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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

15 . 5 . 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,10'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sol

maz BelüFün, İstanbul - Şişli Fulya Mahallesi gece
kondu bölgesi ıslah planına dair yazılı soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/354) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz 
BelüTün, İstanbul, Silâhtarağa Elektrometal fabri-

kasındaki greve dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/355) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham

dı Özer'in, Malatya ilinde hangi tarihte haşhaş eki

mine müsaade edileceğine dair yazılı soru önergesi, 

başbakanlığa gönderilmiştir. (7/356) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1 — 1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza 

Kanonunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir Kirfmn tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni i e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyc-'iu raporu (M. Meclisi : 1/140; C. Senato
su : l/34>.) (S. Sayısı : 483) (D. tarihi : 13.5.1975) 

2. — jr086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun HO ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun tekiri'nin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhvy<-iyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raptı u (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (S. Sayı^î : 482) (D. tarihi : 13 . 5 . 1975) 

3. — 1177 ; ayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 46 - 52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi 
gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına da
ir Kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan met

ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/71; C. Senatosu : 
2/82) (S. Sayısı : 480) (D. tarihi : 13 . 5 . 1975) 

4. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) (D. tarihi 13.5.1975) 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin de
ğiştirilerek kabulü hakkında Kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/148; C. Senatosu : 1/343) (S. Sayısı : 484) 
(D. tarihi : 14 . 5 . 1975) 

— 108 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açüma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Saşkanveklli Mehmet Ünakh 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü«), Mehmet Çamlıca (Kastamonu), 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, mü

zakerelere başlıyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Hesaplan İnceleme Komisyonu üyesi iken ayrıca 

Bütçe ve Plan Komisyonuna da seçilmiş olduğumu 
öğrendim. İki komisyonun bağdaşamayacağı nedeni 
ile Bütçe ve Plan Komisyonundan istifa ediyorum. 

Ordu 
Bekir Sıtkı Baykal 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

2. — Ankara imar Limited Şirketinin Arısoy Li
mited Şirketi Lehine Sağlamış Olduğu Menfaatler ve 
Keyfî Davranışlar Hakkında Kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev süre
sinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3! 616) 

Gündemimizde acil maddeler bulunduğu cihetle, 
gündem dışı söz istemiş sayın arkadaşlarıma söz ve
remediğim için peşinen özür dilerim. 

\ENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Hüsnü" 

Dikeçliğil'in, Ankara İmar Limited Şirketinin, Arı
soy Limited Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat
ler ve keyfî davranışlar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonunun çalışma süresinin 14 . 5 . 1975 gü
nünden itibaren iki ay daha uzatılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

Bilecik 
M. Orhan Tuğrul 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun iki ay 
süre ile çalışmasına izin verilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 11207; C. Senatosu : 1 /339) (S. Sayısı: 472) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan «Tele

vizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa An
laşması ile Ek Protokollerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu» 
ve; 

/. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile Ek Protokollerinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/239; C. Senatosu : 1/340) (S. 
Sayısı : 471) 

2. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine 
dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış-

V. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Bay kal'm. Bütçe 
ve Plan Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/238) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum: 

file:///ENEL
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«Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair 
Avrupa .Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu» nun, ge
rekli onay işlemlerinin biran önce tamamlanabilmesi 
için öncelik ve ivedilikle ve gündemde bulunan di
ğer maddelere takdimen görüşülmesini müsaadelerine 
arz ederim. 

İhsan Sabri Çağîayangü 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — 471 ve 472 Sıra Sayılı kanun tasa
rılarının öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

471 Sıra Sayılı kanun tasarısının müzakeresinde 
Bakanlığı temsilen, Avrupa Konseyi Dairesi Reisi 
Sayın Nejat Aydın takibedecektir. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Nejat Aydın?.. («Hükümet yetkilisi yok» sesleri). 
Evet, sonraya da alabiliriz; Hükümet yetkilileri 

yoktur. 
3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununnun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin de
ğiştirilerek kabulü hakkında Kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/148; C. Senatosu: 1/343) (S. Sayısı: 484) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanhğıa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine. Bazı maddelerinin 
Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler eklenmesine Dair 
12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştiri
lerek kabulü hakkında Kanun tasarısı Komisyonu
muzda görüşülmüş ve Komisyon raporu bastırılarak 
Sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Adı geçen tasarının, Anayasanın 64 ncü madde
si gereğince işleme tabi tutulmak üzere, Gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

(1) 484 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — 12 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanun ta
sarısının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Zaten Anayasamızın 64 ncü maddesi gereğince 
diğer kanun tasarılarından önce görüşülmesi hususu 
Anayasa hükmü olduğuna göre, diğer öncelik ve ive
dilik hususlarım oylamıyorum. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindeîer. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bir önergemiz vardı 

BAŞKAN — O sonra efendim, sonra. 
Raporun okunup okunmaması hmusunu oyları

nıza arz ediyorum. 

Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde müzakerelere başlıyoruz. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup adına 

ben konuşacağım. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Şahsım 
adına söz istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Grupum adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grupları ve şahısları adına söz 
isteyen sayın üyeler lütfen isimlerini yazdırsınlar 
efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sa
lih Tanyeri, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) —- Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Devlet memurları rejimini saptayan kanun üçüncü 
defa huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 7S8 sayılı 
eski Memurin Kanunu, özellikle İkinci Cihan Har
binden sonra kamu görevlilerinin hukukî ve sosyal 
durumları bakımından ortaya çıkan zihniyet değişik
liklerinin, insan hakları konusundaki ileri düşüncele
rin, iş hukukundaki gelişme temposunun, hizmet şart
ları alanındaki yeni örneklerin çok gerisinde kalmıştı. 

Türkiye'de 1961 Anayasası ve bu Anayasanın ge
tirmiş olduğu sosyal anlayış, Memurin Kanununun 
ve devlet personeli için çıkarılmış başka kanunla
rın bazı katı hükümlerini ve bu hükümlerle, dev
rin yeni şartları arasındaki uyuşmazlığı daha aşi
kâr hale getirmişti. 

110 — 
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Planlı bir iktisadî ve sosyal kalkınma devrine 
girdikten sonra, devlet personeli rejimindeki bo
zuklukların, ahenksizliklerin ve yetersizliklerin da
ha kesin bir şekilde göze çarpmaya başlamasını ta
biî karşılamak gerekirdi. 

Ne derece mükemmel hazırlanmış olurlarsa olsun
lar, planların nihayet beşerî unsur tarafından uygu
landığını, yatırımların, ne derece sağlam ve bol kay
naklara dayanırlarsa dayansınlar, yine insanlar ta
rafından yapılacağını unutmamak şarttır; hattâ plan
ların hazırlanması yükünü de, çok ehliyetli olsa
lar bile, birkaç uzmanın sırtına yüklemenin mad
deten mümkün olmayacağı ve kademeli çalışmanın 
ideal bir çalışma tarzı olduğu düşünülürse, plan yap
ma sahasında da beşerî unsurun önemi kendiliğin
den ortaya çıkar. 

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, planlı bir ikti
sadî ve sosyal kalkınma devresine girdikten sonra, 
devlet personelinde reform düşüncesi yalnız idarenin 
malı olmaktan çıkmış, Türkiye'nin hızlı kalkınmasını, 
istikrarlı, huzurlu bir toplum hayatı sürmesini iste
yen kamuoyunun malı olmuştur. 

İşte bu nedenlerle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu tedvin edildi. Bu kanun, adından da anlaşıla
cağı üzere, yalnız genel ve katma bütçeli dairelerde 
çalışan devlet memurları için anakanun mahiyetin
deydi. Bunun dışında biri İktisadî Devlet Teşebbüs
leriyle, öbürü de mahallî idarelerle ilgili iki anaper-
sonel kanunu tasarısının daha hazırlanması gerek
mekteydi. Ancak, bunların ikisi de zamanında ya-
pılmamışdı. Şimdi 12 sayılı Kararname «Kapsam» 
maddesine mahallî idareleri almak suretiyle birini 
halletmiş, geriye sadece İktisadî Devlet Teşekkülleri 
memurlarını ilgilendiren personel Kanununun çı
karılması kalmıştır. 

657 sayılı Kanun üç önemli ilke getirmişti: 
Birincisi, Devlet memurlarının niteliklerine, mes

leklerinin Devlet için taşıdığı değerine göre sınıflara 
ayrılması; 

İkincisi, Devlet memurlarına kendi sınıfları için
de en yüksek derecelere kadar yükselme imkânın 
verilmesi: 

Üçüncüsü, Devlet memurluğunda hizmete alınış
tan emekliliğe kadar liyakat esaslarının hâkim kılın
ması idi. 

Bu ilkeler Devlet memurluğunda yapılmak iste
nen reformun anatemellerini teşkil etmekteydi. Bu 
kanun, bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi ta

rafından bozulmuş olmasından, öngördüğü süre için
de yürürlüğe konulamamış, bunun için yeni bir ta
dil kanunu yapmak zorunluluğu hasıl olmuş ve 1327 
sayılı Kanun tedvin edilmişti. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
kabulünden sonra ortaya çıkan yeni durumlar de
ğerlendirilmek suretiyle bazı değişikliklerin yapıl
masının gerekli görülmüş olması, personel refor
mu kavramının, günün sosyal ve ekonomik koşulla
rına göre yeniden ele alınması, gerek 657 sayılı Ka
nunun kapsamı içindeki, gerekse kapsam dışında 
kalan kamu personelinin ücret sistemleri arasında 
paralellik sağlanması ve en önemlisi ücret denkli
ğinin kurulması amaçlariyle konu geniş bir çerçeve 
içinde ele alınarak tadil tasarısı şümullendirilmişti. 
Gerekçesinden anlaşıldığına göre, bunun da nedeni 
vardı. Reform anlayışında en önemli nokta, personel 
reformunun zaman içinde geliştirilmesi gereken bir 
çalışma olduğunu kabul ve buna göre hareket et
mektir. 

Gerekçe, «Başlangıçta bir model tespit edilerek 
mevcut sistemi bu modele uydurmaya çalışmak ba
şarısızlığa yol açacaktır. Personel Kanunu ile statik 
bir model getirilmesi düşünülemez.» diyordu. 

Personel reformunun amacı, kamu kesiminde iş 
ile insan arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemek ve 
kamu yönetiminin etkenliğini ve verimliliğini artıra
cak personel rejimini kurmakdr, fakat üzülerek ifa
de edelim ki, 1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 
sınıflandırmada esas olarak ele aldığı, Devlet için 
taşıdığı değere göre sınıflara ayırmak ilkesini bir 
tarafa itmesi ve sonra gerekçesinde mevcut iş ile in
san arasındaki ilişkiyi, kamu yönetiminin etkenliği
ni ve verimliliğini artıracak biçimde düzenleyeme-
mesi sebebiyle kimseyi memnun etmemiş, huzursuz
luğu bugünden yarına bir kat daha artırmaya, ka
mu personeli arasında bölünmelere sebep olmuş
tur. Bunun sebebi, hepinizin çok iyi hatırlayacağı 
gibi, zamanında bu sızlanışların, memnun olmayış
ların hatta direnişlerin sebebi, zannedildiği gibi, ta
mamen gelirin adilâne bölüşülmesinde ya da, gelir 
bölüşümünde daha fazla pay almak isteği olma
yıp, daha ziyade ya da hiç değilse onun kadar kari
yerin muhafazası, kariyerde güvenlik ve sınıflan
dırmada hizmetin vasfının iyi değerlendirilmesi gibi 
sosyal ve meslekî faktörlerdir. Daha 657 sayılı Kanu
nun hazırlanması sırasında Bakanlar Kurulu tara
fından uzun incelemelerin mahsulü olarak kabul 
edilmiş olan prensiplerden biri, Devlet personel re-
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jiminin kariyer sistemini esas olarak kabul ettiği, 
Devlet idaresinde, mesleklerin gelişmesi prensibi, per
sonel politikasının başlıca hedefi olduğu idi. Bakan
lar Kurulu henüz 657 sayılı Kanunu tasan olarak Mec
lise sevketmeden evvel, personel reformunun anahat-
larını tespit ederken bu ilkeleri belirtmişti. 

İşte 1327 sayılı Kanun bu felsefe ve prensipler
den inhiraf ettiği için, Devletin büyük hatta çok 
büyük maddî fedakârlıklarına rağmen hiç kimseyi 
memnun edememişti. Bu memnuniyetsizliklerin be
lirgin sebepleri şöyle özetlenebilir: 

Memur tarifi, Anayasanın 117 nci maddesinin ge
niş bir şekilde yorumlanması sonucu çok şümullen-
dirilmişti. Özel istihdam şekillerinden sözleşmeli 
personel tarifi fazla kısıtlayıcı olduğundan, pratik
te beklenen fayda elde edilememişti. Kanunla ge
tirilen sınıf ve sınıflandırma kavramı, meseleyi yan
lış bir yöne sürüklemiş, sınıf kavramının çok geniş 
tutulması, mevcut tariflerin yetersiz olması, aynı 
sınıf içinde farklı ağırlıklarda ikinci derecede ve hat
ta başlı başına birer sınıf olması gereken hizmetle
rin bir araya toplanması, sınıf ve ücret arasında
ki ilişkiyi zedelemiş, sınıflandırmadan beklenen fay
da sağlanamamıştı. 

Sınıf ve sınıflandırma tarifinde tutulan yolun, 
personel istihdamında her yönde .hareketlilik sağ
layıcı yerde, getirilen hükümler bilâkis hareket im
kânını zedelemiş; sınıf, kurum, görev ve yer değiş
tirmelerde kadrolarla kurduğu yakın ilişkiler ida
reyi hareket serbestisinden yoksun bırakmıştı. İnti
bak hükümleri adilâne sevk ve tatbik edilememişti. 
Kanunda mevcut bu gibi aksaklıkların, Anayasanın 
64 ncii maddesine göre kanun hükmünde kararna
melerle düzeltilmesi için Hükümete iki yıl süre ile 
yetki verilmişti. Çeşitli hükümetler, bu yetkiye da
yanarak 2'den 12'ye kadar numara alan kanun 
hükmünde kararnameler çıkarmak suretiyle bir 
personel rejimi kurmaya ya da kurulmuş olan per
sonel rejimini ıslaha gayret etmişlerdi. Şimdi gö
rüşmekte olduğumuz, 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamedir. 

Sayın Ecevit Hükümeti tarafından yetki kanunu
nun tanıdığı sürenin son günü ve fakat ancak 3,5 
aylık birçalışma neticesi düzenlenen bu kanun hük
mündeki Kararname, çok esaslı hükümler ihtiva et
mesine ve bunlarla, Devlet Memurları Kanunun 
bünyesinde, 657 sayılı Kanunun reform anailkesine 
uygun değişiklikler yapılmış bulunmasına rağmen, 

tenkitlere uğramıştır. 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin huzursuzluğu gidermekten uzak ol
duğu, bazı tasfiye hükümleri getirdiği özellikle 
öne sürülmüş, Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
aslında iyi olmadığı, fakat Meclis komisyonunda 
lüzumlu değişiklikler yapıldıktan sonra haksızlıkla
rın giderildiği iddia edilmiştir. 

Gerek kamuoyunda, gerekse Meclis komisyo
nunda ve Mecliste yapılan bu istikâmetteki tartış
malarda, aslında Devlet Personel Kanununda mev
cut olan ve 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin gidermeye gayret ettiği haksızlıkların kimin 
tarafından ve ne zaman getirildiğinin bahis konusu 
edilmemesi şayanı dikkattir. 

Açıklamak lâzım gelirse Grupumuz 1327 sayılı 
Kanun müzakeresi sırasında, yine bu naçiz arka
daşınızın ağzından buradan, bugün Sayın Adalet 
Partili arkadaşlarımızın komisyonda kendileri ta
rafından düzeltildiğini iftiharla ileri sürdükleri hak-
sızhkların mevcudiyetini ifade etmiş, önergeler ver
miş; fakat bugün bunları kendilerinin giderdikle
rini söyleyerek Ecevit Hükümetini tenkit etmekte 
bulunan arkadaşlarımız tarafından dikkat nazarına 
alınmamış ve bu sebepledir ki, 1327 sayılı Kanun
dan doğan huzursuzluklar giderek artmıştı. 

Bu kararname - kanun için yapılan tenkitlerin 
başlıcası, bunun tasfiye hükmünü ihtiva etmekte 
bulunduğu iddiasındadır. Hemen ifade edelim ki, ka
rarnamedeki tasfiye olarak nitelendirilen hüküm, 
Cumhuriyet Halk Partisinin getirdiği bir hüküm de
ğildir. Yani, tenkit konusu, eleştiri konusu yapılan 
hüküm. 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
nin esasen bizatihi kendisi tarafından getirilmiş bir 
hüküm olmayıp, çok daha evvel 2 sayılı Kararname 
ile tesis edilmiştir. Bu kararnamenin altında, şimdi bu
nun düzeltilmesinden iftihar duyduklarını söyleyen
lerin imzaları vardır. 

Ecevit Hükümeti, kendisinden önce çıkartılmış 
olan kanun hükmündeki kararnamede, (Bu tasfiye 
hükümleri nedir, onu açıklıyorum) tahsil sürelerine 
göre sınıflarında yükselebilecekleri dereceyi, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların sağladığı kazanılmış haklar 
sebebiyle aşmış olanların, müktesep derecelerinden 
emeklilikte faydalanabilmelerini sağlamak için is
temde bulunma süresini 1 yıl uzatmış ve bu suretle 
hiç değilse şimdi bu müktesep hakka riayetsizlik
ten doğan haksızlığın düzeltilmesine olanak sağla
mıştı. 

Sayın arkadaşlarım; 
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Mesele şu idi: Sınıflandırma tablosuna göre, tah
sil süresi itibariyle bir memurun ulaşabileceği de
rece tespit edilmişti. Meselâ diyelim ki lise mezunu 
4 ncü dereceye kadar çıkacaktı; fakat bu 1327 sa
yılı Kanunun yayınlanmasından evvel yürürlükte bu
lunan kanunlarla kadro üstü 3 derece almak ola
nağı mevcut olduğundan, süresi ve başarısı itiba
riyle 4 ncü derecenin üstünde bir dereceye, meselâ 
2 nci dereceye gelmişti. Şimdi bunun 2 nci derece
den hizmete devamı ve emeklilikte 2 nci derece üze
rinden maaş alabilmesi için 2 sayılı Kararname me
mura 1 yıllık bir süre tanımıştı. Demişti ki, «31 Ma
yıs 1974 tarihine kadar emekliliğini istediğin tak
dirde, emeklilik intibakın filhal almış olduğun ve 
fakat aslında 1327 sayılı Kanuna göre alma hakkın 
bulunmayan derece üzerinden yapılacaktır; ama bu 
süre içinde iradenle emekliliğini istemediğin tak
dirde, intibakın 36 nci maddenin senin için öngör
düğü derece üzerinden yapılacak ve ileride emekli 
olduğun takdirde de bu derece üzerinden emeklilik 
maaşı tahsis edilecektir.» Ecevit Hükümeti, 3,5 aylık 
süre içinde bunun muhatabının ne kadar olduğu, leh
te veya aleyhte bir netice tevlit edip edemeyeceğini 
derinliğine, genişliğine incelemek olanağını bulama
dığı için 31 Mayıs 1974 tarihini, (Kesin tarihini) 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir yıl 
ertelemiş ve aynı hükmü, 31 Mayıs 1975 tarihi ola
rak tespit etmiş idi. Bu tespitte büyük isabet olmuş
tu. Çünkü Yüce Meclis gerek komisyonda, gerek Ge
nel Kurulda, gerekse Yüksek Senatonun Bütçe Ko
misyonunda bu müktesep haklara riayet edilmesini, 
muadelete, hukuk esaslarına daha uygun gördüğü 
ve bunların muhatabının çok fazla olduğunu bildi
ği için, bu hükmü kaldırmış ve dolayısıyle tasfiye 
hükmü; yani 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin, Devlet Personel Kanununa ithal etmiş olduğu 
«Tasfiye hükmü» ismiyle nitelendirilen hükmün 
ortadan kalkması bu suretle sağlanmış olmakta
dır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sözlerimin başında özetlediğim gibi, 1327 sayılı 
Kanunun hazırlanmasında yapılan büyük hatâ, asıl 
kanundaki sınıflanmada anaprensip olarak kabul 
edilmiş bulunan «Devlet için taşıdığı değere göre sı
nıflara ayırmak» ilkesinin metinden çıkarılmış ol
masıdır. Bilindiği ve demin de söylediğim gibi, per
sonel reformunun amacı, kamu kesiminde iş ile in
san arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemek ve ka
mu yönetiminin etkenliğini ve verimliliğini artıra-

j cak personel rejmini kurmaktı. 
Bu analizler yapılmadan ve memurların Devlet 

için taşıdığı değerler tespit edilmeden iş - insan ara
sındaki gerçek ilişkiyi kurmaya ve sınıflandırmayı 
yapmaya imkân yoktu. İşte, 1327 sayılı Kanunda bu 
ihmal edildiği için amaç kaybolmuş ve sınıflandır
ma, bir gruplaştırmadan ileri gidememiş, bundan da 
büyük huzursuzluklar doğmuştu. 

12 sayılı Kararname, 1327 sayılı Kanunun bu bü
yük noksanını gidermeye çalışmış, bir taraftan «Me
murun Devlet için taşıdığı değer ilkesi» ni gözönün-
de tutarak yeni sınıflar ihdas etmiş, diğer taraf
tan da yeni analizlerle iş - insan arasındaki ilişkiyi 
kurmaya gayret ederek, sınıflandırmada bu özellik
leri belirten hükümler sevketmiştir. 

1327 sayılı Kanun, sınıflandırmada teknik per
soneli çok mağdur etmişti. Kalkınma sürecinin tek
nik unsurlarını teşkil eden bu personelin Devlet için 
taşıdığı değer, bunların hizmetlerinin vasıfları, kan-
titatif durumları ve emsallerinin özel sektördeki va
zifeleri dikkate alınmadan yapılmış sınıflandırma, 
bunların süratle özel sektöre kaymalarını intaç et
miş, Kanunun yayınlanmasından kısa bir süre sonra 
Devlet, bu personelin büyük bir kısmından yoksun 
kalmış, bundan yatırımlar zarar görmüştür. 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, büyük ölçüde bu du
rumu da düzeltmeyi başarmıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin önemli hüküm
lerinden biri de işçi - memur ayırımı üzerinde önem
le durmasıdır. Hemen söyleyelim ki, işçi - memur ayı
rımını birtakım ilkelere bağlamak ve o genel ilkeler 
doğrultusunda bunun uygulanmasını yapmak çok zor
dur. Artık, işçi - memur ayırımı; beden faaliyetinin, 
düşünsel faaliyete ağır basmasıyle saptanamaz. Ça
ğımızda, dünyanın her yerinde işçi olarak tanımlanan 
ve kabul edilen öyle kimseler vardır ki, teknolojik 
gelişme sonucu olarak, hatta yer yer otomasyon so
nucu olarak bütün işleri, günde birkaç defa bazı düğ
melere basmaktan ibarettir. Bunlar bedenen yorulma
maktadırlar, daha çok zihnen dikkatli ve bilgili ol
mak durumundadırlar; ama bütün dünyada onlar işçi 
sayılırlar. Eğer biz, ancak beden faaliyeti düşünsel 
faaliyetine ağır basanların işçi sayılması gerektiği 
gibi, 19 ncü yüzyıl teknolojisine göre oluşturulmuş 
bir ölçeğe, bir kıstasa kendimizi bağlarsak, bu çe
tin meseleyi çözmek imkânını bulamayız. 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Kanun Hük
mündeki Kararname, hazırlanış sırasında büyük tar-

I tışmalara yol açmış olan bu konuya, memuru tarif 
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etmekle yaklaşmak istemiş ve bu tarife, «Kamu yet
kisi kullanmak» unsurunu getirmiştir. Bu; yani «Ka
mu yetkisini kullanma» unsuru, işçi - memur tefri
kinde esaslı bir miyar olarak ele alınabilirdi; fakat 
Meclis Komisyonu bunu Anayasanın 117'nci mad
desiyle mukayese ederek değiştirmek ve dolayısıyle 
tariften, 117 nci maddede bulunmayan «Kamu yet
kisi kullanmak» unsurunu çıkartmak lüzumunu duy
muştur. Bunun neticesi olarak da 4 ncû madde, bu
gün elinizde bulunan tasanda olduğu gibi sevkedil-
»n iştir. 

4 ncü maddenin, özellikle işçiyi öngören 4 ncü 
fıkrası' da; yani, yukarıdaki (a), (b), (c) bentlerinde 
sayılmayan kimselerin işçi sayılacağı tarifinin de, 
uygulamada çok tartışmaya yol açmış olan işçi - me
mur ayırımını tam anlamıyle çözmeye yeterli olma
dığını görerek, Kanun Hükmünde Kararname, iki Ko
misyon kurmuştur. Ancak bu komisyonlar, henüz 
görevlerini tamamlayarak meseleye kesin bir çö
züm getirmemişlerdir. Hiç değilse biz, gerek Komis
yonda, gerekse basın yolu ile bu Komisyonun; yani 
tasarının asıl 5 nci maddesinde öngörülen, hangi kim
selerin memur, hangi kimselerin işçi sayılacağı tef
rikini yapan Komisyonun bu görevini bitirdiği hak
kında bir bilgi sahibi değiliz, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
12 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin de

ğiştirilerek kabulüne dair kanun tasarısı 9 maddeden 
ibarettir. 1 nci ve 2 nci madde çerçevedir. Ana Kanu
nun ve 2, 5, 7, 8, 9 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamelerin bazı maddelerini kaldırmakta, bunlara 
bazı maddeler eklemektedir. Genel olarak prensip
lerle ilgilidir. İlk olarak 1 nci kapsam maddesi ele 
alınmıştır. 

Kapsam maddesinde il özel idareleri, demin de 
arz ettiğim gibi, belediyeler ve bunların kurdukları 
birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 
kanunun kapsamına ithal edilmiştir. 

Demek oluyor ki, kanun kapsamı bu suretle ma
hallî idareleri içine alacak biçimde genişletilmiş, Ka
mu İktisadî Kuruluşları mensupları ise dışarıda bıra
kılmıştır. Hükümet Programından anladığımıza göre 
ve esasen 657 sayılı Kanundaki esas prensiplere göre 
de, yakın bir zamanda İktisadî Devlet Teşekkülleri 
memurlarını ilgilendiren Personel Kanunu ayrı bir 
numara altında huzurunuza gelecek ve tasvibinize ikti
ran ettiği takdirde kanunlaşacaktır. 

12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1327 
sayılı Kanunun müzakeresi sırasında, mahzur ve hu-
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zursuzluk kaynağı olarak ileri sürdüğümüz tenkitler 
büyük ölçüde gözönünde tutmuş ve bunları düzel
miş bulunmaktadır. Bu cümleden olarak; sınıflandır
ma, iş - insan analizi yapılarak yeniden gözden ge
çirilmiş, • bu analizin zorunlu kıldığı yeni bazı sınıf
lar ihdas edilmiş, bu sınıflarda taban ve tavan buna 
göre tespit edilmiştir. 

Önce sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş 
ve yükselinebilecek derece ve kademeler «Ortak hü
kümler» başlığı altında toplanmış, sonra Devlet haya
tında bugün için teşvik edilmek istenen memuriyetlere 
ait istisna hükümleri sevkedilmiştir. 

Kararnamenin özellikle hizmet içi eğitimi ve hiz
mette iken bir üst öğrenim derecesini ihraz etmeyi 
değerlendiren ve bunları teşvik eden hükümlerini çok 
olumlu karşılıyoruz. 

Derece yükselmesinde öğrenim farkı gözetilme
den 3 yıl şartının getirilmiş olmasını memnuniyetle 
benimsiyoruz. Bu suretle 1327 sayılı Kanunun ada
letsizliklerinden bir tanesi daha ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
1327 sayılı Kanunun müzakeresinde şiddetle ten

kit ettiğimiz hususlardan birisi de, kadroların her yıl 
Bütçe Kanunlarında gösterileceği hükmü idi. O za
man şöyle demiştik: 

«Tasarının sakat noktalarından birisi de, kadrola-
nn senelik olarak değişmesidir. Bu, 1926 dan önceki 
sistemdir. Şimdi biz reform yapıyoruz derken geriye 
dönmüş oluyoruz. 1452 ve 3656 sayılı Kanunların ge
tirdiği sisteme göre, teşkilât kanunu ve kadro bütçe
ye değil; bütçe, teşkilât kanunu ve kadroya bağlıdır. 
Bu sistemin gerek kamu hizmeti, gerekse memur te
minatı bakımından büyük faydası vardır 

Şimdi, kadroların Genel Kadro Kanununda gös
terilmesi süreci bu mahzuru ortadan kaldırmaktadır. 
Kanun, Mahallî İdareleri kapsamına aldığı için, bun
ların kadrolarının yetkili organlarca hazırlanıp, İçişle
ri Bakanlığının onayı ile tamamlanacağı hükmünü de 
haklı olarak getirmiş ve dolayısıyle Mahallî İdarele
rin, Belediyelerin ve Özel İdarelerin memurları ve 
kadroları üzerindeki anayasal otonomisini muhafaza 
etmiştir. 

Sayın Başkan, 12 sayılı Kararnamenin en önemli 
yeniliklerinden birisi, şüphesiz gösterge tablosunun 
düzenleniş biçimidir. Gösterge tablosunda (ki, zanne
diyorum elinizdeki tasarıda yanlış basıldığı için, sonra
dan ek bir cetvel halinde tevzi edildi) 16 nci derece 
kaldırılmış, 15 nci dereceden daha yüksek, 2 nci de-
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receden daha az olmak üzere göstergelere 60 dan 10'a 
kadar ilâve yapılmış ve böylece gelir dağılımında sos
yal adalete uygun bir yelpaze meydana getirilmiştir. 
Buna göre ve katsayının 9 olduğu dikkat nazarına alı
narak i 5 nci, 14 ncü ve 13 ncü derecelere 540, 12 nci 
dereceye 495, 11 nci dereceye 450, 8 nci dereceye 405, 
7 ve 6 nci derecelere 360, 4 ncü dereceye 270, 2 nci ve 
3 ncü derecelere 90 lira zam yapılmış, 1 nci dereye-
ye ise hiçbir zam yapılmamıştır. Böylelikle 15 nci 
derecede memuriyete ilk giren kimse 1440 lira bürüt 
maaş almakta ve böylece asgarî ücret düzeyinin üstü
ne çıkmış bulunmaktadır. 

Kanun Hükmünde Kararname bununla da yetin
memiş, getirilen bir mükümle de görevlinin bulundu
ğu yerde iş Kanunu gereğince, işçiler için tespit olu
nan asgarî ücretin, aylık tutarından aşağı olamaya
cağı, ödenecek aylık tutarının asgarî ücret aylık tu
tarından az olması halinde, aradaki farkın memurun 
özlük haklarıyla ilgilendirilmeksizin tazminat olarak 
ödeneceği sağlanmıştır. Demek oluyor ki, işçilerdeki 
asgarî ücret düzeniyle memurların en az maaşı denk 
bir seviyeye getirilmiş olmaktadırki, bu da 12 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin iyi hükümlerinden 
bir tanesidir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Mecliste yapılan teknitler arasında kanunun eşel -
mobili gerçekleştiremediğinin ileri sürülmüş olma
sıdır. Bilindiği gibi, 1327 sayılı Kanun eşel - mobil 
sistemini getirmiş değildir. Getirdiği katsayı sistemi
dir. Bu katsayı, her yıl memleketin ekonomik geliş
mesi, genel geçim şartları ve Devletin malî imkânları 
gözönünde bulundurulmak suretiyle Genel Bütçe Ka
nunuyla tespit edilir. Prensipteki ekonomik gelişme ve 
genel geçim şartlan faktörleri buna bir eşel - mobil 
niteliği vermekte ise de, Devletin malî imkânları fak
törü bu niteliği ortadan kaldırmaktadır. Bilfarz top
tan eşya fiyatlarında, ya da geçinme endekslerinde 
meydana gelen yükselişin aynı oranda ücretlere yansı
ması, eğer Devletin malî imkânları buna müsait de
ğilse, olanaksızdır. Bir misâl vermek lâzım gelirse; 
1974 yılında toptan eşya fiyatları % 19,6 oranında art
mış; fakat bir katsayı ilâvesi suretiyle ancak % 12,5 
oranında bir zam sağlayabilmiştir. 

Şu halde, esasında 657 ve 1327 sayılı Kanunlar 
ücret sisteminde eşel mobili prensip olarak kabul 
etmediğine göre, 12 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eşel - mobil prensibini yerine getirmediği 
istikametindeki eleştiri geçersizdir. 

12 sayılı Kararname ile getirilen diğer yenilikleri 
şöyle özetlemek mümkündür: 

Kanun Hükmünde Kararname kazanılmış hakla
rın korunmasını sağlamaya çalışmış; . 

Kamu görevlilerinin aylıklarının hiçbir şekilde as
garî ücret seviyesinin altına düşürülmemesini temin 
etmiş; 

Hayat pahalılığının tazyiki altında en fazla kalan 
alt grupların göstergelerini bu tazyiki azaltıcı yönde 
ayarlamıştır. 

Personelin tahsil derecelerine bakılmaksızın eşit sü
rede derece yükselmesi öngörülmüştür. Tahsil dere
celeri için evvelce tespit edilmiş ve büyük ölçüde şi
kâyetleri celbetmiş bulunan taban ve tavan yeniden 
düzenlenerek, tavan yükseltilmiştir. 

Teknik sahalara eleman hazırlayan okulların da
ha cazip hale getirilmesi için teknik ve meslek okul
larından mezun olacakların başlama dereceleri emsal 
tahsil süresinde olanlara nazaran daha yüksek tutul
muştur. 

Hizmet içi eğitim değerlendirilmiştir. 
Gösterge cetveli yeniden düzenlenmiş ve yeni bir 

gelir bölümü yelpazesi, sosyal adalet ilkesine daha 
uygun bir biçimde düzenlenmiştir. 

«Mülkî İdare Amirleri» adıyla yeni bir sınıf ih
das edilmiş ve bu sınıfın maaşlarına tatbik edilen ek 
göstergede bir düzeltme yapılmıştır. 

İntibaklar, kazanılmış haklar yönünden düzenlen
miş, haksızlıklar düzeltilmemiş, evvelce intibakı yapılan
larla, sonradan göreve alınacakların intibakları arasın
da bir mutabakat sağlamak ve meydana gelebilecek 
boşlukları doldurmak, aynı nitelik ve aynı süreler için 
mükerrer değerlendirme yapılmasını önlemek için ge
rekli hükümler getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Müzakeresini yaptığımız 12 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin mükemmel bir eser olduğu ta-
biatıyle iddia edilemez. Esasen konu çok girift oldu
ğundan bir anda bunun gerçekleştirilmesi de mümkün 
değildir; fakat tartışmalı konuları önemli ölçüde çö
zümlemiştir. Bütün mesele, zaman içinde mükem
mele doğru hiçbir sınıfı mağdur etmeyecek biçimde 
oluşturulmasına doğru çalışmaların mütemadiyen sü
rekli olarak devam etmesidir. Bu hususta Devlet Per
sonel Dairesine sürekli araştırma yapmak görevi düş
mektedir. Özellikle çeşitli kanunların sebebiyet ver
diği ayrıcalıklar, aynı meslek grupu içinde bulunan 
memurlar arasında intibaklarda az da olsa bir kıs
mının diğerlerinden farklı muamele görmeleri sonu-
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cunu doğurmuşsa, bunlar, muhatapları ne kadar az 
olursa olsun, gelecekteki değişikliklerde göz önünde 
tutulmalı ve bu gibilerin hizmette ve emeklilikte mağ
duriyetlerine meydan verilmemelidir. 

Netice olarak; kanunu Meclisten geldiği biçimiyle 
benimsediğimizi ve müspet oy kullanacağımızı ve her 
halde ay sonundan önce kanunlaşmasını yürekten is
tediğimizi ve hayırlı olması dileğinde bulunduğumu
zu arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu Adına Sayın 
Ömer Ucuzal 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabu
lü hakkında kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Se
natosu Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza geldiğim şu anda Yüce He
yetinizi saygı ile selâmlarım. 

Sayın senatörler; 
Tasarı 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 

hazırlanıp 31 Mayıs 1974 tarihinde Meclise sunulmuş
tur. 

Kararname 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmündeki Ka
rarnamelerle değişik bazı maddelerinin kaldırılması
na ve bazı maddeler eklenmesine dair hükümler ge
tirmiş olup, bu duruma göre 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1327 sayılı Kanun ve Kanun 
Hükmündeki Kararnamelerle değişik 39 maddesini 
aynen, 14 maddesini değiştirerek, 6 maddesini de yü
rürlükten kaldırıp, keza ek geçici 9 maddesinde de 
değişiklik yapmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun ana prensipleri muvacehesinde me
murlar yararına mühim değişiklikler yapmıştır. 

Değerli Senatörler; 
Bu yararlı değişikliklerden istifade edecek kişile

rin sayısı 1 milyon 100 bini bulmakta, bu yarar sebe
biyle; yani artan maaş, ücret ve ödenmesi gereken ik
ramiyeler sonucu Devlet ve alakalı bütçelere tahmil 
edilecek malî karşılık ise 11 milyarı bulmaktadır. 

Yapılan değişiklik ve getirilen yeni hükümlere 
baktığımızda mühim esasları şöylece görmekeyiz: 

Gösterge tablosunda yapılan yükseltme ile alt de
recede çok geniş memur kitlesi lehine ayarlama yapıl
dığı gibi, öğrenim durumları itibariyle giriş derece
leri yükseltilmekte kalmmayıp, tavan dereceleri de ye

niden tespit edilmiş olduğu gibi, bir defaya mahsus 
olmak üzere derece ve kademelerin aşılması 
esası da kabul edilmiştir. Ayrıca, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri personeline yılda iki maaş tutarında 
ikramiye verilmesi esası kabul edilmiş olduğu gibi, 
bütün personelin emekli süresi ile fiilî hizmet süresi 
kapsamına alınmayan bazı hizmet sürelerinin de de
ğerlendirilmesi gibi imkânları beraberinde getir
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun Kuvvetindeki 12 Sayılı Kararname tasarı

sı, bildiğiniz gibi Yüce Mecliste oldukça mühim de
ğişikliklere uğramış ve memurlar lehine 12 sayılı Ka
rarname Hükmüne nazaran yarar sağlar hale getiril
miş ise de, gene 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun anaprensipleri istikâmetinde bekleyen neticeye 
ulaşıldığına, Adalet Partisi Grupu olarak ulaştığımı
zı gönül rahatlığı içinde ifadeye kendimizi yetkili gö
remiyoruz. Bu durum bizi yıllarca meşgul edecek. Esa
sen, meselenin kendi bünyesinde bulunan bir zorluğu 
da arza mecburuz. Batıdaki tatbikat da böyle olmuş, 
böyle yürümektedir. 

Değerli senatörler: 
12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ge

çici 3 ncü maddenin (B) fıkrası ile getirilen hüküm, 
31 . 5 . 1975 tarihi son nokta olarak tespit edilen hü
küm olmamış olsa idi, tasarı üzerinde daha rahat ça
lışma imkânı bulup, bazı hükümlerinde değişiklik yap
ma yollarını arayabilirdik. Fakat bu hüküm muvece-
hesinde Yüce Heyetinizce sağlanması düşünülen ya
rarlar, faydadan ziyade zarar getireceği kanaati ile 
hareket etmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade bi
zim için bir görev olmuştur. Şayet, bu hüküm olma
mış olsa idi, yukarıda arz etmiş olduğum gibi, bir kı
sım memur vatandaşın hâlâ mağduriyete uğradığı id
diası karşısında tasarı üzerinde uzun uzun görüşme 
imkânını sağlar, değişikliğe giderdik. 

Herşeye rağmen getirilen 12 Sayılı Kanun Kuv
vetindeki Kararname üzerinde Yüce Meclis büyük 
bir değişiklik yapmıştır. Tasarının hemen hemen üçte 
ikisini değiştirmiş, dereceyi 16 dan 15'e yükseltmiş ve 
göstergeyi 125 olarak getirilen tasarıda, 160'a yükselt
me gibi; Devlet memurları lehine gayet güzel hüküm
ler Yüce Meclisçe kabul edilmiştir. 

Şimdilik bu değişiklikler üzerinde grup olarak kâ
fi miktarda duruyoruz. Bir başka hareketin içerisine 
girdiğimiz takdirde, kalan Mayıs ayının 15 günü içe
risinde iki Bayram gününün bulunması nazarı itibare 
alındığında, yapacağımız en ufak bir değişikliğin Yü-
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çe Meclisçe ele alınması ümidini kendimizde göreme
dik. 

Bu bakımdan tasarının bu haliyle kanunlaşması
nı ve bunun neticesi, bundan istifade edecek çalışan 
memur vatandaşlarımıza tasarının hayırlı ve uğurlu 
olmasını Adalet Partisi Grupu adına temenni ederiz. 
Yüce Heyetinizin daha fazla zamanını almamak üze
re şimdilik Grupumuz adına bu kadarla yetiniyoruz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen 

sayın üye?. Yok. 
Şimdi şahısları adına söz istemiş olan sayın üyele

ri sırası ile okuyorum: 
Sayın Özer, Sayın Ağanoğlu, Sayın Özgüneş, Sa

yın Öztürk. 
Sayın Özer, buyurun. 

HAMDI ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, Sa
yın senatörler; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili ta
sarı hakkındaki görüş ve dileklerimi sunacağım. 

Bu tasarıda kendimce gördüğüm noksanlar hak
kında önergeler vererek kanunun gecikmesine engel 
olmayacağım. Çünkü, yüz binlerle ifade edilecek ka
dar memur bunun biran önce çıkmasını beklemekte
dir. Anucak, bundan sonra Hükümetin süratle şu nok
sanları tamamlayıcı kanun tasarısını getirmesini dile
yeceğim: 

1 — Ayda 200 lira maaş alan çiftçi mallarını ko
ruma bekçilerinin Devlet memuru sayılması. Devlet 
bunları tanımıyor, fakat bunlar; Devlete hizmet et
mektedir. 

2 — Küçük dereceli memurlara da yılda iki ma
aş ikramiye verilmesi. 

3 — Köylerde geçen memuriyet süresinin her dört 
yılı için bir ek kademe ilerlemesi yapılması. 

4 — Askerlikte geçen sürenin mecburi hizmetten 
sayılması. 

5 — Lise mezunlarının 12 nci derecenin 2 nci ka
demesinden işe alınması. 

6 — Emniyet hizmetleri sınıfına girenlere tanınan 
derece ve kademe hakkının, teknik hizmetlerde çalı
şan personele de tanınması. 

7 — Yurt dışında çalışan öğretmenlerin 12 yıla ka
dar olan hizmetlerinin tamamının intibaklarda değer
lendirilmesi. 

8 — 1970'den önce emekli olan emniyet mensup
larına da emsalinin rütbe ve derecesine uygun emek
li aylığı bağlanması 

9 — Memurların alt derecelere atama yetkisinin 
bir üst yöneticilere tanınmaması. 

Sayın senatörler; 

Çiftçi mallarını koruma bekçileri; bunlar ne me
mur, ne de işçi oldukları belli olmayan yurttaşlardır. 
Ayda 200 lira almaktadır. Bu yurttaşları Devlet âde
ta tanımıyor, fakat Devlet hizmetinde çalışmaktadır
lar. Toplamı bin kişi civarında olan bu insanları, ge
nel hizmetler sınıfı içine alınarak gösterge tablosuna 
sokulmalıdır. 

36 nci maddenin emniyet hizmetinde çalışanlara 
tanıdığı hakkın, teknik hizmetler sınıfında çalışan 
personele de tanıması. Çünkü, kalkınmamızın kana
dı olan teknoloji ve onun uygulayıcısı teknik insan
lardır. 

Köylerde geçen memuriyet süresinin her dört yılı 
içi bir ek kademe ilerlemesi yapılmalıdır. Böylece, 
köylerimiz hizmete cazip hale getirilmiş ve kalkınma
nın köylüden başlanacağı ilkesi sağlanmış olacaktır. 

225 nci maddenin (e) fıkrasında, «Askerlikte ge
çen süre mecburî hizmetten sayılmaz» deniliyor. As
kerlikte geçen süre mecburî hizmet sayılmalıdır. Çün
kü, askerlik hizmeti zaten mecburî bir hizmettir. Bu 
hizmeti gereksiz ve sevimsiz göstermeye hakkımız yok. 
Sakatlar ve kadınlar askerlik yapmayacak ve askerlik 
yapan emsalinden daha avantajlı olacak.. Bunu ada
let ve eşitlik ilkesiyle bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Sayın senatörler; 
Yabancı memlekette öğretmen olarak Türk kültü

rüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş 
olanların yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetleri
nin 12 yıla kadar olan tamamının sayılması gerekli
dir. 

Lise mezunlarının 12 nci derecenin ikinci kade
mesinden işe başlaması gerekir. Yüksek öğrenime gi
rişte daha üstün bir sıfata sahip kişiler, bu seviyeden 
daha zayıf meslekî öğrenim yapanlardan iki kademe 
geri kalıyor. Bu çok acı bir adaletsizlik oluyor. Bu
gün toplamı onbinlerle ifade edilen lise mezunu olan 
memur kesimidir. En büyük kesimin derdine sırt çe
virmek değil, özellikle daha çok yaklaşmak zorunda
yız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kanunun bazı maddelerinde ölü hükümler var. 

Sırası geldiği zaman sayın Komisyon Başkanlığından 
bunu soracağım. 

intibakla ilgili ek geçici 2 nci maddenin son iki 
fıkrası, bunlardan evvelki paragrafın tavan tahdidini 
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kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmesi nedeniyle lü
zumsuz ve uygulama olanağı olmayan bir hale gelmiş
tir. Bu hususta Komisyon görüşünün açıklanmasını 
talep ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, buyurunuz. 
ALİ ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Müzakere ettiğimiz kanun tasarısı, 12 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü
nü öngören bir tasarıdır. 

12 sayılı Kararname, 1970'ten beri uygulanmakta 
olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa birtakım 
değişiklikler yapılmasını ve birtakım yeni hükümler 
eklenmesini öngörmektedir. Niçin bu kararnameye ih
tiyaç duyulmuştur?. Çünkü, uzun hazırlıklardan son
ra çıkarılmış ve uygulanmasına geçilmiş olan 657 sa
yılı Kanun çeşitli haksızlıklara, eşitsizliklere uygula
mada yol açmıştır. Gerek Devlet dairelerinde ve ge
rek Kamu İktisadî Teşekküllerinde çalışan ihtisas 
gruplarını tatmin edememiş, hizmetlerin aksatılmasına 
kadar varan sıkıntılı bir durum yaratmıştır. Bu durumu 
islâh etmek maksadıyle hazırlanmış olan 12 sayılı Ka
rarname, çeşitli meslek ve ihtisas kollarını değerlen
dirmek ve daha tatminkâr ücret ölçülerine bağlamak 
üzere birtakım hükümleri kapsamaktadır. Bu maksatla 
yeni maddeler eklenmekte, yeni hükümler getiril
mektedir. Lâkin kapsam bakımından kararnameyi yi
ne noksan bulmaktayız. Özellikle çeşitli sanat, meslek 
ve ihtisas okullarından yetişmiş olanlara, aldıkları 
görevlerde eşit ölçülerde eşit haklar sağlamamaktadır. 

Kararnamenin 1 nci maddesinde değişikliklere 
tabi tutulan maddeler arasında, tesis edilen ihtisas sı-
nıflarıyle ilgili 36 ncı madde, 10 ihtisas sınıfı kabul 
etmektedir. Bu sınıflar arasında ikinci grupta yer alan 
teknik hizmetlerde, deniz işlerinde çalışanlara ayrı bir 
sınıf gözüyle bakılmamış ve yer verilmemiştir. De
nizcilik sahasının bir ihtisas sınıfı olarak kabul edil
memiş olmasını, önemli bir eksiklik olarak görmekte
yiz. 

Ekonomileri gelişmiş olan ülkelerde denizle ilgili 
çalışmalara ayrı bir yer, ayrı bir önem verilmektedir. 
Denizden, ulaştırma hizmetlerinde olduğu kadar de
niz ürünlerinden, deniz kıyılarından yararlanmak hu
suslarında ihtisaslaşmalara yer verilmektedir. 

Bir kısım ülkelerde deniz ticaret odaları vardır. Ba
zı ülkeler Deniz İşleri Bakanlıkları ile bu işleri yürü
türler. İngiltere'de çok eski bir Amirallik Dairesi var
dır. Denizle ilgili tekmil hizmetleri bu kuruluş yürü

tür. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'mizde deniz
den yararlanmayı yeterli hale getiremediğimiz acı bir 
gerçektir. Denizcilikle uğraşan başlı başına bir kuru
luşumuz yoktur. Denizciliği cazip hale getirmek için 
herşeyden önce bir kadro yetiştirmeye ve yetişen kad
royu ayrı ölçülerle değerlendirmeye mecburuz. De
niz işlerinde çalışanlara bir ihtisas sınıfı olarak bak
mak zorunluğu vardır. Maalesef Kararnamede bu sı
nıfla ilgili tek bir kelimeye tesadüf etmek mümkün ol
muyor. Henüz denizciliği bir meslek ve sınıf haline 
getirmemiş olmak, bu sahada gelişmeye karşı en bü
yük engeldir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca ele alınıp bir akademi 
haline getirilmesi zorunlu olan bir Yüksek Denizcilik 
Okulu vardır. Bu okulu bitiren iki grup denizci; bir 
kısmı güverte personeli, bir kısmı makine personeli
dir. Makine işletme mühendisleri, Kararnamede, mü
hendisler grupu içerisinde mütalaa ediliyor anlaşılan; 
fakat güverte bölümünden yetişenlere bir ihtisas gru
pu olarak bakıîmamaktadır. Gemi kaptanlığı bir ihti
sas sahası değil midir?. Bir işletmeciliktir, bir ihtisas 
sahasıdır ama Kararnamede buna ne yer veriyoruz?. 

Yine, gemilerde çalışan çeşitli makine personeli, 
ihtisas sahipleri; elektrik personeli, telsizciler vardır. 
Bunların da ayrı ayrı mütalâa edilmesi, intibakları
nın, ücretlerinin, terfilerinin ayrı ölçülere bağlanması 
zorunludur. 

Özellikle bu konuya temas etmek için söz aldım. 
Kararnameyi, denizciliğimize yeteri kadar ilgilenme
diği ve yer vermediği için noksan bulmakta olduğu
mu arz ederim, saygılarımı sunarım. 

' BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Türk personel rejimi hastadır. Sanıyorum ki, ak

sini iddia eden de şimdiye kadar kimse çıkmamıştır. 
Bu hastayı tedavi etmek için bugüne kadar kanunlar 
getirilmiş, onlar kâfi gelmemiş, kanun hükmünde 
kararnameler getirilmiş ve bunların sayısı 12 ye ka
dar çıkmıştır. 

Getirilen bu kanunlarla, kanun hükmündeki ka
rarnamelerle yapılmak istenilen şey, bu hastalığı teda
vi etmektir. Ancak, ne yazık ki, gerek kanunlar ve 
gerekse kanun hükmündeki kararnameler, sadece 
araz tedavisi yapmıştır. Hastalığın temeline inme ce
saretini bir türlü gösterememiştir. Bir doktor tasav
vur edin ki, hastasının karaciğeri rahatsız, vücudu
nun çeşitli yerlerinde yaralar çıkıyor, doktorun yap-
tsğı iş sadece bu yaralara melhem sürmekten ibaret 
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kalıyor; fakat karaciğere müdahale etmiyor. Nasıl 
bu doktor hastasını hastalıktan kurtaramazsa, bugün
kü takip ettiğimiz yolla Türk personel rejimini salâ
ha kavuşturmaya imkân yoktur. 

Temeldeki hastalık nedir? Ben, gerek üç yıllık 
planlar görüşülürken, gerekse 657 sayılı Kanun Sena
toda görüşülürken, konuyu uzun uzun anlattım, öze
tini burada vermek isterim : 

Sistem ister Fransa'dan, ister Amerika'dan, ister
se Japonya'dan alınsın; eğer sağlam bir personel re
jimi yapmak istiyorsanız, üç adımı atmak zorunda
sınız. Birisi, evvelâ iş taksimi yapmak zorundasınız. 
Her görev ve her iş, fertden hangi kabiliyetler, han
gi melekeler ve' hangi bilgileri ister; bu tespit edilme
lidir. Herhangi bir mevki, o mevkii işgal edecek fert
ten meleke, bilgi ve kabiliyet bakımından neler iste
diği tespit edilmeden yapılacak personel kanunları so
nunda bu hale gelir. 

İkincisi, mevcut personel mutlaka sınıflandırılma
lıdır. Eldeki personel kabiliyet, bilgi ve meleke bakı
mından mutlaka bir sınıflandırılmaya tabi tutulma
lıdır. 

Bu da yapıldıktan sonra, üçüncü adım olarak uy
gun şahıs, uygun mevkie getirilmelidir. Eğer arada in
tibaksızlıklar varsa, bunlar kurslar yoluyle düzeltil
melidir. 

Şimdi arkadaşlarım; 

Şu üç adım atılmadan, şu üç adımı atmayı göze 
almadan herhangi bir personel rejimi kurmak demek, 
abesle iştigal etmeye devam etmek demektir. 

657 sayılı Kanun Cumhuriyet Senatosunda görü
şülürken son sözü ben almış ve bunları tekrar etmiş
tim. Demiştim ki, bu kanun sonunda memurlar hüs
rana uğrayacaklardır. Burada getirilen zamlardan an
cak altı ay kadar istifade edecek, altı ay sonra me
murlar yine maaşlarının azlığından şikâyet etmeye 
başlayacaklardır. Çünkü, sağlam bir personel rejimine 
ve hele sağlam bir ekonomik zemine dayanmayan 
zamlar, tavşanla tazı hikâyesini hatırlatacak ve hiç 
bir zaman tazı tavşanı tutamayacaktır, hiç bir za
man fiyat yükselmelerinin karşısında memur maaş
ları bu yükselmeye yetişemeyecektir. 

Şimdi, 12 sayılı Kararname, kanaatim o ki, bun
lardan biridir. Çünkü, biz o ilk üç adımı atmadığı
mız gibi, bir puvanlamaya da gitmemişiz. Mutlaka 
elde mevcut mevkileri puvanlamaya ve böylelikle ba
kanlıklar arasında bir denge sağlamaya, bakanlıklar 
içerisinde durumları kademelendirmeye ihtiyaç var
dır. 

Puvanlayabilmek için de yine dört hususu dikka
te almak lâzımdır. O mevkiye gelmek için takip edi
len tahsil durumu nedir? İkincisi, ferdin o vazifeyi 
görürken fizikî ve ruhî yıpranma derecesi nedir? 
Üçüncüsü, ferdin o vazife esnasında katlandığı so
rumluluk derecesi nedir? Nihayet, o hizmetin serbest 
piyasadaki değeri nedir? Bu dört ana esasa göre pu-
vanlama yapılmadıkça ne bir bakanlık içerisinde sağ
lam bir kademelendirme yapmak mümkün, ne de ba
kanlıklar arasında dengeleme yapmak mümkündür. 
Bir bakanlıkta bir göreve çok daha fazla ücret ve
rirken, diğer bakanlıkta aynı göreve daha az ücret 
verilmektedir ve bu devam edecektir. 

Şu halde, benim kanaatim odur ki, madem bu 
Kararname çıkmış, bunu belki devam ettirmek müm
kün. Ancak, Hükümet derhal ele alıp, ilmî personel 
rejimini ortaya koymalı; yani demin söylediğim üç 
adımı atacak bir personel rejimini yeniden tesis et
melidir. Bu yapılmadıkça 12 değil, 12 bin tane karar
name gelse, başlangıçta yapılan bu büyük hatayı; per
sonel rejiminin düştüğü bu büyük hatayı tamir etmek 
mümkün değildir. Ben burada açıkça söylemek zo
rundayım ki, 657 sayılı Personel Kanunu Türk bü
rokrasisini kökünden tahrip etmiştir. Bunları birta
kım palyatif tedbirlerle de düzeltmek mümkün de
ğildir. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra, sadece şu 
Kararnamede bir noktaya dokunmak ve bu zihniyeti 
kavrayamadığımı da ifade etmek istiyorum. 

Bu Kararnamenin 36 ncı maddesinin, «Ortak hü
kümler» bölümünün, ikinci ve dördüncü fıkralarında 
sadece birer derece erkek teknik öğretmen okulu me
zunlarına veya erkek teknik yüksek öğretmen okulu 
mezunlarına verilmektedir. Hiç bir meslekte kadın ve 
erkek farkı gözetilmediği halde; yani kadın avukata 
erkek avukattan daha az ücret, kadın mühendise er
kek mühendisten daha az ücret verilmediği halde ve 
isabetli olarak böyle yapıldığı halde, sadece teknik 
öğretmen okulu mezunları «kız ve erkek» diye ay
rılmakta, erkeklere birer derece verilmekte; fakat 
kadınlar bundan mahrum edilmektedir. Nedir acaba 
bunun sebebi? Kadınları ikinci sınıf personel sayan 
bir zihniyet buna hâkim desek, öbür mesleklerde ay
nı şey yapılmamakta; fakat buraya gelince yapılmak
tadır. Şu halde memba şuradan geliyor, sakat bir 
zihniyet şu : 

Deniliyor ki, «Kız teknik öğretim fonksiyonel bir 
öğretim değildir. Memleketin ekonomisine bir şeyler 
kazandıran bir öğretim değildir. Öyle ise, kız teknik 
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öğretimi teşvik edilmeye lâyık bir öğretim değildir. 
Şu halde, biz buna derece vermeyelim; ama erkek 
teknik yüksek öğretmen okulu mezunlarına, erkek 
teknik okulu mezunlarına derece verelim ki, onları 
teşvik etmiş olalım.» 

Arkadaşlarım; 
Evvelâ bu zihniyetin sakatlığını şu noktalardan 

ortaya koymak lâzımdır : 
Birincisi, kız teknik öğretimi fonksiyonel bir öğ

retimdir. Hatta erkek teknik öğretimden daha üstün 
fonksiyonduk taşıyan bir öğretim tarzıdır. Çünkü, 
Anayasamıza göre aile Türk toplumunun temelidir. 
Ailede kadının iyi yetişmiş olması, hele çocuk bakı
mı, dikiş ve ev ekonomisi gibi kız meslek okulların
da okutulan konulardan iyi yetişmiş olması, aileyi 
evvelâ daha ekonomik gelişmeye, daha ileriye gitme
ye vesile teşkil eder. 

İkincisi, bugün psikolojik ve pedagojik bakım
dan sabittir ki, yeryüzünün en verimli ve en etkili 
okulu, ana kucağıdır. Çünkü, çocuk ilkokul cağına, 
özellikle beş yaşma gelinceye kadar karakterinin ana-
hatları tespit olunur. • Çocuk karakteri anakucağın-
da meydana gelir; şekillenir. Şu halde, çocuğu eği
tecek olan anakucağıdır. * Eğer anakucağında yan
lış bir eğitim yapılmışsa, anakucağında çocuğun şah
siyeti yanlış şekillendirilmişse siz bunu ne ilkokulda, 
ne ortaokulda, ne de yüksek okulda düzeltmek im
kânına malik değilsiniz. 

Binaenaleyh, kadının bu bakımdan sırf ailede ço
cuğun karakterinin şekillenmesinin tam olduğu bir 
devrede, çocuğa öğretmenlik yapması bakımından da 
kadın meslek okullarına itina etmeye ihtiyaç var
dır. 

Üçüncü sebep arkadaşlarım, insan beyni 6 yaşını 
bitirdiği zaman inkişafını Çf 87 tamamlamış olur. 
Bu r'c 87 rakamı, büyük bir rakamdır. Çünkü, in
san beynindeki kombinezonların sayısı 10 üzeri 
2 783 000 dir. Burun c/c 87'si muazzam bir rakam
dır. Şu halde anakucağı beyin tekâmülünün önemli 
bir kısmını tamamlamış olan çocuğun eğitimi ile meş
guldür. Böyle bir eğitimi fonksiyonel eğitim sayma
mak, Türk toplumunun üzerinde etkisiz saymak, ka
naatim odur ki. son derece sakat ve sıhhatsız bir zih
niyettir. 

Ayrıca, bu hüküm eşitsizlikleri de bozmaktadır. 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile Kız Tek
nik Yüksek Öğretmen Okulunun öğrenim süreleri ay
nıdır. Şu halde, öğrenim süreleri birbirinden farklı 
değildir. 
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Ayrıca, yaptıkları iş, katlandıkları sorumluluk ve 
nihayet katlandıkları fizikî ve ruhî yıpranma da su
reti katiyede Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezun
larından daha az değildir. Bu okul mezunlarının, de
min arz ettiğim gibi, Türkiye toplumuna yapmış oldu
ğu etkiler de ötekinden az değildir. Şu hale, göre, ne
den Kız Teknik Öğretmen Okulu mezunlarına hiç bir 
derece verilmez ve Erkek Teknik Öğretmen Okulu 
mezunlarından farklı sayılır? 

Arkadaşlarım; 
Açık problemi ortaya koyalım. Aile, Türk toplu

munun temeli; kadın, ailenin vaz geçilmez unsuru
dur. Eğer bir kimse, annenin rahle-i tedrisinde sağ
lam yetişmemişse. hayatı boyunca bir defa daha ka
rakterini düzeltemez. Dikkat edin; başarı kazanmış 
her erkeğin arkasında ya anne olarak veya eş olarak 
bir kadın vardır. Şu halde kadın eğitimine önem ver
memek, kadın eğitimini fonksiyonel saymamak, şah
sî kanaatim odur ki, çağın gerisine düşmek demek
tir. 

Ümit ediyorum ki, bu hata burada düzeltilecektir. 
Bir de bunun için önerge verdim. Yüce Senatonun 
tasvip edeceği ümidindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bilâhara 

çıkarılan ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ve ek maddeler getiren 1327 sayılı Yasa ve ondan 
sonra getirilen çeşitli kararnameler, maalesef, Türk 
memurlarının, çalışan insanların huzura kavuşmasını 
sağlayamadığı gibi, Türkiye'de personel rejiminin bi
raz daha karışmasına, eşitsizliklerin daha çoğalma
sına, bunun yanında, huzursuzlukların. hatta aynı 
şartlar altında çalışan insanların aynı haklara sahip 
olması gerekirken, aralarındaki derece ve kademe 
farkları ile karşılıklı bir huzursuzluk ve çalışmasında 
verimsizlikler doğurmasına sebep olmuştur. 

Bu 12 sayılı Kararname de bazı ihtiyaçları gide
recek. ama bizim beklediğimiz, halka, ulusa kısa za
manda hizmeti götürecek, verimli ve ucuz olarak ve 
sağlam olarak götürecek; yani itimat edilir hizmeti 
götürecek bir ortamı yaratacak güçte gözükmemek
tedir. Nitekim, ben bazı esaslara dokunacağım, ör
nekler vereceğim bunun için, bu eşitsizliklerin gide
rilmediği sürece de beklenilen sonucun bu kararna
melerle almacağinı ve geniş, bir milyona yaklaşmış 
olan memur kitlesini memnun edeceğini ve verimli 
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daşlarımızın da belirttikleri gibi, Anayasamızın ge-
bir çalışma sağlayacağını sanmıyorum. 

Bu yönü ile çıkarılan kararnamenin, bazı arka
daşlarımızın da belirttikleri gibi, Anayasamızın ge
tirdiği esastaki eşitlik ilkesine uymadığı, bilâkis onu 
zedelediğini görüyoruz. Bu yönü ile de Anayasamı
zın 10 ncu ve 42 nci maddeleriyle, Devlete görev ola
rak verilen; kişinin maddî, manevî, varlığının geliş
mesi için gerekli şartların hazırlanması ve çalışma ha
yatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisa
dî ve malî tedbirlerle çalışanların korunma ve çalış
masının desteklenmesi ilkeleri bizzat kanunlarla ya
ralanmış oluyor böylece. Oysa toplumsal, ekonomik 
ve bölgesel şartların zorlanması ile memuriyet sıra
sında yapılan ve geciken bir öğrenim değerinden bir 
şey kaybetmez. Dolayısıyîe, değerlendirme dışında tu
tulamaz. 

Oysa ki, şimdiye kadar çıkarılmış olan yasalar ve 
kararnameler maalesef, bu esasa uymamıştır ve bu 
hoşnutsuzlukların, bu adaletsizliklerin devam ettiğine 
de çalışanlar devamlı olarak şahittir ve devamlı ola
rak bunun şikâyetçisidirler. 

Personel rejiminin bir reform esprisine uygun, 
hakkaniyetle bağdaşır bir çözüm içinde yapılması ge-
rekecekse, memuriyet sırasında veya bir süre hizmet
ten sonra yüksek öğrenimlerini tamamlayanların in
tibakı bu öğrenimi bitirdikten sonraki durumunun 
gerektirdiği derece ve kademeye yapılmalı. Oysa ki. 
bu kararname maalesef bunu getirmiyor ve bundan 
öncekiler de bunu getirmedi. 

Yüksek öğrenimden önce geçen hizmetlerin her 
üç yılı bir derece, artan her yılı bir kademe olarak 
intibakına eklenmelidir. Kısaca, bu gibi değişiklikler 
devlet hizmetine yüksek öğrenimli olarak giren em
sallerinin düzeylerine getirilmelidir. Bunun örnekleri 
çoktur : 

Meselâ, ilköğretmen okulunu 1960'ta birlikte bi
tiren iki sınıf arkadaşından altı yıl ilkokul öğretmen
liği yaparak 10 ncu derecenin 2 nci kademesine terfi 
eden, sonra 1966'da mesleğe giren iki yıllık Eğitim 
Enstitüsü öğrenimini tamamlayarak 1968'de yine 10 
ncu derecenin 2 nci kademesinde hizmete dönen orta 
dereceli okul öğretmeni ile ara vermeden aynı öğre
nimi gören, 1962'de 10 ncu derecenin 2 nci kademe
sinde hizmete giren orta dereceli okul öğretmeni ara
sında tam iki derecelik bir farklılaşma meydana gel
mektedir. Bunların emsali çoktur. Oysa ki, bu so
nuçlar memuriyet sırasında veya bir süre hizmetten 
sonra, görevden ayrılarak yapılan, özellikle geciken 
yüksek öğrenim değerlendirme dışında tutulmuş, hat-
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| ta suç sayılmıştır bu kararnamelerle. 
Öte yandan; teknik, sağlık ve yardımcı sağlık hiz

metleri sınıflarında, serbest avukatlıkta, özel okul öğ
retmenliğinde çalışanların memuriyet dışındaki süre
leri dahi değerlendirilmiştir. 

Yine bir örnek : 
Memuriyete girdikten sonra, öğrenim durumu de

ğişen memur, değişen öğrenim durumuna göre intibak 
J ettirilmekte, ancak, sonra öğrenim durumu değişen 

memur, değişen öğrenim durumuna intibak ettirilir
ken memuriyette daha önce geçirdiği sürenin üçte 
ikisi kıdemine eklenmektedir. Bu durumda memur, 
değişen öğrenim durumunun gecikmesi kadar emsa
line nazaran mağdur olmakta, hatta mevcut aylık de
rece ve kademesi altındaki derece ve kademelere in
tibak ettirilmektedir. 

i Elimde bir tablo var. okumak istemiyorum, uzun 
i sürer. Yalnız, bir örnek vereceğim buradan da : 
ı Meselâ; memur, 1944 yılında lise dengi okulu ve 

i 946 yılında iki yıllık yüksek okul öğrenimini ta
mamladıktan sonra memuriyete girmişse, aylığı 1 nci 
derecenin 2 nci kademesine yükselebiliyor. Yüksek 

I okul öğrenimini 1973 yılında tamamlamışsa, 4 ncü 
derecenin 2 nci kademesine geliyor. Halbuki, yüksek 
okul öğrenimi dikkate alınmadan, lise dengi okulu 

i mezunu olarak 27 yıllık hizmeti ile 3 ncü derecenin 
j 2 nci kademesine yükselebiliyor, yani arada 18 yıl 

fark oluyor. Bunlar bugünkü öğretmenler, memurlar 
veya herhangi bir branşta çalışan memur kesimindeki-
ler arasında büyük hoşnutsuzluklara sebep oluyor. 

ı Çünkü çoğu zaman aynı şartlar altında aynı hizmet
leri görüyorlar. Hele şimdi bu, temel okullar esasiy
le de, (meselâ öğretmenlerde) aynı hizmetler görül-

i meye başlamıştır; ama aradaki farklar bu kadar çok
tur. 

I Bunun yanında orta öğretimde bir de belgeli öğret-
j menler vardır. Meselâ onlar da imtihalara tabi tu-
ı tulmuş; iki yıllık, üç yıllık yüksek okulun imtihanla

rına girmiş, kurs görmüş; bu okulun bütün derslerini 
I vermiş, bitirmiş ve bu öğretmen bugün bir okulda mü

dürdür veya öğretmendir; yani diğer arkadaşları ile 
| aynı şartlar içinde, aynı sorumlulukları taşıyarak ça-
I lısıyor. 

J Şimdi, biz ona bu yüksek okulu bitirtmişiz, kursa 
j tabi tutmuşuz ve öğretmen bitirmiş. Ona sorumluluk 
J da yüklemişiz. Demişiz ki; «Bu lisenin müdürü de 

olursun.» Olmuş. «Orta okulun müdürü de olursun» 
demişiz; olmuş. Öbür tarafta, bu okulu kendisiyle be-

I raber okuyarak bitiren arkadaşına bir derece fazla 
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veriyoruz. Mesleğe girişinde bir derece daha imkân 
tanıyoruz; fakat buna tanımıyoruz. 

Şimdi, bu öğretmen hakkını istiyor; «Eşit hizmete, 
eşit ücret ödenmesini talep ediyoruz» diyor. Eder... 
Çünkü Anayasa bu hakkı vermiş. Sorumluluğun aynı 
olduğunu savunuyor. 

«Eğitini özelliği bakımından yeterlik belgesi iie 
öğretmenlerdeki çalışma derecesinde bir fark yoktur.» 
diyor. «Ümitle bağlandığımız Devlet hizmetine ve 
Anayasa düzeni içindeki haklara maalesef riayet edil
miyor.» diyor. Bu aksaklıklar maalesef kararname
lerle ve yasalarda düzeltilemiyor. Yani işin inceliği
ne inmiyoruz, yahut da bu teşkilâtlarda çalışan ve 
bunları yöneten arkadaşlarımız bu inceliklere inerek 
bu mağduriyetleri önlemek imkânını belki de bizlere. 
Meclise getirip bizi daha ince düşünmeye, bu adalet
sizlikleri gidermeye olanak hazırlamıyorlar. 

Meselâ teknik hizmetler sınıfı vardır. Bu 12 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamemizin 36 ncı mad
desinin (A) fıkrasının (8.-a) bendinde, «Teknik hiz
metler sınıfına girenler» ibaresi eklenmediği takdir
de, yüksek tahsilli olmayan teknik hizmetler sınıfın
daki Devlet memurları büyük mağduriyete uğrayacak
ları gözönünde idi. Bunu, geçen sene bu şey görü
şülürken de söyledik. Anayasadaki eşitlik ilkesine uy
mayacağını söyledik. Meselâ buna örnek vereyim : 

(8. - a) da Emniyet hizmetleri sınıfındaki lise den
gi okul mezunlarına başlangıç derecesi olarak 11 nci 
derecenin birinci kademesini vermişiz. Teknik hizmet
ler sınıfındaki lise dengi meslek okulu mezunlarına ise 
12 nci derecenin ikinci kademesini vermişiz. 

Şimdi, hem bir ülkede kalkınmayı en çok teknik 
hizmetler sınıfının üzerine koyacağız, kalkınmada bun
ların en büyük rolü olduğunu, sorumluluğu olduğu
nu söyleyeceğiz. Aynı tahsili, aynı öğrenimi gördük
leri halde, bir de bunun üzerinde teknik; yani ayrıca 
edindiği bir hüner, bir beceri var ve gerçekten bunu 
ülke kalkınmasında en çok kullanacak sınıf bu. Oysa 
ki, arada bir derece fark koyuyoruz. Bu da yine daha 
başta belirttiğim gibi. Anayasanın eşitlik ilkesine, 
«Aynı hizmete aynı ücret, aynı maaş ödenir» esasına 
uymamaktadır. 

Bakın birkaç örnek vereceğim: Buna dokunurken 
niçin diğer yasaları da saydım, «Bunlarda da. onlar
da da adaletsizlikler var» dedim? 

Verilmiş haklar hiçbir zaman sonradan gelen bir 
yasa ile ortadan kaldırılamaz. Yahut da, daha da 
çok bir adaletsizlik esasına götürülemez. Bu gerçek
ken, bakalım neler olmuş: 

Kanun koyucu 1327 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desiyle değiştirdiği, tesis edilen sınıflara ilişkin 36 ncı 
maddesinde, teknik hizmetler sınıfında yüksek öğre
nim görmüş olanlardan mühendis ve mimar sıfatını 
almış olanların 10 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlayacaklarını kabul etmiş. Her ikisi arasında 
başlangıç derece farkı sekiz yıl olmuş; yani lise den
gi teknik elemanla, iki yıllık, üç yıllık bir yüksek oku
lu bitiren arasında birden sekiz yıl bir fark doğmuş. 
Bu kanunla hukuken müktesep hak ne yapılmış? Or
tadan kaldırılmış. Daha sonra çıkarılan 8 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile mühendis ve mimar 
sıfatını almış olanların başlangıç dereceleri dokuzun
cu derecenin ikinci kademesine yükseltilmek suretiyle 
bu fark lise dengi teknik öğrenim görmüş olanların 
lehine teessüs eden müktesep hakkı ihlâl eder şekil
de değiştirilerek, bu aradaki fark 10 yıla çıkarılmış. 
Daha sonra çıkarılan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin bu farkı ortadan kaldırması gerekir
ken, ne yazık ki, mühendis ve mimar sıfatmı kazanmış 
olanların haşlangîç derecesi 36 ncı maddenin (4. a) 
hükmü gereğince sekizinci derecenin ilk kademesine 
yükseltilmiş, buna mukabil lise dengi teknik öğrenim 
görmüş olanlar 12 nci derecenin ikinci kademesinde 
bırakılmış. 

Şimdi, yükseköğrenim görmüş olanlara durma
dan bu imkânlar verilirken, lise dengi olanlar devam
lı olarak, yerinde bırakılmakla büyük farklar doğmuş. 
Böylece de yasa, arz ettiğim gibi sosyal adalet ilkesi 
yanında teknik yönleriyle de büyük haksızlıkları getir
miş bulunuyor. Halbuki kanunlarda bulunması ge
reken genel prensiplerden bir tanesi olan, teessüs eden 
müktesep hakların korunmasıdır. Bu hak maalesef 
bu kanunla korunmamış ve tanınmamıştır. 

Lise mezunu Devlet memurlarının 11 nci dere
cenin birinci kademesinden işe başlaması kabul edil
miş olmasına rağmen, teknik öğrenim görmüş teknis
yenler olarak diğerlerinin bu hizmetten başlatılmamış 
olması da büyük bir haksızlığa yol açmıştır. 

Yine dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve yük
sek öğrenim görmüş teknik elemanlara bu 36 ncı mad
denin (A) bendinin ikinci fıkrasına göre bu haklar ve
rilirken, öbür taraftan tekniker ve yüksek teknikeri 
bitirenler olmuş. Bu okullar iki ve üç yılıktır. Maale
sef bunlara bu hakları vermemişiz. Tekniker ve yük
sek tekniker okulu mezunları teknik hizmetler sınıfın
da çalıştıkları zaman başlangıç derecelerine 36 ncı 
maddenin (A) fıkrasının (4. -) üne göre bir derece ek-
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lenmesi çok çok isabetli olurdu. Maalesef yapılma
mış. 

Tekniker ve yüksek tekniker okulu mezunları en
düstri meslek liselerinde meslekleriyle ilgili teknik 
öğretmen olarak göreve devam ettiklerine göre, bu 
insanların görv yaptığı yerdekiler, aynı zamanda tek
nik öğretimi bitirenlerin de görev yaptığı yer olarak 
düşünülünce; aynı hizmet yapılıyor, ama aradaki 
fark çok çok büyük oluyor. 

Aynı hizmeti yapan teknik öğretmen ve yüksek 
teknik öğretmen okulu mezunlarına eğitim - öğretim 
sınıfında veya teknik hizmetler sınıfında görevliyken 
giriş derecesine bir derece daha eklenmesi hakları 
iken, maalesef bu da yapılamamış. Görülüyor ki; 
tekniker ve yüksek tekniker okulu mezunları da bu 
şekilde mağdur edilmiş oluyor. 

Bunun yanında Tarım Makineleri Yüksek Uzman
lık Okulu çıkışlı öğretmenler var. Bunlar da yine 
12 sayılı Kararnamede dikkate alınmamış gözüküyor. 
Meselâ, yasanın ortak hükümler kısmının 4 ncü ben
dinde «Tarım Makineleri Yüksek Uzmanlık Okulu 
çıkışlı olup, Millî Eğitim Bakanlığında görevliler de 
bu haklardan yararlanır.» hükmü konsaydı, rahatça 
o diğer teknik sınıfa verdiğimiz ortak hükümlerden 
bunlar da yararlanırdı. Yani bunlar böyle önemli 
şeyler gibi gözükmüyor, ama aslında bu memur ke
simi arasında büyük haksızlıklara, hoşnutsuzluklara 
ve çalışma verimindeki düşüşlere sebep oluyor. 

Ayrıca, hususî işyerlerinde sigortalı olarak çalışmış 
olan yahut da sigortalı olarak başka yerlerde çalışmış 
olan memurların bugün 657 sayılı Kanunun kapsa
mına gireceği durumu dikkate alınınca, birçok arka
daşlarımız şu anda bir huzursuzluk içine girmiş du
rumdadır. Sebep de şu; meselâ Spor - Totoda ça
lışmış veya özel yerlerde çalışmış, bunlar şimdi deği
şiklikleri yaparken aynı haklarının korunacağı yere 
aktarılamayacağı endişesiyle (Gerçekten de yasa bunu 
getiriyor, aktarılması zorlaşıyor.) büyük bir huzursuz
luk içine girmişlerdir. «Ben sigortalı ve yevmiyeli 
olarak nereye gideyim, bu haklarımı devam ettire
yim.» diye yer arıyorlar. 

Oysa ki, bu kadar huzursuzluğun; yani personel 
rejiminde de anarşiyi yaratmanın unsuru bu Kararna
meyle gelmemesi gerekirdi. 

Yine özel işyerlerinde çalışan insanların; sigortalı 
olarak çalışmış, ondan sonra memuriyete geçmişler-
se, sigorta hizmetlerinin emeklilik ve terfiine (ki, bun
lar nasıl avukat serbest çalışmışsa sayılıyorsa, diğer 
sigortalı bir insan da bir yerde serbest olarak çalış

mışsa) sayılması gerekirken, 12 sayılı Kararname ile 
bu da getirilmemiş durumdadır, ve bunları birçok ör
nekler olarak vermek mümkün. Fakat genel ola
rak yasanın çıkışını bekleyen ve bundan faydalana
cağını uman birçok memurlar olduğu için, yasanın 
önergelerle geri çevrilip bunların düzeltilmesi için uğ
raşmaktan kendimizi alıkoyuyoruz. Çünkü, bu yasa 
çıkarken de öyleydi; arkadaşlarımız hatırlarlarsa, bu 
657 sayılı Kanun, 1327 sayılı Kanun çıkarken bütün 
bu noksanlıklarını gördüğümüz halde, tek karşı çıka-
mayışımızın sebebi, bekleyen büyük memur kitlesini 
bundan alıkoymamak içindi. 

Dileğim o ki, bu noksanlıklarına, bu sosyal ada
letsizliklerine rağmen, yasanın uygulanışında hayırlı 
hizmetler getirmesi, ve bütün memur kesimine hayırlı 
olması, Millete hayırlı olmasıdır. Ama bu söylediği
miz noksanların da kısa zamanda giderilmesi için, Hü
kümetin ve ilgililerin harekete geçmesinde fayda mü
lâhaza ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Devlet Bakanı Sayın Gıyasettin Karaca, buyurun. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine dair 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü hakkındaki Kanun tasarısının Yüce Se
natoda müzakeresini yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan arkadaşlar görüşlerini mü
nasip bir üslûp içersinde ifade buyurdular. Bu kanu
nun çıkmasına çok az bir zamanın kalması sebebiyle, 
bendeniz de huzurlarınızda fazla zamanınızı almamak 
maksadıyle, bazı arkadaşların dokundukları konulara 
kısaca cevap vermek suretiyle yetineceğim. 

Ezcümle şunu hatırlatmak isterim ki; dünyada hiç
bir kanun, hiçbir eser tam ve kâmil anlamında mü
kemmel ve noksansız olmadığı gibi, yüksek huzurla
rınıza getirmiş bulunduğumuz 12 sayılı Kararname 
de bütün hatalardan yoksun, tam ve kâmil anlamında 
personel rejimini âdil hükümler içerisinde değerlen
dirmiştir diye bir iddiada da bulunmuyoruz ve müm
kün de değildir. 

Yüksek Heyetiniz bilmektedir ki, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu 14 . 7 . 1965 tarihinde ka~ 
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bul edildi, 23 . 7 . 1965 tarihinde de yürürlüğe gir
di. Yürürlüğe girdiğinden şu âna kadar, 12 sayılı Ka
rarnameyi de gözönüne aldığımız takdirde, ne kadar 
büyük istihaleler geçirdiğini hepimiz bilmekteyiz. Her 
istihale, her değişikliğin sebebi, Türk kamusal hiz
metinde çalışan memurların haklarını, hukuklarını 
daha iyi himaye etmek, vikaye etmek, onları cemiye
tin değişen sosyal, ekonomik ve malî yükümlülükler 
altında daha çok huzura ve refaha kavuşturmak an
lamını taşımaktaydı. Bütün bunlara rağmen, yapılan 
değişikliklerle arzu ettiğimiz merhaleye erişemediği
miz anlaşılmaktadır. Bunun sebepleri muhteliftir. Bir 
kısmını arkadaşlarımız ifade buyurdular, inşallah kıs
met olur da hayırlısıyle bu 12 sayılı Kararname de 
çıkar, meriyete girer ve Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığımız ve onun mümtaz teknisyen elemanlarıyle 
Hükümetimiz işbirliği yapmak suretiyle Türk kamu
sal hizmetinde çalışan, İktisadî Devlet Teşekküllerin
de çalışan memurlarımızı daha iyi imknâlarla teçhiz 
edebilecek bir personel rejimini getirmenin de imkân
ları ve gayretleri içerisine gireriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun 31 . 5 . 1975 gününden önce yürürlüğe 

girmediği takdirde, tahminen ve takriben 50 veyahut 
da 60 bin tane memurumuzun mecburen emekliye 
sevk edileceği Yüce Heyetinizin malumudur. Bu müd
detin bitmesi için Senatomuzun takvim yaprağına gö
re çalışma müddeti; eğer toplanmasında ve süresinde 
bir değişiklik olmazsa, normal çalışmaları bir arızaya 
uğramadığı takdirde, sadece 20 Salı, 22 Perşembe ve 
29 Salı gününden başka Senatonun çalışma imkanı 
kalmamıştır. 

Tasarı bir değişiklikle Yüce Meclise gittiği tak
dirde, Meclisteki çalışma prosedürleri de şüphesiz 
cümlenizin malûmudur. Biz bunları yüksek huzur
larınızda arz etmekle, bu tasan üzerinde herhangi 
bir değişikliğin katî surette yapılmaması şeklinde bir 
temenni veya bir tavsiyenin içerisinde bulunmadığı
mızı da peşinen arz etmek isteriz. Hükümetiniz, 
Yüce Senatonun yapacağı her türlü değiştiriyi hür
metkar olarak karşılamaktadır. Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Sözcüsünün de ifade buyurduğu 
gibi, zamanın darlığı içerisinde bu kanunun süratle 
ve bir an evvel çıkarılması lüzumuna da işaret etmiş 
bulunması memnuniyetimizi mucip olmaktadır. 

Kısaca arz ederek huzurlarınızdan ayrılmak isti
yorum. 12 Sayılı Kararname prensip itibariyle me
murlarımızı vikaye konusunda şu hususları getir
miştir : 

Bir defa, kazanılmış hakların korunmasına itina 
gösterilmiştir. 

İkincisi, tasfiye niteliğindeki hükümlerin kaldı
rılması kabul edilmiştir; bu Kanun 31 . 5 . 1975 ta
rihinde çıktığı takdirde. 

Bir diğer sebep, kamu personeli aylıklarının as
garî ücretlerin akma düşürülmemesine itina göste
rilmiştir. 

Bir başka yenilik, alt grup göstergelerini hayat 
pahalılığı tazyiki altında bırakmamak hususunda ge
rekli tedbirler alınmıştır. 

Bütün bunların dışında en büyük yeniliklerden bi
risi de, tahsil derecelerine bakılmaksızın, özellikle 
daha alt derecede bulunan kimselerin de yüksek 
derecede- olan memurlarımız gibi, üç yıl içerisinde, 
Anayasanın sağladığı eşitlik içerisinde terfi esasları 
kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Personel Kanununun bir hususiyeti de; bütün 

dünyada olduğu gibi, bizim Türkiyemiz de bir teknik 
asır içerisinde bulunmaktadır; bu sebeple öğretimin 
teknik sahaya kaydırılması hususunda, öğrencilerin 
teknik okullara daha fazla gitmelerini sağlamak için 
derece sisteminde bunlara bir öncelik hakkı da tanın
mıştır. 

Bir s'5zcü arkadaşımız, bu kanunun her ne kadar 
bugünkü kamu hizmetinde çalışan kimseleri malî yön
den bir müddet için kurtaracağı ve ondan sonra tek
rar bu paranın ellerinde hissedilmeyecek derecede 
küçük bir mertebeye düşeceğini ifade etmişlerse de; 
bu ifadede bir gerçek payı bulunmasına rağmen, bu
na karşılık olarak bir başka cevap vermenin de müm
kün olduğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu 12 sayılı Kararname 31 . 5 . 1974 tarihinde 

sayın Başbakan Ecevit tarafından Yüce Meclise tak
dim edilmişti. 

İstatistik Enstitüsünün vermiş olduğu rakamlara 
ve Ticaret ve Sanayi Odalarından elde ettiğimiz bil
gilere göre, (eğer yanılmıyorsam) daha önceki yıllar 
ve 1974 yılında eşyalardaki fiyat yüksekliği ve hayat 
pahalılığı, şu anda içinde bulunduğumuz güne ve bu
günden 15 gün önceki zamana kadar çok daha yük
sekti. Bugün için çok az dahi olsa, bazı anamaddele-
rin fiyatlarında ucuzluk olmasına ve hiç değilse diğer 
bir kısım maddelerin fiyatlarındaki yükselmelerin 

1 durdurulmuş bulunmasına rağmen; bugünkü perso-
| nel rejiminde. 3974 yılında sevk edilen personel reji-
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mine nazaran memurlar lehine daha büyük hükümler 
getirilmiştir. 

Meselâ; bunlardan birisi, 16 ncı derece kaldırıl
mak suretiyle 15 nci derece ihdas edilmiş, 125 olan 
gösterge 160 olarak kabul edilmek suretiyle nispî bir 
ferahlama sağlanmış, üstelik 1974 yılında 12 sayılı 
Kararnamede ek olarak sunulan paranın miktarı; ya
ni memurlara ödenecek miktar 2 173 000 000 iken, 
Hükümetimizin; memurların içerisinde bulunduğu ma
lî müzayakayı, sosyal ve malî şartları da nazarı iti
bare alarak, onları daha iyi hayat şartlrına kavuştu
rabilmek için; gösterge tablosunda ilk ve ortaokul 
mezunları için terfi süresinin üç yıla çıkarılması ve 
diğer hükümlerin getireceği ek malî yıllar sebebiyle 
yapmış olduğu artırma 3 405 000 000 lirayı bulmuş
tur. Bu, sırf Bütçe ve Plan Komisyonunda yapılan 
değiştiriyle olmuştur. Bunun dışında, Bütçe ve Plan 
Komisyonundan Meclise intikal ettikten sonra, Yüce 
Meclisin de sayın parlamenterlerin yapmış olduğu tek
lifleri yerinde görmek suretiyle, getirilen ek finans
manlar da nazarı itibare alınmak kaydıyle yeniden 
bir başka masraf; bir bakıma 1 800 000 000, tavan 
derecelerinin iki üst derecesi de kabul edildiği tak
dirde, 3 900 000 000 gibi yeni bir malî külfet de 
getirmiştir. 

Şimdi, yüksek huzurlarınızda arz etmiş olduğum 
bu sebepler muvacehesinde, Devletin de bugün için
de bulunduğu bütçenin takati dışında olmasına rağ
men, kamu hizmetini gören görevlilerin de içinde bu
lunduğu malî imkânsızlıkları nazarı itibare almak kay
dıyle, ancak bu şekilde bağdaştırarak böyle bir tasa
rıyı huzurlarınıza getirmiş olduk. 

Maddeler üzerinde gerektiği takdirde Hükümet adı
na açıklamalarda bulunmak kaydıyle, yüksek huzur
larınızdan ayrılırken saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

484 S. Sayılı tasarının müzakeresinde, üzerinde 
değişiklik önergesi verilmeyen maddelerinin okunarak 
oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Eskişehir 
Oral Karaosmanoğlu Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Bazı maddeler üzerinde daha önce
den soru sormak isteyen arkadaşların hakkı mahfuz 
kalmak üzere, bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabu

lü hakkında kanun tasarısı 

Madde 1, — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 1, 41, 45, 
61, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 89, 92, 99, 105, 129, 132, 
141, 147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197. 224, 
225, 226, 227, 231, (1327 - 74 Ek - 2) maddeler aynen, 
4, 28, 33, 36, 43, 59, 68, 77, 83, 86, 87, 93, 146, 
(1327 - 71 Ek Madde) maddeler aşağıdaki şekilde de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, bu okunan maddenin, birçok 
maddeleri içine alan bir çerçeve madde olması clola-
yısıyle, içinde numaraları ayrı ayrı okunan madde
leri ayrı ayrı okutup oyladıktan sonra, çerçeve mad
deyi, ayrıca kabul etmiş olduğunuz iç maddelerle bir
likte oylarınıza arz edeceğim. Usulümüz bu şekilde 
cereyan edecek. 

Kapsam : 
Madde 1. — Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli 

Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İda
releri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kuru
lan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Ter
biyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hak
kında uygulanır. 

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanun
da belirtilen özel hükümler uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile ra
portörleri; hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu 
mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay 
ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve 
yardımcıları; üniversitelerin, İktisadî ve Ticarî İlimler 
akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka
demilerinin, Devlet Güzel Sanatlar akademilerinin, Tür
kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim 
üye ve yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest
rası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkâr
ları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Bele
diye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye kon-
servatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uz
man memurları, uygulatıcı uzman memurları ve staji-
yerleri; Spor - Toto Teşkilâtında çalışan personel, su
bay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar 
özel kanunları hükümlerine tabidir. 
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BAŞKAN — 1 nci madde okunmuş bulunuyor. 
Üzerinde önerge bulunmadığı için maddeyi oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

İstihdam şekilleri : 

Madde 4. — Kamu hizmetleri; memurlar, söz
leşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gör-
dürürlür. 

A) Memur : 
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve 

diğer kamu tüzelkişilerince genel idare esaslarına 
göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile 
görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur 
sayılır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda ge
nel politika tespiti, araştırma, planlama, programla
ma, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili 
olanlar da memur sayılır. 

B) Sözleşmeli personel : 

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programla
rında yer alan önemli projelerin hazırlanması, ger
çekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, 
zarurî ve istisnaî hallere münhasır olmak üzere özel 
bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren ge
çici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel 
Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Ba
kanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çabştırıl-
masına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti 
görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik hizmet
ler sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra 
uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılır. 

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihî belge ve eski 
harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; 
mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azlini 
nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olma
dığı yerlerde avukatların, bu kanunun 196 ncı mad
desi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde, 
kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla 
tabip veya uzman tabiplerin; Adlî Tıp Müessesesi uz
manlarının; Devlet Konservatuvarlan saantçı öğretim 
üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanat
çılarının; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hiz
metlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde 
sözleşme ile istihdamları caizdir. 
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C) Geçici personel : 
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğu

na Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının 
görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar ve
rilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırlan 
içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kim
selerdir. . 

D) İşçiler : 
(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında 

kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge bulunmadığı 
için maddeyi.. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, mese
lenin vuzuha kavuşması bakımından Komisyondan 
bir hususu öğrenmek istiyorum. 

Müsaade buyurulur mu? 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. Müzakere 

olmuyor, soru soruyorsunuz. Sorunuzu sorabilirsiniz. 
TURGUT CEBE (Ankara) — 4 ncü maddenin (A) 

fıkrasındaki memur tarifine 1 nci maddenin son fık
rasındaki Spor - Toto Teşkilâtında çalışanlar giriyor 
mu, girmiyor mu? 

Acaba bu hususta bizi tenvir edebilirler mi? 
BAŞKAN — «Buradaki memur tabiri içerisine 

Spor - Toto Teşkilâtının memurları giriyor mu, girmi
yor mu?» diyorlar. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurunuz. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 1 nci 
maddede de ifadesini bulduğu şekilde, Spor - Toto Teş
kilâtı bu Kanunun şümulüne girmemektedir; özel ka
nuna tabidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tamam. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulun

ma yasağı : 
Madde 28. — Memurlar Türk Ticaret Kanununa 

göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek 
bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müessesele
rinde görev alamaz, ticarî mümessil veya ticarî vekil 
veya kolîektif şirketlerde ortak veya komandit şir
kette komandite ortak olamazlar. (Görevli olduk-

| lan kuramların iştiraklerinde kurumlarını temsilen 
alacakları görevler hariç), 

I Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tü-
İ kerim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım 
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sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri 
görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ou ya
saklamanın dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, 
yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu duru
mu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kadroların tespiti : 
Madde 33. — Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fon
lar kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Mü
dürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürü
len hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan 
kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Millî 
Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gereken
ler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kur
dukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca ha
zırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldı
rılması veya bu kadrolarda yapılcak değişiklikler de 
aynı usule tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, madde çok uzun olduğu için Sayın Di
van Üyesinin oturarak okuması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,. Ka
bul edilmiştir. 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu Kanuna tabi kurumlarda çalış
tırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 

I. — GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, 

icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla 
tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel 
İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. 

II. — TEKNİK HİZMETLER SINIFI : 
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslek

leriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i hüküm
lere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fi
zikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci 
(Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekono
mici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından me

zun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hiz
metlerde çalışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarih 1177 sa
yılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile 
müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tek
niker, tekniker teknisyen ve emsali teknik ünvanlaıa sa
hip olup, en az orta derecede meslekî tahsil görmüş 
bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

III. — SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI 
SAĞLIK FIİZMETLERİ SINIFI : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı da
hil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş 
tabib, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu 
hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fi-
zikoterapist, tıp teknologu, ebe, hemşire, sağlık me
muru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, 
diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idare
cisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik te
davi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen tek
nisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum 
sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan 
sağlık memuru ve benzeri. sağlık personelini kapsar. 

IV. — EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ 
SINIFI : 

Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda 
eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğret
menleri kapsar. 

V. — AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre 

avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurum
larını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan 
memurları kapsar. 

VI. — DİN HİZMETLERİ SINIFI : 
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli 

derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî görev 
yapan memurları kapsar. 

VII. — EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser 

muavini, komiser," başkomiser, emniyet müfettişi, polis 
müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve em
niyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu me
murları kapsar. 

VIII. — YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü 

yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sa
hiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerleri
ni temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak 
veya basit iklim rasatlarını yapmalk; ilaçlama yapmak 
veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların 
ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hiz-
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metleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahalleler
de koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere 
yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel 
bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ih
dasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile gö
revli bulunanlardan 4 ncü maddenin (D) bendinde 
tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

IX. — Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları 

kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuru
luşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar. 

X. — Millî istihbarat hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, Millî istihbarat Teşkilâtı kadrolarında 
veya bu teşkilât emrinde çalıştırılanlardan özel ka
nunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen 
görevleri ifa edenleri kapsar. 

Ortak hükümler 

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve 
yükselinebilecek derece ve kademeleri aşağıda göste
rilmiştir. 

Giriş , Yükselinebilecek 

Öğrenim durumu 

ilkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 2 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi 
bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık 
meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıllık teknik veya meslekî öğrenimi biti
renler 
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 

Derece 

15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 

11 

10 

10 
10 
10 
9 
9 
9 

Kademe 

1 
2 
3 
1 
'2 
3 
2 

1 

1 

2 
2 
3 
1 
2 
3 

Derece 

7 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

2 

2 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

Kademe 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

Son 

Son 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

1. — Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, 
memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 

2. -T- Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar 
sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizme
tinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu, Erkek Teknik Öğetmen Okulu ve Devlet Tat
biki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, öğre
nimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademe
lerine bir derece. 

3. — Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğreni
mi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek 
mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan 

eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine 
göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir de
rece, 

4. — Teknik hizmetler sınıfında görev almak şar-
tiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomor-
folog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yö
neylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisat
çı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu 
mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek tek
nikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve 
makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile ben
zeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Öğ
renimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademe
lerine bir derece, 
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5. — Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim 
görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı 
ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağ
lığı dahil) giriş derece ve kademelerine bir derece ek
lenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden 
hizmete alınırlar. 

6. — a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel 
kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli 
okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim mü
fettişliği unvanını kazananlar, meslekî ve teknik öğre
tim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde 
görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel ka
nunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul 
öğretmenliğine atananlar 11 nci derecenin birinci kade
mesinden hizmete alınırlar. 

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, 
normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başa
rılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygu
lanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, 
meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ay
rıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 

7. — a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım gö
revlere atanmada kanunî nitelik olarak şart koşulan 
kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile biti
renler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde 
çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartıyle, bu 
kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için 
bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda" halen 
görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan 
hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit 
edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir 
derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiy
le verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra ge
reğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygula
namaz.) 

8. —• a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden: 
İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilk

okul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki 
derece, 

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler 
için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir dere
ce bir kademe, 

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğreni
mi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kade
mesine bir derece, 

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden 
Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Güm
rük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve orta

okul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edi
len giriş derece ve kademelerine bir derece, 

c) Meslekî öğrenim veya kurs görmek ve özel 
yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlü
ğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademe
lerine bir derece, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kade
melerden hizmete alınırlar. 

9. — Memurluğa girmeden önce veya memuri
yetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi 
almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az 
bir yıl ilâve öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas ser
tifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzman
lık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim 
dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi 
uygulanır. 

«Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden 
yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim da
lında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi 
uygulanır.» 

10. — Doktora üstü üniversite doçentliği unva
nını üniversite'de görevli iken kazananlara bir dere
ce, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazanan
lara iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

11. — Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutul
mak suretiyle alınan; bakanlık ve bağımsız genel 
müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş 
yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş 
yardımcıları, Maliye Bakanlığı merkez kuruluşu 
stajyer kontrolörleri; Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu uzman yardımcıları; Devlet Planlama 
Teşkilâtı uzman yardımcıları; Maiyet memurları; 
Dışişleri meslek memurları; Maliye Bakanlığı hesap 
uzman yardımcıları ve bankalar yeminli murakıpla
rının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapı
lacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek müfettiş, 
kaymakam, hesap uzmanı, yeminli murakıp, kon
trolör ve uzmanlığa, Dışişleri meslek memurluğun
da ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçirilmesi şart 
koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir de
faya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir de
rece yükselmesi uygulanır. 

12. — a) Memuriyete girmeden önce veya me
murlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve 
dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan 
ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğre
nim yılı olan ve kurumlarınca açılan meslekî kurs
ları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 ka-
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deme, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece 
yükselmesi uygulanır. 

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra me
murlukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli 
edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mes
lekî hizmet içi eğitim kurslarım tamamlayanların bu
lundukları derece ve kademelere bir kademe ilâve 
edilir. 

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortado
ğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başa
rılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı 
geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrı
larak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar 
dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi 
tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi için
de bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademe
yi aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin 
giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri 
başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kade
me, her üç yıl bir derece hesabiyle, ilâve edilmek 
suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilir
ler. 

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde 
gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden 
farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.-

1. — Lise ve dengi meslekî veya teknik öğretim 
görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet 
içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tara
fından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esasla
ra göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı 
gösterenler 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

2. — (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında 
gösterilenler 3 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

3. — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından : 
a) Polis memuru, malî polis eksperi, sivil me

mur (detektif), malî polis mütehassısları 5 nci dere
cenin son kademesine, 
. b) Komiser muavini, komiser, emniyet müfet

tiş muavini, emniyet müfettişi, 4 ncü derecenin 
son kademesine, 

c) Başkomiser, sivil başmemur (Başdetektif) 
3 ncü derecenin son kademesine, 

d) Emniyet amiri 2 nci derecenin son kademesi
ne, 

I e) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan 
I emniyet teşkilâtı mensupları, 1 nci derecenin son 
I kademesine, 
I Kadar yükselebilirler. 
I C) 1. — Teknik hizmetler sınıfına girenlerden 
I memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt 
I dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya 
I özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıl-
I diktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriye

te girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen sü-
I resinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesin-
I de sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve 
I geri kalan sürenin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş 
I sayılarak bu süreler her yıl bir kademe ilerlemesi 
I ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek su-
I retiyle değerlendirilir. 
I 2. — Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmet-
I leri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce 
I yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest ola

rak veya resmî veya özel kurumlarda yapanlarla, me-
I murluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak 

yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hiz-
I metlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu ka-
I nunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda 

geçen süreleri ile 196 nci maddede belirtilen şekilde 
tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl 
çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin ta-

j mamı ve geri kalan sürelerinin 3/4'ü toplamı me
murlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yıl için 

I bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece 
I yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. , 

j 3. — Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin me-
f muriyete girmeden önce veya memurluktan ayrıla-
] rak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4'ü 
I memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı 
I bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yük-
I selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 
I 4. — Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın 
I kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak 
I memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde 
I istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak 

geçirdikleri sürenin 3/4'ü fiilen memuriyette geçmiş 
sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi 

I ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek sure
tiyle değerlendirilir. 

I 5. — Özel okullarda öğretmenlik veya yönetici-
I lik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
I memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen 
I hizmet sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir kademe iler-
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lemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas 
olacak şekilde değerlendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hiz
met süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 
yılı geçemez. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta
lar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların 
kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecek
leri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebile
cekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

6. — Bu kanunun 4 ncü ve 237 nci maddesinin 
(e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, 
memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak 
geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi ve
rilmek suretiyle değerlendirilir. 

7. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurul
muş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatif
lerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin 
bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geç
memek üzere her yılı için bir kademe ilerlemesi ve 
her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek su
retiyle değerlendirilir. 

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerin
den bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu 
üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı me
muriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu 
takdirde bu kanunun 68 nci maddesinde yazılı de
rece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu dere
cedeki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (A) 
bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır. 

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerin
den işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca 
kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe 
ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede 
derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen süre
lerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler 
üst derece ve kademedeki kanunî bekleme süresinde 
geçmiş sayılır. 

F) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıf
ları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Dairesinde 
ve Yasama Meclislerinde aslî ve sürekli görevlerde 
bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer 
bilumum özlük haklarının kaullanılması ile ilgili yet
kiler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanları
na aittir. 

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına 
dahil olup da MİT Müsteşarlığı enirinde çalışan MİT 
mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin 
kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir. 

Millî İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan ata
malarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkrala
rındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hüküm
leri uygulanır. 

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların 
kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğre
nim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun 
teklifi üzerine alâkalı öğrenim kurumu ile Millî Eği
tim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakan
lığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınarak 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz, buyurunuz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 

Müzakere etmekte okluğumuz 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin en önemli maddelerin
den biri 36 ncı maddedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
36 ncı maddede muhtelif hatalar yapılmıştır, 

muhtelif noksanlıklar vardır. En bariz misali, Or
tak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 2 nci fık
rasında görmekteyiz, ikinci fıkrada «Dört yıl süre
li yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, 
mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olan
lar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Tek
nik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbikî Güzel Sa
natlar Yüksek Okulu mezunları, öğrenimlerine göre 
tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir dere
ce,» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buradaki hata, «Kız Teknik Yüksek Öğretmen 

Okulu» cümlesinin buraya dercedilımemesinden ile
riye gelmektedir. Sayın Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca bu kürsüden yaptığı konuşmada, müddetle 
sınırlı bulunduğumuzu, bu kanun tasarısı 31 Mayıs 
1975 tarihine kadar çıkarılmadığı takdirde, 50 - 6Q 
bin memurumuzun otomatikman emekli olacağını 
ifade etmişlerdir. 



C. Senatosu B : 57 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerek 36 ncı maddede, gerekse kanunun diğer 

maddelerinde bulunan hataların giderilmesi vazıı ka
nun olarak, bizler için birer mecburiyettir. Bu müş
kül durum muvacehesinde bir değişiklik yapamıyaca-
ğımıza göre; 

Gerek bu ikinci maddede, gerekse Kanunun di 
ğer maddelerinde yer almış bulunan, tespit edilmiş 
bulunan ve bu müzakeler sırasında meydana çıkacak 
olan hataları tashih eder mahiyetteki kanun tasarısını 
en kısa zamanda Yüce Meclislere sevk etmesini Hükü
metten istirham ediyorum. 

Aksi halde, bu kanun tasarısı noksan olarak çık
mış olacaktır, hatalı olarak çıkmış olacaktır. Bu 
tashihin yapılabilmesi için en kısa zamanda Hüküme
tin yeni bir kanun tasarısıyle Meclislerin huzuruna 
gelmesi lâzımdır. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var

dır, önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 484 Sıra Sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin 36 ncı maddesinin (Ortak 
Hükümler) bölümünün (A) fıkrasının 

2 nci fıkrasındaki; 
Erkek Teknik Öğretmen Okulu deyiminin, 
Erkek ve Kız Teknik Öğretmen Okulları olarak, 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulları olarak, 

4 ncü fıkrasındaki; 
Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları deyimi

nin, 
Erkek ve Kız Teknik Öğretmen Okulları mezun

ları olarak değiştirilmesini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, önergenizi izah mı 

edeceksiniz? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ. (Tabiî Üye) Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Daha önce de arz etmiş olduğum gibi, eğitim sü
releri aynı, yaptıkları iş aynı olan iki öğretmen oku
lu mezunları, birbirinden farkettirilmiştir. Malum ol
duğu gibi, kız sanat enstitülerinde öğretmenlik yapan 
öğretmenlerimizi kız teknik yüksek öğretmen okulları 
yetiştirir, erkek sanat enstitülerinde öğretmenlik ya
pan öğretmenlerimizi de erkek teknik yüksek öğret-

15 . 5 . 1975 O : 1 

J men okulları yetiştirir. 
I Şimdi, her ikisinin öğretim süresi aynıdır, her iki-
I sinin yaptığı da öğretmenliktir; sadece birisi kadın ol-
I duğu için, ötekine nazaran bir derece aşağıdan baş-
I latılması kanaatimce son derece hatalıdır. Acaba bu-
I nun sebepleri nedir? Demin uzan uzun arz ettim; 
I Eğer deniliyorsa ki, kız teknik eğitimi sureti kafiyede 
I fonksiyonel bir eğitim değildir, öteki fonksiyonel bir 
I eğitimdir. Arz ettim ki, Türk ekonomik ve sosyal bün-
I yesinde kadının yeri son derece önemlidir. Kars'ta, 
I Muş'ta, Edirne'de, Tekirdağ'da, Türkiye'nin her köşe-
I s'ine gidin, hangi evde derli toplu bir yer varsa, hangi 

ev derli topluysa, orada mutlaka kız sanat enstitüsünü 
I veya daha yukarısını bitirmiş bir hanım vardır. Ay-
I rica, ev ekonomisi bakımından, sanat enstitülerinde 
I ve bu öğretmen okulunda verilen bilgilerin aile bakı-
I mından büyük faydaları vardır. 

I İkinci bir konu; acaba ne olabilir diye düşündüm, 
I bir arkadaşım «Temininde güçlük yoktur, öğretmen 
I istediğimiz zaman kız teknik yüksek öğretmen okulu 
i mezunlarını çok sayıda bulabiliriz, ama erkek teknik 
I yüksek öğretmen okulu mezunlarını bulamayız» dedi. 
I Bunun da doğru olmaması lâzım gelir arkadaşlarım. 
[ Çünkü, görüştüğümüz maddenin 4 ncü fıkrasında, de-
I ğil şimdi, 1980 yılına kadar Türkiye'nin ihtiyacı kar-
I şılanmış olan bir çok meslek pekâlâ birer derece ve-
I rilmek suretiyle zikredilmiştir. Eğer, temininde güçlük 
I yoktur, zihniyeti hâkim olsaydı, bu takdirde bu mes-
I leklere de bunların verilmemesi lâzımdır. 
I Şu halde, ne fonksiyonel eğitim olup olmayışı bu-
I na etkili, ne de teminindeki güçlük meselesi etkili. Bir 
I noktadan korkuyorum : Acaba maşerî şuuraltımızda 
I kadını küçük görmenin etkisi mi devam ediyor? Aca-
I ba buradaki etki buradan mı geliyor? Neden aynı tah-
I sili gören, aynı işi yapan iki öğretmen okulu mezunu

nu birbirinden bir derece; üç sene farkettiriyoruz? Bu
nu anlamak son derece zordur; hem de Cumhuriyetin 

I 50 nci yılında anlamak zordur. 

I ikinci nokta : Burada bir deyim var; «Yöney-
I lemci (hareket araştırmacısı)» denmiş. Eğer bu tabir 
I «Operational resourca» tabiri karşılığı kullanılıyorsa 
J «Hareket araştırması»' değil, «Harekât araştırması-
I dır» Birinci konu yanlış burada. «Harekât araştırma-
I sı» «Hareket araştırması»' gibi yanlış bir ifadeyle kul-
I lanılmıştır. Çünkü, hareket araştırmasının başka bir 
I manası, harekât araştırmasının yine başka bir manası 
I vardır. 

İkincisi, «Yöneylemci» gibi, kanun tasarısını oku-
I yan Sayın Divan Üyesinin dahi dilinin dönmediği bir 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılıyorlar mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜ
RÜ NİHAT TEZER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu öner
geye katılmıyor>lar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, okunan şekliyle... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, madde de alâkalı olarak sayın Komisyondan iki 
tane sorum vardır efendim. 

«Yöneylemci» tabirinin karşılığı «Harekât»1 mıdır, 
yoksa «Hareket» midir? Bu tâbire «Sistem analistle-
ri» dahil midir, değil midir? 

BAŞKAN — Cevap vermiyor efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Komis

yon açıklamıyor mu? 
BAŞKAN — Cevap vermiyor efendim. Zabıtta ya

zıldığı gibi, cevap vermediğine göre zabıtta yazıldığı 
gibi demek istiyor. 

uyduruk kelimeyi getirip kanuna koymak son derece 
yanlıştır. Bu kelime sureti katiyede tutulmuş, alışılmış 
hatta duyulmuş bir kelime değildir. Bir defa kakofoni 
var bu kelimenin içerisinde. Bu haliyle bu kelimeyi bu
raya koymakta hiç bir fayda yoktur. 

Ayrıca bir nokta daha var; acaba sistem analist-
leri buna dahil midir değil midir? Hareikât araştırma
cıları kadar önemli, hatta daha önemli, sistem analist-
leri acaba buraya neden konmamış bu da belli değil. 

Şu halde şimdi, Komisyondan şu noktaların aydın
latılmasını istirham ediyorum : Aynı tahsili gören, 
aynı işi gören kız teknik öğretmen okulu mezunları, 
ericek teknik öğretmen okulu mezunlarından farkettir-
menin acaba sebebi nedir? Bunda, maşerî şuuraltında 
kadını küçük görmenin etkisi var mıdır? 

Soracağım ikinci konu; «Yöneylemci»' gibi uydur
ma bir tabir nereden çikmıştır? Bu tâbir. «Harekât 
araştırması» manasına geliyorsa, yani (operational 
resource) manasına geliyorsa, neden «Hareikât araş
tırması» gi'bi konmuştur? 

Üçüncü sorum; acaba sistem analistler buna dahil 
m'idir değil midir? 

Teşekkür ederim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Madde üze

rinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mehmetoğlu. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin 36 

ncı maddesinde «Ortak Hükümler» başlığı altında yer 
alan (A) bölümünün 4 ncü fıkrasında teknik hizmet
ler sınıfına yalnız erkek teknik öğretmen okulu me
zunları ithal edilmiştir. Aynı tahsil seviyesinde bulu
nanlar unutulmuştur. Bunlardan, kız teiknik öğretmen 
okulu mezunlarını kastetmek istiyorum. 

Türk analarına rehberlik eden ve kızlarımıza ay
rıca meslek kazandıranlara bu ihmali reva görmek, 
Parlamentoya gölge düşürür niteliktedir. Bu bakım
dan arkadaşlarımla birlikte, bu fıkraya Kız Teknik 
Öğretmen Okulu mezunlarını ve diğer noksanlarını 
kapsayan bir kanun teklifinde bulunacağız. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye?... Ydk. 

Biraz evvel okuttuğum önergeyi tekrar ökuturup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in önerges'i tekrar 
okundu.) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Yani bu 
durumda Komisyon bu soruları cevaplamak istemiyor 
mu? 

BAŞKAN — Efendim, zorla ben... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hayır zor

la değil efendim; cevap veriyor mu vermiyor mu, bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Vermiyor; vermediğine göre zabıtta 
yazılı olduğu şekli kabul ediyor demektir. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sınıflandırmada öğrenim unsuru : 
Madde 41. — Genel olaralk ortaokulu bitirenler 

memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bu
lunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınma
sı caizidir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek ve
ya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, 
kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanun
larına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin 
gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya 
muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya 
meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlannı 
bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar 
konulabilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Göstergeler : 

Madde 43. — Bu Kanuna tabi kurumların kadro
larında aylıklar hizmetin devlet için taşıdığı değere 
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göre tespit edilir. 

En düşük gösterge 160 en yüksek gösterge 1 000'dir. 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin 
aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu bu mad
deye ekli aşağıdaki I nolu cetvelde gösterilmiştir. 

Derece 

I. NO. LU CETVEL 
GÖSTERGE TABLOSU 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Şııkadar ki; 

925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
275 
250 
230 
210 
185 
160 

950 
795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 
280 
255 
235 
215 
190 
165 

975 
830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 
285 
260 
240 
220 
195 
170 

1 000 
865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 
290 
265 
245 
225 
200 
175 

— 
900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 
295 
270 
250 
230 
205 
180 

— 
935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 
300 
275 
255 
235 
210 
185 

— 
— 
780 
700i 
600 
530 
450 
405 
360 
305 
280 
260 
240 
215 
190 

— 
— 
800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 
310 
285 
265 
245 
220 
195 

— 
— 
— 
740 
630 
560 
470 
425 
380 
315 
290 
270 
250 
225 
200 

a) 36 ncı maddede yazılı Genel idare Hizmetleri 
ve Millî İstihbarat hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili me
muriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için ta
şıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle 
derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakam
larının 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesi 
suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden öde
me yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergeler üzerinden 
aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınaraik Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir. Ve her yıl bütçe kanunları ile gösterilir. 

Bu şekilde tespit edilen göstergeler üzerinden ay
lık alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza eder
ler. 

Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 ra
kamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler memur
lar için terfi baikımın'dan müktesep hak sayılmaz. 

b) 36 ncı maddede yazılı mülkî idare amirliği 
hizmetleri sınıfında, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademelerin gösterge ra
kamına 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerin
de bulunanların o kademenin gösterge rakamına 150: 
3, 2 ve 1 nci derecenin kademelerinde, bulunanlara 
kademenin gösterge rakamına 200 rakamlarının eklen
mesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerin
den ödeme yapılır. 

Bu sınıftan 36 ncı maddede yazılı diğer sınıf
lara geçenler hakkında vukarıda ki (a) bendi hüküm
leri uygulanır. 

c) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahi
yet ve icaplarının gerektirdiği hallerde Bakanlar Ku
rulu (kararı ile 100 ile 160 arasında gösterge tespit 
edilebilir. Ve bu şekilde ihdas edilen dereceler üze
rinden bu Kanunun 33 - 36 ncı maddelerindeki hü
kümler çerçevesinde kadro alınabilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir 
görevde çalıştırılamayacağı : 

Madde 45. — Hiç bir memur sınıfının dışında 
ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin 
görevinde çalıştırılamaz. 

6 ncı ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, de
rece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur 
bulunmaması hallerinde 36 ncı maddede öğrenim du
rumları itibariyle tespit olunan yükselinebiTecek de
receyi aşmamak kaydıyle bu dereceler karşılık göste
rilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atan
ması caizidir. 

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış de
rece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler 
ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık 
gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil 
etmez. 

BAŞKA.N — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

İstisnaî memurluklar : 

Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinin memurluklarına, 
Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliklerine, Başbakan
lık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, Ba
kanlıklar Basın ve Halkla ilişkiler müşavirliklerine, 
valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsil
ciliklere, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nez-
dinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din 
İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, Millî İstihbarat Teş
kilâtı memurluklarına, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve 
Genel Sekreter Sekreterliğine bu kanunun atanma, 
sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine iliş
kin hükümleriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş de
rece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarmda 
görevlendirilecek Uluslararası ün yapmış üstün yetenek
lere sahip Devlet sanatçılarının, atanma ve ilerlemele
rinde de bu hükümler uygulanır. 

Birinci fıkrada sayılan memurun bulundukları bu 
kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer me
murluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf 
için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan 

memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İstisnaî memurluklara atananlara bu Kanunun 

uygulanacak hükümleri: 
Madde 61. — 60 ncı madde gereğince istisnaî me

murluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sı
navlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında 
kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Ancak istisnaî bir memuriyet kadrosuna atananlar, 
atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini 
kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, 
haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesine dair hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel ka
lem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçi
liklere, daimî temsilciliklere atananların, atandıkları de
recelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılma
mak şar tiyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atan
maları halinde 161 nci maddenin A bendi uyarınca) 
değerlendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 
Madde 65. — Kurumlar 64 ncü maddede belirti

len şartları haiz olan her sınıf ve derecedeki memur
ların kademe ilerlemesini, hak kazandıkları tarih
ten geçerli olmak üzere ayda bir defa alınacak top
lu onayla yaparlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay 
mercii : 

Madde 66. — Derece yükselmelerinde onay mer
cii atamaya yetkili amirdir. 

Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla ata
nanlarda, görev değişikliği niteliğinde olmayan yük
selmeleri ve kdeme ilerlemeleri ilgili bakanın onayı 
ile yapılır. 

Onay mercileri kademe ilerlemelerindeki onay 
yetkilerini devredebilirler. 

Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış 
hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri da
ha aşağıda bulunanların ( 45 nci maddeye göre kad
ro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar 
hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas 
aylık derecelerinin yükseltilmeleri ve kademe ilerle-
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meleri için bu durumun devam ettiği sürece yutan
daki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi aylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesinin şartları ve usulü : 
Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapabilme

si için bir üst dereceden boş kadronun bulunması ge
reklidir. 

Bundan başka derece yükselmesi yapılacak memu
run : 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu de
recenin 3 ncü kademe aylığını fiilen 1 yıl almış, 

b) Kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş 
kanunlarında belirtilen nitelikleri elde etmiş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebile
cek nitelikte bulunduğunun kurumun değerlendirme 
kurulları tarafından saptanmış, 

d) «Yeterlik veya yarışma seçmesini» veya «Ye
terlik veya yarışma sınavı» nı kazanmış. 

Olması şarttır. 

«Yeterlik veya yarışma seçmesi» ile «Yeterlik ve
ya yarışma sınavı» nın genel esasları Devlet Perso
nel Dairesi tarafından hazırlanacak bir genel yönet
melikle belirtilir. Kurumlar, bu genel yönetmelik esas
ları çerçevesinde özel yönetmelikler yapabilirler. 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıf
ların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, dere
ce yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanma
sındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur 
atanabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için 
memurun yükseköğrenim görmüş olması, 3 ve 4 ncü 
derecedeki görevlere atanabilmek için en az 7 yıl, 1 ve 
2 nci derecedeki görevlere atanabilmek için ise en az 
10 yıl, 13 . 12. 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması 
ve atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri kazan
mış bulunması şarttır. (Yasama organı üyeliğinde, ka
nunla kurulan fonlarda ve muvazzaf askerlikte, yedek 
subaylıkta okul devresi dahil geçen süreler 7 ve 10 
yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.) 

Yukarıdaki fıkraya göre üst dereceye atananların, 
bu kadrolarda geçirdikleri her yıl bir kademe ilerle
mesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak su
retiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas 
aylîk derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. 
Ancak, atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere 
atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. 

15 . 5 . 1975 O : 1 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
Madde 71. — Memurlarm eşit dereceler arasında 

veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri 
caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri 
sınıf ve görev için bu kanunda veya kuruluş kanun
larında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve girebi
lecekleri dereceler için açılacak sınav veya seçmeyi 
kazanmış bulunmaları şarttır. Bu durumda sınıfları 
değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri 
kademeler ve bu kademelerde geçirdikleri süreler ye
ni sınıflarındaki derecelerinde dikkate alınır. 

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıf
tan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare 
hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve 
unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dere
celeriyle atayabilirler. 

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa gö
re memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden 
başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerin
deki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkla
rı derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uza
tılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sı
nıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede ka
deme ilerlemesi verilmez. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, soru hakkınız mahfuz
dur, soru soracaktınız; buyurun efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, bir sınıftan başka bir sınıfa geçmeye mü
tedair olan madde 71'in 2 nci fıkrasında şöyle bir iba
re var. 

Şimdi Komisyondan soruyorum : «Kurumlar, me
murlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hiz
metleri sınıfına geçirirler.» Yani o sınıftan en üstteki 
sınıfa bir akımı uygun görüyor., «veya genel idare 
hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa,..» ge
çişi; yani idarî hizmetler sınıfına geçirdiği yetenekli 
kişiyi orada istihdam ettirmeyi uygun bulmayarak ge
risin geirye 9 kanala sevketmek hakkını veriyor. An
cak, diyor ki, «...görev ve unvan eşitliği gözetme
den kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.» 

Şimdi bu madde, Devleti bütünüyle korumakla 
beraber; yani herhangi bir sınıftan idareci sınıfa geç
miş olan kişiyi beğenmediği takdirde istihdam etme
mek gibi, Devletin koruyucu unsurunu ihtiva etmekle 
beraber, şahsı korumaktan mahrumdur. Şöyle ki, her
hangi. bir umum müdürlüğe getirilen... 
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BAŞKAN — Şimdi efendim, müzakere etmiyo
ruz, lütfen sualinizi sorunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Soru
mu tevcih ediyorum. 

Umum müdürlüğe getirilmiş olan bir kişiyi sınıfına 
iade ederken, evrak memuru olursun diyebilir. Sını
fına iade ederken bir kişiyi, maden mühendisi ise; 
git, herhangi bir ocakta mühendislik yapacaksın kü
çük bir rütbede denebilir. Binaenaleyh, bu kanun mu
vacehesinde dava hakkı açık mıdır?.. Dava hakkı açık 
ise, Danıştayın, bu dava hakkında haksız bir muame
leye tevessül etmesi karşısında, şahsın müdafaa hak
kı, memurun müdafaa hakkı doğabilmekte midir, yok
sa dava hakkını kısıtlayan veyahut onu, herhangi bir 
şekilde davasının reddini icabettiren bir durumla kar
şı karşıya bırakıyor musunuz?.. Komisyonun bu husus
taki düşüncesini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı lütfen kısaca 
cevap verin. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, dava 
hakkı, yüksek malumları olduğu veçhile, Anayasanın 
kişilere tanıdığı temel haklardan bir tanesidir. Bu 
maddeyle şüphesiz Devlet memurlarının dava hakla
rının ortadan kaldırılması gibi, Anayasaya aykırı bir 
mâna çıkarmak mümkün değildir. 

Sayın arkadaşımın da ifade ettiği gibi, maden 
mühendisliğinden bilfarz Sanayi Bakanlığı müsteşar
lığına gelmiş olan bir zat veya umum müdürlüğe 
gelmiş olan bir zat, yani teknik hizmetler sınıfından 
genel idare hizmetleri sınıfına yüksek kademeli bir 
vazifeye gelmiş olan bir zat, eğer idare lüzum görür 
ise. mesleği ile ilgili olan yine maden mühendisliğine; 
umum müdürlükten veya müsteşarlıktan, bu maddeye 
göre dönecektir. Bu madde, personel rejimimize 
12 sayılı Kararnameyle getirilmiş bir hükümdür. Ka
naatime göre, Anayasaya aykırı bir durumu da yo-
tur. 

Arkadaşımın sorduğu sualin bir kısmına ben ce
vap vermeye mezun değilim. O da şu, Danıştay bu 
davayı kabul eder mi, reddeder mi, şeklinde bir sual 
sordu. Davayı ne şekilde kabul edip, ne şekilde red
dedeceğini Yüce Danıştay tayin eder, o itibarla ben 
bu kısmına arzı cevap etmiyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, soru cevaplandırıl

mıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 
Madde 73. — Aynı Kurumun başka başka yer

lerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı ola
rak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilir
ler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili 
amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri : 
Madde 74. — Memurların bu Kanuna tabi ku

rumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanıl
mış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki 
esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bu
lundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle 
girebilecekleri sımftan, bir kadroya nakilleri müm
kündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki de
recelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro 
derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki far
kın 3 dereceden çok almaması ve memurların isteği 
de şarttır. 

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazılı 
süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar 
atanmaları caizdir. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere 
atananların aylık derece ve kademeleri genel hüküm
lere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu 
derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık 
farklarının kendileri tarafından her ay T. C. Emekli 
Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) 
emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 

1 3 . 1 2 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına giren kurumlarla bu kanuna tabi 
kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hüküm
ler uygulanır. Aynı Kanunun 4 ncü maddesi kap
samına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna 
tabi olma,yan personelden, hizmete giriş dereceleri 
36 nci madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üze
rinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için ka
nunî bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler 
arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilâve 
edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerle
rinin değiştirilmesi : 

Madde 76. — Kurumlar, görev ve unvan eşitliği 
gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle me
murları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 
68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, ku-
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rum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadro
lara naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış 
hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı ve
ya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. 

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazılı 
süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar 
atanmaları mümkündür. 

Kazanılmış hak. derecelerinden aşağı derecelere 
atananların aylık derece ve kademeleri genel hüküm
lere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu 
derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık 
farklarınnı kendileri tarafından her ay T. C. Emekli 
Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) 
emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluş
ta hizmet alma : 

Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya ulus
lararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile 
görev alacak memurlara ilgili Bakanlığın teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 yıla kadar maaşsız 
izin verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile en çok 3 yıl daha uzatılabilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların 
kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleket
lerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen 
süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 
31 nci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı 
kalır. 

Bu kimselerin görevlerine denmek istemeleri ha
linde; bu kanunun sınav veya seçme ile ilgili hüküm
leri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketler
de veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet 
sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 
3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve 
boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhisle
rinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Memur iken muvazzaf askerlik 
hizmetini yapmak üzere silâh altnıa alınanlardan ter
hislerini müteakip tekrar memuriyete girmek isteyen
ler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisa-
betmiş oldukları derecedeki bir kadroya öncelikle 

j atanırlar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen sü
releri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf as
kerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda ka
zandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bu
lundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile asker-
{ likte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü 

dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu de-
I recede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değer-
I lendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları : 
I Madde 86. — Memurların kanunî izin, geçici gö-
J rev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzak

laştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak aynl-
I maları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer 
I kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. 

Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütül-
I mesi halinde aylıksız vekâlet asıldır. 
I Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), ta-
I bipiik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, 
I veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kad-
I rolara açıktan vekil atanabilir. 
I Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar 
I dolayısıyle atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 
I 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışın-
I dan veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul 
I öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık 
I görevine atananlara göreve başladıkları tarihten iti-
J baran vekâlet aylığı ödenir. 

I Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner he-
I kim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim 

veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyele
rin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hiz-

| metlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kad-
( rolara vekâlet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. 

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait 
I görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara üc-
I retsiz olarak vekâleten gördürülebilir. 

I Bu kanuna tabi kurumlarda, malî, nakdî ve aynî 
I sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşal-
I ması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten 

itibaren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar 
I arasından atama yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
i Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ikinci görev yasağı : 
Madde 87. — Memurlara; 
a) Bu kanuna tabi kurumlarda, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve

rilmek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile serma
yesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, 

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, 

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve 
bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazla
sına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunla
rın aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurum
larda, 

İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne 
ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağla
namaz. 

Ancak, bu kanunun memurlara ikinci görev ve
rilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye me
muru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclis 
ve İl Daimî Encümeni başkanları, özel kanunlarla 
kurulan ve aslî görevlerinin devamı niteliğinde ol
mayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışma
larına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta -
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla 
kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle il
gili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmala
rına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya 
bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin 
ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askerî Aka
demiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan 
kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya 
öğretim üyesi bulunmaması halinde, öğretmenlere, 
öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut 
açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verile
bilir. 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders 
görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 
tespit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları : 
Madde 92. —T Memurluktan kendi istekleriyle 

çekilenlerden tekrar memurluğa dnömek isteyenler, 

ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın 
niteliklerini taşımak şartıyle ayrıldıkları tarihte al
makta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin 
aynı kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci 
madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta 
eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Memur veya emekli veya müstefi iken yasama or
ganı üyeliğine seçilenlerden veya yasama organı üyesi 
iken emekli olanlardan tekrar seçilemeyenler veya 
Seçim Kanunu gereği istifa edip yasama organı üye-
leğine seçilemeyenler, yasama görevi sona erenler ile 
dışardan atanmış bakanlardan tekrar memurluğa 
dönmek isteyenler, bu maddenin altıncı fıkrası hük
müne göre iktisabettikleri memuriyet derecesindeki 
açık kadrolara atanırlar. Bu gibilerin iktisabettikleri 
derecede açık bir kadro bulnnmaması halinde rıza-
larıyle daha aşağı derecelerdeki kadrolara atanma
ları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına eşit 
dereceden bir kadronun boşalması halinde bu yerlere 
atanma hakları saklıdır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı şartlara göre atamaları 
yapılamayanlara açık maaşları tam olarak ödenmeye 
devam olunur. Bunların açık aylığı almak suretiyle 
geçen süreleri terfi ve emekliliklerine tam olarak sa
yılır. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alnıacaklar 
girecekleri derece için bu kanunda öngörülen sınav 
veya seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden ken
di istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kad
ro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak 
kaydı ile, bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyet
lere atanabilirler. 

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen 
her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun di
ğer hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
Madde 93. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü

kümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanu
nun 104 ncü maddesine göre emeklilikle ilgili görev
lere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı 
nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci mad
desi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulun
mak şartıyle yeniden memurluğa alınabilirler. 
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Emekli iken yasama organı üyeliğine seçilenler 
ile yasama organı üyesi iken emekli olanlardan iste
yenler emekliliklerinden vazgeçmek şartı ile hu kanun 
hükümlerine göre tekrar memurluğa girenlere tanı
nan haklara sahip olurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma saatleri : 
Madde 99. — Memurların haftalık çalışma süre

si genel olarak 40 saattir. 

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak 
üzere düzenlenir. 

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya 
özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve 
yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellik
leri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri 
tespit olunabilir. 

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin 
gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pa
zardan başka günler olarak tespit edebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hastalık izni : 
Madde 105. — Memurlara hastalıkları halinde, 

verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, ay
lık ve özlük hakların dokunulmaksızın aşağıdaki esas
lar dairesinde izin verilir : 

A) Beş yıla kadar (Beş yıl dahil) hizmeti olanlara 
üç aya kadar, 

B) Beş yıldan on yıla kadar (10 yıl dahil) hiz
meti olanlara altı aya kadar, 

C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara oniki 
aya kadar, 

Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun 
süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalan-
lara onsekiz aya kadar, 

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam etti
ği resmî sağlık kurullarının raporu ile tespit edilen
lerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin 
sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emekli
lik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık 
şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurulla
rınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri 
takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir 
kazaya uğrayan veya bir meslek hastahğma tutulan 
memurlar, hizmet süreleri ne olursa olsun, iyileşin
ceye kadar izinli sayılırlar. 

Sıhhî izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 
nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği ve
ya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile 
askerlikte geçen süre dikkate alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun 
hakkı : 

Madde 129. — Memurluktan çıkarma cezası ver
meye yetkili ve memurun bağlı bulunduşu yüksek di
siplin kurulu, bu ceza hakkında bir karar vermek 
üzere, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyası
nı ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan 
biîgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye ve
ya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya ve
ya yaptırmaya yetkilidir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen 
memur, sicil dosyasını ve soruşturma evrakını incele
me, tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak kendisi 
veya vekili vasıtasıyle savunma yapma hakkına sa
hiptir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Uygulama : 

Madde 132. — Disiplin cezaları kesinleşme tari
hinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak ka
lan memurların hak ve yükümlülüğü : 

Madde 141. — Görevden uzaklaştırılan ve gö
revi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 
tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre 
içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Ka
nunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan fayda
lanmaya devam ederler. 

143 ncü maddede sayılan durumların gerçekleş
mesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte 

biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdik
leri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu 
sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme 
süresini aşan, kısmı, üst dereceye yükselmeleri halin
de, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle 
değerlendirilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kapsam : 
Madde 146. — Bu Kanunun birinci maddesinin 

birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, üc
ret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bun
ların şekil ve şartları bakımından bu kanundaki hü
kümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına gi
ren memurlar özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve 
amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla 
sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar 
sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasın
da fiilen görevlendirilecekler hariç.) 

Ancak, 2 . 1 . 1961 tarih ve 196 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi, 30 . 1 . 1957 tarih ve 6893 sayılı Ka
nunun ek 5 nci maddesinin birinci ve ikinci pragraf-
ları 19 . 7 . 1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanu
nunun 161 nci maddesi, 4358 sayılı Ceza ve Tevkif 
Evleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hak
kındaki Kanunun 7 . 1 . 1955 tarihli ve 6448 sayılı 
Kanunla değişik 14 ncü maddesi ve 10 . 2 . 1929 ta
rihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını intaç eden avu
kat vesaireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki Ka
nun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdaresi ve 
Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarıru so
nuçlandıran avukat vesaireye verilecek vekâlet ücre
tine ilişkin sair kanunlar hükümleri saklıdır. Şu kadar 
ki, ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci de
recenin ilk kademe aylığının yıllık tutarının % 30'unu 
geçemez. 

Bu Kanun gereğince ödenecek asgari aylık tutarı, 
bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit 
olunan asgarî ücretin aylık tutarından aşağı olamaz. 
Ödenecek aylık tutarının asgari ücret aylık tutarından 
az olması halinde aradaki fark memurun özlük hak
ları ile ilgilendirilmeksizin, tazminat olarak ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

Deyimler : 
Madde 147. — Bu kanunda geçen; 
A) Aylık : Bu kanuna tabi kurumlarda görevlen

dirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadro
ya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, 

B) Sözleşmeli ücreti : 4 ncü maddenin (B) bendi 
gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 

C) Gündelik : 4 ncü maddenin (C) ve (D) bend-
leri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 

Ç) Ödül : Kanunun 123 ncü maddesinde yazılı 
hallerde memurlara ödenen parayı, 

D) Temsil giderleri : Belirli yetki ve sorumluluk 
makamlarını işgal eden memurlara temsilî mahiyette 
ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri 
karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu mak
sat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hüküm
ler gereğince ödenen parayı, 

E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi kurum
lara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları 
ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda 
ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üye
liği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memur
lara ders saati itibariyle ödenen parayı, 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu Ka
nunun 178 nci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde 
normal çalışma satleri dışında çalıştırdıkları memur
lara, fazla çalışma sati itibriyle ödenen parayı, 

G) a) İş güçlüğü zammı : Niteliği ve çalışma 
şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara öde
nen parayı, 

b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz 
eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, 

c) Eleman teminindeki güçlük zammı : Teminin
de, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam 
edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen 
parayı, 

d) Malî Sorumluluk Tazminatı: Sayıştaya he
sap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açı
ğından sorumlu veznedarlara ödenen parayı, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adayların aylıkları: 
Madde 158. — Herhangi bir sınıfta aday olarak 

göreve başlayanlar, bu kanunun 54 ncü maddesindeki 
esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri 
kademe aylığını alırlar, 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye ka
dar kademe ilerlemesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Asaleti onayknan memurların kademe ilerleme
leri : 

Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu Kanun 
hükümlerine göre asıl memurluğa atananların aday
lıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve 
derece yükselmlerinde değerlendirilir, 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aylığın ödeme zamanı : 
Madde 164. — Memurlara aylıkları her ayın ba

şında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hal
lerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartları
na göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabiyle 
hafta veya ay sonlarında ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer 
ödemeler : 

Madde 175. — Bir göreve vekâleten atanan me
murlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin bi
rinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise 
(Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 
146 ncı maddede yazdı asgarî ücret aylık tutarından 
aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukla
rı yerden .başka bir yerdeki bir göreve vekâlet su
retiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici gö
revle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

88 nci maddeye göre ikinci görev verilen memur
lara bu görevlerinin karşılığı olarak ödenecek aylık 
veya ücret tutarı, ikinci göreve ait kadro derecesi
nin ilk kademe aylığını ve her halükârda birinci de
recenin ilk kademe aylığının tamamın; geçemez. 

Açıktan vekil olarak atananlar, bu kanunla me
murlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti : 
Madde 178. — 99 ve 100 ncü maddeler hüküm

leri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri ch-
ş'nda fazla çalışması ve aşağıdaki şartların gerçek
leşmesi halinde fazla çalışma, ücretle karşılanır : 

a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde biti
rilmesinin zorunlu bulunması, 

b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili salgın hasta
lıklar, arızalar ile tabiî afetler gibi olağanüstü halle
rin oluşu (Bu hallerin devamı süresince), 

c) İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran ku
rumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte ça
lı şma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu 
bulunması, 

d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aş
ması zorunlu işlerde çalışılması, 

Fazla çalışmanın uygulama esasları Devlet Perso
nel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırla
nacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Her kurum için yıllık fazla çalışma saati topla
mı ile saat başına ödenecek ücretler kurumlar iti
bariyle Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulu
nanlara fazla çalışma ücreti ödenemez. 

Millî istihbarat Teşkilâtı mensuplarına ödenecek 
fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan 
tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların 
ayhkJarı : 

Madde 180. — Sürekli görevle yurt dışına atanan 
mamurların aylık'arı görevlerine başladıkları tarih
ten itibaren; suretkli görevle yurt dışma gönderilen 
veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadro
larında görev alan memurlardan görevlerine başla
dıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir 
göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin teb
liği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı 
maddedeki esaslara göre ödenir. 

• Yurt dışında bulunanlardan yerlerine tananlarııı 
gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, ata
ma emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geç
memek üzere aynı maddeye göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kntuî edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödeme usulü ve mahrumiyeti yeri derecesi : 
Madde 196. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanla

ra ne zurnan, hangi hallerde ve görevlerde ödenek 
verileceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek 
hakknım kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şe
kil ve şartlan, mahrumiyet yerlerinin kaç derece ola
cağı, tespit edilen bu derecelere girecek yerler Dev
let Personel Dairesinin teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Miktarı : 
Madde 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği, 196 ncı 

madde uyarınca tespit olunan derecelere göre Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin ortak 
teklifine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edi
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 
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Zam ve Tazminatlar : 
Ek madde. — Niteliği ve ç?Jışma şartları bakı

mından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde 

çalışanlara iş riski zammı, 
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan sayman

larla, vezne açığından malen sorumlu olan vezne
dar ve diğer görevlilere malî sorumluluk tazminatı, 

Temininde, görevde tutulmasında veya belli yer
lerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan eleman
lar için temininde güçlük zammı, ödenir. 

Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara ve 
hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, 
ödeme usul ve esasları, ilgili kurumların yazılı isteği 
üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlı
ğınca büîün kurumları ka.nsayacak şekilde ve yılda 
bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu 
Karan ile yürürlüğe konulur. -

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

Mecburî hizmet : 
Madde 224, — İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Per

sonel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının tek
lifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki 
öğretim kurumları ve öğretini dalları dışında kalan 
kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan, 

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğren
ciler (tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar, 

b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet 
hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (tatiller da
hil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar, 

Mecburî hizmetle yükümlüdürler. 
Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak ve

ya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen 
memurlara da yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı 
kadar, mecburî hizmet yüklenir. 

Mecburî hizmet yükümlülüğünün 13 . 12 . 1960 
tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasnı-
da devri mümkündür. Mecburî hizmetle yükümlü bu
lunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanır
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

Mecburî hizmetle ilgili yükümlülükler : 
Madde 225. — Mecburî hizmetle yükümlü bulu

nanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin biti

minden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına 
başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan; 
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay için

de bir göreve atanmayanların mecburî hizmet yü
kümlülükleri kalkar. Mecburî hizmetin (d) fıkrasına 
göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu sü
re istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu du
rumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memur
lar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. 

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli bel
gelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil ol
mak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulu
nan bütün giderleri yüzde elli fazlasıyle ödemek zo
rundadırlar. 

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburî hiz
meti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle me
murluktan çıkarılmış olanlar mecburî hizmetlerinin 
eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazla
sıyle ödemek zorundadırlar. 

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kuru
mun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin 
mocburî hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürüle
bilir. 

e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatı
lı öğrencilerin mecburî hizmetlerine, bu kanuna ta
bir kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde 
Millî Eğitim Bakanlığı bunların mecburî hizmet yü
kümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre 
kurumların, ihtiyacı olup olmadığı bir aylık süre ve
rilmek ve Resmî Gazetede ilân edilmek suretiyle tes
pit olunur. 

Askerlikte geçen -süre mecburî hizmetten sayılmaz. 
Mecburî hizmetini yapmakta iken Yasama Organı

na seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece er
telenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

Danışma Kurulları : 
Madde 226. — Kamu personelinin yönetimi ile 

ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Da
nışma Kurulları kurulur. 

Bu kurullar : 
A) Yüksek Danışma Kurulu, 
B) Kurum Danışma Kurulu, 
Olmak üzere iki tiptir. 
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Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yöneti
mi ile ilgili genel konularda istişarî mütalaa vermek 
üzere merkezî bir teşekkül olarak kurulur. 

Kurum danışma kurulu, kurum personeli yöneti
mi ile ilgili konularda, istişarî mütalaa vermek üze
re her kurumda kurulur. 

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile per
sonel temsilcilerinden meydana gelir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edil
miştir. 

Yüksek Danışma Kuirulu : 
Madde 227. — Kamu personeli yönetimi ile ilgili 

konularda istişarî mütalaa vermek üzere kurulacak 
Yüksek Danışma Kurulunun idare temsilcileri şunlar
dır. 

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Ba
kanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müste
şarı, iki Katma Bütçeli Kuram Genel Müdürü, iki 
Kamu iktisadî Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, İç
işleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, Tür
kiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel 
Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü, 

b) Devlet Personel Dairesi Başkanı ve Heyet 
üyeleri, 

c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca görev
lendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya doçent), 

d) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ve Yüksek 
Denetleme Kurulu başkanlıklarınca kendi kuruluş
ları içinden görevlendirilecek birer temsilci. 

Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, mes
lek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluş
ların yetkili organlarınca ve 231 nci maddede yazılı 
yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde 
seçilir. 

Bu kurul, Devlet Personel Dairesinin bağlı bulun
duğu bakanın, yokluğunda Devlet Personel Dairesi 
Başkanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği 
zamanlarda toplanır. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

Danışma Kurulları ile ilgili yönetmelik : 
Madde 231. — Yüksek Danışma Kurulunun per

sonel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalış
ma usul ve esasları Devlet Personel Dairesi tarafın
dan hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare 
temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsil
cilerinin nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve 
esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddenin muhtevası bulunan iç maddele
rin müzakeresi tamamlanmış, çerçeve maddesi olan 
1 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı 
Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 14 .7 .1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 1, 41, 45, 
61, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 89, 92, 99, 105, 129, 132, 
141, 147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 
225, 226, 227, 231, (1327-74 Ek - 2) maddeler ay
nen, 4, 28, 33, 36, 43, 59, 68, 77, 83, 86, 87, 93, 146, 
(1327-71 Ek Madde) maddeler aşağıdaki şekilde de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Çerçeve maddesi olan 1 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici süreli görevlendirme şartları: 
Ek Madde 2. — Geçici süreli görevlendirme yo-

luyle başka bir görevde çalışan memurlar hakkında 
aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a) Ek madde 1 'e göre görevlendirilen memur, 
hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli 
olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yü
kümlüdür. 

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar 
aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu 
kadronun diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirilme memurun muvafaka
ti ile olur ve iki yılı geçmez. 

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve 
daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hak
kında uygulanır. Geçici süreli görevlendirme memu
run mesleği ile ilgili olması şarttır. 

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel 
Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların 
müşterek karanyle yapılır. Geçici süreli görevlendir-
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menin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil 
vesair hususlar yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — 657 Sayılı Kanuna 1327 Sayılı Ka
nun ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Ka
nun Hükmünde Kararnameler ile eklenen Ek Geçici 
Maddelerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddelerin 
yürürlükten kaldırılması ile 6, 8, 9, 17, 20, 30, 50 nci 
maddeler aynen, Ek Geçici 2, 3, 4, 10, 15, 18, 21, 28, 
41, 49 ncu maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabul edilmiş ve Ek Geçici 5 nci madde kanun met
ninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Bu 2 nci madde çerçeve maddedir. 
Bunun iç maddelerinin müzakeresine geçiyoruz, iç 
maddelerin müzakeresi tamamlandıktan sonra onlar
la birlikte çerçeve maddesi olan 2 nci madde oyla
nacaktır. 

Çalışma süremize mütedair bir önerge var, tak
dim ediyorum: 

Başkanlığa 
484 S. Sayılı, 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin bitimine kadar müzakerelerin devamını arz ve 
rica ederiz. 

A. P. Grup Başkanı C.H.P. Grup Başkanvekili 
İskender Cenap Ege Fikret Giindcğan 

Aydın İstanbul 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve ka
rnelere intibakı: 

Ek Geçici Madde 2. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 
30 . 11 . 1970 tarihi arasında görevde bulunmaları 
nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile 30.11.1970'den 
1 . 3 . 1975 tarihine kadar olan sürede göreve alı
nanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas 
alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş 
olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki 
esaslara göre yapılır. 

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1.3.1975 
tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 nci maddede 
tespit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas 
alınır. 

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci madde
de belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süre
leri değerlendirilir. 
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C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak 
geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir. 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Be
lediye Başkanlığında, İllerin daimi komisyon üyeli
ğinde, 

b) Subay, askerî memur, gedikli subay, assubay, 
uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, on
başı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda, 

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek su
baylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), ye
dek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlik
te, (84 ncü madde hükümleri saklıdır.) 

d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki 
hükme dayanılarak kazaî rüşt kararı alınmak sure
tiyle veya mecburî hizmetin ifası nedeniyle öğrenim
leri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşın bitiril
mesinden önce bu görevlerde, 

e) Teknik hizmetler sınıfı, Sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu 
sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya 
yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yer
lerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili 
hizmetlerin 3/4'ü) 

f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik ya
panlardan Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev ka
bul etmiş olanların, özel öğrenim kurumlarında, (12 
yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü) 

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere 
bu sürenin 3/4'ü) 

h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kar
tına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak me
murluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istih
dam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak ge
çirdikleri sürenin 2/3'ü 

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri 
sınıfında aslî kadrolara geçmiş olanların vekillikte 
geçen hizmetlerinin tamamı, 

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk 
kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geç
miş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında 
öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek 
üzere 2/3'ü) 

D) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara 
dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda 
gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca 
eklenir. 

a) Devlet lisan imtihanını vermek, 
b) Fevkalâde başarıdan dolayı verilen takdirna

melere dayanılarak barem kanunlarıyle tespit edilen 
normal süreden erken terfi etmek, 
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c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 
ve 5931 sayılı kanunlardan veya benzer nitelikteki 
hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiy
le kazanılan kıdemler, 

d) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce barem veya emek
lilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı 
halde bu maddede gösterilmeyen süreler, 

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkrala
rında kademe veya derece verilmesi öngörülen du
rumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1 . 3 . 1975 
tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara sözü edilen 
hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gere
ken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasın
daki süreler ayrıca eklenir. 

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapıla
cak değerlendirmede nazara alınmaz. 

a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli ola
rak, normal çalışma saatleri de kayıtlı olmaksızın ve 
normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak 
suretiyle yapılan işlerde geçen, 

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen, 
Hizmet süreleri, 
G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 

yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri 
normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı, 

H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mü-
kerreren değerlendirilemez. 

İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak 
derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas 
almmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit 
olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç 
yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak de
recenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanu
nun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuz
dur. 

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bu
lunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle, yapılmış 
ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar 
ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme derece
leri ilgili memurlar için kazanılmış haktır. 

1. — 30 . 11 . 1970 tarihinden (bu tarih dahil) 
önce; 

a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre ka
zanılmış hak aylıkları, 

b) T. C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine 
göre emeklilik, keseneğine esas aylıkları, (87 nci mad
deye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödemek su
retiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine 
esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç). 

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) 
bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme 
derecesinden daha yukarı derecelerde olanların inti
bakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapı
lır. 

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanıl
mış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği öde
dikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 

Bunların 30 . 11 . 1970 tarihinden sonra geçirdik
leri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, 
intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını 
geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

2. — Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenler
den 1 nci fıkraya göre yapılacak intibakları lehleri
ne olanların intibakı 1 nci fıkra hükümlerine göre 
yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Ek Geçici Madde 2, öğrenim durumu değişme

yenlerin derece ve kademelere intibakını öngörmek
tedir. Şüphesiz ki, çok uzun olan bu madde içerisin
de çeşitli intibaklar yer almaktadır. Ancak, «Aşağı
da gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süre
ler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.» denmek sure
tiyle intibakta bunların dikkate alınması ilâve edil
mektedir. 

Dikkat buyurun muhterem arkadaşlarım, «a) Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde..» intibak ya
pılacak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başarılı 
olanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, be
lediye başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeli
ğinde. Bu üç tür yer politik yerdir. Bu üç yer için 
elbet intibak yapılmalıdır; ama başarılı kelimesini 
koyduğunuz takdirde çok mahzurlu olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin başarısı 
nasıl tespit edilecektir? Gerçekten üzerinde çok önem
le durulacak bir husustur, intibakta alınsın; ama «Aşa
ğıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen sü
reler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.» dediniz mi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde başarıyı Di
van mı tespit edecek, Başkan mı tespit edecek, nasıl 
olacak? 

Belediye başkanlıkları seçimle gelinen yerlerdir. 
Seçimle gelinen yerlerde Türkiye'de küçük belediye
ler, kasabalar dahil 2 bine yaklaşık belediye başka
nının intibakı yapılırken, içinden çıkılmaz hususlar 
meydana gelir. Çünkü, politik bir yerdir, politik mev
kidir, intibakını isteyenin biri yapılacak, biri yapıl-
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mayaeaktır; iktidarda şu parti vardır, ben muhale
fetteyim benimki yapılmıyor diğerininki yapılıyor, 
diye bitmez bir kavga, tükenmez bir kavga başlar. 
Elbetteki belediye başkanlarının, illerin daimî komis
yon üyelerinin intibakı yapılsın; ama «başarılı» ke
limesini şart olarak koştunuz mu, siyasî mevkilere 
seçimle gelinen yerler için başarılı olup olmamak (ka
nun bu) başarılı olmayınca intibakı yapılmaması lâ
zım. Başarı unsurunu nasıl tayin ve tespit edeceksi
niz? Buna da imkân yok. 

O halde, «başarılı» kelimesini çıkarırsak gerçek
ten mahzurlu. Çünkü, diğerleri için Devlet statüsü 
içinde bir başarının aranması zorunluğu var. O hal
de, yapılacak şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liği, belediye başkanlığı ve illerin daimî komisyon-
luğu üyeliğine geçenlerin intibakları yapılır, (a) ben
di mi diyelim, fıkra mı diyelim onu maddenin en so
nuna ayrı bir hüküm olarak alma zorunluğudur. Bu 
değişiklik yapılmadığı sürece gerçekten Yasama or
ganları kendi elleriyle bitmez tükenmez bir çelişkiye, 
yeni bir ihtilâfa, iç politikada çeşitli, karşılıklı suç
lamalara yol açar. Yasama organlarının görevleri ih
tilâf yaratmak değildir, Yasama organlarının görevle
ri objektif usuller içerisinde çareler bulmaktır. 

Sayın Cebe'nin vermiş olduğu önergede bu (a) ben
di çıkarılmak isteniyor, bu (a) bendinin çıkarılması 
mümkün değildir. Komisyonun tavzihi olacakmış. O 
da mümkün değildir. 

Çünkü, çok kez görülmüştür ki, yargı organları 
önünde, Anayasa Mahkemesi önünde, hatta Ziraat 
Bankası mebus maaşlarıyle ilgili bir konuda burada 
yapılan komisyonun açık, seçik ve kesin açıklaması
na ve yorumuna rağmen madde metnine itibar edil
miştir. Komisyonun tavzihleri uygulamada asla baş
vurulmayan husustur ve bu da doğrudur. Madde 
metnine bakılır. 

Bu sebeple, (a) bendini son fıkra olarak intibak
ta şöyle demeliyiz, «Öğrenim durumu değişmeyenle
rin derece ve kademelerinde intibakı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, il
lerin daimî komisyonluğu üyeliğinde de gözönünde 
tutulur ve buna göre yapılır.» denir; ama «başarılı» 
kelimesini koyduğumuz takdirde mahzurlu olur. Şüp
hesiz tercih ve karar yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Önergeler var, sırasıyle takdim edi

yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek Geçici 2 nci maddenin (C) fıkrasındaki (a) 

bendinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Turgut Cebe 

BAŞKAN — Sayın Cebe, izahat verecek misiniz, 
yoksa önergenizi kâfi mi görüyorsunuz? 

TURGUT CEBE (Ankara) — Kâfi görüyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu bu önerge

ye efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 

Komisyonumuzda, önergede bahsedilen hususu 
tespit etmiş bulunuyoruz. Nitekim, Komisyon rapo
rumuzun 1 nci maddesinde şöyle bir paragraf var; 
müsaade ederseniz zabıtlara tescil bakımından oku
mak istiyorum : 

«Tasarının müzakerelerinde Komisyonumuz, Ek 
Geçici, 2 nci madde değişikliği metninde yer alan ve 
genel olarak kendisinden sonra gelen fıkra metinle
rinde belirtilen memuriyetlere atıfta bulunan (C) işa
retli hükmün hiç bir halde ve hiç bir zaman Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği, Belediye Başkanlığı 
ve İllerin daimî komisyon üyeliği gibi seçimle gelen 
ve bu kanunda sadece aylıklarının tespiti nedeni ile 
isimleri geçen kişiler hakkında söz konusu olmayaca
ğı ve bu kanunda yapılacak ilk değişiklik teklifinde 
bu maddî hatanın düzeltilmesinin gerektiği, Komis
yonumuzca tespit ve temenni olunmuştur.» şeklinde 
bir temennimiz var. 

Bu madde metninde bulunan «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin başarılı hizmet vermeleri» 
şeklindeki hükmün hiç bir surette tatbik imkânı yok. 
Bu itibarla, tasarının zedelenmemesini ve geniş me
mur kitlelerinin bu tasarıyı beklediğini düşünerek, 
tekrar Meclise gitmesin diye herhangi bir değişiklik 
yapmadık Komisyonda. 

Bu itibarla da bu önergeye katılamıyoruz. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Aynı gerekçeyle katılmıyo
ruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. ] 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi- I 

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir efendim. j 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa j 

Ek Geçici Madde 2, (İ) fıkrası 1 nci paragrafın
dan sonra ilişikteki metnin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. I 

Yozgat 
Süleyman Ergin 

«Şu kadar ki : } 
1. — Bu suretle bulunacak derece, öğrenim du

rumu itibariyle 36 ncı maddenin (A) bendindeki tab- I 
loda gösterilen hizmette yükselebilme derecesini geç
tiği takdirde intibak, sözü edilen tablodaki hizmette I 
yükselebilme derecesine yapılır. Artan sürenin her yılı I 
için bir kademe ilerlemesi verilir. Bu madde hükmü I 
istisnaî kadrolara da şâmildir. I 

Bu fıkra hükmüne göre intibakı yapılmış olanlar, I 
intibak ettirildikleri derece ve kademenin aylığını 
alırlar; bu derecenin tekabül ettiği kadronun görev
le ilgili hususları hariç diğer haklarından yararlanır
lar.» 

BAŞKAN — Sayın Ergin, önergedeki izahatı kâ
fi görüyor musunuz? • 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergin. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — I 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Ek Geçici 2 nci maddenin (İ) fıkrasında; (mad
denin bu haliyle) tahsil seviyelerinden dolayı memur
luklarda tarif edilmiş olan tavan tahdidi kaldırılmış
tır... I 

BAŞKAN — Sayın Ergin, zatıâliniz Komisyon 
üyesi olduğunuzdan ve hiç bir şerh de vermediğiniz
den değişiklik jçin önerge verme hakkınız yoktur. 

özür dilerim. j 
Önergeyi muameleden kaldırdım efendim. 
Sayın Yüce, sual soracaktınız efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan; 
Bu maddenin (İ) bendi diye ifade edebileceğim 

bendinde bir noktayı Komisyondan tavzihen sormak 
istiyorum. 

Bendin 2 nci fıkrasında, «1327 sayılı Kanun ve 
ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmünde
ki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümle-

] rine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonu-
I cu varılacak yükseline dereceleri ilgili memurlar için 

kazanılmış haktır.» diyor ve bu suretle tavan haklı 
j olarak delinmiş oluyor; fakat bu fıkranın yahut bu 

bendin altında, yeni vazedilmiş olan ilkeye uygun 
j intibak şartları derç edildikten sonra bir paragrafın

da, 30 . 11 . 1970 tarihinden önce intibakları yapıl
mış olanların durumlarını, mevzubahis ettiğimiz il-

I kenin dışında, bunların, «30 . 11 . 1970 tarihinden 
sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hiz
met yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son 
kademesi aylığını geçmemek üzere bir kademe iler
lemesi uygulanır.» diyor. Demek ki, kanun vazıı fev-

I kalâde geniş bir imkân bahşediyor; fakat 30 . 11 .1970 
tarihinden sonraki intibaklarda böyle bir imkânı kı-

j sıtlıyor ve «Fevkalâde» ilkesine aykırı yepyeni kısıt-
I layıcı bir hüküm getiriyor. 

Bendeniz sanıyorum ki, Mecliste yapılmış olan 
değişiklikte, şu okumuş olduğum son fıkra, intibak-

{ sizliği tesis eden fıkra unutulmuş olsa gerek. 

Şimdi soruyorum Komisyondan : 
Bu bir yanlışlık mıdır? Böyle bir hata, tatbikat

çıları müşkül duruma sokabilir. Bu hususta Komis
yondan açıklama istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Köker, 
buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
I YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 

I Demin de ifade ettiğim ve Sayın Demir Yüce' 
I nin de işaret ettikleri üzere, burada iki hüküm ara-
I smda bir çelişki mevcut gibi görülüyor ise de hadise 
I şundan ileri gelmiştir : 
I Millet Meclisinde 2 nci bent çıkarılmış, 3 ncü bent 

2 nci bent olarak numaralandırılmıştır. 2 nci bentte 
okunduğu zaman, «Durumları 2 nci fıkra kapsamı
na girenlerden 1 nci fıkraya göre yapılacak intibak
ları lehlerine olanların intibakı 1 nci fıkra hüküm-

] lerine göre yapılır.» diye bir hüküm burada kalmış 
bulunmaktadır; esasa da müessir değildir. Sayın De-

J mir Yüce'nin ifade ettikleri gibi memurların intiba
kı, «1327 sayılı Kanun» diye başlayan satır ve fık
ra gereğince yapılacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

I Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş-
I tir. 
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Öğrenim durumları değişenlerin intibakı : 
Ek Geçici Madde 3. — 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 

tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle in
tibakı yapılmış olanlarla, 30 . 11 . 1970 tarihinden 
1 . 3 . 1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınan
lardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden il
kinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğ
renim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri ka
deme veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı 
verecek şekilde değişenlerin derece ve kademelere in
tibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uya
rınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapı
lır. öğrenim durumları bir defadan fazla değişenle
rin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespit olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

intibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrı
ca tespit olunanlar : 

Ek Geçici Madde 4. — (Öğrenim ve hizmet du
rumlarına göre bu Kanunun "36 ncı maddesine göre 
daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma 
hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve 
kademesi olarak : 

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları 
için 11 nci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik 
Okulunun mülga Fen Memurluğu kısmından mezun 
olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tat
bikat Okulu mezunları için 10 ncu derecenin 2 nci 
kademesi, 

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren 
fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis un
vanını almış bulunanlar için 9 ncu derecenin birinci 
kademesi, 

c) 30 . 1 1 . 1970 tarihinden önce göreve başla
mış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dere
celeri, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit 
olunan giriş derecesinin altında olanlar için 3656 sayı
lı Kanunun 3 ncü maddesindeki giriş derecesinin bi
rinci kademesi, 

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istih
dam edilmekle beraber Millî Emniyet Teşkilâtında 
fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya 
dengi okul mezunları için 12 nci derecenin ikinci ka
demesi, 

e) Ordudan ayrılmış subay, assubay ve askerî 
memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş 
derecesinin birinci kademesi, 

f) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı 
Müftü, Müftü Yardımcısı ve vaizler için 12 nci dere
cenin 1 nci kademesi, İmam - Hatip ve müezzinler 
için 14 ncü derecenin 3 ncü kademesi, 

g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 
1177 sayılı Kanun hükümlerine göre yüksek öğreni
me intibak hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 
10 ncu derecenin 2 nci kademesi, 

Alınır. 
h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 

6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerleme
sinde aynı maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrasındaki 
şartlar, 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde bulunmaları 
kaydıyle, yerine getirilmiş sayılır. 

30- . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış 
olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakın
da, ilkokul mezunu olanlar gibi işlem yapılır. 

i) (a) ve (g) fıkrası şümulüne girenler 2 nci de
recenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne giren
ler 3 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyoruz. 
Saym Başkanlığa 

484 S. Sayılı Kanunun Ek Geçici Madde 4-f fık
rasının son kısmının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Lûtfi Doğan 

f) «... İmam - Hatip, Kur'an kursu öğreticileri 
ve müezzinler için 14 ncü derecenin üçüncü kademe
si.» 

BAŞKAN — (f) fıkrasında İmam - Hatipten son
ra gelen kısma «Kur'an kursu» Öğreticilerini de ilâve 
ediyor, bu takrir. 

Hükümet ve Komisyon bu takrire katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu : 
Ek Geçici Madde 6. — 5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 86 ncı maddesinde belir
tilen şekilde sonsuz sayılan cami görevlilerinin intiba
kı yapılmaz. Bunlara 31 . 5 . İ974 tarihinde işgal et
tikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe 
aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fiilen 
yürüten vekile ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 8. — Anayasa Mahkemesi ra
portörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde, bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danış
tay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı 
ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulunduk
ları aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda, te
kabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle he
saplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin son 
fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü 
mahfuzdur. 

Bunların kademelerin tespiti, intibaklarını esas 
alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu 
sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle 
yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geç
miş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci 
sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sayıştay ka
nunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, 
gösterge tablosunun 1 nci maddecinin sen kademesi 
olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık öde
meleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 raka
mından sonra bulunacak sayıların belli katsayı ile 
çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alına
rak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde ve bu meslekten 
sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa Mahkemesi 
raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensup
ları ile Sayıştay savcı yardımcılarının aylık ödemele
ri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunan
lara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edile
cek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bu
lunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edi
lecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli 
katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar 
esas tutularak yapılır. 

— 150 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve 
değişikliklerine tabi kurumlar : 

Ek Geçici Madde 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve 
değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikle
rine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve 
Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi Özel ka
nunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu ka
nunların ilgili hükümleri ile özel kanunlardaki hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıkla
rının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği gö
revler için 657 sayılı Kanunu;: 36 ncı maddesinde be
lirtilen sınıflara göre ve 35 nci maddedeki esaslar 
dairesinde kadrolarını tespit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesa
bında bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas 
alınır. 

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve 
hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri 
ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en 
yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hü
kümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alı
nabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere 
tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri 
gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakan
lar Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi 
üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren tem
silcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine öde
nen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır. 

Bu madde kapsamına giren kurumların genel mü
dürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sa
yılı Kanunun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Ek Geçici Madde 10. — Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumu devamlı kadrolarında çalışanlar hakkın
da 359 sayılı Kanunun ve o kanunun atıfta bulundu
ğu diğer kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 
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Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini 

doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek 
öğrenim yapmış olanlar 8 nei derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar .1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. Yükseköğrenim yapmamış 
olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar, öğrenim durumlarına göre tespit olunan hiz
mette yükselebilme derecesinden aşağı olmamak üze
re 3 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

b) (a) fıkrası chşinda kalan personel hakkında 
36 ncı maddede öngörülen esaslar u3/gulanır. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 
çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, bu ka
nuna tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve 
şartlara uygun olmak şartıyle yönetim kurulu tara
fından yönetmelikle tespit edilir. 

d) Kurumun genel idare sınıfının 1, 2, 3, 4 ncü 
derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memuriyet
lerin yönetim sorumluluğu ve taşıdıkları önem goz-
önünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal 
edilen kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 
150 veya 200 rakamlarının eklenmesinde yapılacak 
tespite kurumun yönetim kurulunun teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde her 
ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağı
na ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

f) 2 . 1 . 1964 tarihli 359 sayılı Kanunun deği
şik 47 nci maddesi hükümleri saklıdır. 

g) (a) fıkrasına giren görevlerde bulunduktan 
sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş de
rece ve kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece 
ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine 
geçenlerin, ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî 
bekleme sürelerine, yukardaki dereceler arasındaki 
süre kadar ilâve edilir. 

h) 30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle (a) fıkrasına 
göre intibakı yapılanlarla bu tarihten 1 . 3 . 1975 ta
rihine kadar bu fıkra kapsamma alınanların intibakı 
bir defa da aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Öğrenim durumlarına göre (a) fıkrasındaki giriş 
dereceleri başlangıç alınmak ve 87 nci madde kapsa
mına giren kurumlarda 18 yaşın bitirilmesinden sonra 
geçen hizmetleri, hazırlık kıtası ile okul dönemi da
hil yedeksubaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen sü
re dahil), yedeksubay öğretmenlikte, muvazzaf ve 

ihtiyat erlikte, Basın Kanununa göre basın kartına 
sahip elmak suretiyle fiilen gazetecilik yaptıktan son
ra memurluğa girip meslekleri ile ilgili görevlerde 
istihdam edilenlerin bu hizmetlerinin 3/4'ü (oniki 
yılı geçmemek üzere) değerlendirilir. 

Değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkin
de göreve başladıktan sonra öğrenim durumları (a) 
fıkrasına göre daha ileri kademe veya yüksek derece
den hizmete alınma hakkını verecek şekilde değişen
lerin, sonradan yaptıkları öğrenimlerin (görev dışın
da geçen süresi hariç) normal sürelerin her yılına bir 
kademe, her üç yılına bir derece uygulanmak sure
tiyle ilâve edilir. Ancak; bu şekilde bulunacak 
derece ve kademe, intibakı yapılan memurun değer
lendirilecek olan hizmet süresinden sonra yaptığı öğ
renim (görev dışında iken geçen 'süresi hariç) normal 
süresi kadar noksan hizmeti bulunan emsali memurun 
intibak edeceği derece ve kademeden ileri olamaz, 

Ek geçici 2 veya 3 ncü maddeler uyarınca yapı
lan intibak ile bu maddeye göre yapılan intibaktan 
hangisi lehine ise o esas alınır. 

Yapılacak bu intibaklarda, yükseköğrenim gör
memiş olanlar hiçbir surette 3 ncü dereceyi geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra tek
nik personelinin intibakı : 

Ek Geçici Madde 15. — Ek geçici 12 ve 13 ncü 
maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 
ncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 
nci maddede yazılı personelin aylık bakımından inti
bakında bu maddelerin başlang:ç dereceleri esas alın
mak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı gö
revler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek 
geçici 12, i3 ve 14 ncü maddelerde yazılan sanatkâr, 
sanatkâr öğretmen, stajyer sanatkâr ve sanatkâr ni
teliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dö
nemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında 
geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve mu
vazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir 
kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yük
selmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 
3 ncü fıkrasında belirlenen sanat uygulatıcılarından 
yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 ncü fıkrasında 
belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi ve
ya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli kesene
ğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri 
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derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uy
gulanır. 

1309 ve 1310 sayılı kanunlarla yazılı orkestra yö
netim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim ku-
rv.lv, tarafından tespit edilen ücretler, ek geçici 12 ve 
13 ncü maddelerde yazılı personelin halen almakta 
oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, 
ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye 
kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bun
ların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik kese
neğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden ka
zanılmış haklarını ihlâl etmez. 

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fık
rasında belirtilen sanatkârlardan 4 yıllık yükseköğre
nim üstü öğrenim yapan sanatkârlar ve daha ileri uz
manlık öğrenimi yapan snatkârlarla, 3 ncü fıkrada be
lirlenen sanat uygulatıcılarından yükseköğrenim 
görmüş olanlarla 4 ncı fıkrasında belirlenen sahne 
uygulatıcılardan lise, lise dengi veya yükseköğre
nim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlan
gıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitin
de 36 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren personelin intibakla
rı bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 ncü maddeler hü
kümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan persone
lin lehine olan esas alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sa
natkârları : 

Ek Geçici Madde i 7. — Genelkurmay Başkanlı
ğı Mehteran Bölüğü sanatkârları hakkında kendi 
özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki 
hükümler uygulanır. 

A) Sözü edilen sanatkârların aylıklarının hesa
bında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır. 

B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundu
rulmak suretiyle; 

1. — Stajyerler 10 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine, 

2. — Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlar, birinci derecenin son kademesine, 

Kadar yükselebilirler. 
Bunların intibakları ek geçici 15 nci maddedeki 

hükümler dairesinde yapılır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

I Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalı-
I şanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 

hükümler : 

I Ek Geçici Madde 18. — Bu kanuna tabi kurum
larda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yap
tıkları iş dolayısıyîe memur tanımına girenlerden me
mur statüsüne geçirilenler ile 30 . 11 . 1970 tarihinde 

j özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fon
larından ücret alarak, bu kanunun 4 ncü maddesine 
göre sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılanlar ve 
sözleşmelerinde yazılı süreler 30 . 11 . 1970 tarihin
den sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bu
lunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa 

I geçmek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 ncü 
maddeler hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 
Ek Geçici Madde 20. — 657 sayılı Kanunun de

ğişik î 90 ncı maddesinde memur aylıklarından ke-
j silmesi öngörülen % 5 Memur Yarnımlaşma Kuru

mu kesenekleri 1 . 3 . 1970 tarihi esas alınmak sure
tiyle ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usule 
göre kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özel kanunu 
çıkıncaya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak 
bir hesapta toplanır. Saymanlıklar her ayın kesenek
lerini ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar T. C. 
Merkez Bankasına yatırmak veya göndermek zorun
dadırlar. 

Birinci fıkrada söz konusu edilen özel kanun yü-
J rürlüğe girinceye kadar haklarında emeklilik hüküm-
I leri uygulananlar ile ölenlerin birikmiş olan kesenek

leri aynen geri verilir. 
Bu şekilde keseneklerini geri almış olanlar çıka

cak özel kanuna göre herhangi bir hak talep ede-
| mezler. 
| Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 ncü maddeler kapsa

mına giren personele, bu kanuna tabi memurlara, 
ödenenler dışında ödeme yapılamayacağı ve bunlara 

i uygulanacak diğer hükümler : 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

EK Geçici Madde 21. — Ek geçici 7 ve 9 ncu 
maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 
13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele 

j bu kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhan-
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gi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 
30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır. 

178 nci maddenin, (1, 2, 3 ncü derece yönetici 
kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) 
hükmü, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde 
çalışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi personeline uygulanmaz. 

Bu kanunun: İkinci görev yasağı, ikinci görev ve
rilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konfe
rans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malî 
sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan 
veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer 
görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temi
ninde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma 
ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam 
şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı per
sonel hakkında da uygulanır. 

Ek geçici 12 nci ve 13 ncü maddeler kapsamına 
giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 
sayılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır. 
Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni 
Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarmda görevli 
sanatkâr ve sanatkâr yöneticiler ile, belediyelere bağ
lı tiyatro, opera ve orkestralarda görevli sanatkârla
rın sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hiz
metlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına 
ilişkin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

36 nci maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrasında 
sayılan memurlukları özel kanun, tüzük ve yönetme
lik hükümlerine dayanarak almış bulunanların durum
ları : 

Ek geçici madde 28 v — 36 nci maddenin (A) ben
dinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları ve beledi
yelerdeki teftiş heyetlerine dahil müfettiş unvanları
nı söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanma
mış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibak
ları yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belir
tilen unvanları, bu fıkrada gösterilen şekilde almış ol
dukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus 
olmak üzere işlem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici madde 30. — Bu kanunun ek geçici 9 ncu 
maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlarla ku
rulmuş ve sermayesinin % 60'ından fazlası Hazineye 

aidolanlarm, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş yar
dımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Dev
let Personel Dairesince düzenlenecek özel yeterlik 
sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başa
rı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 nci 
maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrası ile Bakanlık 
müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar. 

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unva
nı ek geçici 28 nci maddede belirtilen şartlarla almış 
olanlar hakkında ek geçici 28 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında 
uygulanacak işlem : 

Ek geçici madde 41. — Personelinin intibakı bu 
kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 1.3.1970 
veya. 1.3. 1975 tarihlerinde yahut bu iki tarhi arasın
da görevde bulunmamış olanların intibakı yapılmaz.. 

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek 
isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

A) 1.3.1975 tarihinde; 
a) Askerlik görevini yapmakta olanlar, 
b) özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik gö

revlerinde bulunanlar (Sadece Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle), 

c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğre
nim yapmakta olanlar, 

d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci mad
desine dayanılarak yabancı bir memleket veya ulus
lararası bir kuruluşta görevli bulunanlar. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, be
lediye başkanlığında, illerin daimî komisyon üyeli
ğinde bulunanlar, 

Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bu
lunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirile
cekleri derece ve kademe ile göreve alınabilirler. 

B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirti
len nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve per
sonel kanunlarına veya T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazan
çlıları barem veya emeklilik dereceleri (Bu derece sı
nıf ve öğrenim durumlarına göre 36 nci madde ile tes
pit edilen yükselebilme derecesini geçmişse, 36 nci 
maddede tespit edilen yükselbilme derecesi) ve bu de
recede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tes
pit edilecek kademe ile göreve alınabilirler. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerin inti
bakı : 

Ek geçici madde 49. — Ek geçici 8 nci madde 
kaplanıma girenlerden 30 . î l . 1970 tarihinden önce 
yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete başla
mış olanların 10 ve 11 nci derecelerdeki kanunî yük
selme süreleri ile master ve doktora yapanların gir
dikleri ilk ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri 
süreleri, 30 . 11 . 1970 tarihindeki hukuk? durumları 
esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesi, kanunî yükselme sürelerinden artan kısmı ise 
üst derecede intibak ettirildikleri kademede sayıl
mak suretiyle değerlendirilir. 

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete gir
meden önce yükseköğrenimlerini tamamlayanlar ile 
hizmet sırasında dört yıllık yükseköğrenimlerini ta
mamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıl
dan az süreli yükseköğrenimi tamamlayanlarda üç 
yılı geçemez. 

Yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra me
muriyete girenlerin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerden en 
çok altı ayı, değerlendirmede, ayrıca nazara alınır. 

Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avu
katlık stajının tamamını memuriyet dışında yapan
lara ->i y"1'-" memuriyet sırasında yapanlara bir yı
lın 2/3 li kadar kıdem verilir. 

30 . 11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . İ975 tarihi arasın
da geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30.11.1970 
tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve ka
demeler üzerine eklenerek derece ve kademe veril
mek suretiyle değerlendirilir. 

Bu değerlendirmeden sonra kanunî bekleme sü
relerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır. 

Mesleğe 30 . 11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . 1975 tarih
leri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki başarı
lı hizmet süreleri 36 nci maddenin (A) bendi ile öğ
renim durumlarına göre tespit olunacak derece ve 
kademeleri dikkate alınarak intibaklar yapılır. 

Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçen
ler hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukarıdaki hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici 40 nci madde kapsamına girenlerin inti

bakı : 
Ek geçici madde 50. — Dışişleri Bakanlığı dış ku

ruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 nci madde kap
samına girenlerin intibakı, sözü edilen maddenin de
ğerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esasları da 
gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 
3 ncü maddeler esasları dairesinde yapılır. 

Emeklilik keseneği ve karşılıklarına a'it borçları 
yeni intibaklarına göre hesabedilerek, tespit edilmiş 
bulunan borç buna göre düzeltilir ve söz konusu mad
dedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci çerçeve maddesinin muhtevası olan iç mad
delerin müzakeresi bitmiştir. İkinci çerçeve maddeyi 
tekrar okutmak suretiyle oylarınıza arz edeceğim. 

Madde 2. — 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Ka
nun ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Ka
nun Hükmünde Kararnameler ile eklenen Ek Geçici 
Maddelerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddelerin 
yürürlükten kaldırılması ile 6, 8, 9, 17, 20, 30, 50 nci 
maddeler aynen, Ek Geçici 2, 3, 4, 10, 15, 18, 21, 28, 
41, 49 ncu maddeler aşağıdaki şekilde değşitirilerek 
kabul edilmiş ve Ek Geçici 5 nci madde kanun met
ninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili ko
nularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakan
lık eliyle Devlet Personel Dairesine bu dairenin bağ
lı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalıyle başvurulur. 
Bu başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve 
esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunda geçen «Devlet Memuru» 
| deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kur-
; duldan birlikler memurlarını da kapsar. 
] BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Hangi kurumların Devlete verilmiş 
i aslî ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esasla-

rina göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin 
bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yayımı ta-

j rihinden itibaren 6 ay içinde Çalışma ve Maliye ba-

— 154 — 



C. Senatosu B : 57 

kanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı temsilcilerin
den oluşan komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulu kararı ile saptanır. 

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışmaların, 
4 ncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya 
işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlan
ması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Ma
liye bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesinin sürek
li olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman 
temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak karar 
verilir. 

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu 
bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır. 

Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgili Danış-
taya başvurabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanundan önce çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması sonun
da bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 nci mad
deleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden ya
pılan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümleri
ne göre devam olunur. 1 , 3 . 1975 tarihine kadar ya
pılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi iş
lemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre ya
pılır. 

Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1.3.1975 
tarihinden itibaren başlanır. 

Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimî kadro
larında çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki hü
kümlere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Bu kanuna göre yapılacak intibak esasları : 

Geçici madde 2. — Evvelce 1 . 3 . 1970 tarihi iti
barı ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten son
ra göreve alınanların intibakı 1 . 3 . 1975 tarihinden ge
çerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzen
lenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

15 . 5 . 1975 O : 1 

Bu kanun ile yapılan intibaklar sonunda buluna
cak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 
1 . 3 . 1975 talihinden itibaren başlanacağı : 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının öden
mesine devam olunur. 

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygu
lanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun 
görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan 
durumlar dolayısıyle, 1 . 3 . 1970 tarihinden 1.3.1975 
tarihine kadar geçen süre için bir fark ödenmesi ya
pılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hüküm
leri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye far
kı Ödenmez. 

Ancak, 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri ara
sına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine 
göre hesaplanarak ödenir. 

Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin yürürlüğe girdiği tarihle 1 . 3 . 1975 tarihi ara
sında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle hak
larında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanu
nun hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda 
kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu tak
dirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesap
lanır ve farkları 1 . 3 . 1975 tarihinde ödenir. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluli
yet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona eren
lerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınma
ması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini doldura
mamış olanların bu kanunun ek geçici 2 nci (C) ben
dinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili ola
rak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle ay
lığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı 
üzerine bu süreler borçlandırılmak suretiyle, evvelce 
yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren yeni duruma göre düzeltilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanu
nun 71 nci maddesiyle getirilen ve 8 . 10 . 1973 tarih
li ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de
ğiştirilen ek madde 1 . 3 . 1975 tarihine kadar uygu
lanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve han
gi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlü
ğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği 
ilgili kurum, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba-
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kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1.7.1974' 
ten önce çıkarılacak kararname ile kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 5. — 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde 
bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Mua
vini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (dedek
tif), malî polis mütehassısı, malî polis eksperi, polis 
enstitüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin in
tibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır. 

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılma
yarak kaldırılır. 

Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına 
göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkra
larındaki başlangıç dereceleri nazara alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Bu kanunun değişik 33 ncü 
maddesine göre Geneı Kadro Kanunu çıkıncaya ka
dar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara 
tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümleri
ne göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadro
lar ve bu kadrolarda yapılan değişiklikler geçerli
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 7. — 36 ncı maddenin (B) bendinin 
1 nci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya ka
dar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde 
yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 nci 
derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilir
ler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 484 S. Sayılı Kanun Hük

mündeki Kararnamenin geçici 7 nci maddesindeki, 
(... İlgili bakanlığın tespit edeceği esaslar daire

sinde) deyiminin, 
(Devlet Personel Dairesince tespit edilecek esas

lara göre), deyimi ile, değiştirilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Bir izahat verecek misiniz?... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Müsaade 

ederseniz efendim, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bu kararnamenin getirdiği hükümlere göre, lise 
dengi meslek okulu mezunlarının ancak 3 ncü dere
ceye kadar çıkacağı malum; fakat yine kararname 
bir hüküm getirerek diyor ki; «Devlet Personel Dai
resince çıkarılacak bir yönetmeliğe göre, özel yük
selme sınavını kazananlar 3 ncü dereceye değil, 1 nci 
dereceye kadar yükselebilirler.» Buraya kadar hiç
bir itiraz yok. 

Ancak bundan, sonra, şimdi burada, gçici 7 nci 
maddede yeniden bir hüküm getirilmiş. Deniyor ki, 
«Devlet Personel Dairesinin çıkaracağı yönetmelik 
çıkıncaya kadar, bakanlıklarca tespit edilecek (Her 
bakanlık kendisi ayrıca tespit edecek, ilgili bakan
lıklar tespit edecek) esaslara göre imtihan yapıla
cak. bu imtihanı kazananlar ] nci dereceye kadar 
yükselebilecekler.» 

Şimdi arkadaşlar; 

Burada büyük bir iltimas kapısı, haksızlık kapı
sı, huzursuzluk kapısı açılmış bulunuyor. Zaten Dev
let Personel Dairesi bir yönetmelik çıkaracak. Bu çı
kıncaya kadar kimse bu farktan faydalanmasa; bu 
pekâlâ mümkün. Öyle olmaz da aksi olursa, bir ba
kanlıkta başka seviyede bir imtihan yapılacak, bir 
diğer bakanlıkta başka türlü seviyede imtihan ya
pılacak; böylelikle, aynı okuldan aynı senede me
zun olmuş kimselerden birisi sadece basit bir im
tihanla 1 nci dereceye kadar yükselme mikânını ka
zanırken, öbür bakanlıktaki bu imkânı alamayacak
tır. Dolayısıyle, bakanlıklararasmda huzursuzluklar 
olacaktır. Aynı bakanlık içerisinde yapılmış olan im
tihanın doğru veya iyi yapılmadığı falan gibi dedi
kodular personel içerisinde huzursuzluk yaratacak
tır. 

Hiç olmazsa, hiç lüzum yok, haşiv bir maddedir; 
ama hiç olmazsa bari şu esasların, bakanlıkların ken
dileri tarafından değil de bütün bakanlıklar arasın
da bir muadelet sağlanması için, «Devlet Personel 
Dairesince tespit edilmesini» sonra tabiî yönetmelik 
Devlet Personel Dairesince çıkarıldıktan sonra bu 
esasların ortadan kalkması isabetli olur kanaatinde-
yim. 

Saygılaıırnla. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önergeye 

katılıyorlar mı efendim?.. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
YİĞİT KÖK ER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA (Er
zurum milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 8. — İntibak hatalarından doğan 
Devlet alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri dairesin
de tahsil edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 9. — 197 nci maddeden sonra ge
len zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek madde
nin son fıkrasında yer alan Ve yılda bir defa ve bü
tün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen taz
minat ve zamların 1975 malî yılına münhasır olmak 
kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 dela 
diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile Bakanlar Ku
rulunca tespit olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum-
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabuJ 
edilmiştir. 

Madde 6. — Halen Türkiye Kızılay'ında özel sta
tüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta olanlardan 
sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin 
söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 2/3 ' 
nün her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir de
rece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kade
me üzerinden atanmaları yapılabilir. (Bu şekilde de
ğerlendirilecek süre 12 yılı geçemez.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan maddeler : 
Madde 7. — 657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 

229 ve 230 ncu maddeleri ile 22 . 8 . 1973 tarihli ve 7 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
12 Sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin 7 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 7. — 657 Sayılı Kanunun değişik 32, 228, 
229, 230 ve 236 nci maddeleri ile 22 . 8 . 1973 gün ve 
7 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici 
maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki ek 
madde ilâve olunmuştur. 

Ek Madde — Anayasanın 82 nci maddesinde ifa
de olunan miktara; 657 sayılı Kanunun diğer kanun
larla, bu kanunlara dayanılarak çıkarılan kararname
ler gereği yapılan ödemeler dahildir. 

Adı geçen kararnamelerin yürürlük tarihleri yu
karıdaki fıkra içinde geçerlidir. 

Niyazi Unsal Kemal Kılıçoğlu 
Erzincan Hatay 

Reşat Zaloğlu Turgut Cebe 
Trabzon Ankara 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyorlar mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyorlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Lütfen ayakta 
sayınız efendim. 

BAŞKAN — Divan olarak saydık efendim, kabul 
edilmemiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ayağa kalkalım 
Sayın Başkan, ayakta sayalım. 

BAŞKAN — Efendim, bir tereddüt olursa sizin 
istediğiniz şekilde değil, Başkanlığın münasip gördü
ğü şekilde olur. 

İtiraz ediyorsanız yeniden oylama yaparım; ama 
«Ayakta, oturarak..» bu şekli Başkanlık tayin eder, 
siz tayin edemezsiniz. 

İtiraz ediyorlar, oylamayı yeniden yapıyorum: 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Ad okun

mak suretiyle teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim rica edi
yorum. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 
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Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler..- Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 8. — Bu kanunun 59, 74, 77 nci maddele

ri ve 68 nci maddesinin (B) bendi hükümleri yayımı 
tarihinde, diğer madde hükümleri ise 1 . 3 . 1975 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Yürütme : 
Madde 9. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

İki önerge var takdim ediyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

Görüşülmekte olan 484 Sıra Sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin 36 nci maddesi üzerinde mü
zakerelerin yenilenmesini (Tekriri müzakere) arz ede
riz. 

Mehmet Özgüneş Turgut Cebe 
Tabiî Üye Ankara 

Bekir Sıtkı Baykal 
Ordu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa tasarısının 36 nci mad

desinin: 

11 nci Bendinde değişiklik yapılması istenen öner
gede belirtilen hususlar Genel Kurulda oylamayla 
kabul edildiği halde; başkan, kabul edilmediğini ilân 
etmiştir. Bu şekilde: «Hatalı» bir kabul vardır. İçtü
züğün 77 nci maddesi gereğince hatalı kabule ilişkin 
gerekli değişikliğin yapılmasını sağlamak üzere 77 nci 
madde gereğince işlem yapılmasını saygıyle arz ede
riz. 

Mehmet Özgüneş Turgut Cebe 
Tabiî Üye Ankara 

BAŞKAN — Birinci okunan önerge, müzakerenin 
tekrarını talep etmektedir. Tüzüğümüzde böyle bir hü
küm olmadığı cihetle bu önergeyi işleme koymuyo
rum. 

İkinci önerge ise; «36 nci maddenin 2 nci bendin
de değişiklik yapılması istenen önergede belirtilen 
hususlar Genel Kurulda oylama ile kabul edildiği hal
de, Başkan kabul edilmediğini ilân etmiştir. Bu şekil
de «Hatalı» bir kabul vardır» denilmektedir. 
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Zabıtları getirttim, aynen takdim ediyorum. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 

katılıyorlar mı efendim..? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu önerge
ye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiş
tir. » 

Bu şekilde önerge kabul edilmemiştir. Binaenaleyh, 
hatalı bir kabul mevzubahis olmadığına göre, bu ikin
ci önergeyi de oya arz etmiyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hatalı ka
bul vardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 77 nci 

maddeye göre hatalı kabul talebinde bulunan üyeye 
söz vermek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Zaptı oku
mak suretiyle böyle bir iddianın varit olmadığını tes
cil ettim. Binaenaleyh, varit olmayan bir şey hakkında 
verilmiş önergenin işleme konması mümkün değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Genel Kurul karar ve
rir, siz değil efendim. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Lehinde Sayın Ege buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve bazı maddelerin eklenmesini gerektiren 12 
Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin müzakere
sini bitirmiş bulunuyoruz. 

Burada bir noktayı bütün açıklığı ile ortaya koy
mak isterim: Bu 12 Sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname 30 Mayıs 1974'de yürürlüğe girmiş, 30 Ma
yıs 1975 tarihinde de süresi dolmak üzeredir. Eğer 
biz, bu Kanun Hükmündeki Kararnameyi bu süre-
içerisinde ele alıp, konuşup bir karara bağlamayacak 
olursak, bir yıldan beri Türkiye'de bu Kararnamenin 
getirmiş olduğu bazı hükümlerin,' kendileri için hak
sızlık doğurabildiği, bazı hükümlerin kendilerine im
kân sağlamakta olduğu, personelin bir yıldır bekledi
ği bu neticeyi geciktirmiş ve bu neticenin sonunda da 
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memur olan vatandaşlarımızı bir sükûtu hayale uğ
ratmış oluruz. Çünkü, bu Kararneme eğer ilk çıktığı 
şekliyle kanunlaşması gerekse idi aşağı yukarı 60 -
70 bin memurun birden emekliye sevkedilmesi gereki
yordu. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şu son günlerde Parlamentodaki; hem Meclisteki, 

hem Senatodaki yoğun faaliyetler; komisyon faaliyet
leri, Genel Kurul faaliyetleri ve partilerin kendi ara
larındaki faaliyetler, Hükümet kurulma meseleleri ha
kikaten çalışmalarımızda bazı aksaklıkların doğması
na sebep olmuştur. 

8 . 5 . 1975 tarihinde Millet Meclisinden sevkedil-
miş olan ve derhal Bütçe ve Plan Komisyonumuz ta
rafından ele alınarak üzerinde durulan bu Kararname
nin, Komisyon müzakerelerinde olsun, Umumî He
yette olsun birçok senatör arkadaşlarımızın katılma
dığı, katılamadığı, vicdanlarının, tam manasıyle inanç 
içerisinde bazı maddelere oy vermelerine müsaade et
mediği kısımlar olduğu halde, «Zararın neresinden dö
nülse kârdır» düşüncesiyüle bazı haksızlıklar, bazı 
ufak - tefek noksanlara rağmen şu Kararnamenin çı
karılması için bütün senatör arkadaşlarım parti farkı 
gözetmeden elbirliği ile gönül birliği ile çalışmışlar ve 
şu neticeye varmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şunu gayet açık söyleyeyim ki; Millet Meclisinde 

gerektiği gibi incelenmeden, gerektiği gibi üzerinde 
durulmadan, gereken hususların inceliğine varılmadan 
çıkarılmış olan böyle bir tasarının bizim tarafımızdan 
ele alınıp incelenmesi ve bazı noktalarda geri çevril
mesi gayet normal iken, biz Türkiye'de milyonların 
beklemiş oldukları bu Kararnamenin gecikmesinden 
mütevellit, çıkmamasından mütevellit doğacak her
hangi bir neticenin doğuracağı üzüntüleri nazarı iti
bara alarak noksanlarına rağmen, bu Kararnameye 
burada müspet oy vermek ve değiştirmeden Meclis
ten geldiği gibi geçirmek gayretini gösterdik. 

Şimdi ben, böyle davranışımızdan dolayı muhte
rem arkadaşlarıma, bütün senatör arkadaşlarıma te
şekkürlerimi arz ederken, Hükümete bilhassa şu nok
tayı hatırlatmak isterim ki, bu Kanunun tatbikinden 
doğacak olan aksaklıklar vardır. Bu Kanunun içeri
sindeki bazı maddelerin haksız, yersiz ve tutarsız olan 
kısımları vardır. Ancak, şunu da bir hakşinaslıkla ka
bul etmemiz lâzımdır ki, personel meseleleri, perso
nel mevzuları bütün dünyada, bütün milletlerde ko
lay, kolay halledilmiş ve hiç itirazsız, noksansız bir 
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hale hiçbir zaman getirilememiştir. Biz de, personel 
kanunlarımızda zamanla bazı gelişmeler, bazı reform
lar yapa yapa iyiye doğru, güzele doğru götürmek 
gayretleri içerisindeyiz. 

Ancak, bu Kanunun tatbikiyle ilgili olan bakan
lıkların, dairelerin çok hassas olmaları lâzım geldiği
ni şu Kanunda eksik olan kısımların derhal ele alına
rak giderilmesi gerektiğini; meselâ, çok vazıh olan ay
nı derecede iki okulun erkek kısmından mezun olana 
hak verip, kız talebelerin mezun olduğu okula aynı 
hakkı tanımamak gibi âdeta atlatılmış, âdeta gözden 
kaçmış hususlara burada içimiz yana yana, istemeye 
istemeye oy vermek durumunda kaldığımızı ve bu hak
sızlığın bir an önce giderilmesi için Hükümetin tedbir 
alması lâzım geldiğini hatırlatımak isterim, muhte-

i rem arkadaşlarım. 

I Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, önümüzde yeter 
j zaman var. Ben, şu görüşü açıkça ifade edeyim ki, 
İ hakikaten bugün ayın 15'i yarın 16'sı, Cumartesi, Pa-
| zarı, Pazartesi 19 Mayıs Bayramı, onu takip eden gün-
1 lerde 27 Mayıs'ı; böylelikle bayram ve ara tatilleri 
j içerisinde bu meseleyi konuşmamıza, komisyonları 
j toplasak dahi, Meclis Umumî Heyetini temin etmek 
j imkânı olup olmadığının düşünülmesi gereken bir 
I husus olması, hepimiz için nazarı dikkata alınması ge-
J rektiği inancındayım. 
j Bu bakımdan, bizim burada gayet iyi niyetle Se-
! nato olarak noksanları; gölgeli olan, açık olmayan, 
İ karanlık olan, hattâ haksız olan bazı şeylere göz yuma-
| cak kadar tolerans gösterdiğimiz bu meselenin üze-
| rinde Hükümetin durmasını, ilgililerin durmasını, 
i tedbirlerin bir an önce alınmasını ve yepyeni bir Per-
| sonel Kanununun gerektiğini ifade eder; bu düşün-
i çeler içerisinde bu tasarıya müspet oy vereceğimi arz 

ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, aleyhte sa

yın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri; 

Bu tasarıya iki sebepten dolayı kırmızı oy vere
ceğim. Birinci sebep; lehinde konuşanların da kabul 
ettiği gibi, bu tasarıda birçok haksızlıklar vardır. Bun
lar içerisinde en büyük haksızlık, aynı eğitimi gör
müş, aynı işi yapan iki öğretmen kitlesinden kadını 
ikinci sınıf sayarak ona bir derece eksik verilmesidir 
ve bunun bütün dünyanın bu yılı «Kadınlar yılı» ilân 
ettiği bir yılda ve Cumhuriyetin 50 nci Yılında yapıl-
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mış olmasıdır. Bu sebepten dolayıdır ki, bu büyük ha
ta karşısında beyaz oy vermeme imkân yoktur. 

«Senato şayet bunu değiştirirse vakit yoktur, Mil
let Meclisinde kabul etmek için zaman yoktur» şek
lindeki iddiaları da kabul etmeye imkân yoktur. Sena
tonun da fiilen kabul ettiği bir haksızlığı gidermek 
için önümüzde 15 günlük bir zaman vardır. Millet 
Meclisi, gerekirse gece - gündüz toplanıp mesele üze
rinde bir karara varabilir, varmalıdırda. Bir haksızlığı; 
sırf toplanmamak için, bayramda toplanmamak için 
tatilde toplanmamak için bile bile kanunlaştırmaya 
benim gönlüm razı olamaz. Onun için buna kırmızı 
oy vereceğim. 

Arkadaşlarım, ikinci sebep; bu haksızlığı düzelt
mek için vermiş olduğum önerge 77 nci maddenin 
sarih hükmüne rağmen, «Önerge sahibi konuşur, hü
kümet konuşur. Komisyon konuşur bundan sonra 
netice Cumhuriyet Senatosunun işarı oyuyla karara 
bağlanır» hükmüne rağmen, Başkan usulsüzlük yapa
rak önergemi oya koymamıştır. Bu hususu sureti ka-
tiyede kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, usul hakkında ko
nuşmak yetkisine haiz değilsiniz, rica ediyorum. 

...... 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Tasarının tümü kabul edil
miştir. Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştı
rılsın. 

(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Tasarının açık oylamasına oyunu 

kullanmayan sayın üyeler lütfen oylarını kullansın
lar.. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir.. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarısının 
açık oylamasına 106 sayın üye iştirak etmiş, 101 ka
bul. 4 ret, 1 çekinser oy kullanılmış tasarı kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
20 . 5 . 1975 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20,35 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılma
sına ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 Sayıh Kanun hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hak

kında Kanun tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 

Turhan Kap anlı 
Yiğit Kökıer 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Gemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 101 
Reddıedenler : 4 

Çeûsinserler : 1! 
Oya katılmayanlar : 71 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğiu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeeen 

GAZLVNTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Ci'lâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Raümi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküeük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albay nah 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlıı 
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MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

TxVBİÎ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak (İ. Â) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
31. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
3Iuzaffer Yurdakuler 

ADANA 
31. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 

Nâzmı İneheyli 
SİVAS 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

[Reddedenler J 

KAHRA3IAN 3IARAŞ 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 
Sami Turan 

(Çekinser) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Oya Kahhnayanlar] 

Mahmut Vural 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun (İ.) 
BALIKESİR 

Hikmet Aslanoğlu 
BURSA 

Şeref Kayalar 
DENİZLİ 

Hüseyin Almaca (t. A.) 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURU3I 
Lütfi Doğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Oidal 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZ3IİR 
Ne c ip 31i rkelâ m oğlu 
(Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İşın en-

3IALATYA 
Nurettin Akynrt 

| 3 LA NİSA 
j Ruhi Tunakan 
| MUŞ 
j İsmail İlhan 
I ORDU 
| Selâhattin Acar 
| SAKARYA 
j Osman Salilıoğlu 
I SAMSUN 
I Ziya Gökalp Mülayim 
j SİVAS 
i Âdil Altav 
I Kâzım Kangal 
| TEKİRDAĞ 
i Rayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğıu 
ö. Lûtfi Hocaoghı 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Muhsin Batur 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hüsamettin Çelebi 

UŞAK 
3Ichmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
(İ. Â.) 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 
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[Açık üyelikler] 

Ankara 1 I Samsun 1 
İstanbul 1 Tunceli 1 
Konya 1 C Başkanınca S. Ü. 1 
Niğde 1 — 

Yekûn 7 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

57 NCÎ BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
tŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B -. TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 

göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe« 
îikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata-! 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Eîektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malı ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (lQ/44) (Dağıtma tarihi : 24 .2 .1975) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay'ın, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/20) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12 .12 .1974) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesaplan hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malı yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21 .4.1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararlan 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

21. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

22. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymcn'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldfya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 

dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9. 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
Sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

23. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

24. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo-
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nunun, 6 . 6.1974 tarih ve 29, 3 .3 .1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tabir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1975) 

29. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayüı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

30. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) ilham; Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

31. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 31, 6 . 3 .1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 

Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 
32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba

kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize Izbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 50, 6.3.1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28.5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve-Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4.7.1974 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 , 1975) 
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37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıl) 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok 
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısj 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 3 88'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44. 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf 
talik Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaskan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 14ü 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43. 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena 
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42. 
6 . 3 . İ975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . .1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 

ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
banı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Ka rar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kunalunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgî'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 



6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

46. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 saydı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakam -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

49. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 saydı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporlari (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402've 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 .11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet-
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I velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü

şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

51. — Kırklareli eski Milletvekdi M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 

I tarih ve 17 saydı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

I 52. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh-
I met Varışlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırd-
I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
I Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

I 53. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü-
I şeyin Atmaca'nm Yasama dokunulmazlığının kaîdırd-
I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
I Senatosu Anayasa ve A.dalet Komisyonu raporu 

(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

I 54. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma-

I sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se-
I natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 

(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

I 55. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma-

I sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se-
I natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 

(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

I X I . — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
i Avrupa Anlaşması ile Ek Protokollerinin onaylanma-
I sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil-
I let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se-
I natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu ra-



poru (M. Meclisi : 1/239; C. Senatosu : 1/340) (S. 
Sayısı : 471) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1975) (Bitiş 
tarihi: 7 . 7 . 1975) 

X 2. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilme
sine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/207; C. Senatosu : 1/339) (S. Sayı
sı : 472) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1975) (Bitiş tari
hi : 15 . 7 . 1975) 

X 3. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasımn 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/204; C. Senatosu: 
1/338) (S. Sayısı: 473) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1975) 
(Bitiş tarihi: 15 . 7 . 1975) 

X 4. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imza
lanan Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/255; C. Se
natosu : 1/341) (S. Sayısı : 475) (Dağıtma tarihi : 
30 . 4 . 1975) (Bitiş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

6 — 
I 5. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu -
| nun 46 - 52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi 

gereğince mahkûm olan Tütün Ekicilerinin Affına 
I dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
! metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
' Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/71; C. Senatosu : 

2/82) (S. Sayısı : 480) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1975) 

6. — Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının 
Affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1975) 

7. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu: 2/81) 
(S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1975) 

8. — 1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/140; C. Senatosu : 
1/342) (S. Sayısı : 483) (Dağıtma tarihi : 13.5.1975) 
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Toplantı: i4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 8 4 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/148; C. Senatosu : 1/343) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 155'e 1 nci re 2 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 5 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1000 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 5 . 1 9 7 5 tarihli 74 ncü Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince öncelikle 
görüşülerek açık oyla kabul edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında Kanun tasansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Eksi 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu tasan 3.5. 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 18, 
25.3; 6, 8.5.1975 tarihli 52, 55, 72 ve 74 ncü birleşimlerinde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince önce
likle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Zayisi : 155. 155'e 1 nci ve 2 nci ek.) 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU RAPORU 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan 13 . 5 . 1975 
Komisyonu 

Esas No. : 1/343 
Karar No. : 210 

Yüksek Başkanlığa 

MiSlet Meclisinin 8 Mayıs 1975 tarihli 74 ncü Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince öncelikle 
görüşülerek açık oyla kabul edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 Mayıs 1975 ta
rihli ve 1000 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 12 ve 13 
Mayıs 1975 tarihli birleşimlerinde Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca ile Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Dai
resi Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, içişleri Bakanlığı -Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü ve 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I) Tasarı, 23 Mayıs 1972 tarihli ve 1589 sayılı Yet'..i Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca, 30 Ma
yıs 1974 tarihinde konulan «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İ327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değişt ir i lmesi , bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bazı madde-
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ler eklenmesine dair Kanun Hükmünde Kararname» nin Türkiye Büyük Millet Meclisince görüşülüp tedvin 
olunarak yürürlüğe konulacak olan metnini kapsamaktadır. 

İşbu tasarı ile : 
a) 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerle değişik, 1, 41, 45, 61, 65, 71, 73, 74, 76, 89, 92, 99, 105, 129, 132, 141, 147, 158, 
159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 225, 226, 227, 231, (1327 sayılı Kanunun 74 ve Ek 2 nci) maddeleri
nin aynen, 

4, 28, 33, 36, 43, 59, 68, 77, 83, 86, 87, 93, 146 ve (1327 sayılı Kanunun 71 nci ve Ek Madde) maddeleri
nin değiştirilerek, 

b) 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle eklenen ek geçici maddelerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddelerin yürürlük
ten kaldırılmasını, 

6, 8, 9, 17, 20, 30 ve 50 nci maddelerin aynen, 

Ek Geçici 2, 3, 4, 10, 15, 18, 21, 41 ve 49 ncu maddelerin değiştirilerek kabul edilmesi öngörülmektedir. 
Anılan maddelerde, uygulama gerçekleri gözetilerek, gerekli - tanım - ve - terim - değişiklikleri yapıl

makta, uygulamada eksikliği görülen müesseselerin kanun metnine alınması öngörülmekte ve nihayet, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun anailkesi olan ve devlet memurlarının zaman içinde ve sürekli 
olarak kendilerini yetiştirmeleri ve daha yüksek öğrenim kurumlarını bitirip çalıştıkları devlet müessesele
rine bilinçli, bilimsel ve meslekî yeterliğe sahip uzmanlaşmış bir hizmet birimi olarak daha yararlı olabilme
leri ve bunun. karşılığında işbu tasarı ile getirilen imkânlardan, yararlanmalarının gerçekleştirilmesi amaç 
bilinmektedir. 

Bu amaçla da gösterge tablosunda, günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde ve özellikle - alt de
recedeki - çok geniş memur kitlesinin lehine olmak üzere gerekli ayarlamalar yapılmış, öğrenim durumları 
itibariyle giriş dereceleri, yine günün şartları gözetilerek yükseltilmiş bunun olağan sonucu olarak da tavan 
dereceleri de yeniden tespit edilmiştir. 

Ayrıca hukuktaki - müktesep hak - müessesesinin korunabilmesi amacı ile de tasarının kesinleştiği ta
rihte öğrenim durumları itibariyle işbu Kanunda öngörülen yükselebilme derece ve kademelerinin bir defaya 
mahsus olmak üzere aşılabilmesi esası kabul edilmiştir. 

Ayrıca, yürürlükteki kanun hükümleri uyarınca «emekli süresi» ile «fiilî hizmet süresi» kapsamına alın
mayan bazı hizmet sürelerinin de değerlendirilmesi imkânları getirilmiştir. 

Diğer taraftan 440 sayılı Kanuna tabi Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özellikleri gözetilerek bu kurum
larda görevli personele, yine 440 sayılı Kanunun öngördüğü hükümler esas alınmak suretiyle yılda iki 
maaş tutarında «ikramiye» verilmesi kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre işbu tasarı ile 
Devlet bütçesine getirilen malî yükleme yaklaşık olarak 11 milyar TE. dır. Bunun dağılımı yaklaşık ola
rak, gösterge ayarlamasından 2,4 milyar TL., öğrenim farklarından 700 milyon TL., diğer hükümlerin getir
diği ek malî yük de 300 milyon TL. dır. 

Bu yüklemeler olağan olarak gerek genel ve katma bütçelere gerek Kamu İktisadî Teşebbüsleri bütçele
rine gerek mahallî idareler ve belediyeler bütçelerine, istihdam ettikleri personel sayısı ve bu personelin nite
liklerine göre yansıyacaktır. 

Önerdiği bu yenilikler ile Devlet personeline günün şartlan karşısında daha geniş imkânları sağlayıcı ve 
ferahlatıcı hükümler getiren işbu tasarı, Komisyonumuzca, kamu personeli ve dolayısıyle kamu kuruluşla
rının yararına görülerek benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 484) 
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Devlet Memurları Kanunu genel esprisi ve benimsediği temel ilke, raporumuzun girişinde de kısaca de
ğindiğimiz üzere kamu personelinin her an kendisini geliştirecek imkânlar araması ve hizmet sahasında uz
manlaşması için - üst öğrenim - , - master - ve - doktora - çab sınai arı ile daha yeterli bir hale gelebilmeleri 
keyfiyetidir. İşbu tasarının birinci çerçeve maddesi metninde yer alıp Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
maddesinde değişikliği öngören (12-d) bend, «memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi 
bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaş
tıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuri
yette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabiyle, ilâve 
edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Konuya bir örnekle açıklık getirilmek gerekir ise : 1950 yılında Devlet memurluğuna başlayan iki memur
dan biri - lise mezunu - diğeri ise - üniversite mezunu - dur. Lise mezunu olarak memuriyete giren, memu
riyet süresinde ve 1965 senesinde üniversiteyi bitirmiş ve geride bıraktığı 15 yıllık memuriyet hizmetinin her 
başarılı yılı bir kademe ve her üç yılı da bir derece olmak, üzere (lise mezunlarının başlangıç derecesi olan 
- 13/3 - esas alınarak) - 8/2 - dereceye ulaşmıştır. Üniversite mezunu olarak memuriyete giren ise geride bı
raktığı 15 yıllık memuriyet hizmetinin her başarılı yılı bir kademe ve her üç yılı da bir derece olmak üzere 
(üniversite mezunlarının başlangıç derecesi olan - 9/1 - esas alınarak) - 5/3 - dereceye ulaşmıştır. İşte bu hü
küm uyarınca, memur iken üniversiteyi bitiren memurun memuriyetinin tümü üniversite başlangıç derecesin
den - 9/1 - den değerlendirilecek ve değerlendirme sonunda ulaşılan derece - 5/3 - derecesini hiç bir halde ge
çemeyecek ve geride kalan 25 yıllık başarılı hizmet sürelerinin her yılı bir - kademe - ve her üç yılı da bir 
- derece - ilerlemesi olarak değerlendirilmesi sonucu her iki memurun 1975 senesinde geldikleri derece - 1 nci -
derecenin ilk kademesi olacak ve lise mezunu olarak memuriyete başlayan ve memur iken üniversiteyi bitiren 
hiç bir halde, üniversite mezunu olarak memuriyete başlayanı geçemeyecektir. 

Nitekim, bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisince oluşturulması sırasında geçirilen gelişim süresin
de, hizmet süresinin değerlendirilmesi yolunda, önce yıllık kademe ilerlemesi esası önerilmiş bilâhara daha 
ileri bir adım olarak hizmet süresinin - üçte ikisi - nin değerlendirilmesi esası getirilmiş ve nihayet - en ileri -
ve - adaletli - bir esas olarak ta, yukarıda değinilen ve - öğrenime - ilişkin temel ilke nedeni ile geçen hiz
metin tümünün başlangıç derecesine dönülerek açıklanan esaslar dahilinde değerlendirilmesi kabul edilerek, 
işaret olunan hüküm, tanzim ve tedvin olunmuştur. 

Tasarının müzakerelerinde Komisyonumuz, Ek Geçici, 2 nci madde değişikliği metninde yer alan ve genel 
olarak kendisinden sonra gelen fıkra metinlerinde belirtilen memuriyetlere atıfta bulunan (C) işaretli hükmün 
hiç bir halde ve hiç bir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği, Belediye Başkanlığı ve İllerin daimî 
komisyon üyeliği gibi seçimle gelen ve bu kanunda sadece aylıklarının tespiti nedeni ile isimleri geçen kişiler 
hakkında söz konusu olmayacağı ve bu kanunda yapılacak ilk değişiklik teklifinde bu maddî hatanın 
düzeltilmesinin gerektiği, Komisyonumuzca tespit ve temenni olunmuştur. 

Tasarı metninde, bugüne kadar yürürlükte olan kanunlarda gerek - emeklilik süresi - ve gerek - filî 
hizmet süresi - nin hesaplanmasında değerlendirilmeyen bazı hizmetlerin değerlendirilme kapsamına alın

ması gibi önemli ve ileri bir adım Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ancak, maddenin tedvininde 
esas alman Türkiye Kızılay Derneğinde geçen hizmetler, emsali olan ve Kızılay gibi kamu yararına dernek
lerden olan Türk Hava Kurumu ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna ait teşekküllerde geçen hizmetlerin 
de değerlendirilmeye esas alınmasını sağlayacak kanunî düzenlemelerin gerçekleştirilmesi de Komisyonumuzca 
tespit ve temenni olunmuştur. 

İL - Çerçeve 1 nci madde kapsamında bulunan 1, 4, 28, 33, 36, 41, 43, 45, 59, 61, 65, 66, 68, 71, 
73, 74, 76, 77, 83, 86, 87, 89, 92, 93, 99, 105, 129, 132, 141, 146, 147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197 
ve ek madde, 

Çerçeve 2 nci madde kapsamında bulunan ek geçici 2. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 41, 49, 
50 nci maddeleri, 

Madde 3, madde 4 ve 5 nci maddesi, 
Geçici madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu maddeleri, 
Madde 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler Komisyonumuzca Millet Meclisinden geldiği biçimde aynen kabul edil

miştir, 
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Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince işleme tabi tutulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulup. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Kâtip 
Yozgat 
S. Ergin 

Edirne 
M. Nafiz Ergendi 

Tabiî Üye 
(Söz hakkım saklıdır) 

S. Karaman 

Urfa 
/'. H. Balkıs 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Talû 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Yozgat 
V. Uyar 

Sözcü 
Kahraman. Maraş 

A. Karaküçük 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

_. Sivas 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Kangal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Münhal 

i>&<( 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 484) 





_ 6 — 
MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına 
ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde. Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 1, 41, 45, 61, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 89, 92, 99,105, 129,132, 141, 147, 
158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 225, 226, 227, 231, (1327 - 74 Ek - 2) maddeler aynen, 4, 28, 33, 36, 43, 
59, 68, 77, 83, 86, 87, 93, 146, (1327 - 71 Ek Madde) maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edümiştir. 

Kapsam : 

Madde 1. — Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İda
releri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan 
fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uy
gulanır. 

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. 
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mes

leklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensuptan ve Sayıştay savcı ve yar
dımcıları; üniversitelerin, İktisadî ve Ticarî İlimler akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
milerinin, Devlet Güzel Sanatlar akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün öğre
tim üye ve yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanat
kârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye kon-
servatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve staji-
yerleri; Spor - Toto Teşkilâtında çalışan personel, subay, assubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar özel 
kanunları hükümlerine tabidir. 

İstihdam şekilleri : 

Madde 4. — Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. 

A) Memur : 

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına 
göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur 
sayılır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda ^enel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, 
yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 

B) Sözleşmeli personel: 

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştiril
mesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zarurî ve istisnaî hallere münhasır olmak üzere bir meslek bilgisi
ne ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakan
lığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi 
sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik hizmetler sınıfında belirtilen görevler
de yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırlan Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihî belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarım değerlendirenlerin; 

mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdammın gerekli olmadığı 
yerlerde avukatların, bu kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde, kadrolu istih
damın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman ta-
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına 
ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

biplerin; Adlî Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarlan sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul 
Belediyesi Konservatuvan sanatçılarının; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış ku
ruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. 

C) Geçici personel, : 

Bir yddan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının gö
rüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde 
sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

D) işçiler : 

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 

Madde 28. — Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarım gerektirecek 
bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticarî mümessil veya ticari vekil 
veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurum
ların iştiraklerinde kurumlanın temsilen alacakları görevler hariç). 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandık
larının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklama
nın dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur oîan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 
15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Kadroların tespiti : 

Madde 33. — Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla banlara bağlı diiner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, 

kefalet sandıklan ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen 
hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Millî Güven
liğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlann ku rdu ran birliklerin kadrolan yetkili organlarınca hazırlana
rak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadrolann kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı 
usule tabidir. 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu Kanuna tabi kurumlarda çal ştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 

I. — GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla 

tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genci İdare Hizmetleri sınıfım teşkil eder. 
II. — TEKNİK HİZMETLER SINIFI : 
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i hüküm

lere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, 
kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareke araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve 
benzeri ile teknik öğretmen okuilanndan mezun olup da, öğretmenine mesleği dışında teknik hizmetlerde ça-
hşanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1 9 6 9 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

Madde 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en 
az orta derecede meslekî tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

III. — SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, 

eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, 
tıp teknologu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mü
hendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, ec
zacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık 
savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. 

> IV. — EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmen

leri kapsar. 

V. — AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumları

nı yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memu îarı kapsar. 

VI. — DİN HİZMETLERİ SINIFI : 
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî görev yapan 

memurları kapsar. 

VII. — EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis mü

fettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları 
kapsar. 

VIII. — YARDIMCI FIİZMETLER SINIFI : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiple

rini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya 
basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve has
tanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koru
ma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine 
göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlar
dan 4 ncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dış^da kalanları kapsar. 

IX. — MÜLKÎ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kurulu

şunda çalışanları ve maiyet memurlarım kapsar. 

X. — MİLLÎ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, Millî İstihbarat Teşkilâtı kadrolannda veya bu teşkilât emrinde çalıştırılanlardan özel kanunla

rında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. 
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ORTAK HÜKÜMLER 

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeleri aşağıda göste
rilmiştir. 

Giriş Yükselinebilecek 

Öğrenim durumu Derece Kademe Derece Kademe 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 2 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi 
bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık 
meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî öğrenimi bi
tirenler 
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 

lii 
14 
14 
13 
13 
13 
12 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 

7 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

11 

10 

Son 

Son 

10 
10 
10 
9 
9 
9 

2 
2 
3 
1 
2 
3 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

î . — Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 

2. — Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar 
sıfatını aîmış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku
lu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, öğrenimle
rine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

3. — Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim! bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mi
mar, mimar sıfatım almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre 
tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

4. — Teknik hizmetler sınıfında görev almak şrr:ıyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeoîog, hidrolog, jeomor-
folog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı 
(Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, 
tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanhk Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen 
bilimleri ve teknik bilimler -Issanslyerler!, öğrenimlerine göre tespit ediîen giriş derece ve kademelerine bîr 
derece, 

5. — Dört yıl ve daha faz'a süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı 
ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) giriş derece ve kademelerine bir derece eklen
mek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hlzrıele alınırlar. 

6. — a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli 
okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, meslekî ve teknik öğre
tim okulları meslek, atelyc veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da Özel ka-
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nuniarm verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 nci derecenin birinci kademe
sinden hizmete alınırlar. 

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı 
her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, mes
lekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde aynca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 

7. — a) Kurumlarmca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanunî nitelik olarak şart koşulan kurs
ları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkmda bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak 
ve 3 kademeyi geçmemek şartıyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen gö evli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız 
oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yük
selmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen 
derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.) 

8. — a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden : 

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, 
Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece 

bir kademe, 
Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine 

bir derece, 
b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük 

muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş de
rece ve kademelerine bir derece, 

c) Meslekî öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine 
bir derece, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 
9. — Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi al

mış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilâve öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası 
alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında dok
tora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

«Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında 
doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.» 

10. — Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, di
ğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

11. — Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; bakanlık ve bağımsız genel müdür
lükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıla
rı, Maliye Bakanlığı merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman 
yardımcıları; Devlet Planlama Teşkilâtı uzman yardımcıları; Maiyet memurları; Dışişleri meslek memurları; Ma
liye Bakanlığı hesap uzman yardımcıları ve bankalar yeminli murakıplarının özel yeterlik sınavı yönetmelikleri
ne göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı, yeminli murakıp, 
kontrolör ve uzmanlığa, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçirilmesi şart koşu
lan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi 
uygulanır. 

12. — a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğ
renim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yıh olan ve 
kurumlarmca açılan meslekî kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan 
öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır. 
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b) Lise ve dengi okulları bitirdikten socra memurlukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen 
ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli meslekî hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları 
derece ve kademelere bir kademe ilâve ediîîr. 

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğ
renim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartıyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst 
öğrenimi bitirenler, ayın üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsalleri
nin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine 
memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabiyle 
ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. 

B) Öğrenim durumları itibanyle (A) bendinde gösterilen yükseiinebiîecek derece ve kademelerden farklı 
olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. — Lise ve lise dengi meslekî veya teknik öğretim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi 
eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre 
yapılacak Özel yükselme sınavlarında başarı gösterenîar 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

2. — (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 ncü derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

3. — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından : 
a) Polis memuru, malî polis eksperi, sivil memur (detektif), malî polis mütehassısları 5 nci derecenin son 

kademesine, 
b) Komiser muavini, komiser, emniyet müfettiş muavini, emniyet müfettişi, 4 ncü derecenin son kade

mesine, 
c) Başkomiser, sivil başmemur (Başdetekiif) 3 ncü derecenin son kademesine, 

d) Emniyet amiri 2 nci derecenin son kademesine, 
e) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilâtı mensupları, 1 nci derecenin son ka

demesine, 
Kadar yükselebilirler. 
C) 1. — Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 

mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra 
bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve 
bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü top
lamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece 
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

2. — Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışmda mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluk
tan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden me nurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen 
süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinle sözü edilen kuramlarda geçen süreleri ile 196 nci 
maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak 
olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4'ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürele
rin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıh için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlen
dirilir. 

3. — Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memot iyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak ser
best avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4'ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve her üç ydı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 
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4. — Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memur
luğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdik
leri sürenin 3/4'ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç 
yıh bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

5. — Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde memu
riyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve 
her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kaza
nılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 
derecenin son kademe aylığını geçemez. 

6. — Bu kanunun 4 ncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memu
riyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

7. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde 
çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere 
her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir iisî derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğ
renim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete g*:nş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu 
kanunun 68 nci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere ata
nabilirler. 68 nci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır. 

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendile
rine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede derece yük
selmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve 
kademedeki kanunî beldeme süresinde geçmiş sayılır. 

F) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Ya
sama Meclislerinde aslî ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilumum 
özlük haklanmn kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık divanlarına aittir. 

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT 
mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi Ye disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanıl
masının düzenlenmesi Başbakana aittir. 

Millî İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarla b;ı maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki de
rece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır. 

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya 
hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alâkalı öğrenim kurumu ile Millî Eğitim Bakanlığı
nın muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığa ile Devlet Personel Dairesinin mütalaası alınarak Bakanlar Kuru
lunca tespit olunur. 

Sınıflandırmada öğrenim unsuru : 

Madde 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunma
dığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görev
lerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak 
çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yük sek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okuî veya 
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öğrenim dallarım veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil 
bilmek gibi şartlar konulabilir. 

Göstergeler : 

Madde 43. — Bu Kanuna tabi kurumlanıl kadrolarında aylıklar hizmetin devlet için taşıdığı değere göre 
tespit edilir. 

En düşük gösterge 160 en yüksek gösterge 1 000'dir. 

Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıstırılamayacağı : 

Madde 45. — Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin gö
revinde çalıştırılamaz. 

6 ncı ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunma
ması hallerinde 36 ncı maddede öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak 
kaydıyle bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması caizdir. 

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve ka
zanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen 
kadrolar, ilgililer için kazanslmış hak teşkil etmez. 

İstisnaî memurluklar : 

Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin memurluklarına, 
Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliklerine, Başbakanlık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, Bakan
lıklar Basın ve Halkla ilişkiler müşavirliklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciliklere, 
dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek 
Kurulu üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtı memurluklarına, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekıeter Sekreterliğine bu kanunun atanma, smavlar, kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesine İlişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile me
mur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvannda görevlendirilecek 
Uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, atanma ve ilerlemelerinde de bu hü
kümler uygulanır. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer me
murluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan 
memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. 

İstisnaî memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri : 

Madde 61. — 60 ncı madde gereğince istisnaî memurluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sı
navlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Ancak istisnaî bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini ka
zanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yük
selmesine dair hükümleri uygulanır. 

(Şu kadar ki, Başbakanhk ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, 
daimî temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartıy-
Ie, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 nci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 484) 



— 21 -
Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

Madde 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

Madde 65. — Kurumlar 64 ncü maddede belirtilen şartlan haiz olan her sınıf ve derecedeki memurların 
kademe ilerlemesini, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ayda bir defa alınacak toplu onayla yapar
lar. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay mercii : 

Madde 66. — Derece yükselmelerinde onay mercii atamaya yetkili amirdir. 
Bakanlar Kurulu Karan veya ortak kararla atananlarda, görev değişikliği niceliğinde olmayan derece yük

selmeleri ve kademe ilerlemeleri ilgili bakanın onayı ile yapılır. 
Onay mercileri kademe ileriemeîerindeki onay yetkilerini devredebilirler. 

Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşa
ğıda bulunanların (45 nci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanıl
mış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri ve kademe ilerlemeleri için bu durumun 
devam ettiği sürece yakandaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur. 

Derece yükselmesinin şartları ve usulü : 

Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapabilmesi için bir üst dereceden boş kadronun bulunması gerek
lidir. 

Bundan başka derece yükselmesi yapılacak memurun: 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığını fiilen 1 yıl almış, 
b) Kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlarında belirtilen nitelikleri elde etmiş, 
c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte bulunduğunun kurumun değerlendirme kurul

ları tarafından saptanmış, 
d) «Yeterlik veya yarışma seçmesini» veya «Yeterlik veya yarışma sınavı»m kazanmış, 
Olnıasi şarttır. 
«Yeterlik veya yarışma seçmesi» ile «Yeterlik veya yarışma sınavı» nın genel esasları Devlet Personel Dairesi 

tarafından hazırlanacak bir genel yönetmelikle belirtilir. Kurumlar, bu genel yönetmelik esasları çerçevesinde özel 
yönetmelikler yapabilirler. 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, 
derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur ata
nabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun yüksek öğrenim görmüş olması, 3 ve 4 ncü de
recedeki görevlere atanabilmek için en az 7 yıl, 1 ve 2 nci derecedeki görevlere atanabilmek için ise en az 
10 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması 
ve atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. (Yasama orgam üyeliğinde, kanunla 
kurulan fonlarda ve muvazzaf askerlikte, yedek subaylıkta okul devresi dahil geçen süreler 7 ve 10 yıllık sürenin 
hesabında dikkate aknır.) 

Yukarıdaki fıkraya göre üst dereceye atananların, bu kadrolarda geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas ayhk de
recelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. Ancak, atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma ha
linde kazanılmış hak sayılmaz. 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

Madde 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme •• 

Madde 71. — Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri 
caizdir. Bu şekilde sımf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu kanunda veya kuruluş kanunla
rında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve girebilecekleri dereceler için açılacak sınav veya seçmeyi kazanmış 
bulunmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademeler ve 
bu kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflarındaki derecelerinde dikkate alınır. 

Kurumlar, memurlarım meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmet
leri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle 
atayabilirler. 

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden baş
lamış olup da sımf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece 
ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatdır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirme
leri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

Madde 73. — Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak 
yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince 
uygun bulunmasına bağlıdır. 

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri : 

Madde 74. — Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 
dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sı
nıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış 
hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak 
dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. 

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atan
maları caizdir. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere 
göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının 
kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) emeklilik yönünden 
eski derecelerinde değerlendirilir. 

13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu kanuna tabi 
kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aym Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına 
giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 nci madde ile 
tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine 
yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilâve edilir. 

Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi : 

Madde 76. — Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memur
ları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde 
aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka 
yerlerdeki kadrolara atanabilirler. 

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızm eski derecelerine tekrar atan
maları mümkündür. 
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20 nci Sayfadaki Madde 43'ün devamı. 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu bu mad
deye ekli aşağıdaki I nolu cetvelde gösterilmiştir. 

I. NO. LU CETVEL 

GÖSTERGE TABLOSU 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
275 
250 
230 
210 
185 
160 ' 

950 
795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 
280 
255 
235 
215 
190 
165 

975 
830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 
285 
260 
240 
220 
195 
170 

1 000 
865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 
290 
265 
245 
225 
200 
175 

900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 
295 
270 
250 
230 
205 
180 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 
300 
275 
255 
235 
210 
185 

Şu kadar ki; 
a) 36 ncı maddede yazılı Genel tdare Hizmetleri ve Millî İstihbarat hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 ncü 

derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem 
gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakamlarının 50, 100, 150 
veya 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergeler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Ve her yıl bütçe kanunları ile gösterilir. 

Bu şekilde tespit edilen göstergeler üzerinden aylık alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza ederler. 

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

b) 36 ncı maddede yazılı mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerin
de bulunanlara o kademelerin gösterge rakamına 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanların o 
kademenin gösterge rakamına 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin, gösterge 
rakamına 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılır. 

Bu sınıftan 36 ncı maddede yazdı diğer sınıflara geçenler hakkında yukarıdaki (a) bendi hükümleri uygu
lanır. 

e) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahiyet ve icaplarının gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu ka
rarı ile 100 ile 160 arasında gösterge tespit edilebilir. Ve bu şekilde ihdas edilen dereceler üzerinden bu Kanu
nun 33 - 36 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde kadro alınabilir. 

780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 
305 
280 
260 
240 
215 
190 

800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 
310 
285 
265 
245 
220 
195 

740 
630 
560 
470 
425 
380 
315 
290 
270 
250 
225 
200 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

Madde 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aykk derece ve kademeleri genel hükümlere 
göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının 
kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) emeklilik yö-
nUnden eski derecelerinde değerlendirilir. 

Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alına : 

Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile görev 
alacak memurlara ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 yıla kadar maaşsız izin verilebilir. 
Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile en çok 3 yıl daha uzatılabilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya 
uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı kanunun 31 nci maddesi 
hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. 

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu kanunun smav veya seçme ile ilgili hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin 
her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulun
duğu takdirde değerlendirilir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan terhislerini 
müteakip tekrar memuriyete girmek isteyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya öncelikle atanır
lar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle 
değerlendirilir, Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işga! ettikleri kadroda kazandıklar! kademe 
ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri iie askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü daire
sinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 

Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şanları : 

Madde 86. — Memurların kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaş
tırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan 
veya açıktan vekil atanabilir. 

Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır. 
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, vete

rinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir. 
Aym kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar d >layısıyle atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 ay

dan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliği
ne atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı 
ödenir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hay
van sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa et
mek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekâlet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. 

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz 
olarak vekâleten gördürülebilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda, malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması ha
linde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama 
yapılabilir. 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

Madde 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 83. — MiHet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 86. — Millet Meclisi metninin 86 nci : :ad;ksi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İkinci görev yasağı : 

Madde 87. — Memurlara; 
a) Bu kanuna tabi kurumlarda, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile sermayecinin ya

rısından fazlası Devlete ait bankalarda, 
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, 
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yansından fazlasına 

katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, 
İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. 
Ancak, bu kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve 

bilirkişilere takdir olunan ti Genel Meclis ve ti Daimî Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve aslî 
görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Aka
demiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme idaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları ta
rafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca 
gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

Ders görevi : 

Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları île Üniversite ve Akademi (Askerî Akademi
ler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim 
üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacak
lara ücret ile ek ders görevi verilebilir. 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Ba
kanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

Madde 92. — Memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıl
dıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyle ayrıldıkları tarihte almakta ol
dukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerde 
uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Memur veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya yasama organı üyesi 
iken emekli olanlardan tekrar seçilemeyenler veya Seçim Kanunu gereği istifa edip yasama organı üyeîeğine 
seçilemeyenler, yasama görevi sona erenler ile dışardan atanmış bakanlardan tekrar memurluğa dönmek iste
yenler, bu maddenin altıncı fıkrası hükmüne göre iktisabettikleri memuriyet derecesindeki açık kadrolara ata
nırlar. Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde rızalarıyie daha aşağı dere
celerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına eşit dereceden bir kadronun boşalma
sı halinde bu yerlere atanma hakları saklıdır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı şartlara göre atamaları yapılamayanlara açık maaşları tam olarak ödenmeye de
vam olunur. Bunların açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emekliliklerine tam olarak sayılır. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen sınav veya 
seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bu
lunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı iîe, bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atana
bilirler. 

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 
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Madde 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 92. — Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

Madde 93. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı kanunun 
104 ncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri 
taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyle ye
niden memurluğa alınabilirler. 

Emekli iken yasama organı üyeliğine seçilenler ile yasama organı üyesi iken emekli olanlardan isteyenler 
emekliliklerinden vazgeçmek şartı ile bu kanun hükürilerine göre tekrar memurluğa girenlere tanınan haklara 
sahip olurlar. 

Çalışma saatleri : 

Madde 99. — Memurların haftalık çalışma süre ii genel olarak 40 saattir. 
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya öz i kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetme

liklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate ahnmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit oluna
bilir. 

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazar
dan başka günler olarak tespit edebilir. 

Hastalık izni : 

Madde 105. — Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve 
özlük haklarına dokunulmaksîzın aşağıdaki esaslar driresinde izin yerilir : 

A) Beş yıla kadar (Beş yıl dahil) hizmeti olanlara üç aya kadar, 
B) Beş yıldan on yıla kadar (10 yıl dahi!) hizmcJ olanlara altı aya kadar, 
C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara onikl aja kadar, 
Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananla

ra onsekiz aya kadar, 
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resini sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin 

izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hüküm
leri uygulanır. Bunlarda*? gerekli sağlık şartlarını yer.idcn kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edi
lenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski sın.f ve derecelerine öncelikle atanırlar. 

Görevleri şuasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan me
murlar, hizmet süreleri ne olursa olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

Sıhhî izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede saydan kurumlarda emekli keseneği veya si
gorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun hakkı : 

Madde 129. — Memurluktan çıkarma cezası vermeye yetkili ve memurun bağlı bulunduğu yüksek di
siplin kurulu, bu ceza hakkında bir karar vermek üzere, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve 
her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi nîmaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabe-
ten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyasını ve soruşturma evrakım inceleme, 
tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyle savunma yapma hakkına sahiptir. 

Uygulama : 

Madde 132. — Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır. 
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Madde 93. — Millet Meclisi metninin 93 hcü rıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 105. — Millet Meclisi metninin 105 nci rıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 129. — Millet Meclisi metninin 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 132. — Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü : 

Madde 141. — Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tu
tuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanu
nun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 

143 ncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri 
kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin 
derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu de
recede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir, 

Kapsam : 

Madde 146. — Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, 
ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartlan bakımından bu kanundaki hükümlere, aynı 
maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağ
lanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında 
fiilen görevlendirilecekler hariç.) 

Ancak, 2 . 1 . 1961 tarih ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 30 . 1 . 1957 tarih ve 6893 sayılı Kanunun 
ek 5 nci maddesinin birinci ve ikinci paragraftan, 19 . 7 . 1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanununun 161 nci 
maddesi, 4358 saydı Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 
7 . 1 . 1955 tarihli've 6448 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesi ve 10 . 2 . 1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet 
Davalarını intaç eden avukat vesaireye verilecek ücreti vekalet hakkındaki Kanun ile Katma Bütçeli Kurum
ların, İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat vesaireye ve
rilecek vekâlet ücretine ilişkin sair kanunlar hükümleri sakhdır. Şu kadar ki, ödenecek vekâlet ücretinin yıllık 
tutan, birinci derecenin ilk kademe aylığının yıllık tutarının % 30 unu geçemez. 

Bu Kanun gereğince ödenecek asgari aylık tatarı, bulunulan yerde tş Kanunu gereğince işçiler için tespit 
olunan asgari ücretin aylık tutarından aşağı olamaz. Ödenecek aylık tutarının asgari ücret aylık tutanndan az 
olmasî halinde aradaki fark memurun özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin, tazminat olarak ödenir, 

Deyimler : 

.Madde 147. — Bu kanunda geçen ; 
A) Aylık : Bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya 

dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, 
B) Sözleşmeli ücreti: 4 ncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 
C) Gündelik: 4 ncü maddenin (C) ve (D) bendleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 
Ç) Ödül : Kanunun 123 ncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı, 

D) Temsil giderleri : Belirli yetki ve sorumluluk makamlannı işgal eden memurlara temsilî mahiyette ve 
görevleri icabı olarak yaptıklan gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat 
için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı, 

E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlan ile okul, 
kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan 
öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı, 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu Kanunun 178 nci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal 
çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı, 

G) a) İş güçlüğü zammı : Niteliği ve çalışma şartlan bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen 
parayı, 
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Madde 141. — Millet Meclisi metninin 141 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 146. — Millet Meclisi metninin 146 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 147. — Millet Meclisi metninin 147 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) İş riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, 
c) Eleman teminindeki güçlük zammı : Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam 

edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı, 
d) Malî sorumluluk tazminatı, Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından 

sorumlu veznedarlara ödenen parayı, 
İfade eder. 

Adayların aylıkları : 

Madde 158. — Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar, bu kanunun 54 ncü maddesindeki 
esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. 

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri : 

Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylık
ta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. 

Aylığın ödeme zamanı : 

Madde 164. — Memurlara aylıkları her ayısı başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde 
o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabiyle hafta 
veya ay sonlarında ödenir. 

Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler: 

Madde 175. — Jiir göreve vekaleten atanan memurlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci 
kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede 
yazılı asgarî ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir 
yerdeki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

88 nci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara bu görevlerinin karşılığı olarak ödenecek aylık veya 
ücret tutarı, ikinci göreve ait kadro derecesinin ilk kademe aylığını ve her halükârda birinci derecenin ilk kade
me aylığının tamamım geçemez. 

Açıktan vekil olarak atananlar, bu kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar. 

Fazla çalışma ücreti : 

Madde 178. — 99 ve 100 ncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında 
fazla çalışılması ve aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde fazla çalışma, ücretle karşılanır : 

a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulunması, 

b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili salgın hastalıklar, arızalar ile tabiî afetler gibi olağanüstü hallerin olu
şu (Bu hallerin devamı süresince), 

c) İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saat
leri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, 

d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışılması, 
Fazla çalışmanın uygulama esasları Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak 

bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Madde 158. — Millet Meclisi metninin 158 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Madde 159. — Millet Meclisi metninin 159 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 164. — Millet Meclisi metninin 164 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 175. — Millet Meclisi metninin 175 nci saaddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 178. — Millet Meclisi metninin 178 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Her kurum için yıllık fazla çalışma saati toplamı ile saat basma ödenecek ücretler kurumlar itibariyle Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma ücreti ödenemez. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan ta- . 

rafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları : 

Madde 180. — Sürekli görevle yurt dışına .atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten 
itibaren; sürekli görevle yurt dışma gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında gö
rev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışmda başka bir göreve atananla
rın aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esasla
ra göre ödenir. 

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama 
emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir. 

Ödeme usulü ve mahrumiyeti yeri derecesi : 

Madde 196. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman, hangi hallerde ve görevlerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek kakkımn kaybolacağı hususlan ile ödeme usulü, şekil ve şartlan, 
mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit edilen bu derecelere girecek yerler Devlet Personel Dairesinin 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Miktarı : 

Madde 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği, 196 ncı madde uyarınca tespit olunan derecelere göre Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin ortak teklifine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Zam ve Tazminatlar : 

Ek madde. — Niteliği ve çalışma şartlan bakımından güç olan işlerde çalışanlara işgüçlüğü zammı, 
Hayat ve sağlık için tehlike arz edeîi hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, 
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer gö

revlilere malî sorumluluk tazminatı, 

Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temi-
mininde güçlük zammı, ödenir. 

Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, 
ödeme usul ve esaslan, ilgili kuramlann yazılı isteği üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığın
ca bütün kurumlan kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak feere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Ka
ran ile yürürlüğe konulur. 

Mecburî hizmet ; 

Madde 224. — İlgili Bakanlığın isteği. Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının tek
lifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dallan dışında kalan ku
rum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan, 

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar, 
b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (tatiller dahil) 

öğrenim sürelerinin iki katı kadar, 
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Madde 180. — Millet Meclisi metninin 180 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 196. — Millet Meclisi metninin 196 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 197, — Millet Meclisi metninin 197 nci £ addesi aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde — Millet Meclisi metninin ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 224. — Miliet Meclisi metninin 224 ncü r addesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mecburî hizmetle yükümlüdürler. 
Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerim artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen memur

lara da yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, mecburî hizmet yüklenir. 
Mecburî hizmet yükümlülüğünün 13 .12 .1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin a, b, d 

fıkralan kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar, yanşma 
sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar. 

Mecburî hizmetle ilgili yükümlülükler : 

Madde 225. — Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitimin
den itibaren en çok iki ay içinde kurumlanna başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan; 
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburî hizmet yükümlü

lükleri kalkar. Mecburî hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin 
karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan 
zararı tazminle yükümlüdürler. 

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak 
üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasıyle ödemek zorundadırlar. 

c) Atanıp da yükümlü bulunduktan mecburî hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluk
tan çıkarılmış olanlar mecburî hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutan yüzde elli fazlasıyle ödemek 
zorundadırlar. 

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanı
larak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburî hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir. 

e) ilk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı 
öğrencüerin mecburî hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Millî Eği
tim Bakanlığı bunlann mecburî hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumlann, ih
tiyacı ölüp olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmî Gazetede ilân edilmek suretiyle tespit olunur. 

Askerlikte geçen süre mecburî hizmetten sayılmaz. 
Mecburi hizmetini yapmakta iken Yasama Organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir. 

Danışma Kurulları : 

Madde 226. — Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danış
ma Kurulları kurulur. 

Bu kurullar : 
A) Yüksek Danışma Kurulu, 
B) Kurum Danışma Kurulu, 
Olmak üzere iki tiptir. 
Yüksek Damşma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişarî mütalaa vermek üzere 

merkezî bir teşekkül olarak kurulur. 
Kurum danışma kurulu, kumm personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişarî mütalaa vermek üzere 

her kurumda kurulur. 
Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir. 

Yüksek Damşma Kurulu : 

Madde 227. — Kamu personeli yönetimi ile ilgili könuîarda isîi^arî mütalaa vermek üzere kurulacak 
Yüksek Damşma Kurulunun idare temsilcileri şunlardır, 
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Madde 225. — Millet Meclisi metninin 225 ncî maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 226. — Millet Meclisi metninin 226 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 227. — Millet Meclisi metninin 227 ncî maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, iki 
Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, iki Kamu İktisadî Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta - Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü, 

b) Devlet Personel Dairesi Başkam ve Heyet Üyeleri, 
c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya Doçent) 
d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Korulu Başkanlıklarınca kendi kuruluşları içinden 

görevlendirilecek birer temsilci. 
Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluşların 

yetkili organlarınca ve 231 nci maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde seçilir. 
Bu kurul, Devlet Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Dairesi Baş

kanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır. 

Danışma Kurulları ile ilgili yönetmelik : 

Madde 231. — Yüksek Danışma Kurulunun persoacî ttrasîîcik-rinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma 
usul ve esasları Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsilcilerinin 
nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir. 

Geçici süreli görevlendirme şartları : 

EK MADDE 2. — Geçici süreli görevlendirme yoluyle başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşa
ğıdaki esaslar uygulanır. 

a) Ek madde î 'e göre görevlendirilen memur, hem kendi smıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak 
«örevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu 
kadronun diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirilme memurun muvafakati ile o'ur ve iki yılı geçmez. 
d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında 

uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır. 
e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müş

terek karanyle yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil vesair hu
suslar yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 2. — 657 Saydı Kanuna 1327 Sayılı Kanun ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun Hük
münde Kararnameler ile eklenen Ek Geçici Maddelerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddelerin yürürlükten kaldı
rılması ile 6, 8, 9, 17, 20, 30, 50 nci maddeler aynen, Ek Geçici 2, 3, 4,10,15,18, 21, 28, 41,49 ncu maddeler aşağı
daki şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve Ek Geçici 5 nci madde kanun metninden çıkanlmıştır. 

Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 1 . 3 .1970 tarihi ile 30 .11 .197G tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle 
intibakı yapılmış olanlar ile 30 . 11 . İ97ö'den 1 . 3 . i 975 tarihine kadar oîan sürede göreve alınanlardan bu madde 
gereğince değerlendirmeye esas alman, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere 
intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1 .3 .1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 nci maddede tes
pit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır. 

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 ıc i maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlen
dirilir. 
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Madde 231. — Millet Meclisi metninin 231 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci raaddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇÎCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir. 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, İllerin daimi komisyon üyeliğinde, 
b) Subay, askerî memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onba

şı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda, 
c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek 

subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 ncü madde hükümleri saklıdır.) 
d) özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazaî rüşt kararı alınmak sure

tiyle veya mecburî hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşın bitirilme
sinden önce bu görevlerde, 

e) Teknik hizmetler sınıfı, Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu 
sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 n d madde kapsamına girmeyen yerler
de, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü), 

f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul 
etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında, (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü), 

g) Serbest avukatlıkta, (12 yıh geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü) 
h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basm kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memur

luğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçir
dikleri sürenin 2/3'ü, 

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında aslî kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen 
hizmetlerinin tamamı, 

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geç
miş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek 
üzere 2/3'ü), 

D) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda 
gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir. 

a) Devlet lisan imtihanım vermek, 
b) Fevkalâde başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunîarıyîe tespit edilen nor

mal süreden erken terfi etmek, 
c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 593i sayılı kanunlardan veya benzer nitelikteki hüküm

leri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler, 

d) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce barem veya emeklüikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı: hal
de bu maddede gösterilmeyen süreler, 

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durum
ları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1 . 3 . 1975 tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara sözü edilen hü
kümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki sü
reler ayrıca eklenir. 

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz. 

a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızm ve ı-ör-
mal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen, 

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen, 
Hizmet süreleri, 
G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içimle veya yurt dışında geçirdikleri 

normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı, 
H) Aynı süre ve aym neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez. 
î) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alın

mak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yıh 
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için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur. 

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu 
Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili 
memurlar için kazanılmış haktır* 

1. — 30 . 11 . 1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce; 
a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları, 
b) T. € . Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye 

tabi kurumlar dışında sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylık
ta yapılan yükselmeler hariç) 

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme 
derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır. 

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri 
sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

Bunların 30 . 11 . 1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, inti
bak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığım geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

2. — Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 nci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olan
ların intibakı 1 nci fıkra hükümlerine göre yapıhr. 

Öğrenim durumları değişenlerin intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — 1.3.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı ya
pılmış olanlarla, 30 .11 .1970 tarihinden 1 .3 .1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değer
lendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 
36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişen
lerin derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarmca ve ek geçici 2 nci 
madde esaslarına göre yapıhr. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı ayni esaslara göre 
yeniden tespit olunur. 

İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar : 

EK GEÇİCÎ MADDE 4, — (Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre 
daha yüksek derece ve kademeden hizmete ahuma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kade
mesi olarak : 

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 nci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik 
Okulunun mülga Fen Memurluğu kısmından mezun olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tatbikat 
Okulu mezunları için 10 ncu derecenin 2 nci kademesi, 

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebim bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvamnı 
almış bulunanlar için 9 ncu derecenin birinci kademesi, 

c) 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri, 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlar için 3656 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesindeki giriş derecesinin birinci kademesi, 

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Gene! Müdürlüğü kadrolarında istihdam 
edilmekle beraber Millî Emniyet Teşkilâtında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul 
mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi, 

e) Ordudan ayrılmış subay, astsubay ve askerî memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş de
recesinin birinci kademesi, 

f) 633 saydı Kanunla müktesep haklan saklı Müftü, Müftü Yardımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 
1 nci kademesi, İmam - Hatip ve müezzinler için 14 ncü derecenin 3 ncü kademesi, 
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EK GEÇtCÎ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin ek geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇlCt MADDE 4. — Millet Meclisi metninin ek geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 1177 sayıh Kanun hükümlerine göre yüksek öğrenime 
intibak hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 10 ncu derecenin 2 nci kademesi, 

Alınır. 
h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde 

aynı maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrasındaki şartlar, 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, 
yerine getirilmiş sayılır. 

30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilk
okul mezunu olanlar gibi işlem yapılır. 

i) (a) ve (g) fıkrası şümulüne girenler 2 nci derecenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 ncü de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler, 

Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu : 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 86 ncı maddesinde be
lirtilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami görevlilerinin intibakı yapılmaz. Bunlara 31 . 5 . 1974 tarihinde iş
gal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fii
len yürüten vekile ödenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcdık mesleğinde, bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplan ile Sayıştay savcı ve 
yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulunduktan aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda, tekabül et
tiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin son fıkrasındaki 
geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerin tespiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sü
renin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş 
sayılır, 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sayıştay kanun
larına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci derecesinin son kademesi olan 1 000 
göstergesine intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayıların belli kat sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlann, Anayasa Mahkemesi 
raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının aylık ödemeleri; 
9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 
5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamma ilâve edilecek 150; 3, 2 
ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamın
dan sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayıh Kanun ile ek ve deği
şiklerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel 
kanunlan yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlanndaki hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, ba kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği gö

revler için 657 sayıh Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci maddedeki esaslar daire
sinde kadrolarım tespit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alı
nır. 
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EK GEÇİCt MADDE 6, 

EK GEÇİCİ MADDE 8. 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin ek geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 484) 

— Millet Meclisi metninin ek geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

— Millet Meclisi metninin ek geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu kuramlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve 
öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uy
gulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edflmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz-
önünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren tem
silcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır. 

Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri iîe gene! müdür muavinleri hakkında 657 sayılı 
KanuKun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalışanlar hak
kında 359 sayılı Kanunun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek öğrenim 

yapmış olanlar 8 nci derecenin ilk kademesinden işe bsşlarlar. 1 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, öğrenim du
rumlarına göre tespit olunan hizmette yükselebilme derecesinden aşağı olmamak üzere 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, bu kanuna 

tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve şartlara uygun olmak şartıyle yönetim kurulu tarafından bir yönet
melikle tespit edilir. 

d) Kurumun genel idare sınıfının 1, 2, 3, 4 ncü derecelerime dahil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin 
yönetim sorumluluğu ve taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kademe
lerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesinde yapılacak tespite kurumun yöne
tim kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde her ne se
beple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağma ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

f) 2 . 1 . 1964 tarihli 359 sayılı Kanunun değişik 41 nci maddesi hükümleri saklıdır. 
g) (a) fıkrasına giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve 

kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin, ilk 
ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine, yakardaki dereceler arasındaki süre kadar ilâve edi
lir. 

h) 30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle (a) fıkrasına göre intibakı yapılanlarla bu tarihten 1 . 3 . 1975 tarihi
ne kadar bu fıkra kapsamına alınanların intibakı bir defa da aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Öğrenim durumlarına göre (a) fıkrasındaki giriş dereceleri başlangıç alınmak ve 87 nci madde kapsamına 
giren kurumlarda 18 yaşın bitirilmesinden sonra geçen hizmetleri, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek-
subayhkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, 
Basın Kanununa göre basın kartına sahip olmak suretiyle fiilen gazetecilik yaptıktan sonra memurluğa girip 
meslekleri ile ilgili görevlerde istihdam edilenlerin bu hizmetlerinin 3/4'ü (oniki yılı geçmemek üzere) değer
lendirilir. 

Değerlendirmeye esas alman hizmetlerden ilkinde göreve başladıktan sonra öğrenim durumları (a) fıkra
sına göre daha ileri kademe veya yüksek dereceden hizmete alınma hakkım verecek şekilde değişenlerin, 
sonradan yaptıkları öğrenimlerin (görev dışında iken geçen süresi hariç) normal sürelerin her yılına bir kade
me, her üç yılına bir derece uygulanmak suretiyle ilâve edilir. Ancak; bu şekilde bulunacak derece ve kademe, 
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EK GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin ek geçici 10 ncu maddesi ayaea kabui edilmiştir. 
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intibakı yapılan memurun değerlendirilecek olan hizmet süresinden sonradan yaptığı öğrenimin (görev dışmda 
iken geçen süresi hariç) normal süresi kadar noksan hizmeti bulunan emsali memurun intibak edeceği dere
ce ve kademeden ileri olamaz. 

Ek geçici 2 veya 3 ncü maddeler uyarınca yapılan intibak ile bu maddeye göre yapılan intibaktan hangisi 
lehine ise o esas alınır. 

Yapılacak bu intibaklarda, yüksek öğrenim görmemiş olanlar hiçbir surette 3 ncü dereceyi geçemez. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik personelinin intibakı :' 

EK GEÇÎCÎ MADDE 15 . — Ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 
ncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakın
da bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 
87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılan sanatkâr, sanatkâr öğret
men, stajyer sanatkâr ve sanatkâr niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek su
baylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yede!: subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte ge
çen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç y:î İçin bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değer
lendirilir. 

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 ncü fıkrasında belirtilen sanat uygulatıcılarından yük
sek öğrenim görmüş olanlarla, 4 ncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yük
sek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin 
tespitinde 36 nci madde hükümleri uygulanır. 

1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu ta
rafından tespit edilen ücretler, ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları 
brüt aylık tutarlanndan az olduğu taktirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki 
fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık dere
ce ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarım ihlâl etmez. 

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkârlardan 4 yıllık yüksek öğrenim 
üstü öğrenim yapan sanatkârlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkârlarla, 3 ncü fıkrada belirlenen 
sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanîarla 4 ncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından 
lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yüksele
bilecekleri derecenin tespitinde 36 nci madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2. 3 ve 4 ncü maddeler hükümlerine 
göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır. 

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkârları: 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Genelkurmay Bsşkanîığı Mehteran Bölüğü sanatkârları hakksnda kendi özel 
kanunları yürürlüğe girinceye katlar aşs^daki hükümler uygulanış'. 

A) Sözü ediJcn sanatkârların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır. 
B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe İlerlemesine iHşk'";: hükümleri gözönünde bulundurulmak 

suretiyle; 
1) Stajyerler 10 rıcu derecenin İlk kademesinden i.'jc başlarlar ve bu derecenhı son kademesine, 
2) Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine, 
Kadar yükselebilirler. 
Bunların intibakları ek geçici 15 nci maddedeki hükümler dairesinde yapılır. 
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EK GEÇİCİ MADDE 15. — Millet Meclisi metninin ek geçici 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Millet Meclisi metninin ek geçici 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hü
kümler : 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanuna tabi kuramlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yap
tıkları iş doîayısıyle memur tanımına girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30 .11 .1970 tarihinde özel 
kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından üc:et alarak, bu kanunun 4 ncü maddesine göre sözleşmeli 
çalışanlardan intibakı yapılanlar ve sözleşmelerinde yapılı süreler 30.11.1970 tarihinden sonra sona erip de söz
leşmelerini yenilemiş bulunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geçmek isteyenlerin intibakı, ek 
geçici 2 ve 3 ncü maddeler hükümlerine göre yapılır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — 657 sayılı Kanunun değişik 190 u:cı maddesinde memur aylıklarından kesil
mesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kuruma kesenekleri 1.3.1970 tarihi esas almmak suretiyle ve Ma
liye Bakanlığınca tespit edilecek usule göre kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özel kanunu çıkıncaya kadar 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. Saymanlıklar her ayın keseneklerini ertesi ayın 15 
nci günü akşamına kadar T. C. Merkez Bankasına yatırmak veya göndermek zorundadırlar. 

Birinci fıkrada sözkonusu edilen özel kanun yürüklüğe girinceye kadar hakJarmda emeklilik hükümleri 
uygulananlar ile ölenlerin birikmiş olan kesenekleri aynen geri verilir. 

Bu şekilde keseneklerini geri almış olanlar çıkacak özel kanuna göre herhangi bir hak talep edemezler. 

Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 neü maddeler kapsamını giren personele, bu kanuna tabi memullara, ödenenler 
dışında ödeme yapılamayacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler : 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Ek geçici 7 ve 9 nen maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12. 13 
ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele bu kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir öde
me yapılamaz. Ancak, 440 sayıh Kanunun 30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır. 

178 nci maddenin, (1, 2, 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai Menine/,) hükmü, 
TRT'nîn haber ve program hizmetlerinde çalışan elcmr.nlarla Cumhuriyet Senatosu ve Mîllet Meclisi perso
neline uygulanmaz. 

Bu kanunun: İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve kenfarans üc
reti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malî sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, 
nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verileri kasa tazminatları) e!eman temininde güçlük zammı, 
avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle ilgili hükümleri 
birinci fıkrada yazılı personel hakkında dn uygulanr-, 

Ek geçici 12 nci ve 13 ncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 544!, 1309. 1310, 37 ve 69Î0 sa
yılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır. Dev :t Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkest
raları ve Devlet Konservaruvarlarında görevli sanatkâr ve sanatkâr yöneticiler ile. belediyelere bağlı tiyatro, 
opera ve orkestralarda görevli sanatkârların sahne ve sanatla ilgili çalrşmalarmda bütün hizmetlerin yürütülme
sinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz 

36 nci maddenin (A) bendiıvn 11 nci fıkrasında sayılan memnrlnk!arı öze! kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanarak alınış bulunanların durumlar,: 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — 36 nci maddeten (A) belidinin 1 i nci fikrasmda -^yv^n unvanları ve beledjys-
lerdeki teftiş heyetlerine dahil müfettiş unvanlarım süz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış ol
makla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak aîmsş bulunanların intibakları yapdırken, 
bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları, bu fıkrada gösterilen şekside almış oklukları kabul edilmek 
suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Bu kanunun ek geçici 9 ncu maddesinde yazdı kurumlardan özel kanunlar
la kurulmuş ve sermayesinin % 60'ından fazlası Hazineye aidolanlarm, mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alman genel müdürlük müfettiş yardımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet 
Personel Dairesince düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başarı göste-
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EK GEÇİCİ MADDE 18. — Mîllet Meclisi metnLiin ek geçici 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — Millet Meclisi metninin ek geçici 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Millet Meclisi metninin ek geçici 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metni ıin ek geçici 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metni ıin ek geçici 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 28. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. 
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rerek müfettişliğe atanmaları sırasmda, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine 
tanınan haklardan yararlanırlar. 

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 nci maddede belirtilen şartlarla almış olan
lar hakkında ek geçici 28 nci madde hükümleri uygulanır. 

İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem : 

EK GEÇİCt MADDE 41. — Personelinin intibakı bu kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 
1 . 3 . 1970 veya 1.3.1975 tarihlerinde yahut bu iki tarih arasında görevde bulunmamış olanların intibakı ya
pılmaz. 

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapıhr. 
A) 1 . 3 . 1 9 7 5 tarihinde; 
a) Askerlik görevini yapmakta olanlar, 
b) özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (Sadece Millî Eğitim Bakanlığı em

rinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle), 
c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olanlar, 
d) 4489 sayıh Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslar

arası bir kuruluşta görevli bulunanlar, 
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimî komisyon üyeliğinde 

bulunanlar, 
Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri 

derece ve kademe ile göreve alınabilirler. 
B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel 

kanunlarına veya T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar ewelce kazandıkları barem 
veya emeklilik dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim durumlarına göre 36 ncı madde ile tespit edilen yüksele
bilme derecesini geçmişse, 36 nej maddede tespit edilen yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre 
gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek kademe ile göreve alınabilirler. 

Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerin intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 49. — Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerden 30 . 11 . 1970 tarihinden önce 
yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete başlamış olanların 10 ve 11 nci derecelerdeki kanunî yükselme 
süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri ille ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri süreleri, 
30 . 11 . 1970 tarihindeki hukukî durumları esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, kanunî 
yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede intibak ettirildikleri kademede sayılmak suretiyle değerlen
dirilir. 

Bu suretle değerlendirilecek süreler;, hizmete girmeden önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hiz
met sırasında dört yıüık yüksek öğrenimlerini tamamlayanlarda dört yıh ve hizmet sırasında dört yıldan az 
süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlarda üç yılı geçemez. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan soma memuriyete girenlerin 3656 sayıh Kanunun 3 ncü maddesine 
göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok altı ayı, değerlendirmede, ayrıca nazara alınır. 

Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tamamım memuriyet dışında yapanlara iki yı
lın, memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3'ü kadar kıdem verilir. 

30 . 11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . 1975 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30 . 11 . 1970 
tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek su
retiyle değerlendirilir. 

Bu değerlendirmeden sonra kanunî bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır. 
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EK GEÇtCt MADDE 41. — Millet Meclisi metnirJn ek geçici 41 nti maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCt MADDE 49. — Millet Meclisi metni in ek geçici 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mület Meclisinin kabul ettiği melin 

Mesleğe 30 . 11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . 1975 tarihleri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki başarılı hiz
met süreleri 36 ncı maddenin (A) bendi ile öğrenim durumlarına göre tesbit olunacak derece ve kademeleri 
dikkate alınarak intibaklar yapılır. 

Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukarıdaki hükümler 
uygulanır. 

Ek geçici 40 ncı madde kapsamına, girenlerin intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 50. — Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 ncı madde kap
samına girenlerin intibakı, sözü edilen maddenin değerlendirilecek hizmet iie değerlendirme esasları da 
gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 ncü maddeler esasları dairesinde yapılır. 

Emeklilik keseneği ve karşılıklarına ait borçlan yeni intibaklarına göre lıcsabedilerek, tespit edilmiş bulu
nan borç buna göre düzeltilir ve söz konusu maddedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakan
lık eliyle Devlet Personel Dairesine bu dairenin bağlı bulunduğa Devlet Bakanlığı kanaîıylc başvururlar. Bu 
başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen «Devlet Memuru» deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kur-! 
dukları birlikler memurlarını da kapsar. 

MADDE 5. — Hangi kurumların Devlete verilmiş aslî ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 6 ay içiiüde Çalışma ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı temsilcilerinden oluşan ko
misyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile saptanır. 

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 ncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya işçi 
olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Maliye ba
kanlıkları ile Devlet Personel Dairesinin sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden 
oluşan komisyonca kesin olarak karar verilir. 

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır. 
Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danıştaya başvurabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması so
nunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sa
yılı Kanon Hükmünde Kararnamenin geçici 1 nci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapı
lan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine göre devam olunur. 1.3.1975 tarihine kadar yapılacak 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1.3.1975 tarihinden itibaren başlanır. 
Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimî kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki hüküm

lere göre işlem yapılır. 

Ihı kanuna göre yapılacak intibak esasları : 

GEÇİCİ MADDE 2, — Evvelce 1.3.1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar île bu tarihten son
ra göreve alınanların intibakı 1.3.1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzenlenir. 

Bu kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 
1.3.1975 tarihinden itibaren başlanacağı : 

GEÇİCİ MADDE 3, — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının öden
mesine devam olunur, 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

EK GEÇİCİ MADDE 50. — Millet Meclisi metninin ek geçici 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - - Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun 
görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısıyle, 1.3.1970 tarihinden 1.3.1975 ta
rihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Ayın süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygu
lanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez. 

Ancak, 1.3.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre he
saplanarak ödenir. 

Ayrıca, 12 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1.3.1975 tarihi arasmda yaş 
haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine 
göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiye
leri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 1.3.1975 tarihinde ödenir. 

1623 sayıh Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona erenlerin 
askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile ayhğa hak kazanma süresini dolduramamış olan
ların bu kanunun ek geçici 2 nel (C) bendinin (c) fikrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak 
sürelerinin eklenmesi suretiyle aykğa hak kazandıkları takdirde ilgüilerin müracaatı üzerine bu süreler borç
landırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma 
göre düzeltilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayıh Kanu
nun 71 nci maddesiyle getirilen ve 8 . 10 .1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişti
rilen Ek madde 1 . 3 . 1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görev
lerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1 . 7 . 1974'ten önce çı
karılacak kararname ile kararlaştırılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Mua
vini, sivil başmemur( dedektif), sivil memur (dedektif), malî polis mütehassısı, malî polis eksperi, polis ensti
tüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır. 

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırım*. 
Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkraların

daki başlangıç dereceleri nazara ahmr. 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu kanunun değişik 33 ncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkmcaya 
kadar, 1322 saydı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar Ue bütçe kanunları hükümlerine 
göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan değişiklikler geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 36 ncı maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya 
kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 nci 
derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — İntibak hatalarından doğan Devlet alacakları 6183 sayıh Amme alacaklarının tahsil 
usulü hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek madde
nin son fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen taz
minat ve zamların 1975 malî yıhna münhasır olmak kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa 
diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir. 

MADDE 6. — Halen Türkiye Kızılay'ında özel statüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta olan
lardan sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 
2/3'nün her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve 
kademe üzerinden atanmaları yapdabilir. (Bu şekilde değerlendirilecek süre 12 yıh geçemez.) 
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GEÇtCt MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 7. — Millet Meclisi metninin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 8. — Millet Meclisi metninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılan maddeler : 

MADDE 7. — 657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 229 ve 230 ncu maddeleri ile 22 . 8 . 1973 tarilıli ve 
7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 8. — Bu kanunun 59, 74, 77 nci maddeleri ve 68 nci maddesinin (B) bendi hükümleri yayıma 
tarihinde, diğer madde hükümleri ise 1 . 3 . 1975 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul etliği metin 

MADDE 7. — Millet Mecîisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Millet Meclisi metninin 8 nci nıad'esi aynen kabııi edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu mad "esi aynen kabul edilmiştir. 
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