zaman, zaman bilhas
sa Amerika Birleşik Devletlerinde normal ola
rak yaptıkları tasnife göre hakikaten Devlet 
personeli muayyen bir seviyeye kadar ulaşabil
mektedir. Ancak, bunun üzerinde hors classe 
diye tavsif ettikleri bir sınıf vardır ki, apğı -
yukarı üç veya dört dereceyi ihtiva etmektedir. 
Bu dereoe içerisinde bâzı gelişmeler ki, Müste
şarlar, büyükelçiler - önemli görevler deruhde 
e .̂en Devlet personeline bâzı istisnai mevkilerin 
t&nınıni} olduğu bir tatbikatın neticesi olarak, 
zarureti olarak doğmaktadır. 

Yine muhterem arkadaşlarımız tarafından 
(b) bendinde bölgesel ekonomik şartlar ve hiz
metin mahiyet ve icaplarının gerektirdiği hal
lerde Bakanlar Kurulu kararı ile 50 ilâ 70 ara
cında gösterge tesbit edilebilir ve bu şekilde ih
das edilen dereceler üzerinden de bu kanunun 
33 ilâ 36 ncı maddelerindeki hükümler çevre
sinde kadro alınabilir. 

Muhterem arkadaşlar, bizim memleketimizde 
istihdam şartları elverişli bulunmadığı için ek
seriyetle Devlet memurluğuna girme ve orada 
hayatını kazanma, ailesini geçindirme eğilimi 
fazladır ve gelişme istidadı gütmektedir. 

Hükümetçe ittihaz edilmiş bulunan mevzua
ta uygun bir tarzda daha önce mevkii tatbika 
konulmuş bulunan asgari işçi ücretleri yevmiye
sine bir göz atacak olursak, bunun istanbul ve 
civarını teşkil eden birinci bölgede asgari yev
miyenin 19,50 lira altıncı bölgeyi yani Doğu böl
gesini kapsayan kısımda da 15,50 lira civarında 
olduğu görülecektir. 

50 ilâ 70 göstergesinin günün bütün zaman
larında çalışanlar için değil, bâzı kayıt ve şart-
'arla ancak zamanın mahdut bir kısmını âmme 
hizmetinin görülmesine hasr ve tahsis etmesi 
icabeden ve sorumluluk taşımayan önemsiz bâzı 
rlere inhisar edebileceği; meselâ bir kısım me
teoroloji istasyonlarında son kademeleri teşkil 
eden ve ancak periyodik olarak günün muay
yen saatlerinde bâzı mahdut ölçüler yapan per
soneli ve keza araştırma işlerinde istihdam edi
lecek çeşitli araştırma kurumlarında istihdam 
edilebilecek ve bâzı rasatları muayyen bir yere 
kaydederek merciine gönderebilecek personeli 
istihdaf edebileceği, bu itibarla bunlara da da
ha yüksek bir gösterge rakamının tanınması su
retiyle ucuz hizmet temini bakımından gereken 

şartların yerine getirilmesi gibi zaruretlerin ifa* 
desi odarak (b) bendinin de tesbit edildiği ko
misyon müzakerelerinde anlaşılmış bulunmak
tadır. 

Şu hususu muhakkak surette belirtmek ye
rinde olur ki; Yeni bir tasarı bulunan ve bâzı 
ileri ilkeleri istihdaf eden böyle İslahatçı bir ta
sarı için peşin hükümlerle daima suiistimal edi
leceği noktai nazarına dayanan görüşler kati
yen tasarıda mevcut değildir. Bilâkis bunlar 
büyük hüsnüniyetin mahsulü olarak buraya ge
tirilmiş ve mütehassıslarının teknik balamdan, 
ilmî esaslar bakımından yaptıkları tavsiyeler 
uyarınca buralara intikal ettirilmiş hükümler 
olarak komisyonumuzu bu tasarıya taraftar ol
maya sevk etmiştir. 

Bu bakımdan değişik 43 ncü maddenin ha
liyle kabulünün muvafık olacağım komisyon 
adına teyiden arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata-
yurt. 

Son söz Sayın Cumhuriyet •Senatosu üye-
sinindir. Sayın Eazer buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım; bir bakıma reform
lar getiren, bir bakıma eksiklikleri olan bir ta
sarı üzerinde konuşulurken kanunların esasen 
ihtiva etmesi lâzımgelen özellikleri ve ifadele
ri de göz önünde tutmak lâzımdır. Tatbikatçı
lar bilirler ki, kanunlar, ancak muhtevaları ile 
uygulanırlar. Kanunun 14 ncü maddesini oku
yanlar ayrıca bir yeni izahat, bir ek bilgi al
mak ihtiyacını duyacaklardır. 

Nitekim, gerek komisyon adına gerek, Hü
kümet adına verilen mütemmim izahat bile bu 
maddenin tümü ile anlaşılmasına imkân verme
mektedir. Bir defa kanun maddesi yazılışı itibarı 
ile kapsamını ifade etmemektedir, 

öte taraftan sınıflandırmanın temel prensi
bi bu maddenin 1 nci fıkrasında konulmuştur. 
Fakat bu 1 nci fıkrada hiçbir prensip sevk 
olunmamıştır. Sadece bir cetvele atıf yapılmış, 
sınıflandırmanın, o cetvele göre yapılacağı ifa
de olunmuştur. 

istisna maddesi olan 2 nci fıkrada bâzı 
prensipler va'zolummuştur. Yani, sınıflandır
mayı yaparken ileri sürülmesi lâzımgelen, tes
bit edilmesi lâzımgelen kıstaslar gösterilmemiş
tir. 1 nci fıkranın temel fikri bu olmak icabe-
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derken, arz ettiğim gibi sadece bir cetvelle ifa
de olunmuştur. 

2 nci fıkrada istisna hükümlerinde iki ana-
fikir getirilmiştir. Bunlardan birisi yönetimin 
sorumluluğu ve diğeri de Devlet için taşıdığı 
önem. 

Bu iki kıstas da sadece ek ödemeler için 
esas alınmıştır. Temel ödemeler için, arz etti
ğim gibi, başka bir kıstas yoktur. Ek ödemeler 
için getirilen bu kıstas da yeterli değildir. 

Şunun için yeterli değildir: Bu ek ödeme
ler sadece bâzı arkadaşların kadro dışı, sınıf 
dışı ifade ettikleri hizmetlere verilecek. Bu hiz
metlerin neler olduğu da belli değil
dir. Bizim mevzuatımızda buna benzer hiz
metler için şimdiye kadar uygulanagelen usul
ler vardı. Meselâ, temsil ödeneği bunlardan bi
risi idi. Evvelce hangi makamlara, hangi mer
cilere ne ölçüde temsil ödeneği verileceği ka
nunla tesbit olunmuştu. Şimdi bu takdirde. Hem 
takdir ölçüleri tamamiyle Hükümete bırakıl
mış, hem de takdirin hududu iyice belirtilme
miştir. 

Yani, 4 ncü dereceye kadar olan bâzı ma
kam sahiplerine, bâzı hizmet sahiplerine bu 
ödenekler verilirken bunların sadece gösterge
leri 50, 100, 150, ve 200 olarak ifade olunmuş, 
fakat tümü ile bir esas prensibe bağlanmamış
tır. 

Bu 2 nci fıkranın hükmü uygulanırken şöy
le bir çelişki ile karşılaşmak mümkündür; 
1 nci ve 2 nci derecede, 3 ncü, 4 ncü derecede
ki memurlardan bâzıları bu ek ödenekleri alır
ken, - bu sınıf dışı, sınıf üstü ne derseniz de
yin - bunları alırken aynı hizmeti ifa eden bâzı 
kimseler, bâzı makam sahipleri bunu alamıya-
caklardır. 

Meselâ: Kaymakamlar hakkında bu fıkra
dan istifade ederek şümullü bir hüküm çıkar
mak mümkün değildir. 

Sayın Bakan, bunların bu eksikliklerini ile
ride mehrumiyet ödenekleri ile, mahrumiyet 
yeri ödenekleri ile giderileceğini ve bunların 
temsil ödeneklerinin bu yolla sağlanacağını ifa
de ettiler. 

Bu da ayrı bir müphemiyettir. Çünkü, bu 
da takdire tabidir. Mahrumiyet yeri ödeneği
nin ne ölçülerde ve hangi makamlara verilece
ği kanunla tesbit edilmemiştir. Kararnamelerle 

[ tesbit olunacak ve bilhassa bundan sonraki tat
bikatta kararnamelerle tesbit olunacak, ölçü
ler de elbette kanun maddesi kadar objektif 
ve şümullü olamıyacaktır. 

Bu itibarla, çok takdire yer veren bu ka
nun maddesi ihtiyacı karşılamıyacaktır. Halbu
ki vu madde temel bir maddedir. Bu kanunun 
aıı^hükümlerinden birisini kapsamı içinde bu
lun uran bir maddedir. 

Sayın Bakan bu göstergeleri ifade ederken, 
Askerî Personel Kanununun daha evvel çıktığı
nı, orada 1000 göstergesinin kabul edildiğini, 
onun içinde kıdemli albayların 1 000 den diğer 
üst rütbelilerinde sınıf dışı ödemelerle tatmin 
edileceğini beyan ettiler. Ve bu kanununu âde
ta Askerî Personel Kanununa uydurmak mec
buriyetini ve böyle bir paralel kurmak gerekti
ğini ifade ettiler. 

Aslında Askerî Personel Kanunu ile kabul 
edilen o 1 000 göstergesi bugüne kadar uygu
lanmış bir hüküm değildir. Sadece orada bir 
gösterge olarak kullanılmıştır. Ama bundan son-

[ ra tatbik olunacak. 
Gene bu kanunun kapsamı dışında kalan 

adli hizmetler, iktisadi Devlet Teşekkülleri gibi 
müesseselerin, dairelerin ihtiyaçları da özel ka
nunlarla tesbit olunacağını ifade ettiler. Fa
kat bunlardan bâzılarına temsil ödenekleri, taz
minat mahiyetinde ödenekler bu kanunda ge
çici olarak yer almıştır. 

Kanunun temel prensibinde anafikir, yan 
gelirleri kaldıracak tek ücret esası kabul olu
nacaktır. Halbuki görüyoruz ki, kanun metnine 
girmiş olan hükümlerle de bu prensip zedelen
miştir. 

Gene Sayın Bakan buyurdular ki, intibak
lar yapıldığı takdirde bugün 14 ncü derecenin 
aşağısında memur yoktur, bu itibarla 16 nci 
derecede bir uygulama olmıyacaktır. Bu doğru
dur. Ama bu 16 nci derecedeki kadrolar her 
halde uygulansın diye kabul ediliyor ve bun
dan sonra memuriyete alınacaklar için uygula
nacaktır. Bunlar çoğu da ve bilhassa 16 nci de
recede ve 50 göstergenin altında olan yeni kad
rolar asgari geçim hadddnin de aşağısında ola
caktır ve asgari işçi ücretlerinin de altında ola
caktır. Hizmetin mahiyeti ne olursa olsun: is
ter geçici olsun, ister daimî olsun, kanunun 

I 1 nci maddesi bunların tümünü kapsamı içine 
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almıştır. Kamu hizmeti görenler geçici veya 
daimî kadroda bulundukları takdirde bu kanu
nun içinde mütalâa olunacaktır. Bu itibarla 
meselâ bir meteoroloji gözlemcisi, bir orman 
yangını haber vericisi, kısa devreli geçici hiz
mette de olsa, bir kamu hizmet gerecektir. Ya
ni bir bakıma bu, aynı zamanda emekliliğe ta
bi bir hizmet olacaktır. Emekliliğe tabi bir hiz
met olunca da, asgari ücretin altında istihdam 
edilmesinin mümkün olmaması lâzımdır. O iti
barla bunların istihdamı için başka bir tedbir 
bulmak lâzım. Yani hem bunlar kamu hizmeti 
gören personel arasında mütalâa olunacak, hem 
de bunlara asgari geçim haddinin de altında 
bir ücret verilerek istikballerinin temin oluna
cağı iddia ve ifade olunamaz. O itibarla 50 den 
aşağı göstergelerin, hangi ihtiyaçtan doğarsa 
doğsun, Anayasamızın getirmiş olduğu sosyal 
adalet prensibi ile ve sosyal teminat esası ile 
bağdaşması mümkün değildir. Bu bakımdan da 
madde ihtiyaca .elverişli değildir ve arz ettiğim 
gibi, tamamiyle takdire istinadeden bir hüküm 
getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa kanunun 
anamaddelerinden birisi olan 14 ncü maddede 
bir esaslı sınıflandırma prensibi getirilmediği 
gibi, birtakım takdire dayanan ek ödemeler ve 
gene takdire dayanan yeni kadrolar ihdası ge
tirilmiştir. Halbuki şimdiye kadar uygulanage-
len usullerde kadrolar belli, hizmetler belli, 
temsil ödenekleri ve ek ödenekler ölçüsü belli 
idi. Şimdi tamamiyle idarenin, yani Hüküme
tin takdirine tabi tutulmaktadır, idarenin bu 
takdiri de; elbette objektif olabilir; idari ta
sarruflar içinde yıllık programlar bütçeyle be
raber uygulanabilir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, konuşmanızı so
nuçlandırmanızı rica ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar; hülâsa, eğer bu ka
nunun 2 nci maddesindeki ek ödemeler bu ha
liyle kabul edildiği takdirde aynı hizmeti gö
ren aynı makam sahiplerinden bir kısmı tazmi
nat - ne derseniz deyin bunun adı tazminat
tır - bir kısanı tazminat alacak, bir kışımı ala-
mıyacalktır. Meselâ 4 ncü derece ve daha yukarı 
derecede olan kaymakamlar ve başka hizmet 
sahipleri tazminat alacaktır, yani bu üst göster
gelerden istifade edecektir, aynı hizmeti gören 

I bir başka kaymakam bundan yararîananuyâ-
çaktır. Başka adlarla yapılacak tatminler o ara
daki farkı gidermeye de imkân vermez. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, Riyasete yardım
cı olmanızı rica ediyorum. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bitiriyorum efendim. 

Hükümetten ve komisyondan rica ediyo
rum; bu kanun maddesini de 9 ncu madda gibi 
geri alıp yeniden incelemesi ve yeniden tanzim 
etmesi doğru olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Muhterem senatörler, 14 ncü madde üzerin

deki müzakereler bitmiştir, önergeler var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı kanun tasarısında 14 ncü madde

nin (b) fıkrasının kaldırılmasını teklif ede
rim. 

içel 
Dr. Lûtfi Bilgen 

i BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musu
nuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,... Etmiyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

ikinci bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki sı
ra sayısı 1462, tasarının 14 ncü maddesine ekli 
1 numaralı cetvelin, (gösterge tablosunun) en 

i son sırasında bulunan 16 ncı derecenin cetvel
den ve tasarıdan çıkarılmasını arz ederini. 

Saygılarımı sunarım. 
Tabiî Üye 

I Suphi Karaman 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musu
nuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYUET (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katı
lıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. önerge 
reddedilmiştir. 

Bir diğer önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere etmekte olduğumuz «657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun (bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı» nın 14 noü mıad-
desinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kars 
Hııfzı Oğuz Bekata Mehmet Hazer 

Yozgat Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadık Artukmaç Ragıp Üner 

Konya Elâzığ 
Sedat Çumralı Celâl Ertuğ 

« a) 36 ncı maddede yazılı genel idare sı
nıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil bâzı 
görevler için ilgili memuriyetlerin yönetim so
rumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göiz 
önünde bulundurulmak suretiyle derecelerde 
işgal edilen kademelerin gösterge rakamlarına 
50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesi 
suretiyle bulunacak gösterge rakamları üze
rinden ödeme yapılabilir. 

Vali, vali muavini ve kaymakamlarla bun
lardan içişleri Bakanlığında ve ona bağlı hiz
met yerlerinde çalışanların aylık ödemeleri; 
8 nci ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 100; 6 ncı, 5 ve 4 noü derecelerin 
kademelerinde bulunanlara o kademenin gös
terge rakamına ilâve edilecek 160; 3 ncü, 

2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 200 ve bucak müdürlerinin derece ve 
kademeleri ne olursa olsun iktisabettiMeri gös
terge rakamına ilâve edilecek 50 rakamından 
sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çar
pılması sonunda elde edilecek miktar esas tu
tularak yapılır. 

Bunlar dışında kalan diğer memuriyetler
den hangilerinin 1 nci fıkradaki göstergeler
den aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Dairesi görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tesbilt edilir ve her yıl bütçe kanunla-
rilyle gösterilir. 

Bu şeMide tesbit edilen göstergeler üzerin
den aylık alanlar asıl kadro ve derecelerini 
muhafaza ederler. 

Gösterge rakamlarına 50, 100, 150, 200 ra
kamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler 
memurlar için terfi bakımından müktesep hak 
sayılmaz. » 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, benim de aynı mealde bir önergem vardır. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, şimdi arz ede
ceğim. Karşılaştırdık, zatıâlinizin önergesi de 
aynı mahiyette bulunmaktadır. Müsaade eder
seniz okunmadan zatıâliniz de bu önergeye işr 
tirak etmiş bulunun. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Olur efen
dim, iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın komisyon önergeye katılıyor musu

nuz? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYUET (Uşak) — Katılmıyoruz. 
Çünkü 14 ncü maddenin (a) fıkrasındaki elas
tikiyet bunu temin ediyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, 14 ncü madde
nin (a) fıkrasındaki elastikiyetin bunu temin 
ettiğini ifade ediyor sayın komisyon ve bu se
beple katılmıyorlar. 

Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

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

geye katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir efendim. 
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Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin (a) bendine 

3 ncü fıkra olarak aşağıdaki ilâvenin yapılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Çanakkale 
Oral Karaosmanoğlu Nahilt Altan 

«Dereceleri ne olursa olsun, kaymakam ve 
vali muavinleri için de bu madde hükümleri 
uygulanır.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz Miyen sa
yın üye? Yok. 

Sayın komisyon önergeye katılıyor musu
nuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz 
sayın Başkan, bunun prensibi ile uygun de
ğildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor musu

nuz? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

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

ye katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 14 ncü madde

sine aşağıdaki (c) işaretli fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

c) 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanu
nun 657 sayılı Kanunun 236 ncı maddesiyle 
değiştirilen 1 nci maddenin uygulanmasında 
bu maddenin 1 nci bendine bağlı gösterge (tab
losu esas alınır. 

Yukardaki (a) bendi ile bâzı görevler için 
ihdas edilen ek göstergeler Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin ödeneklerinin hesabında 
dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Buyurun Sayın Melen, önergenizi 
izah ediniz. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele-
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rinin ödeneklerine ait 1 sayılı Kanun, bildiği
niz gibi, 657 sayılı Kanunun 236 ncı maddesiy
le değiştirilmiştir ve 657 sayılı Kanunun met
ni içine alınmıştır. Buna göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin aylık 
tutarı Devlet Memurları Kanunu ile tesbit 
olunan en yüksek göstergenin tutarıdır. 

Muhterem arkadaşlar, en yüksek gösterge
den benim anladığım mâna; 1 nci derecede dev
let memuru için gösterilen göstergedir. Hal
buki bu kanunda onun üstünde 50, 100, 150, 
200 ilâvesi ile yeni göstergeler tesbit olunmuş
tur. Ve adına gösterge denmiştir. Adına «gös
terge» deyince, sanıyorum ki, yarın bir mü
nakaşa ile karşı karşıya kalacağız. Bu gös
terge bu maddenin (A) bendine bağlı göster
ge mi, yani 1 000 göstergesi midir, yoksa 
1 000 + 200, yani 1 200 göstergesi midir? Biraz 
evvel üzerinde münakaşa yaptığımız bu 14 ncü 
maddenin (A) bendinde Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kimlere verileceği tesbit edilecek olan 
50, 100, 150 ve 200 ün ilâvesi ile bulunacak 
gösterge bu maddeye nazaran yönetim so
rumluluğu ve devlet için taşıdıkları önem 
dolayısiyle bâzı memurlara verilecektir. Bi
naenaleyh bu alelıtlak birinci derecede her 
memura verilen bir aylığın göstergesi değil
dir. Bu yönetim sorumluluğu veyahut devlet 
için arz ettikleri öneme binaen özel olarak 
ayrılacak memurlara verileceğine göre. Büyük 
Millet Mcelisi üyelerinin ondan faydalanma
sı kanaatimce mümkün değildir. Nitekim bun
dan evvelki tatbikatta da bâzı memurlar maaş
tan, başka, aylıktan başka hizmetlerinin husu
siyetleri dolayısiyle bâzı tazminatlar alıyordu 
ve milletvekilleri bu tazminatlardan faydalan
mıyordu. Sadece birinci derece aylık derecesi
nin tekabül ettiği miktarda ödenek alıyordu. 
Bu durumda burada da tatbikatın aynı şe
kilde yürümesi lâzım. Fakat bu tasarı müna
kaşaya başlanır başlanmaz Meclis dışında da 
bir münakaşa açılmıştır. Herkes zannetmek
tedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri 1 200 göstergesi üzerinden ödenek alacak
lardır. 1 200 göstergesi üzerinden ödenek ve
rilmesi kabul edildiği takdirde muhterem ar
kadaşlar, milletvekilleri aylıklarının harcı
rahla birlikte bürüt miktarının 12 000 küsur 
liraya ve net miktarının da 9 500 liraya yükse
leceği görülür. 9 500 lira net bir aylık 15 000 
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liralık bürüt bir aylığa tekabül eder. Bina
enaleyh kanunu bu şekilde anlayıp, bu şeMl-

" de tatbik ettiğimin takdirde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri Türkiye'de birinci dere
cede memurun aldığı aylığın 2 katma yakın 
bir ödenek alma durumuna girmiş olacaklar ki 
bunu hiç biriniz tasvibetmezsiniz ve bu haki
katen Parlâmentonun itibarını da son derece 
düşürür. Bu sebeple her hangi bir tereddüde 
mahal kalmaması için bu maddeye böyle bir 
hükmün ilâvesini lüzumlu ve zaruri buldum. 
Kabulünüzü rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) —Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 657 sayılı 
Kanun gayet sarih olarak, 43 ncü maddesin
de sınıf tüzüklerinin hazırlanması ile ilgili olan 
bu madde içerisinde dereceyi tesbit etmiştir. 
En düşük gösterge 70, en yüksek gösterge 1 000 
olarak tesbit edilmiştir. Bu 1965 te yani, bun
dan evvelki devre içerisinde, milletvekilleri 
seçiminden evvelki devre içerisindeki dev
rede tamamlanmış, çıkmış olan bir kanundur. 

Şimdi, Anayasanın 82 nci maddesi gayet sa
rih olarak der ki; «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine her ne su
retle olursa olsun yapılacak zam ve ilâveler 
ancak bu zam ve ilâvelerini takibeden mil-
levekilleri seçiminde uygulanır.» 

Şimdi, eğer biz bu 50, 100, 150, 200 ü belli 
yüksek memurlara tanınmış hak olarak ka
bul ediyor ve bundan da milletvekilleri ve se
natörler istifade edebilir diyorsak Anayasa 
buna mânidir. Bundan istifade etmemize im
kân yoktur. Ancak biz Anayasa muvacehesin
de daha çok evvel çıkmış olan, bu devreden ön
ce çıkmış olan bu milletvekili seçiminden önce 
çıkmış olan Personel Kanununun 43 ncü mad
desinde tesbit edilen âzami had 1 000 olarak 
gösterilmiştir. Bunun üzerinden tesbit yapı
labilir. Milletvekili ve senatörlerin maaşları 
ve yollukları da buna göre tesbit edilir. Bu
nun dışında başka türlü tesbit etmeye im
kân yoktur. Onun için de her hangi bir mad
dede değişiklik yapmak lüzumsuzdur. Gayet 
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sarihtir. Ortadadır. Buna göre hesap yapıla
caktır. Onun için bu noktayı arz etmek mec
buriyetinde kaldım. Böyle bir ilâveye lüzum 
yoktur. Önergenin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

BÜTÇE VE BLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, buradaki gösterge rakamları denmesi, 
tasarıda genel espiri olarak 70 ilâ 1 000 gös
terge rakamını delen yani, 1 000 gösterge ra
kamından daha yüksek bir rakam üzerinden 
parlömanterlere bir ödeme yapılmasını mu-
tazammın değildir. Parlömanterlerin 1 000 ra
kamı ile mukayyet kalması icabeder. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Maliye Bakanı buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; ileride tatbikatta bâzı te
reddütleri mucibolabilecek bir maddenin mü^ 
zakeresini yaptığımız için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Huzurunuzu sık sık işgal ediyo
rum. Sizi usandırmamak için fazla huzurunuza 
gelmemek lâzımdır. Dostunuzu da az ziyaret 
edeceksiniz, usandırmamak için. Bu da belli 
olan bir şeydir. Ama zabıtlara geçmesi ve tat
bikata ışık tutması bakımından şimdi yine 
bu kürsüyü işgal etmek mecburiyetinde kal
dım. Bu kürsülerin sık sık işgal edilmemesi lâ-
zımgeldiğini de idrak ediyorum. 

Sayın senatörler, evvelâ Anayasanın 82 nci 
maddesi, Sayın Ege temas etti, T. B. M. M. üye
lerinin ödenek ve yollukları kanunla düzen
lenir. ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki 
Devlet memurunun aylığını, yolluk da ödene
ğin yarısını aşamaz. Birinci derecedeki Dev
let Memurunun aylığı nedir, göstergesi nedir? 
Onu tâyin etmemiz lâzımgelir. 43 ncü madde
nin son fıkrasında da en düşük gösterge 70 
ve en yüksek 1 000 dir, diyor. Birinci derece
deki memurun göstergesi şu halde 1 000 dir. 
Şimdi görüştüğümüz 14 ncü madde biraz ön
cede arz ettim, borsclasse, sınıf dışı bâzı me
muriyetlere ilâveler yapılmasını derpiş ediyor-
Birinci derece Devlet memurunun göstergesi
ni değiştirmiyor. Ancak Devlete taşıdığı öne
me göre ve deruhde ettiği mesuliyetin ağırlı-
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ğma göre bâzı görevlerin 1 nci derecede me
muriyet göstergesi olan 1 000 e bâzı ilâveler 
yapılmasına izin veriyor. Bu tasarıya göre şu hü
küm aynen kanunlaştığı takdirde görüşümüz 
odurki, ne sayın bir Cumhuuriyet Senatosu üye
sinin, ne de Millet Meclisi üyesinin 1 000 in 
üstünde tesbit edilecek göstergelere göre ay
lık alması mümkün değildir. Aylıklarının he
sabında 1 000 göstergenin esas tutulması gere
kir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, bu 
mânada eğer anlaşılmıyorsa önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bir önerge var okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakere etmekte olduğumuz 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı. maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında ka
lan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısının 14 ncü maddesinin (a) 
fıkrasına aşağıdaki bendin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Mülkî idare âmirlerinin aylık ödemeleri; 
8 ve 7 dereceleri kademelerinde bulunanlar o 
kademenin gösterge rakamına ilâve edilen 
cek 100; 6, 5 ve 4 derecelerin kademelerinde 
bulunanlara 150; 3, 2 ve 1 derecelerin kademe
lerinde bulunanlara 200 ve bucak müdürleri
nin derece ve kademelerine 50 ilâvesi ile bulu
nacak sayının belli katsayı ile çarpılması so
nunda elde edilecek miktar esas tutularak ya
pılır. 

Adana Ankara 
Mukadder Öztekin Hıfzı Oğuz Bekata 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sa
yın Başkan, Maliye Bakanı izah buyurdular. 
Önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim. 
Diğer arkadaşlarınız da iştirak ediyorlar. Öner
ge geri alınmıştır. 

Muhterem senatörler, 14 ncü maddeyi oku
nan şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 14 ncü madde kabul edil
miştir. 

Madde 15. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 44 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

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

Madde 16. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(B) Özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 nci ve 41 

nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim 
kurumlarının birinden diploma almış olmak. 

2. Görev ve çalışma yönetmeliklerinde be
lirtilen diğer şartları haiz bulunmak. 

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

Madde 17. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yarışma sınavlarına katılma : 
Madde 49. — Devlet memurluğuna girmek 

istiyenlerden genel ve özel şartlan haiz bu-
lunmıyanlar yarışma sınavına giremezler. 

Genel ve özel şartlara haiz olanların gir
mek istedikleri sınıfın yarışma sınavına ka
tılmaları ve sınavı başarmış olmaları şarttır. 

Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebi
lecek sınıf ve görevler tüzükle belirtilir. 

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

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

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

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

Kurumlar bu tüzükte belirtilen genel şart
ları ve kendi hizmet özelliklerini dikkate al
mak suretiyle özel yarışma sınav yönetmelik
leri düzenlerler. 

Yarışma sınavları bu şekilde düzenlenen 
yönetmeliklerde belirtilen esaslar dairesinde 
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ve kurumlarda kurulacak sınav kurullarınca 
tertiplenir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum. Söz istiyen sayın üye?... 
Yok. Önergeyi okutuyorum efendim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenme
sine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısının 18 nci maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını saygılarımızla teklif ederim. 

G-erekcesi sözlü olarak sunulacaktır. 
îçel 

Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?,. Yok. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Önergemi izah 
edeceğim. 

BâŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim teklif 

ettiğim metin şöyle. Yeni tasarıda yarışma sı
navlarının tabi olacağı genel şartları belirten 
bir tüzük Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanır. Kurumlar bu tüzükte belirtilen ge
nel şartları, kendi hizmet özelliklerini dikkate 
almak suretiyle, özel yarışma sınavı yönetme
likleri düzenlerler. Yarışma bu şekilde düzen
lenen yönetmeliklerde belirtilen esaslar daire
sinde ve kurumlarca kurulacak sınav kurulla
rınca tertiplenir ve yürütülür. 

Teklifim şöyle; eski metnin aynı. «Yarışma 
sınavlarının tertiplenmesi ve yürütülmesi Baş
bakanlık Devlet Personel Dairesinin gözetimi 
ve denetimi altında yapılır. Kurumlararası sı
nıflara alınacak personel için tertibedilen yarış
ma sınavları, Başbakanlık Devlet Personel Dai
resi tarafından kurulacak sınav kurullarınca, 
kurumsal sınıflara alınacak personel için ter-
tibedilecek yarışma sınavları Devlet Personel 
Dairesinin gözetimi altında, kurumlar tarafın
dan kurulacak sınav kurullarınca yapılır. Sı
navlara karşı itiraz mercii Devlet Personel Dai-
residir.» 

Şimdi, bu yeni tasarıdaki metni biz aynen 
kaldırdığımız takdirde otomatikman asıl kanun
daki madde baki kalacaktır. Bunu şunun için 

istiyorum. Devlet memuriyetine giriş imtihan
ları çok zor olmaktadır, idari âmir güçlük çek
mektedir ve sonunda da 50 kişi müracaat eder, 
3 - 5 kişi alınır, dedikodu olmaktadır. Eskiden 
üniversite imtihanları ve bâzı okul imtihanları 
da böyle idi. Yeni sistemde simdi üniversite im
tihanlarında pek tabiî kimsenin bir dedikodu
su, bir şikâyeti yoktur. Bu eski metin kabul 
edilirse Hükümetin başı ağrımıyacaktır, vatan
daş imtihan neticesinden daha emin olacaktır. 

Bu bakımdan bu hükmün kaldırılması ile, 
eski metnin otomatikman yürürlükte kalmasını 
teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
Önerge üzerinde başka söz istiyen sayın 

üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
musunuz efendim?, 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım katılamıyoruz. Çünkü, tatbikat imkân
sızlığı vardır. Devlet Plânlama Teşkilâtının bü
tün sınavları tanzim etmesi, yürütmesi, kontrol 
etmesi mümkün değildir. Devlet Personel Dai
resi bunu yapamayacağı içindir ki, esaslarının 
onun tarafından tesbiti ve fakat kurullarınca 
o esaslara uygun olarak giriş sınavlarının ya
pılması daha doğru olur. Tatbikatı kolaylaştı
racaktır. Arz ederim, bu cihetten katılamıyo
ruz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon Sözcüsü. Sayın Hükümet? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Muhterem 
senatörler önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

18 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 53 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

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

Madde 20. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 54 ncü maddesinin son fıkrası kal
dırılmıştır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. : Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 21. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

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

rumların bu kanunun 214 ncü maddesinde gös
terilen hizmetiçi eğitim yönetmeliklerinde belir
tilen usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

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

Madde 22, — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

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

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

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

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

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

nunda yapılacak sınavlarda veya değerlendir
melerde başarı gösteremiyenlerin, haklı bir se
bebe dayanmaksızın bu sınavlara girmiyenlerin, 
kurumların değerlendirme kurullarının kararı 
ve atamaya yetkili âmirin onayı ile görevlerine 
son verilir, 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

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

Asli memurluğa atanma : 
Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş 

ve olumlu sicil almış ve kurumlarının değerlen

dirme kurullarınca başarıları tesbit edilmiş bu
lunan adaylar atamaya yetkili âmirin onayı ile 
asli Devlet memuru olarak atanırlar (Asli me
murluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonu 
olan tarihtir.) 

Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı ko
nulmuş bulunanların bu sınavı da kazanmaları 
şarttır. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

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

İstisnai memurluklara atanma : 
Madde 60. — İstisnai Devlet memurlukları

na bu kanuna tabi olan veya olmıyan ve kanu
nun 48 nci maddesinde yazılı genel şartları ta
şıyan kişilerden atanmalar yapılabilir. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi oylarınıza arE 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

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

İstisnai memurluklara atanacaklara bu ka
nunun uygulanacak hükümleri : 

Madde 61. — 60 nci madde gereğince istis
nai Devlet memurluklarına atananlar hakkında 
kanunun genel atanma, sınavlar, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bü
tün hükümleri uygulanır. 

Ancak; istisnai bir memuriyet kadrosuna 
atananlar atandıkları bu kadronun derece ay
lığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak 
iktisabettikleri tarihten itibaren haklarında bu 
kanunun kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine dair hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 26 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

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

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapıl
ması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her dere
cedeki kademe ilerlemelerini gelecek bütçe yılı 
başında geçerli olmak üzere Şubat ayı içinde 
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aynı tarihte alınacak toplu bir onayla yapar
lar. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 28. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

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

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

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul me
zunları 5, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okul
lar mezunları 4 yıl) bulunmuş ve bu derecenin 
3 ncü kademe aylığını (ilkokul mezunları 5, 
ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar mezun
ları 4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 sene almış, 

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

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yük
selebilecek nitelikte olduğu kurumun «Değer
lendirme kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

Olanlar «yeterlik veya yarışma seçmesi» ve
ya «yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı 
gösterdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

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

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

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilme
si için, memurun en az 10 yıl 13 .12 .1960 tarih
li ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi 
kurumlarda çalışmış, yasama organı üyeliğinde 
bulunmuş olması ve tâyin olunacağı görev için 
gerekli nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. 

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

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 28 nci 
madde üzerinde önerge var, müzakere açıyorum. 
Söz istiyen sayın üye?.. Yok. Önergeleri okutu
yorum efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M, FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz bir maddi hata vardır, düzeltelim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. FAİK 

ATAYURT (Uşak) — Efendim, 28 nci madde
ye bağlı 68 nci maddenin (b) fıkrasına, «Kuru
luş ve görev» kelimelerinin silinmesi lâzımdır. 
«Açılan kadronun tahsis edildiği görev için ku
ruluş kanunlarına, yoksa bu kanuna göre ha
zırlanacak «görev ve çalışma yönetmeliklerinde» 
şeklinde lütfen tashih edilmesini ve komisyon
da bu şekilde kabul edildiğini arz etmek iste
rim Muhterem senatörler de ellerinde bulunan 
metinde bu tashihatı yaparlarsa verilmiş öner
gelerde belki faydası olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Komis
yon Sözcüsü. Sayın Komisyon Sözcüsü lütfen 
takibeder misiniz? Acaba doğru mu tashih edi
liyor. 

(b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev 
için kuruluş kanunlarına, yoksa bu kanuna gö
re hazırlanacak görev yönetmeliklerinde belir
tilen nitelikleri ihraz etmiş. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FAİK ATA
YURT (Uşak) — «Görev ve çalışma yönetme
liklerinde» 

BAŞKAN — Sayın Ünlü bir kere daha oku
yunuz lütfen. 

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

BAŞKAN — Saym Komisyon Sözcüsü tas
hih edildi mi efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ M= FAİK ATA
YURT (Uşak) — Evet Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim önergeler var okutuyorum : 

Saym Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 68 nci maddesini değiş

tiren 25 nci maddesindeki son üç paragrafın 
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madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz, 

Cumhurbaşkanınca Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Seçilen Üye 
Zerin Tuzun Âdil Ünlü 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Saym Tüsün buyurun. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bayın Başkan, sayın senatörler; ben bu ko
nudaki görüşümüzü dün de bir nebze izah et
miştim. Görüştüğümüz bu tasarı için bir umumi 
kaide getiriyor. Bütün kamu görevlileri arasın
da bir sınıflandırma yapıyor ve bunların göre
ve başlayıp derecelerini tesbit etmekten başka, 
bir üst dereceye geçmelerini de birtakım esas
lara bağlıyor. Yani bundan böyle bir memur 
ancak öğrenim derecesinin elverdiği ölçüde belli 
bir dereceden işe başlıyacak, bir üst dereceye 
de eskisi gibi otomatik olarak değil, belli yete
neklere sahibolduğunu objektif ölçüler içeri
sinde isbat ettiği takdirde geçebilecek. 

üyeler, müktesep hakları ne olursa olsun, bu 
çok nadir olan üst kadrolara tâyin olunabilecek
lerdir. Peki bu tâyinde göz önünde bulund'ıiru-
lacak kıstas nedir? Bu husus tasarıda açık bir 
şekilde ifade edilmiş değildir. Sadece «tâyin olu
nacağı görev için. gerekli nitelikleri kazanmış 
bulunması şarttır» denilmiştir, ki bu hüküm 
dün de söylediğim gibi .yuvarlak ve objektif 
esaslardan uzak bir hükümdür. Suiistimal edil
mese dahi edildiği hususunda çeşitli söylentile
rin yapılmasına müsait açık bir hükümdür, Bü
tün kamu personelinin hizmete girişinden emekli 
oluncaya kadar geçecek zamanının birçok kıstas
lara bağlandığı, böyle bir kanunun içinde bu 
şekilde açık veren bir hükmün bulunmasını mah
zurlu gördüğümüzden maddenin bu hükmü ih
tiva. eden kısmının tümünün maddeden çıkarıl
masını teklif etmiş bulunmaktayız. Tabiîdir ki, 
takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym. Tüzün. 
önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz, 
efendim?... Katılmıyorsunuz. Sayın Hükümet 
önergeye katılıyor musunuz, efendim?.... Katıl
mıyorsunuz. 

Muhterem senatörler; önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir, efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

9 ncu maddesinde sınıflandırma tahsil durumu
na göre yapılmıştır. Az tahsilli olanlar düşük 
dereceye konulmuştur. 28 nci maddesinde de 
derece yükselmesi süreleri yine tahsil esasına da
yandırılmıştır. Bu suretle az tahsilliler iki de
fa mağdur edilmiş durumdadır. Bu itibarla 
28 nci maddenin (a) fıkrasından ilkokul mezun
ları 5, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar 
mezunları 4 yıl kaydının çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet Önergeye katılıyor musunuz, efendim?.. 
Katılmıyorsunuz. Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Bunlar güzel, dün de söyledim, şahsan bü
tün bu hususları uygun görüyorum. Ancak bü
tün bunların yanında derece yükselmesindeki 
süre ve usul üzerinde bir özel hüküm getirili
yor ve 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere memur tâyi
nin de bu yukarda sayılan prensiplerden vaz ge
çilip, bu kadrolara derece yükselmesindeki sü
re kaydı aranmaksızın daha aşağı derecelerden 
memur tâyini caizdir diye bir hüküm getirilmiş 
bulunuyor. Yani önceden getirilmiş olan pren
sip bozuluyor ve sadece bir kayıt getiriliyor. 
160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi ku
rumlarda 10 yıl çalışmış olmak ve yasama or
ganı üyeliğinde bulunmuş bulunmak. 

Bu 160 sayılı Kanun neleri kapsıyor, bunu 
da kısaca ifade etmek isterim. 160 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi şöyle diyor: «Genel ve 
katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediye
ler ve bunlara bağlı müesseseler, sermayesi 
Devlet tarafından verilen veya sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait bankalar veya hu
susi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulan banka ve teşekküller ve bu idare teşekkül 
ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısın
dan fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekkül
lerle bunların aynı nisbetinde iştiraki ile kurulan 
müesseseler..» Şimdi bu sayılan müesseselerde 
10 sene görev yapanlarla Parlâmentodan ayrılan 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir, efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı. Devlet Memur- r 

lan Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun di sıııda kalan kamu personelinin aylık 
ücretlerine dair kanun tasarısının 28 nci maddesi 
ilo değiştirilen 657 sayılı kanunun 68 nci mad
desinin (A) ve (B) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygılarımla teklif ederim 

Cerekeçe sözlü olarak sunulacaktır. 
içel 

Lûtfi Bilgen 

a) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve 
bu derecenin üçüncü kademe aylığını fiilen bir 
sene almış. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılıyor musunuz, efendim?.. 
Katılmıyorsunuz. Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir, efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1462 Sıra Sayılı kanun 

tasarısının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 68 nci maddesini değiştiren 28 nci mad
desinin; 68 nci maddenin 1 nci fıkrasının (b) 
tâli fıkrasında kayıtlı «kuruluş ve görev yö
netmeliklerinde» tâbirlerinin, diğer maddelerle 
ayniyetini temin etmek için, «görev ve çalışma 
yönetmelikleri» tâbirinin ikâmesi suretiyle de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak — 
Komisyon meseleyi halletti önergeyi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkül- ederim, efendim. 
Bir önerge var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
28 nci madde ile değiştirilen 68 nci madde

nin «Ancak» kelimesi ile başlıyan sondan bir 

evvelki fıkrasının «4 ncü maddesine tabi ku
rumlarda çalışmış» ibaresinden sonra «veya» 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şahit Altan 

BAŞKAN — Sayın Altan önergenizi izah 
için buyurunuz, efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; bu 28 nci mad
deyle değişen 68 nci maddenin (c) bendinden 
sonra «Sınıfların 1, 2, 3, 4 ncü derecelerdeki 
kadrolara derece yükselmelerindeki süre kaydı 
aranmaksızın tâyinindeki usule göre daha aşa
ğı derecelerden memur tâyini caizdir.» hükmün
den sonra, buraya tâyin için aranılan evsafı aşa
ğıdaki fıkrayla göstermiş. Yalnız burada bir zü
hul olsa gerek. Çünkü bunu itam tatbik eder
sek yalnız parlömanterlere tahsis edilmiş bir hak 
gibi mâna çıkmaktadır. Zira bu şekilde bir ata
manın yapılabilmesi için memurun en az 10 yıl 
13 . 12 . 19CO (tarihli ve 160 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış, yasla
ma organı üyeliğinde bulunmuş olması ve tâyin 
olacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış 
bulunması şarttır gibi üç tane vasıf arıyor. Ya
ni bir memurun 10 sene çalışmış olması kâfi 
gelmiyor, aynı zamanda Parlâmento üyesi bu
lunmuş olması lazımmış gibi geliyor. Bunun 
yanında bir de bu atanacağı göreve gereken ni
teliği iarıyor. Halbuki bence öyle değil. Bir 
kere 10 sene memuriyet yapmış olması zaman
la niteliğe sahip bulunması veya Parlâmento 
üyeliği yapmış ve ayrıca da böyle niteliği haiz 
bulunması şeklinde tadili daha iyi ve âdil olur 
kanaatindeyim. Aksi halde yalnız parlöman-
terlere has bir madde gibi oluyor. 

Burada «veya» kelimesinin ilâvesi bu ba
kımdan zaruridir kanaatindeyim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altan. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yolk. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATAYUET 

(Uşak) — Sayın Başkan; bu fıkra hükmü sarih 
olmakla beraber, Sayın Altan'm bahsettikleri 
şekilde vuzuh vermesi bakımından bir «veya» 
kelimesinin eklenmesinde ve memuriyet ve Par
lâmento üyeliği de dâhil olduğu halde 10 yıl 
kaydı kalmak ve düşünülmek kaydiyle uygun 
olur. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü ya 
önergenin tümüne iştiraik edeceksiniz veya yeni 
bir önerge vereceksiniz... 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATAYURT 
(Uşak) — Sadece «veya» kelimesine iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; benim de 
yorulabileceğimi düşününüz, lütfen vıazih olarak 
cevap veriniz. Sayın Komisyon Sözcüsü «ka
bul ediyoruz» buyurmuş olsaydınız bu hatayı 
işlemiyecektim. 

Sayın Hükümet iştiraik ediyor musunuz, 
©fendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Komisyon ta
rafından önerge bir defa tetkike alınmak iste
niyor. 

BAŞKAN — Önergeyi buyurunuz efendim. 
Bu anada başka bir önergeyi müzakere ede

lim. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gö

rüşülmekte olan tasarının 28 nci maddesiyle de
ğiştirilmekte olan 68 nci maddenin sonuna aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede-
riz. 

Ek fıkra; ilkokul, ortaokul ve dengi okul
larla lise ve dengi okul mezunlarından her de
recede bu maddenin (a) bendinde gösterilen sü
relerin üçte ikisini üstün başarı ile geçirdijkleri 
değerlendirme kurulları tarafından tesbit edil
miş olunanlar, yeterlik sınavında başarı göste
rerek ş<artı ile, sürelerinin dolmasından bir yıl 
önce üst dereceye yükseltilebilirler. 

Van Urfa 
Ferid Melen İ. Eteni Karakiapıeı 

BAŞKAN — Sayın Melen önergenizi izah 
için, buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarını; bu tasarı tahsili her 
şeyin üstünde tutmuştur. Gerek memuriyete 
almışta ve gerekse yükselmede tahsil derecele
ri büyük rol oynamaktadır. Memuriyete alınış
ta bir dereceye kadar tahsil derecesinin rol 
oynaması ve tahsil dereees&ııe göre farklı mua
mele yapılması kabul edilebilir. Ama memuri
yete, hizmete girdikten sonra tahsilden çok hiz
metteki çalışma ve başarı esas olmalıdır. Bir hiz-
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mette aynı dairede çalışan iödı memurdan birisi 
yüksek mektep mezunudur. Ötekisi lise mezunu
dur veyahut da ortamektep mezunudur. Lise 
veya ortamektıep mezunu o hizmette yüksek 
mektep mezunumdan daha iyi ve fedakârane ve 
daha başarılı çalışıyorsa hiçolmazsa onun kadar 
veya onun haiz olduğu hakkı haiz olmalı, yük
selme bakımından. 

Böyle yaparsak; korkarım Devlet hayatını 
hakikaten tembelliğe sevk eder:'G. DJploma kâ
fidir, diploması olan rahatlıkla süresi geldiği 
zaman bâzı sınavlardan geçme şartı ile terfi eder. 
Ama diploması olmıyan veyahut aşağı derecede 
bir diploması olan en büyük fedakârlığı, yarar
lığı gcsterdi'ğiı halde ve en başarılı hizmet yap
tığı halde onu beklet, sen orta mektep mezunu
sun, lise mezunusun diye. Seni bir sene sonra 
terfi ettireceğim. Bu hem nasafete uymaz, hak
sız bir şeydir, hem de Devlet hayatının gerek
lerine uymaz. Dediğim gilba Devlet hayatında 
çalışmayı, başarı göstermeyi adeta önliyen bir 
hüküm olur. Dünyanın her yerinde de çalışana 
daima prim verilir. Faraza: Fransa^da, ki bü
yük bir personel reformu yapmış bar memleket
tir, bir okul kurmuşlardır, Devlet idaresi Oku
lu ve hakikaten Fransa'nın mümtaz simaları çı
kar bu okuldan. Bu okulun girjj şartları da ol
dukça ağırdır. Fakat geldikleri zaman onunla 
aynı hakkı haiz olurlar. O okulda okumıyan ve
yahut servisten yetişen memurlar, aynı imtıfea-
m vermek şartiyle aynı hakka haiz olurlar. O 
okulda okumıyan veyahut servisten yetişen me
murlar, aynı imtihanı vermek şartl'yle aynı hak
la haiz olurlar. Yetişir ki, aynı şartlarla aynı 
ıV-ntihanı verebilsinler. 

Binaenaleyh, çalışan insanlara, başarı gös
teren insanlara yolu kapamamak lâzım. Öğret
menler haldi olarak şikâyet ediyorlar. «Efen
dim neden dört senede bir terfi ediyoruz» diye. 
Ben otomatikman bunlara da aynı hakkı vere
lim demiyorum, lise mezunu olana, ortaokul me
zunu olana. Ama hiç olmazsa bunlar arasında 
bir derecenin üçte ikicini başarı ile geçirmiş ol
dukları sabit olanlara, değerlendirme kurulla
rınca bu durumları tasdik edilenlere, ötekiler 
gibi, bir yıl evvel terfi etme imkânını verelim. 
Faraza, i'lkokul mezunu ise beş yerine dört yıl
da, lise mezunu ise dört yerine üç yılda terfi 
imkânları hiç olmazsa çalışanlara, başarı göste
renlere, muvaffakiyet gösterenlere vermiyen 
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Mı- kanıma raform kanunu demek mümkün ol- I 
maz. Bu yolu açmanızı rica ederim. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye .. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz I 
efendim? [ 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ i 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka- j 
nım önergeleri kürsüden izah ediyorlar ve çok | 
seri konuşmalar yapılıyor, münderecatına vakıf i 
olmadan t ir mütalâa serd etmek kabil olmuyor. j 
Bu itibarla bu önergeyri de lütfen bir görmemi- j 
ze müsaade buyurun. Diğer önergeyi takdim et- j 
mi§ bulunuyoruz. Onun hakkındaki mütalâamı- j 
zı arza hazırız. j 

BAŞKAN — Peki efendim bu önergeyi de : 
gönderelim efendim. | 

Sayın Altan'm önergesi tetkik ediıîdi mi I 
efendim?.. j 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ j 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Edildi Musa- i 
aide ederdeniz arz edeyim. «Ancak» la başlıyan I 
bu fıkrada esas espirinin 10 yıl memurluk yap- ] 
ma veya 10 yıl Parlâmento üyeliği yapma ve- \ 
yahut her ikicinin toplamının 10 yıl olacağı j 
şeklinde düzenlendiği görülmektedir, «veya» ke- i 
limesinin ilâvesi ile bu sistem ve prensip bozul- j 
duğu içici katılmıyoruz. i 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Hükü- ! 
(met? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili') — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Muhterem se
natörler, Sayın Altan'm «veya» kelimesini ilâve 
•etmek istiyen önergesine Sayın Komisyon ve sa
yın Hükümet katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon tetkik etmek imkânı hâsıl 
oldu mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım bu sisteme aykırı olduğu cihetle katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. Sayın Hü
kümet?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili') — Katılmıyoruz. I 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Muhterem se
natörler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
Sayın Melen'in önergesine katılmıyorlar, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
EaDul etmiyenler. 

Lütfen ayağa kalkacaksınız efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Önerge reddedil
miştir efendim. 

28 nci maddeyi okunan seki ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
28 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ruım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

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

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

terge tablolarının eşit dereceleri arasımla sınıf 
değiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf 
değiştireceklerin geçecekleri sınıf Ve görev işin 
bu kanunda veya kuruluş kanunlarında, yoksa 
bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalışma 
yönetmieliklerinde belirtilen niteliklerle sabibol-
mâlan ve girecekleri dereceler içiı açılacak sı
nav veya seçmeyi kazanmış bulunmaları şart
tır. 

Başlangıç dereceleri daha yukarı olan bitr 
sınıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler bu 
sınıfın bir alt derecesine geçebilirler. 

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

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 30 ncu 
madde üzerimde önerge var, müzakere açıyorum. 
Söz istiyen sayın üye?. Yok. Önergeleri okutu
yorum efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1462 sıra sayılı kanun 

tasarısının 30 ncu maddesinin ilişikte sundu
ğum şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak 
Ahmet Demi'f Yüce 
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Madde 30. — Memurların sınıflarının gös
terge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf 
değiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf 
değ*jtiretf eklerin geçecekleri sınıf ve görev için 
bu kanımda veya kuruluş kanunlarında, yoksa 
bu kanuna g'öre hazırlanacak görev ve çalışma 
yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere sahibol-
maları ve girecekleri dereceler için açılacak ya
rışma sınavını veya yarışma seçmesini kazan
mış bulunmaları şarttır. 

Başlangıç dereceleri daha yukarı olan birr 
sınıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler, (Tek
nik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfından ge
çenler hariç) bu sınıfın bir alt derecesine geçe
bilirler. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye katı
lıyor musunuz efendini? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 

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

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kakılmıyorsunuz. Önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

71 nci maddesini değiştiren 30 ncu maddesinin 
başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sınıf
tan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler, bu sını
fın bir alt derecesine geçebilirler.» şeklfıiıde olan 
ikinci fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Muş 
isa Bingöl 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye katı
lıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Tatbikatta bâ
zı aksaklıklar tevldedebileceği mülâhazasiyle 
önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Muhterem 
senatörler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeyle katılıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Bir önerge var okutuyorum efendipn. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 

nci maddesini değiştiren tasarının 30 ncu mad
desi memurların sınıf değiştirmelerimi eşit de
rece şartına bağlamıştır. Ayrıca bir fıkrasiyle 
başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sınıf
tan diğer böı* sınıfa geçmek isfciyenlerin, bu sı
nıfın bir alt derecessne geçebilirler, hükmünü 
getirmiştir. 

Bu şartlar altında teknik ve sağlık hizmetler 
sınıfından yönetici sınıfına terfi etmek duru
munda olanların bu geçişleri! mümkün olmıya-
cajktır. Zira hiçbir memur müktesep derecesitnin 
düşürülerek terfi etmesini arzu etmez. Kaldı ki 
bir de eşit derece olmak şartı vardır. Bu hususu 
düzeltmek ve kendi mesleklerine ait hakları da 
elde , tutabilmek içici maddenin değiştirilmesi 
lâzımdır. 

Bu maksatla genel idare hizmetleri sınıfının 
1, 2, 3, 4 dereceleri belli? yönetici pozisyonlara 
tahsis edileceğine göre, diğer sınıflardan 10 yı
lını doldurmuş memurlardan yönetici göreve 
geçmek eşit derece şartı sebebiyle de gayri 
mümkündür. Onun için maddenin sonuna, «Ge
nel idare hizmetleri sınıfının üst gösterge ve 
1, 2, 3, 4 derecelerine diğer sınıflardan 10 yı
lını doldurmuş memurlardan yapılacak atama
larda eşit derece aranmaz ve meslekinde alabi
leceği yan ilâve hakları kaybolmaz.» fıkrası ek
lenmelidir. 

Teknik hizmetler aslında aynı zamanda bü
rolar, şantiye ve atelyelerde insan İdare etmek 
sanatıdır. Bunlar esasen yöneticilik vasfını ha
iz olması gereken gruplardandır. Maddenin ili-
ş:ik şekilde tâdil edilmesiyle yatırımcı daireleri
mize ve sağlık teşkilâtımıza şevki idare yapa
cak elemanları da bulmak mümkün olacaktır. 
Eklenecek fıkra ilişikte sunulmuştur. Arz ve 
teklif ederiz. 

Afyon Karahijar Balıkesir 
Kâzım Karaağaçlıoğlu Cemalettin İnkaya 

«Madde 30. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 71 nci maddesi sonuna aşağıdaki 
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fıkra eklenmek suretiyle değiştirilmiştir : 
«Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme. 
Madde 71 in sonuna eklenecek fıkra metni. 
«Genel idare hiznı etleri sınıfının üst göster

ge ve 1, 2, 3, 4 derecelerine diğer sınıflardan 
10 yılmı doldurmuş memurlardan yapılacak 
atanmalarda eşiıt derece şartı aranmaz ve teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarından bu
raya geçişte bir derece aşağı inme şartı uygu
lanmaz. 

Meslekleri itibariyle almakta oldukları yan 
i'lâve hakları varsa bu hakları zayi olmaz.» 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan aynı mahiyette bendenizin de bir teklifi 
vardır. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette midir efen
dim 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aynı ma
hiyette de değil, aynı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Alpaslan'ın aynı mahiyette ve tıpatıp aynı bir 
önergesi var, iki önergeyi bir önerge olarak te
lâkki ediyor ve müzakeresine geçiyorum. 

İHSAN TOPALOĞLU (Gicesun) — Sayın 
Başkan benim de olacak aynı görüşte bir tek
lifimi. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu mevcut öner
geler içinde maatteessüf yok. Acaba başka bir 
maddeye inhisar etmiş olmasın? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Hayır, 
30 ncu madde hakkında ve teknik elemanların 
bunun dışında olacağı hususunda. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette mi efendim 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Aynı 

görüşte. 
BAŞKAN — Yani şu müzakere ettiğimiz 

önerge mahiyeti'nde midir? 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Evet. 
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denizin ve gerekse Topaloğlu arkadaşımızın 
önergeleri; uzun yıllar Devlet hayatında çalış
mış ve mesuliyet yüklenmiş arkadaşlarımızın 
geniş etütlerinin mahsulü olarak bize vermiş ol
dukları ve bizim de meselenin iç yüzünü kavra
mak suretiyle benimsemiş bulunduğumuz öner
gedir. 

Şimdi, bir hekim tasavvur ediniz; müte
hassıs hekim olarak çalışıyor, bir hastanenin 
başhekimliğine getirmek istediğiniz zaman de
ğiştirme vaziyetine tabi olacak, ama bir de
rece getireceksiniz. Bir hastanenin idaresi, 
bir hekimin yaptığı doktorluk kadar mühim 
ve çok mühim bir mevzudur. Henüz bizim mem
leketimiz hastane idarecisi yetiştiren müesse
seler kurup da, hizmetleri omuzlamış halde de
ğildir. 

Yine, bir mühendis, şantiyede çalışıyor, 
Ihizmetini veriyor, o mühendis yükselmiştir, 
kendi sınıfında. Kendisini alacaksınız, getire
ceksiniz, çok daha Türkiye çapında iş yapacak 
bir dairenin başkanı yapacaksınız. Şayet bu
nu derecesinden de aşağıya indirmek suretiyle 
bir teklif ile karşı karşıya getirirseniz, bu hal
de teknik elemanları asıl kilit noktalarına ge
tirip yerleştirmenize imkân olmıyacaktır ve 
bundan da memleket tasavvur edilemiyecek ka
dar büyük zarar görecektir. 

O itibarla, ciddi bir etüdün mahsulü olan ve 
hakikaten hizmetleri de iyi bildiğine kaani bu
lunduğumuz zevatın çalışarak, titizlikle üze
rinde durarak ve mesuliyet duygusunu da ta
şıyarak hazırlamış oldukları ve bize kabul et
tirmiş oldukları bu önergenin hizmetin icabı ol
duğunun lütfen kabulü ile iltifatınıza mazhar 
olmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Alpas
lan. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon, iştirak ediyor musunuz 
efendim, önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATA-
YUET (Uşak) — Sayın Başkanım, biraz evvel 
kaldırılmış bulunan 2 nci fıkra her 3 önerge
deki amaçları gerçekleştirecek mahiyette oldu
ğundan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — O halde katılıyorsunuz zatıâli-
niz de. Sayın Topaloğlu'nun vermiş olduğu 
önerge de aynı mahiyette bulunması hasebiyle 
üç önergeyi bir arada müzakere ediyoruz efen
dim. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye ... Sa
yın Alpaslan buyurunuz efenlditm . 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, gerek Sa
yın Karaağaçlıoğlu ve arkadaşının, gerek ben-
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BAŞKAN — Sayın senatörler, 30 ncu mad

denin müzakeresi bitmek üzeredir, saat 19,02 
dir. Bu maddenin müzakeresinin sonuna kadar, 
müzakerelerin devamı hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler-.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Sayın Hükümet?... Sayın Hükümet, buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Balkan, muhterem ar
kadaşlar, Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımızın 
burada misalleri ile izah ettiği hususların mah
zurlarını Sayın İsa Bingöl arkadaşımızın öner
gesi kabul edildiği için gidermiştir. Ancak, şim
di görüşülen 3 önergenin bu önergeden bir far
la vardır, onu anlatmak için buraya geldim, 
farkı da şudur : 

Bir sınıftan diğer sınıfa geçerken alt de
receye tâyin edilme hususu bertaraf edildi. Ama 
bu önerge diyor ki, öteki sınıfta birtakım yan 
ödemeler almış ise, meselâ şantiyede çalışan 
mühendis iş güçlüğü, iş riski zammı almış ise, 
Sayın Alpaslan'ın buyurduğu idari göreve gel
diği zaman bu zamları da muhafaza etmek is-
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tiyor. Halbuki o zamların ahnmasınm sebebi,, 
şantiyede çalışması idi, madende çalışması idi, 
maden ocağında çalışması idi. Bunların muha
faza edilmek istenmesi tasarının esprisi ile, bu 
maddenin esprisi ile kabili telif değildir. Zan
nediyorum ki, sınıf meselesi halledilince, sı
nıftan sınıfa geçerken bir derece alt dereceye 
atama keyfiyeti bertaraf edilince arkadaşları
mızın maksadı hasıl olmuş oluyor. 

Bu bakımdan önergelere katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, muhte 

rem Komisyon ve muhterem Hükümet önergeye 
katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Muhterem senatörler, 30 ncu maddeyi ka
bul etmiş olduğunuz önerge ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma zamanımızın dolması hasebiyle 100 
ncü Birleşimi 25 Temmuz 1970 Cumartesi günü 
saat 10,00 da toplanmak üzere kapatıyorum, 
efendim. 

Kapanma saati : 19,04 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

100 NCÜ (BİRLEŞİM 

24 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kalbufl. olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlele
rinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabı-
nın ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bend-
leriyle (B) fıkrasının değiştiriflmesi baklanda 
İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 56, 59, 

60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 2/255) 
(S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1970) 

2. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'm THY Anonim Ortaklığı ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair Se
nato araştırması istiyen önergesi (10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci mad
delerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'
un TRT Ankara Televizyonuna dair Senato 
Araştırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2,6.1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Faibrika'sı İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağda
şıp başdaşmıyacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özdenin önergesi ve bu hususta Başkanlık 
Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 sayılı Ka
rarı. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ballıke'sir Üyesi 
Mehmet Gülerin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 
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İKİNCÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Genelkurmay Başkanının görev ve yet

kilerine ait kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu | 
Anayasa ve Adalet, MiMî Savunma ve Bütçe ve ! 

Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. Sayı
sı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve teş
kilâtı hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul ollunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) (S. Sa
yısı : 1460) (Dağıtana tarihi : 11 . 7 . 1970) 


