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Birinc:i Oturum 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının madde

leri üzerinde bir süre görüşüldü. 
Birleşime saat 13,02 de ara verildi. 

ikiaei Oturum 
Emlâk Vergisi kanunu taisarısının madde

leri kabul olunarak tümü açık oya sunuldu :«se 
de, oyların ayrımı sonunda çoğunluk sağlana
madığı, oylamanın gelecek Birleşimde tekrarla
nacağı (bildirildi. 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

29 . 6 . 1970 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,40 da son-
verildi. 

Başkan 
Başkanvek&i 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Siirt 
Zeki Celiker 

*mmm 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

(KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (-Erzurum), Memduh Ekşi (Orfdu) 

BAŞKAN — Millet Meclisin&ı 115 nci Bir
leşenini açıyorum. 

Yüce Meclisin dana önce almış olduğu ka
rar uyarınca, aralıksız ve fasılasız toplantılar

dan bir tanesini daha yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; gerekli çoğunluğu
mun var, müzakereye başlıyoruz. 

I I - 'BAŞKANLIK DİVANININ 'GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 2/379 
esas numaralı kanun teklifinin komisyonlarına 
havalesine ve Ulaştırma Komisyonundan da üç 
üyenin komisyonlarına katılmasına dair tezke
resi (2/379, 3/301) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı ta
rafından verilmiş bir önerge var, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

27 . 6 . 1970 günlü kâğıtların 2/379 sıra 
numarasında kayıtlı olan Çorum Milletvekili 
Abdurrahman Güler'in telefon tesis vergisi tek

lifinin ilgini dolayısiyle, başkanı bulunduğum 
38 numaralı Geçici Komisyona havalesini ve bu 
Komisyonumuza Ulaştırma Komisyonundan üç 
üye ilâvesi suretiyle teklifin Geçici Komisyonu
muzda görüşülmesinin teminini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Hasan Dimıçer 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

— 318 — 
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III - GÖRÜŞ 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Milletve
kili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım 
hükümleıHnin kaldırılması hakkında kanun tekli
fi ve Bütçe Plân Komisyonu raporu (1/331, 
2/279) (S. Sayısı : 200) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; mah
sus gündem gereğince bugünkü birleşimde uzun 
zamandan beri Mecliste görüşülmesi beklenen 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücretle
rine dair kanun tasarısı ve Ankara Milletvekili 
Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 14 . 7 . 1965 
gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümle
rinin kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Plân Komisyonu raporu üzerinde müzake
reye bağlıyacağız. Müzakerenin, bilhassa tek
nik ve sistematik bir veçhe arz eden bu kanun 
üzerinde, her yönü ile olumlu ve yararlı geçme
sini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi raporda 
mündemiçtir, öncelikle görüşülmesi hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 

Rapor, bütün arkadaşlarımıza çok önceden 
dağıtılmış bulunmaktadır. Raporun okutulması
na lüzum var mı efendim?.. («Yok» sesleri.) Lü
zum yok, diyorsunuz. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde şu ana kadar söz istemiş bu
lunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. C. H. 

(1) 200 S. Sayılı basmayazı tutanağın somun
dadır. 

LEN İŞLER 

P. Grupu adına Sayın Sakıp Hiçerimez ve Sayın 
Kemal Demir; 

Şahısları adına söz istemiş olan arkadaşlarım, 
Sayın Ahmet Güner, Sayın Ai Rıza Uzuner, Sa
yın Şinasi özdenoğlu, Sayın ibrahim öztürk, Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Ahmet Şener, Sa
yın Salih Aygün, Sayın Âdil Turan, Sayın Tur
han özgüner, Sayın Hasan Çetinkaya, Sayın 
Hayrettin Hanağası, Sayın Mehmet Aytuğ, Sa
yın Enver Akova, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın 
Mehmet Ali Oksal, Sayın Sami Arslan, Sayın Ah
met Karaaslan, Sayın Abdülkadir özmen, Sayın 
Yavuz Acar, Sayın Hilmi İşgüzar, Saym İhsan 
Kabadayı. 

Biraz evvel arz ettiğim temenniyat muvace
hesinde kanunun gerek tümü, gerek üzerinde 
değişiklik önergesi verilen maddelerinin olumlu 
ve ölçülü, teknik seviyede geçmesini temenni 
ederim. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Sakıp Hiçeri
mez, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET SAKIP 
HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri, 

Devlet kavramının, insanların toplumsal ya
şantısına girdiği andan itibaren, kamu hizmet
lerinin görülmesi ve yürütülmesi gibi ağır bir 
sorumluluğu yüklenen kamu personelinin vaz
geçilmezliği tartışmasız kabul edilmiştir. 

Devlet ile halk arasındaki ilişkilerin kusur
suz yürütülmesi ve halka dönük, güleryüzlü bir 
Devlet yönetiminin gerçekleşmesi, kamu hizmet
lerinin kaliteli, verimli, çabuk ve ucuz görülme
si ile mümkündür. 

Bunu gerçekleştirecek olan kamu personeli
nin, yani memur ve hizmetlilerin ise, idari, eko
nomik ve sosyal alanlarda gerekli teminatlara 
sahibolmaları lâzımdır. Aksi halde; 

idari yönden : 

îş güvenliğinden, yer güvenliğinden, görev 
güvenliğinden ve ücret güvenliğinden yoksun 
bir kamu görevlisinden beklenen hizmet, poli
tik baskıların da etkisi ile, halkın tasvibine maz-
har olmıyacak çatıkkaşlı, kırtasiyeciliğe yatkın, 
ve «bugün git, yarın gel» anlayışı içinde geli
şir. Böylesine bir gelişmenin, halk, memur, Dev-
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let ilişkilerinin bozulmasına ve Devletin zarfa 
uğramasına sebebolacağı aşikârdır. 

Ekonomik yönden : 
Almakta olduğu, aylık veya ücretin yeter

sizliği sebebi ile çalıştığı işyerinde dahi tencere-
sindeki aşını, bakkala, kasaba, manava olan 
borcunu, ev kirasını, çocuğunun okul ihtiyacını, 
giyecek ve yakacağını düşünmek zorunda kalan 
bir kamu personelinden kaliteli, çabuk ve ve
rimli iş beklemek hayal olmaktan ileri gidemez. 

Sosyal yönden : 
Çevresindeki insanların günlük yaşantıları

nın özentisi içinde bulunan ve gördüğü hizmetin 
yetki ve sorumluluğu ile orantılı bir ücretten 
yoksun bulunan bir memurun, içinden çıktığı 
halkına karşı güleryüzlü olmasına da imkân 
yoktur, 

Bugün Türkiye'de kamu personeli, yani 
Türk memur ve hizmetlisi böylesine idari, eko
nomik ve sosyal yaşantının ezikliği içindedir. 
Hükümetlerin almış oldukları palyatif tedbirler, 
kısa bir süre sonra değerini kaybetmiş, en gü-
zel diye adlandırılan nice kanun, çağ dışı bir 
anlam taşıyarak yerini bir başka palyatif ted
bire terk etmiştir. Bunun içindir ki, Türk me
mur ve hizmetlisi yıllardır, Anayasanın emret
tiği insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış dü
zeyine erişebileceği ortamı yaratacak, reformist 
bir personel kanunu beklemektedir. 

Bu isteğin ve yukarda izahına çalıştığımız, 
gerçeklerin bütün ayrıntıları ile ortaya çıkışı 
da pek yeni değildir. Çağımızın şartlarına uy
gun, gelecek günlerin koşullarına yönelmiş, de
vamlılık arz eden ve özellikle politik görüşler
den arınmış personel kanunlarının hazırlanması 
görevi daha 1960 larda çıkarılan 160 sayılı Ka
nunla Devlet Personel Dairesine bırakılmış ve 
böylece Türk kamu hayatında köklü yenilikle
rin getirilmesi öngörülmüştür. 

Kuruluşunu ve araştırmalarını tamamlıyan 
Devlet Personel Dairesi geç de olsa, 1965 yılın
da kanunlaşan ve bugün tadili ile meşgul ola
cağımız 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 
kamu hayatımıza hediye etmiştir. 

Ancak, bu kanun, münakaşasına girmek is
temediğimiz türlü nedenlerle, uygulama alanına 
sokulmıyarak, çıkarılış tarihi olan 14 . 7 .1965 
tarihinden bugüne kadar ertelenegelmiştir. Ka
nun, bir taraftan ertelenedursun, Devlet Perso

nel Dairesi çalışmalarını devam ettirerek, 657 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve 
daha ileri bir kanun teklifini 8 . 3 . 1968 tari
hinde Demirel Hükümetine sunmuştur; fakat 
bu değişiklik de her nedense Demirel Hükümeti 
tarafından itibar görmemiş ve 1970 Mayısına 
kadar Yüce Meclise sevk edilmemiştir. 

657 sayılı Kanun üzerindeki çalışmalar bu 
şekilde devam ederken, feodal bir devlet görü
şünün çok üstüne çıkmış bulunan Türk memur 
ve hizmetlisi demokrasiye olan bağlılığı, şaş
maz halkçı görüşüyle, reformist personel ka
nunlarının biran önce yürürlüğe konması için, 
kamu oyunu da yanlarına alarak sesini hissedi-
lebilir şekilde yükseltmiştir. Türk kamu perso
neli, Sayın Süleyman Demirel'e «sözüm senet
tir» şeklinde ifadelendirmiş olduğu taahhüdünü 
hatırlatarak yer yer Anayasa ve kanunlar için
de vakur direnişlere başlamıştır. 

Bu taahhüdün yerine getirilmemesi nedeni 
ile, kamu düzeninde ciddî bir bozukluk, 
önemi küçümsenmiyecek bir bunalım ve hise-
dilir bir huzursuzluk, bütün oiayların üstün
de yer alıyordu, İşte bu sırada 57 C. H. P. li 
arkadaşımızla birlikte hazırlamış bulundu
ğumuz ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunu yürürlüğe koyacak ve reformist yönle
rini daha ileri noktalara ulaştıracak olan Per
sonel Reformu teklifimizi 11 . 2 . 1970 tarihin
de Meclis Başkanlığına sunduk. 

iBu olayların etkisi altında Personel Ka
nununun çıkarılması zorunluğu ile karşı 
karşıya kalan Sayın Demirel 8 . 3 . 1968 ta
rihinde kendisine sunulan ve Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanan kanun teklifini, 
Maliye Bakanlığına, daha değişik bir açıdan 
kaleme alınması isteği ile havale etmiş; ca-
sarınm Bütçe ve Plân Komisyonununda müza
keresi sırasında da işaret ettiğimiz gibi, Ma
liye Bakanlığı uzmanları da ellerine geçir
dikleri, Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanan kanun teklifini malî yönden ince
leme yerine, köklü değişikliklere uğratarak, 
reform yönünden bir hayli zedelenmiş, hattâ 
yer yer Anayasa ile çelişir hale getirmiştir. 

lözelilkle emeklilik ve terfi yönünden tasarı
da görülen, noksanlıklar intibak hükümlerinde 
kendisini hemen göstermiş, fakat Plân ve 
'Bütçe Komisyonu üyelerinin haklı tepkisi kar-
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şismda büyük ölçüde düzeltilmiştir. Buna rağ
men elimizdeki tasarı yaklaşık olarak 200 
bine yakın kamu personelini mağdur edecek şe
kilde huzurunuza getirilmiştir. 

ıSayın arkadaşlarım, kanunlaşmasını bü
yük bir içtenlikle zorunlu gördüğümüz bu 
tasarının müzakeresi sırasında daima teknik 
seviyede kalmaya gayret ederek, daha çok 
kimseyi memnun eden, daha reformist bir hal 
almış, haksızlıkları büyük ölçüde ortadan 
kaldıran ve Anayasa ile çelişmiyen bir kanu
nun Meclisten çıkarılması hedefimiz olacaktır. 
Bu maksatla, yardımcı oluruz ümidi ile eli
mizdeki Hükümet tasarısını eliştirmeden önce, 
reformist bir Personel Kanununda bulunması 
gereken hususlara kısa kısa, fakat altları ka
lın çizgilerle çizilmiş cümleler halinde değin
meme müsaadelerinizi rica ederim. 

ıDeğerli arkadaşlarım, 

Reformist bir Personel Kanunu : 

1. Kamu personelini, mutlak bir ekonomik 
bağımsızlığa kavuşturacak, ücret rejimini de 
içine alan, sosyal adalet ilkesine bağlı, bir te
minatlar manzumesi olmalıdır. 

2. işe alınmalarda ve yükselmelerde hiz
met - ücret ilişkisini de önplâna alan tahsil, 
kariyer, liyâkat ve tecrübeye dayalı fırsat 
eşitliği yaratacak hükümler taşımalıdır. 

3. Kamu personelini, bugünkü gibi deği
şik değil, aksine tek bir istihdam şekline bağ-
lıyan esaslar taşımalıdır. 

4. Günün ve çağın koşullarına uygun 
olarak sosyal haklan genişleten ve bu hakla
rın dağıtımında eşitliği sağlıyan hükümler ta
şımalıdır. 

5. Yürüyen merdiven veya oynak merdi
ven dediğimiz Eşlhel - Mobil sistemi ile ay
lık ve ücretlerin hayat pahalılığı ile orantılı 
olarak düzenlenmesini, politik görüşlere yer 
vermiyecek şekilde sağlıyacak hükümler taşı
malıdır. 

6. Aynı tahsil, aynı kıdemi taşıyan /e 
aynızamanda aynı işi gören kamu görevlileri 
arasında ücret eşitliğini sağlamalıdır. 

7. Kamu görevlilerinin içinde bulunduk
ları sosyal ve ekonomik şartlara uygun ve in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış düze
yine kavuşmalarını sağlıyacak, asgari ücret 
tabanını ihtiva etmelidir. 

8. Kamu görevlilerinin, siyasi güçlerin 
emrinde değil, kanunların emrinde ve mut
lak surette halkın hizmetinde olabilmelerini 
sağlıyabilecek hükümler taşımalıdır. 

9. Tüm kamu görevlilerinin iş, yer, gö
rev ve ücret güvenliklerini teminat altına 
alan ve emeklilikleri için huzur vâdeden hü
kümler taşımalıdır. 

10. Yetersiz, hisleri ile hareket eden bir 
kısım yöneticilerin elinde oyuncak haline 
gelebilen kamu personelini koruyan, aynı za
manda iyi yetişmelerini sağlıyan hizmet içi 
eğitim ve açık sicil sistemini getirmelidr. 

11. Kamu hzmetlerinde görev almış veya 
görev alacak kamu personelinin hangi iş 
için yetişmiş ise o işte istihdamını sağlıya
cak tek ücret sistemini ihtiva etmelidir. 

12. Bir memleketin geleceğini elinde bu
lunduracak gençlerinin, bunalımlara sürük
lenmelerini önliyecek, personel kaynakları ile 
hizmet alanlarının planlanmasını sağlıyacak 
hükümler taşımalıdır. 

IKamu personelinin hizmet - ücret ilişkile
rini objektif kıstaslara bağlıyan piramitler 
içinde hizmet içi eğitim unsurunu da ihtiva 
eden bir sitem ile hiyerarşik yükselmeleri sağ
lıyan hükümler taşımalıdrı. 

14. İş ölçmesi, iş analizi ve iş değerlen
dirmesi prensiplerinden hareket «den tahsil, 
liyâkat ve tecrübeye önem veren ciddî bir sı
nıflandırmayı ihtiva etmelidir. 

15. Tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi 
taban ücretleri ile tavan ücretleri arasında 
yedi basamağı aşmıyan bir ücret yelpazesini 
öngören hükümler taşımalıdır. 

16. Yukarıda saydığımız önemli unsur
ları ihtiva ederken halen görev başında bulu
nan kamu personelini mağdur etmiyen, hak
sızlıklarla karşı karşıya getirmiyen ve mazide 
kendi kusuru olmaksızın mâruz bırakıldığı 
haksızlıkları da ortadan kaldıran intibak hü
kümleri ile bezemiş olmalıdır. 

©eğerli arkadaşlarım, sayageldiğim bütün 
bu hususların söz konusu tasarıda m'evcudol-
madığını ileri sürmek ne derece insafsızlık 
ise,, tamamen nıevcudolduğunu da ileri sürmek 
o derece yanlış olacaktır. Bu nedenle : 

Tasarının reform anlayışı ile bağdaşmı-
yan ve Yüce Heyetimizce düzeltilmesi mümkün 
olan hususlarını belirtmemiz kanımca bu ka-

— 3 2 1 ^ 
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nuna büyük ümitler bağlamış kamu personeli 
için yerine getirilmesi gereken bir vicdan bor
cudur. 

Esasen maddelerin müzakeresine geçildiği 
zaman vereceğimiz değişiklik önergeleri ve bu 
önergeleri izah zımmmda yapacağımız konuş
maların iltifatınıza mazlhar olacağından emi
niz. 

Örneğin, bu tasarı : 
1. Liyâkat, kariyer ve tecrübenin değe

rini azaltmış, tahsil başlıca dayanak olmuş
tur. 

2. Tasarı, kayırma müessesesini ortadan 
kaldıracağı yerde, sözleşmeli personel tari
finde olduğu gibi aksine, bu müesseseyi daha 
da genişletmiştir. 

3. Kapsam dışında bıraktığı belediyeler, 
özel idareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
personelini ziyadesiyle mağdur etmiş ve tasa
rının en önemli reform yönü olması gereken 
tek istihdam politaikasmı ortadan kaldırmış
tır. Bu, telâfisi kolay kolay mümkün olmıyan 
bir haksızlık olacaktır. 

4. Perisonel reformundan çok şeyler bekli-
yen, memuriyetin alt kademelerinde yaşama 
mücadelesi veren ve kamu görevlilerinin bü
tün yükünü fedekârlikla, feragatle üzerlerinde 
taşıyan cefakâr Devlet memurlarına, hemen 
hemen bir şey getirmiyecek onları yine ka
derleriyle baş başa bırakmıştır. 

Oösterge tablosunda ifadesini bulan, ücret 
yelpazesindeki geniş açıklık hüzün verici 
bir haksızlık belgesidir. 

1966 yılı rayiçlerine göre Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsünün Türkiye orta
laması olarak tesbit ettiği (2 çocuklu 4 nü
fuslu bir aile için) asgari geçim ücretinin 
1969 yılında, 1 523 lira 05 kuruştan 1 715 
liraya yükseldiği ülkemizde 490 lira olarak 
teslbit edilen taban ücretlerinin sefalet ücreti
nin de altında olduğunu kabul etmemeye; çı
karılmakta olan ağır vergiler ve piyasada 
şimdiden husule gelen fiyat artışları karşısın
da, imkân yoktur. 

5. Plân ve Bütçe Komisyonu çalışmaları 
sırasında büyük çapta düzeltilmiş olmasına rağ
men intibak hükümlerindeki giderilemiyen hak
sızlık kamu oyunu dâhi meşgul edecek kadar 
acıdır. 

Hele (D) cetveli personeli ile iktisadi Dev
let Teşekkülleri, belediyeler ve özel idareler
deki 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine ta
bi görevlerde çalışan ve birbirine oranla bü
yük sorumluluklar taşıyan kamu personeline 
reva görülen haksızlık, büyük bir kütleyi so
kağa dökecek kadar insaftan uzak olmuştur. 

Bu konuda daha bir süre önce bu Parlâmen
todan çıkan ve 7244 sayılı Kanunu tadil eden 
934 sayılı Kanunun gerekçesinin dâhi okunma
mış olması, tasarıda bütün çıplaklığı ile gö
rülmektedir. 

Bulundukları statü icabı bir başka kuruma 
geçemiyen, 

iki ay hastalık sebebiyle istirahat alma zo-
runluğunda kalanlarının işlerine son verilen, 

Memurin Muhakemât Kanununa tabi olmı
yan, 

işlerine son verildiği zaman başvuracak 
merci, bıılamıyan, 

Bugüne kadar emsali memurlardan günde 
mutlak surette yarım saat fazla çalışıp, kar
şılığında bir şey almıyan, 

Yılda 600 saati aşmaması gereken fazla me
saiyi, işin gereği olarak 1 000 - 1 200 saat ya
pıp karşılığını alamıyan bu personelin kanun 
kapsamına alınmamak ve intıbaklarındaki ada
letsizlik yüzünden; bu tasarının delaletiyle ge
len ve 657 sayılı Kanunun içinde mevcut bu
lunan aile yardımı, yakacak zammı, çocuk zam
mı, iş güçlüğü ve riski zammı, eş ve çocukları
nın tedavisi imkânı, yeni şekliyle hastalık izni, 
yıllık izinleri, ile almakta oldukları ikrami
yeleri vermiyen, üst derecelerini intibakta na
zara almıyan bu tasarıyı, söz konusu perso
nele reform diye benimsetmeye imkân yoktur. 

Adedleri 200 bini bulan bu personele yapı
lan haksızlık, eğer tasarı böyle geçerse, uzun 
yıllar Parlâmentoyu rahatsız eden bir tatbi
kat olarak kalacaktır. 

6. Bütün sınıflar için 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recedeki memuriyet kadrolarının tesbiti işi
nin, Bakanlar Kuruluna bırakılmasının bu kad
rolarda yer alacak kamu personeli için bir 
politik baskı aracı olmaktan ileri, Anayasa
nın 117 nci maddesine aykırılık iddiamızın ak
sini savunmak da mümkün değildir. 

7. Tasarıda, açık sicil sistemine itibar edil
memiş olması da ayrı bir kusur olarak reform 
anlayışı ile çelişmektedir. 
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8. Reformun ruhunu teşkil etmesi gere
ken sınıflandırma ise hem Anayasanın 117 nci 
maddesiyle çelişmekte, hem de bunun sınıflan
dırma kavramı ile uzaktan veya yakından bir 
ilişkisi yoktur. 

Görev, yetki, sorumluluk ve niteliklerin 
her sınıf için ayrı ayrı belirtilmesi, Anayasa 
Mahkemesinin daha önce vermiş bulunduğu 
bir kararın zorunlu kıldığı husus iken, bütün 
bunların kuruluş kanunları ile görev yönet
meliklerine bırakılmakta ısrar edilmiş olması 
da calibi dikkattir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda daha çok 
söylenecek söz vardır. Ancak, bu tasarının re
form yönünden zedelenmiş, haksızlıklara yol 
açmış ve Anayasa ile çelişen maddelerinin gö
rüşülmesi sırasında söyliyeceklerimizin mah
fuz kalması kaydiyle, Hükümet yetkililerinin 
Komisyon müzakereleri süresince devam et
tirdikleri «Bu tasarıyı geri çekeriz» veya «Kat
sayıyı düşürürüz» gibi sözlerle sürdüregeldik-
leri ve ciddî Devlet anlayışı ile bağdaşmıyan 
tehditlerini, Parlâmentonun ve kamu persone
linin üzerinden kaldırarak bu tasarının reform 
hüviyetiyle ve haksızlıkları ortadan kaldıra
cak bir şekilde kanunlaşması için Yüce Heyeti
nize yardımcı olmalarını beklediğimizi özel
likle ifade etmek isterim. 

Sözlerime son vermeden önce önemli gör
düğüm ve tasarının müzakeresi müddetince 
unutulmaması gereken bir hususa da değinmek 
istiyorum. 

Bu tasarı, Sayın Maliye Bakanının «Bu ka
nunu beğenmiyorlar,, o halde, 2,5 milyar lirayı 
kimler alıyor» şeklinde ifadelendirdiği ve İs
rarla üzerinde durduğu sözlerle bağdaşamaya
cak kadar az bir malî porte taşımaktadır. 

Söz konusu 2,5 milyar lira 884 000 boş kad
roya dağıtılmaktadır. Tekrar ediyorum, söz 
konusu 2,5 milyar lira 884 000 boş kadroya da
ğıtılmaktadır, fiilen çalışmakta olan 663 302 
memur ve hizmetliye dağıtılmamaktadır. 

Kaldı ki, 180 847 belediye, özel idare, ve İk
tisadi Devlet Teşekkülü personelinin aylıkları 
kendi bütçelerinden ödeneceği cihetle, 2,5 mil
yar lira ile bu personelin bir ilişkisi de yok
tur. Demekki, 2,5 milyar lira, 483 455 kamu 
görevlisine dağıtılacaktır. Bu takdirde katsayı 
değil 7, rahatlıkla 7 nin dahi üstünde uygula

nabilir. Çünkü, halen uygulanmakta bulunan 
katsayı 4,2 dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Mutlak surette partiler üstü bir mesele ola

rak kabul ettiğimiz ve öyle de kabüî edilmesi 
gerektiğine inandığımız bu tasarının aynı duy
gularla müzakere edilerek, kamu hayatımıza 
büyük bir eser kazandırılacağı inanciyle hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktaya işaret etmeme müsaadelerinizi rica 
edeceğim. Bu kanunun gündeme alınması mu
karrer olan günden, maddelere geçileceği ana 
kadar sayın milletvekillerinin değişildik öner
geleri vermeleri lüzumu kararlaştırılmıştı. Ar
kadaşlarımın tekrar dikkatine arz ederim; Mad
delere geçileceği ana kadar sayın milletvekil
leri değişiklik önergelerini is>ter Meclis Başkan
lığına, ister Komisyon Başkanlığına göndersin-
leı. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Nebil 
Oktay, buyurun efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET NEBİL OKTAY (Sürt) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Devlet hayatında uzun yıllar etkileri ola
cak, son derece önemli bir kanun tasarısının gö
rüşülmesine başlamış bulunuyoruz. Getirilen ta
sarı, hiç şüphesiz ki uzun yıllardan beri duyu
lan bir ihtiyacın ifadesidir. Anayasanın 117 nci 
maddesi, kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslı 
ve sürekli görevlerin memur eliyle yapılacağını 
ve yine aynı madde, memurların niteliklerinin, 
atanmalarının, ödenek ve yolluklarının, hak ve 
mesuliyetlerinin ve her türlü özlük işlerinin bir 
kanunla düzenleneceği esasını vaz 'etmiş bulun
maktadır. 

Bugünkü personel rejiminin içinde bulun
duğu duruma baktığımızda, durumun her şey
den evvel Anayasanın 117 nci maddesinin es
prisine, bu maddenin anlamına ve bu madde
nin getirmek istediği vahdete,, yeknesaklığa 
aykın olduğu ortaya çıkar. 

Memurların malî statüleri, hukukî statüle
ri. zaman içerisinde yapılan değişik tatbikat 
ile karmakarışık bir ortamın içerisine sokul
muş bulunmaktadır 

Memurun hukukî statüsünü düzenliyen çe
şitli kanunlar, kararnameler ve hattâ sözleşme-
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1er vardır. Hukukî statünün bu karışıklığına 
oranlı olarak, memurların aylık ve ödeneklerini 
hüküm altına alan malî mevzuatın, kanunların 
90 a yakm oluşu, memur malî ve hukukî sta
tüsünün ne derece bir hercümerç içerisinde ol
duğunun açık misalidir. 

Yıllar içerisinde memur ücretlerinin ar
tan fiyatları takibedememesi neticesi, her ku
rumun kendi hudutları içerisinde, kendi bün
yesi içerisinde birtakım yan ödemeler arama
sı, ücrette bariz adaletsizlikler doğurmuş, tek 
ücret sisteminden fersah fersah uzaklaşılmış-
tır. Öyle ki, çeşitli kuruluşların benzer daire
leri arasında, aynı kuruluşun aynı hizmeti gö
ren iki hizmetlisi arasında ücret bakımından 
bariz adaletsizlikler meydana gelmiştir. 

Personel rejiminin içinde bulunduğu bu 
kargaşalık, personel rejiminin içinde bulundu
ğu bu düzensizlik, mutlaka ve mutlaka, yeni 
bir personel rejimine, yeni bir Personel Ka
nununa ihtiyaç göstermekte idi. İşte getirilen 
bu kanun, bu ihtiyacın bir ifadesidir. Bu kar-
makarışıklığı, bu düzensizliği ıslah etmek ga
yesiyle getirilmiş bulunan kanunu memnu
niyetle karşıladığımızı,, her şeyden evvel ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, çok zaruri olan bu 
kanunun getirilmesinde, bir bakıma uzun yıl
lardan beri gecikilmiş bulunduğunu da ifade 
etmek istiyoruz. Bugün kanuna karşı yer yer 
vukubulan tepkiler, patlamalar, sancılar, bir 
bakıma kanunun çok uzun zaman geciktiril
mesinin ve bu suretle adaletsizliklerin yığıl
masının çok tabiî bir neticesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Kanunun tümü üzerindeki müzakere hudut
ları içerisinde kalmak üzere, getirilen tasarı
nın iyi taraflarını ve aksak taraflarını, olum
lu bir muhalefet anlayışı içerisinde, gücümü
zün yettiği kadar,, izah etmeye çalışacağız. 

Yeni tasarı, üç anasmıf içerisinde sekiz 
anahizmet smıfı getirmektedir. Bu anahiz-
met sınıfları; genel idare hizmet sınıfı, tek
nik hizmetler smıfı, sağlık hizmetleri smıfı, 
öğretim hizmetleri smıfı, din hizmetleri sınıfı, 
yardımcı hizmetler smıfı, avukatlık hizmetleri 
sınıfıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Böyle bir sınıflandırmanın hangi faydalar 

göz önünde bulundurularak ve hangi kıstas
lar esas alınarak yapılmış olduğunu bilmek 
mümkün değildir. Bu sınıflandırma,, işin önemi
ni esas tutarak yapılan bir sınıflandırma de
ğildir. Örneğin, bir genel idare hizmetleri sı
nıfını, alalım, bu genel idare hizmetleri sını
fının içerisinde umum müdürü de vardır, müs
teşarı da vardır, bir şube müdürü de vardır, 
odacısı da vardır. Bu tasnif, işin önemine kıy
met veren, işin önemini önplânda tutan ve ile
ride kargaşalığa sebebiyet vermiyecek bir tas
nif şekli değildir. 

Bizim kanaatimiz odur ki, işin önemine da
yanan ve daha basite ircaı kabil bir sınıflan
dırma sisteminin getirilmesi mümkündü. Av
rupa'nın bir çok ülkelerinde ve örneğin in
giltere'de uzun yıllardan beri tatbik edilen bir 
sınıflandırma vardır. Bu sınıflandırma işin öne
mini esas almakta ve çok basit sınıflar mey
dana getirmektedir, işin en büyük önemine gö
re iş sırasını sevkü idare smıfı teşkil etmek
te, onun altında bir icra smıfı, onun altında 
bir kâtip sınıfı, onun altında da bir kâtip alti 
sınıfına yer verilmektedir. Ayrıca, bu sınıfların 
İtrisinde mütalâa edilmesi mümkün olmıyan 
teknik hizmetler sınıfı, başlıbaşına bir sınıf ola
rak mütalâa edilmektedir. 

Sevkü idare sınıfında büyük mesuliyet taşı
yan, memleketin yönetiminde ağırlığı olan in
sanlar yer almakta ve bu sevkü idare sınıfı
na geçiş büyük imtihanlara ve ağır şartlara 
tabi bulunmaktadır. 

Böyle bir sınıflandırma sisteminin, işin öne
mine kıymet veren, işin önemini önplânda tu
tan bir sınıflandırma sisteminin memleketin 
şartlarına, ekonomik icaplarına çok daha fay
dalı neticeler getirdiği inancında olduğumu-
zn ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tasarının tatminkâr gözükmiyen bir nok

tası da teknik hizmetlerle ilgili olan kısmıdır. 
Tasarıda sağlık hizmetleri, öğretim hizmetle
rinde olduğu gibi, teknik hizmetlere de bâzı is
tisnai durumlar tanınmıştır. Ancak, tanınan 

( bu istisnai hükümlerin, bu avantajlı durumla
rın teknik hizmetler için yeterli olacağı ve 
teknik elemanı kamu kesimine çekeceği inan
cında değiliz. 
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Kalkınma çabası içerisinde bulunan Tür
kiye'mizde, teknik elemana olan ihtiyacın bü
yüklüğü aşikârdır. Zamanında bir mühendis al
mışsınız, üc senelik bir mühendis yirmi yıl ça
lışmış gibi ücret vermişsiniz, şimdi bu yeni ta
sarı ile,, ifa ettiği hizmetin yıllarını hesaba 
katarak intibak ettirmek istiyorsunuz. Gerçi 
aldığı ücret, eski ücretinden az olmıyacaktır 
ama, sağlanan bu imkân, teknik elemanı çek
mekten çok, teknik elemanı kaçıracaktır. Bu 
kanaatte olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Personel rejiminin ve bilhassa ücret rejimi

nin bundan evvelki tatbikatta yeknesaklıktan 
uzaklaşmasının, birtakım yan ödemelerin, taz
minatların ve fazla mesai ücretlerinin ortaya 
çıkmasının bir sebebi de bir bakıma budur. Per
sonel Kanununun getirdiği imkânlar içerisin
de bir teknik eleman aramışsınız, bunu istih
dam etmek imkânını bulamamışsınız,, mecbur 
kalmışsınız, yeni imkânlar aramışsınız, yeni yan 
ödemeler aramışsınız ve zaman içerisinde bun
lar çoğalmış ve tek ücret sisteminden uzakla-
şılmış... Şimdi endişemiz odur ki, şu anda mev
cut eksikliği gidermezseniz, teknik hizmetler 
sınıfını ve memleketin ihtiyacı olan sınıflara 
mensup personeli tatmin etmezseniz, ileride 
bundan evvelki tatbikatın aynısına yönelmek, 
bundan evvel olduğu gibi birtakım yan ödeme 
imkânlarını, aramak mecburiyetinde kalırsınız 
ve endişe ederiz ki, tek ücret prensibini, yek
nesak istihdam politikasını getirmekte olan bu 
personel rejimini evvelki rejimin kargaşalığı 
içerisine, evvelki rejimin düzensizliği içerisi
ne itmiş olursunuz. 

Bu sebeplerledir ki, ikaz vazifemizi ifa edi
yoruz; henüz zaman geçmeden, teknik hizmet
ler sınıfına, memleketin, kalkınma çabası içe
risinde olduğu dikkate alınarak, bu sınıfa olan 
ihtiyaç dikkate alınarak uygun hükümler ge
tirilmelidir. ileride aksak bir tatbikata sebe
biyet verilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısının 
komisyonda görüşülmesi sırasında bir sürü tep
kilere sebebolan bir mesele de; iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışıp barem dışı ücret alanla
rın intibakları meselesi olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te-
şebbüllerinde çalışmakta olan barem dışı üc

retlilerin kendi ücretlerinin dışında birtakım 
pirim, ikramiye gibi ödemelerden istifade et
miş olmaları ve halen elimizde bulunan tasa
rının bu imkânları ortadan kaldırmış bulun
ması, iktisadi Devlet Teşebbüslerinde barem 
dışı çalışan ücretlilerin bu tepkilerinin haklı 
olduğu intibaını uyandırmaktadır. 

Güven Partisi olarak, haklı olduğu intibaını 
uyandıran bu şikâyetlerin dikkate alınmasını 
ve haksızlığın asgariye indirilmesini ümit ve 
temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonda hâ
kimlerin ücretleriyle ilgili olarak yapılan de
ğişiklik memnuniyetimizi mucibolmuştur. Bu 
değişiklik, hizmetin özelliğine, önemine ve bi
zatihi Anayasanın icaplarına uygun bir deği
şikliktir. Bu değişiklik yapılırken kanunun ge
tirmiş bulunduğu sistemden uzaklaşıldığı da 
iddia edilemez. Zira, tasarının 14 ncü maddesi 
gösterge üstü bâzı sınıflar tanımıştır. Bu se
bepledir ki, meslekin özelliği ve Anayasanın 
icapları dikkate alınarak yapılan değişiklik 
uygun bir değişikliktir, kanunun sistemini boz-
mıyan bir değişikliktir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tasarının şikâyetleri çeken bir diğer mese

lesi de idarecilerin durumudur. Memleketin 
muhtelif yerlerinde çok ağır şartlar altında 
vazife ifa eden ve Devleti temsil etmek gibi 
mesuliyetli bir vazife yapan idarecilerimizin 
bu haklı şikâyetlerinin Yüce Meclisçe dikkate 
alınması halisane temennimizdir. 

Tasarının 14 ncü maddesi gösterge üstü bâ
zı sınıflar tanımıştır. Birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü derecelere bin üstü 100, bir üstü 150,, 
bin üstü 200 gibi bâzı ödemeler yapılabilmekte
dir. Bu duruma göre idareci durumda olan va
lilerimiz 14 ncü maddenin getirdiği ba imkân
lardan istifade edebileceklerdir. Ancak, ifa 
ettikleri vazife ve mesuliyet; valilerimizden as
la eksik, olmıyan, Devleti temsil etmekte olan 
ve çok daha güç şartlar altında çalışmakta olan 
diğer idarecilerimizin, yani kaymakamlarımı
zın da 14 ncü maddenin getirdiği bu sistemden 
faydalandırılmak suretiyle, gösterge üstü'bâzı 
ödemelerden faydalandırılmak suretiyle tatmin 
edilmeleri gerektiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kanun tasarısı «iş güçlüğü, ve riski zammı» 

diye bir yeni esas getirmiştir, iş güçlüğü ve 
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riski zammı hangi görevler için verilecektir? 
Tasarı, bunun Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesi tarafından tanzim edilecek bir 
yönetmelikle uygulanacağını ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir yenilik olan bu durumun uygulanmasın

da büyük hassasiyetle davranılması gerekecek
tir. Yönetmelik tanzim edilirken uygulamanın 
muhtelif meslek grupları arasında çatışmalara 
ve huzursuzluklara sebebiyet vermiyecek şe
kilde düzenlenmesini temenni etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Tasarı tetkik edildiğinde, tasarının mahru

miyet bölgeleri için vazıh ve teşvik edici hü
kümler getirdiğini görmekteyiz. Her ne kadar 
tasanda, Devlet Personel Dairesi tarafından 
bir yönetmeliğin tanzim edileceğini ve bu yö
netmelikte; mahrumiyet bölgelerinde çalışan 
hizmetlilere ne miktarda ödeme yapılacağının 
tesbit edileceği belirtilmekte ise de, bunu vazıh 
ve teşvik edici bir hüküm olarak kabul etmeye 
şahsan imkân görememekteyim. 

Herkesçe kabul edilen bir gerçektir ki, geri 
kalmış bölgelerimizi biraz daha geri kalmışlığa 
iten sebeplerin başında, bu bölgelerimize ihti
yaçları olan kafiliye elemanın, ihtiyaçları olan 
teknik elemanın gitmemesi ve gönderilememe-
sidir. Gönül arzu ederdi ki, kanun tasarısına; 
bu bölgeleri cazip hale sokacak, bu bölgeleri 
memur nazarında sürgün yatağı olmaktan çıka
racak vazıh hükümler, teşvik edici hükümler 
konulsun. Bu yapılmamıştır. Temennimiz odur 
ki, çıkarılacak yönetmelik, bölgenin ihtiyacı 
olan memuru hakkiyle tesbit edebilsin ve bölge
nin ihtiyacı olan memuru teşvik edici ve o böl
geye gidici imkânlar tanısın. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İlik memur tayinlerindeki taJUbîkat, ilk me

murların tayinlerindeki uygulamada gösterile-
celk hassasiyet ve dürüstlük, Personel Kanu
nunun, yeni getirilen personel rejiminin Devlet 
hayatında yapacağı faydalarda en mühim rolü 
oynıyacaktır. 

ilk memur tâyinlerinde uzun yıllardan beri 
kendisini gösteren iltimas hastalığı, kartvizite 
göre tâyin hastalığı, çeşitli suiistimallerle me
mur tâyin usulü çok uzun yıllardan beri cemi
yetimizin çare ariyan, tedavi ariyan bir hasta
lığıdır. İlk memur tâyinlerinin mutlaka ve mut

laka her türlü suiistimallerden, her türlü kayır
malardan uzaklaştırılması lâzımdır. 

Kanun tasarısı imtihan usulünü getirmiştir. 
Ama bundan evvel de imtihan usullerini gör
müşüzdür; yalnız başına imtihan; memur tâyin
lerinde yapılan kayırmayı, memur tâyinlerinde 
yapılan suiistimalleri Önliyememektedir. Aslo-
lan imtihan değil, aslolan imtihanı yapan kurul
ların durumudur. Bu suiistimalleri önlemek için, 
•bu kayırmaları önlemek için Devlet Persıonel 
Dairesine âzami yetkiler tanınmalıdır, imtihan 
kurulları her türlü tesirden uzak bir hale so
kulmalıdır. Hattâ imtihan kurullarının vazıı 
kararlara itiraz imkânı mevcudolmalı ve bu 
kurulların üstünde itirazları tetkik edecek üst 
kurullar teşkil ettirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu yara hakikaten cemiyetimizin büyük bir 

yarasıdır, tedavi edilmesi ve önlenmesi gereken 
bir yaradır. Hükümetin bu işin üzerinde hassa
siyetle durması ve memur tâyinlerinde yapılan 
kayırmaları, suiistimalleri mutlak surette önle
mesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kalkınmanın en önemli unsurlarından biri, 

insan gücünün değerlendirilmesi ve insan gücü
nün hizmete yöneltilmesidir. Bu da insan gücü
nün manen ve madden tatmin edilmesi ve hu
zura sevk edilmesiyle mümkündür. 

Ama muhterem arkadaşlarım, bu gücü ne 
derece tatmin ederseniz ediniz, bu güce ne de
recede imkân tanırsanız tanıyınız, eğer Devlet 
mekanizması bir israfın içerisinde ise, eğer 
Devlet mekanizması bir pahalılığın içerisinde 
ise ve eğer Devlet mekanizması verimsiz bir ça
lışma sisteminin içerisinde ise, personel rejimin
den ve insan gücünün tatmininden arzu ettiği
niz faydayı sağlıyamazsmız, insan gücünün 
memleket kalkınmasına faydasını âzami ölçüde 
isağlıyamazsıhız. 

Bu sebepledir ki; G. P. olarak öteden beri 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir mesele
nin, şu ana kadar dikkate alınmamış bulunma
sını üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek iste
riz. 

Mutlak surette Devlet mekanizmasının ve
rimliliğini artıracak, israfı önliyecek, Devlet 
mekanizmasını vatandaşın sırtında yük olmak
tan kurtaracak bir idari reformun yapılmasın-
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ıda zaruret vardır, mecburiyet vardır. Personel 
reformu ile birlikte idari reform, personel re
formu ile paralel yürümedikçe, personel rejimin
den beklenen faydaların elde edilmesine imkân 
bulunamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kanunun tümü üzerindeki müzakere hudut

ları içlenişinde kalmak suretiyle, bâzı tenkit ve 
temennilerimizi belirtmiş bulunuyoruz. Ancak, 
bizim mulhalefet anlayışımız, mutlaka iktidarın 
getirdiği her şeyi kapkara görmek değildir. Bi
zim muhalefet anlayışımız; tasarının getirdiği 
yenilikleri, Yüce Meclisin huzurunda ifade et
mekten büyük zevk almaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yeni tasarının getirdiği en büyük yenilik; 

memurun malî ve hukukî statüsünde bir yek
nesaklık getirmiş bulunması, eski karışıklığı, 
düzensizliği ortadan kaldırması, yeknesak bir 
istihdam politikasını vaz'etmiş bulunmasıdır. 

Fryat yükselişlerinin çok altımda kalan üc
retler, malı imkânlar zorlanmak suretiyle, mâ
kul ölçülere yükseltilmiştir. Bunu da ifade et
mek isteriz. 

Her türlü yan ödemelerin, vekâlet ücreti 
gibi, tazminatlar gibi, ©k ödemeler gibi yan 
ödemelerin kaldırılmış bulunması ve tek ücret 
sisteminim getirilmiş bulunması, tasarının ge
tirdiği reformist hükümlerden biridir. 

Yine tasarının getirdiği en mühim yenilik
lerden biri katsayı sistemidir. Her yıl geçim 
şartları, memleket ekonomisi ve Devletin malî 
imkânları göz önünde bulundurulmak suretiy
le, bütçe kanunları bir (katsayı) tesbit ede
cektir. Böyle bir sistem sayesinde, memur üc
retleri fiyat artışlarını mümkün olduğu derece
de takilbedebileceıktir ve bu husus hakikaten me
mur lehine düşünülmesi gereken bir yeniliktir. 

G. P. olarak ifade etmek isteriz ki, fiyat
ları tahrik edici tesirleri dalha az olan ve en-
flâsyonist tesirlerden daha uzak intibaını uyan
dıran Echel - Mobil sisteminden daha faydalı 
bir sistemdir bu katsayı sistemi. Bu itibarla ta
sarınım bir yeniliği olarak ifade etmeyi zaruri 
görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tasarının işgüçlüğü ve riski zammı husu

sunda getirdiği esas da bir yenilik olarak zik
redilmek gerekir. Keza, askerlikte geçen müd

detlerin, derece ve kademe terfilerinde sayıl
ması, tasarının getirdiği yeniliklerden birisi
dir. 

Özel kesimden kamu kesimine, sağlık hiz
metlilerini ve teknik personeli celbetmek için 
düşünülen bâzı yenilikler, ezcümle dıışarda ça
lışanların hizmetlerinin 3/4 ünüm sayılması gibi 
yenilikler, tasarımın getirdiği reformist yönler
den, yeniliklerden biridir. 

Memurlarım ve ailelerinim sağlık ve tedavi 
durumlarımın düşünülmesi ve bunlar için bâzı 
imkânlar aranması yine tasarınım getirdiği ye
niliklerden biridir. 

Hafta tatillerinim iki güne çıkarılması ve 
yıllık iznin sağlam bâzı esaslara bağlanmış bu
lunması tasarınım getirdiği yeniliklerden biridir. 

Memurun malî imkânlarına katkıda buluna
cak Yardımlaşma Sandığımın kurulmuş bulun
ması keza, yeni Personel karnın tasarısımım ge
tirdiği yeniliklerden biridir ve bu yenilüdeıri 
huzurunuzda ifade etmeyi memleketseverliğin 
bir icabı saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demimden beri arz ettiğim gibi, bu tasarı

nın eksik tarafları da vardır, faydalı, refor
mist ve iyi hükümleri de vardır. Eksik taraf la-
rımm, müzakereler sırasında iyi bir tutumla 
telâfi edileceği inancındayız ve kanaatindeyiz. 

G. P. olarak birçok maddeler hakkında de
ğiştirme önergeleri vermiş bulunuyoruz. De
ğiştirme önergelerine sıra geldikçe, görüşleri
mizi, teferruata ve detaylara inmek suretiyle 
ifade edeceğiz. 

Personel kamumu tasarısımım âmme hizmet
lilerine ve memleket kalkınmasına büyük fay
dalar sağlamasını diler, G. P. adıma Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayım Or
han Dengiz, buyurumuz. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Sayım Başkam, sayım Milletvekili ar
kadaşlarım; 

Bugün çok önemli bir kamun olan 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunumun bâzı mad
delerimin değiştirilmesine ve bu kamuma bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin ücretlerine 
dair kamum tasarısının müzakeresine başlamış 
bulunuyoruz. 
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feeform vasfını taşıyan bu önemli kanun üze
rinde bendeniz A. P. Grupunun görüşlerini Yük
sek Heyetinize sunmak için huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Personel reformu ve kamu idaresinde ısla
hat, hususiyle ekonomik bakımdan gelişme ha-
todeki ülkeler için üzerinde önemle durulmaısı 
igereken konulardan biridir. Bu balkımdan, Türk 
kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesini amaç 
edinmiş, köklü reformlara girişmek ve kamu 
idaresini modern çalışıma usulleri içinde daha 
tesirli ve verimli şekilde işler hale getirmek de 
kaçınılmaz bir zarurettir. 

Nitekim; memleketimizde bu mecburiyet 
ciddî bir şekilde hissedilmiş ve personel refor
mu mevzuu uzun zamandan beri çok aktüel bir 
konu haline gelmiştir. Bilipdiği gibi Türkiye'
de personel rejimi üzerinde, İkinci Dünya sava
şını takilbeden yıllarda, çeşitli çalışmalar ve de
nemeler yapılmıştır. Ancak, bu çalışmalarda 
K)65 yılıma kadar olumlu bir sonuca varılama
mıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
kabuliyle 1965 yılında Türkiye'de personel re
formu içici ilk adım atılmıştır. Şu kadar ki; 
23 Temmuz 1965 tarihinde yayınlanmış olan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
hükümleri, yayınlandığı tarihte yürürlüğe gir
miş olmakla beraber, kanunun Türk kamu ida
resine yeni bir çalışma düzeni getirmesi gere
ken malî hükümleri, maalesef çeşitli nedenler 
yüzünden günümüze kadar uygulanma imkânını 
bulamamıştır. 

1965 yılından bugüne kadar geçen süre için
de, memleketilmdzin ekonomik ve sosyal bünye-
siyle, malî sistemi bakımından ortaya çıkan ye
ni şartlar muvacehesinde, personel reformu kav
ramını yeni bir görüşle ele almak, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda bu görüş çerçe
vesi] içinde gereken değişiklikleri yapmak ve 
657 sayılı Kanunun kapsamına giren kamu ida
resi personelinin ücretleriyle, bu kanunun kap
samı dışında kalan hâkim ve savcılar, iktisadi 
kamu kuruluşları ve mahallî idareler personeli
nin ücretleri arasında, sistematik bifr görüşle 
bir muadelet sağlamak amaciyle konunun geniş 
bir çerçeve içinde tekrar ele alınması zarureti 
ortaya çıkmıştır. 

İşte bu kanun tasarısı, bu yeni anlayışla ya
pılan geniş çalışmalar ve incelemeler sonunda 

Hükümetçe hazırlanmış ve huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. 

Biliındiği gibi iyi bir personel rejiminin, ge
nellikle bütün kamu personelini içine alması ve 
genel istihdam ve ücret politikasının izlenmesi
ni sağlıyacak temel ilkeleri ihtiva etmesi gere
kir. Tasarının hazırlanmasında bu temel görüş
le hareket edilmiş ve Anayasamızın kamu ida
resi ve Devlet memuru kavramına ışık tutan 
prensipleri de dikkate alınarak istihdam ve üc
ret meseleleri bu temel ilkeler içinde formüle 
edilmiştir. 

Nitekim Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
mızda, personel reformu yapılmasını öngören 
hükümlere paralel olarak 1963 yılında 6/1701 
sayılı Bakanlar Kurulu kararında da reform 
çalışmalarının kapsamı ve bu çalışmalarda te-
lenecek yol hakkında aynı görüşe dayanan il
keler ortaya konulmuştur. Sözü edilen karar
da; genel ve katma bütçeli kuruluşların yanı 
sıra, kamu iktisadi kuruluşları ve mahallî ida
reler için de kendilerine has kanunların yapıla
cağı ve kamu görevlilerinin malî hakları ara
sında bir paralellik sağlanacağı ve bundan son
raki uygulamalarda Devletin belli bir ücret po
litikasına uygun hareket imkânı bulacağı görü
şünden hareket edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun bu kararından günü
müze kadar geçen sürede kamu görevlilerinin 
tabî olacakları personel sistemi ile ilgili olarak 
sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ve 
926 sayılı Askerî Personel Kanunu T. B. M. M. 
nce kabul edilmiş, ancak söz konusu kanunla
rın malî hükümleri yürürlüğe maalesef gideme
miştir. 

Bu durum karşısında, .konu geniş bir şekil
de ele alınarak 657 sayılı î)evlet Memurları Ka
nununda gerekli değişiklikler yapılmış ve bu me-
yanda bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararı
na uyularak, üniversite öğretim üyeleri ve yar
dımcıları kapsam dışında bırakılmıştır. Buna 
karşılık, kapsam dışı kalan kamu personelinin, 
malî hakları tasarı ile getirilen ek geçici mad
delerle düzenlenmiş ve böylece tüm kamu görev
lilerinin ücret sistemi bir paralellik içerisine 
sokulmuş bulunmaktadır. 

Tasarı ile yapılan değişiklikle 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu şu kamu personelini kap
samı içerisine almaktadır : Genel ve katma büt-

328 — 
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celi idareler personeli, genel ve katma bütçeli 
kuruluşara bağlı döner sermayeler personeli, ke
falet sandıkları personeli, beden terbiyesi bölge 
müdürlükleri personeli. 

Ancak, biraz önce belirtildiği üzere, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun kapsamı dı
şında kalan kamu personeli için tasarı ile geçi
ci hükümler getirilmekte ve özel kanunları yü
rürlüğe girinceye kadar bu kimseler hakkında 
da Devlet memurlarına uygulanan malî hüküm
lere paralel hükümlerin uygulanması prensip 
olarak kabul edilmektedir. 

Bu kamu personeli şunlardır : Belediyeler 
ve il özel idare memurları, hâkimler, hâkim yar
dımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay 
ve Sayıştay meslek mensupları, Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri personeli, Devlet Tiyatro - Opera, 
Bale sanatkârları ile orkestra teknik personeli, 
belediye opera ve tiyatroları mensupları, Cum
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Bu su
retle, bir taraftan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girme
siyle Devlet memurlarının aylıklarında meydana 
gelecek genel yükselişe paralel olarak, yukarıda 
sayılan personelin aylıklarında da bir artış sağ
lanmakta ve diğer taraftan bütün kamu kesimin
de çalışan personelin tek bir ücret sistemine ve 
disiplinine tabi olması imkân dâhiline girmekte
dir. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekileri, 
Personel rejiminde yapılacak değişiklik umu

miyetle memleketin ekonomik ve sosyal gelişme 
koşullarını dikkate almak zorundadır. Bunun 
gibi, iş ile insan arasındaki ilişkiyi daha rasyonel 
bir şekilde düzenlemek suretiyle kamu idaresini 
tesirli ve verimli bir çalışma seviyesine kavuş
turmak ve hizmetlerin halka daha iyi bir şekil
de götürülmesini sağlamak amaç edinilmek ge
rekir. Bu bakımdan, personel reformunda mücer
ret bir modeli esas almak ve kamu idaresini bu 
modele göre düzenlemek yanlış bir tutum olur. 
Bunun için, yapılacak bir personel reformunda 
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
gelişme koşullarım dikkate almak suretiyle dina
mik bir model tesbit etmek zorunluğu doğmuş
tur. Bu düşünceyle tasarının öngördüğü sistem 
iki anaprensibe dayandırılmıştır. Bunlardan bi
risi personel reformu kavramıdır. 

Personel reformu, hususiyle Türkiye gibi eko
nomik ve sosyal bakımdan dinamik bir gelişme 

halinde olan ülkelerde tek başına ele alınacak 
bir konu değildir. Bilindiği gibi, personel refor
munun amacı; kamu kesiminde iş ile insan ara
sındaki ilişkiyi yeniden düzenlemek ve bu yolla 
kamu yönetiminin tesirini ve verimliliğini artı
racak personel rejimini kurmaktır. 

Personel reformunun esas gayesi bu olduğu
na göre, personel reformu ile idari ıslahat, büt
çe reformu ve emeklilik rejimleri arasında orga
nik bir ilişki mevcuttur. Bu bakımdan tasarıya 
hâkim olan modelde personel reformu, idari re
form, bütçe sistem ve teknikleri ve emeklilik re
jimiyle birlikte geniş bir çerçeve içinde ele alın
mıştır. 

Kamu idaresinin, memleketin ekonomik ve 
sosyal gelişmesine paralel olarak ve devamlı bir 
şekilde geliştirilmesi gerekir. Bu gelişmeyi dik
kate almayan ve bu gelişmeyle organik bir iliş
ki içinde olmayan personel rejimi, bu rejim ne 
kadar iyi bir modele dayanırsa dayansın, kısa 
bir sürede dinamizmini kaybetmeye ve kalkın
mayı. engelliyen bir hale gelmeye mahkumdur. 
Aynı düşünceleri personel rejimiyle, bütçe mü

esseseleri arasındaki ilişki bakımından da ileri 
sürmek gerekir. Biraz önce arz ettiğim gibi, 
personel reformunun esas amacı iş ile insan ara
sındaki ilişkiyi daha rasyonel bir şekilde düzen
lemek suretiyle kamu idaresinin verimli çalışma
sını sağlamaktır. Bu amaç bir anlamda kamu 
harcamalarının verimli şekilde yapılması ve har
camalarda ekonomik ve sosyal gelişmeye uygun 
tercihlerin sağlanması demektir. Kamu harca
malarında bu özellik büyük ölçüde bütçe mües
sesesi ve teknikleriyle sağlanabilir. Bütçe mües
sesesi, modern anlayışta kamu harcamalarının 
ekonomik fonksiyonunu önplâna alan ve kamu 
idaresini, Devlet fonlarını en iyi şekilde kullan
maya zorlayan tekniklere sahiptir. Bu bakımdan 
iyi bir personel rejiminin, özellikle Türkiye gi
bi gelişme halinde olan ülkelerde bütçe sistemi 
ve teknikleriyle devamlı ve organik bir ilişki 
içinde bulundurulması lâzımdır. 

Personel reformu ile bütçe ve teknikleri ara
sında organik bir ilişkinin kurulması tasarının 
öngördüğü rejime dinamik bir hüviyet kazandır
maktadır. 

Diğer taraftan iyi bir personel rejiminin 
emeklilik sistemiyle de organik bir ilişki içinde 
bulundurulması gareMr. Bu ilişkiyi dikkate al-
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mıyan bir personel rejimi, hususiyle personel 
hareketliliği ıbakumından belli biır süre önemli 
tıkanıklara mâruz kalmaya mahkûmdur. 

Bilindiği gibi, 1 Mart 1969 tarihinde yürür-
İliğe giren 1101 sayılı Kanunla söz konusu 
ilişkinin kurulmasına önemli bir adım atılmış
tır. Elimizdeki tasarı bu ilişkiyi göz önünde 
Ibulundurmak ve geliştirmek suretiyle sistemi 
daha rasyonel bir hale getirmektedir. 

Bu izahatımızdan anlaşılacağı gibi, tasarı
ya hâkim olan modelde personel reformu kav
ramına yeni geniş bir mâna verilmiş ve perso
nel rejimi idari ıslahat, bütçe sistem ve tek
nikleri ve emeklilik rejimiyle organik ilişkiler 
içinde ve geniş bir çerçevede dinamik bir mü
essese olarak kabul edilmiştir. 

ikinci husus personel reformunun devamlı
lığı meselesidir. 

Reform anlayışında diğer önemli nokta, 
personel rejiminin zaman içinde ve devamlı şe
kilde deiiştirilmesi gereken bir konu olduğunu 
kabul ve buna göre hareket 'etmektir. 

Sosyal ve ekonomik bakımdan gelişme ha
linde olan ülkelerde statik bir personel reji
minin kalkınma kurallarına aykırı düşeceği 
içliktir. Bu bakımdan, Türkiye için uygun 
personel rejimi, gelişmeye müsait bir model ol
mak zorundadır. Nitekim, biraz evvel de be
lirttiğimiz gibi, Türkiye'de süratle gelişen eko
nomik ve sosyal şartlara paralel olarak kamu 
idaresi ve bütçe sistem ve teknikleri de devamlı 
şekilde geliştirilmeye mecburdur. 

Kamu idaresi ve (bütçe müessesesiyle, per
sonel rejimi arasındaki organik ilişki dikkate 
alınırsa, statik bir personel rejiminin, Türki
ye'nin şartlarına uygun düşmiyeceği muhak
kaktır. Bu bakımdan, tasanınım hazırlanışın
da kabul edilen tip; temel ilkeleriyle iyi bir 
personel rejiminin esaslarını getirmekte ve 
(bünyesinde sosyal ve ekonomik şartlara göre 
geliştirilmeye müsait bütün unsurları ihtiva 
etmektedir. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri arka
daşlarım; bu tasan Türk kamu idaresinde ge
niş bir reform hareketine temel teşkil edecek 
prensipler ve yenilikler getirmektedir. Bu 
prensipler ve temel ilkeleri şu şekilde özetle
mek mümkündür : 

istihdam şekillerinde yeknesaklık getiriyor. 
Halen kamu idaresinde istihdam şekilleri çok 

karışık ve tutarsız durumdadır. Devlet me
muru ile işçi arasında kesin bir ayırım yoktur. 
Bunun gibi memur kavramı içinde, aylıklı me
murla çeşitli hizmetliler ve teknik personel 
arasında sosyal haklar bakımından paralellik 
mevcut değildir. 

Bunun dışında Anayasamızın Devlet memu
ru kavramına verdiği yeni mâna karşısında, 
bugünkü istihdam şekilleri tatbikatta çeşitli 
güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Tasan, Ana
yasaya uygun bir çerçeve içinde bu kanşıklık-
ları ortadan kaldırmakta, memur ve işçi kav
ramına kesin bir açıklık getirmektedir. Tasa
rıda üç çeşit istihdam şekli kabul edilmiştir; 
Devlet memuru, sözleşmeli personel, İş Kanu
nuna tabi yevmiyeli personel. 

Tasannın getirdiği ikinci temel ilke, üc
retlerde denklik ilkesidir. Bugünkü personel 
rejimimizde kamu sektöründe ücretler arasın
da mevcudolması gereken denklik çeşitli se
beplerle büyük ölçüde bozulmuş bulunmakta
dır. Kamu kesiminde çeşitli kurumlar veya bir
birine benzer nitelikte görevler bakımından 
ücret denkliğinin bozulması, bir taraftan geniş 
bir ücret eşitsizliğine yol açmakta ve diğer ta
raftan kurumlar arasında işgücü hareketliliği
nin düzenli bir şekilde cereyanını engellemek
tedir. Bu husus kamu kesimindeki verimlili
ği azaltan önemli faktörlerden biridir. Tasan, 
ıkurumlar ve görevler arasında, görevlerin nis
pî önemini de dikkate almak suretiyle yatay 
ve dikey ücret eşitliği ilkesini getirmektedir. 

Bir diğer ilke, tek ücret ve ücretlerde açık
lıktır. Personel rejimimiz, özellikle İkinci Dün
ya Savaşından sonra ekonomik ve sosyal ge
nişlemeyi izliyememesi nedeniyle çeşitli yan 
ödemeler gün geçtikçe çoğalan ve âdeta ücret 
sistemine hâkim olan bir mahiyet kazanmıştır. 

Yan ödemeler arasında çeşitli tazminatlar, 
ödenekler, vekâlet maaşları, huzur haklan, ek 
görev ücretleri ve fazıla çalışma ücretleri sayıla
bilir. Bu şekildeki yan ödemeler bir taraf
tan iyi bir ücret politikasının uygulanmasını en
gellemekte ve diğer taraftan ücret sisteminde 
mevcudolması gereken aleniliği ortadan kaldır
maktadır. Bunun dışında yan ödemeler, emekli
lik rejiminde dikkate alınmadığı için, personel 
rejimiyle emeklilik rejimi arasındaki organik 
ilişki de bozulmaktadır. 
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Tasarı esas itibariyle yan ödemeleri ve özel
likle bütün tazminatüarı kaldırmak suretiyle tek 
ücret sistemini getirmekte ve bu suretle yukar
da sayılan mahzurları da ortadan kaldırmakta
dır. 

Bununla beraber, doğrudan doğruya halka 
yönelen bâzı hizmet çeşitlerinin daha iyi yürü
tülebilmesi ve bu hizmetlerin bölgeler itibariyle 
dağılımının arzu edilen şekilde sağlanması ama
cı ile iş güçlüğü ve riski zammı, fazla çalışma 
ücreti, mahrumiyet zammı giibi müesseseler yeni 
ibir anlayışla sisteme dâhil edilmiş bulunmakta
dır. Bu üç müessese belli yerlerde, belli hizmet
leri gören personel için uygulanacak şekilde ve 
iyi bir istihdam politikasının aracı olarak dü
zenlenmiştir. 

Bir diğer ilke, değişen katsayı sistemidir. 
Tasarı değişen katsayı sistemini kabul etmekte
dir. Değişen katsayı sistemi devlet memurları
nın fiyat yükselişleri karşısında satmalma güç
lerini koruyabilme imkânını sağlıyacaktır. Kat
sayının her yıl bütçe kanunu ille tesbit edilmesi 
mümkün olacaktır. 

Diğer bir ilke, iş gücü hareketliliğidir. Tasa
rı kamu idaresi için dinamik bir personel rejimi
ni öngörmektedir. Bu dinamizm kurumlar ara
sı hareketlilik ve «detachement sistemi», kamu 
kesimiyle özel kesim arasında hareketlilik, ka
mu kesiminin belli bir kuruluşunun çeşitli üni
teleri arasında hareketlilik, sınıflar ve kadrolar 
arası hareketlilik, bir sınıf veya kariyer içinde
ki hareketlilik yolu ile temin edilecektir. 

Diğer bir ilkeyi de, gösterge tablosu ve ta
ban ve tavan ücretleri meydana getirmektedir. 
Kamu kesiminde çalışan bütün personelin ücret
leri tek bir gösterge tablosuna göre hesabedile-
cektir. En küçük göstergeye 70 ve en yüksek 
gösterge 1 000 dir. -Şu kadar ki, 1 , 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerdeki bâzı görevler için, bu görevlerin 
sorumluluk derecesine göre kullanılmak üzere 
1 000 in üzerinde, 1 000 zait 50, 100, 150, 200 
lük 4 gösterge tesisi de öngörülmüştür. Bu su
retle kamu idaresinde önemli sorumluluğu olan 
görevleri yürütenlerin daha yüksek miktarlar
da ücret alması sağlanmaktadır. 

Böylece, kanunun ilk uygulama yılında 7 
katsayısının kabul edilmesiyle taban ücret brüt 
490 lira olmaktadır. 16 ncı derecede 3 yıl çalı
şan bir memurun aylık ücreti 560 liraya yük

selmektedir. Ancak bu miktarlar ilkokul mezu
nu olan memurlar için söz konusudur. Gerçek
te Devlet memurluğuna normal olarak orta de
recede eğitim görmüş olanlar alınacaktır. Orta
okul mezunlarının göreve başlamadaki taban 
ücreti brüt 700 liradır. Bu suretle tasarı, taban 
ücretlerde asgari işçi ücretleriyle, memur ücret
leri arasında bir paralellik sağlamaktadır. 

Meselâ, yeni Devlet memuriyetine girecek 
bir kimse için, genel idare hizmetleri sınıfında 
ilk okul mezunu bir kimse eski sistemde brüt 
450, net 410 lira alırken, yeni sistemde giriş üc
retleri brüt 490, net 450 lira olacaktır ki, brüt 
artış % 8, net artış % 9 dur. 

iOrtaokul mezunu için brüt artış % 55, net 
artış ise % 49 olarak görülmektedir. 

Bir diğer ilke, sınıflandırma sistemidir. Ta
san Devlet memurlarını 8 sınıfa ayırmaktadır. 
Diğer taraftan yönetmeliklerle bu sınıflar için
de kariyer niteliği gösteren tali sınıflar tesis 
edilebilmesi de öngörülmüştür. Bu sekiz sınıf; 
genel idare, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri 
ve yardımcı sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretim 
hizmetleri, avukatlık hizmetleri, din hizmetleri, 
emniyet hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfıdır. 
Bu sınıflarda Devlet memurlarının ilk girişte 
alabilecekleri aylık dereceleriyle, yükselebile
cekleri dereceler ayrı ayrı tesbit edilmiştir. 

Kanun tasarısında başlama ve yükselme de
receleri ayrı ayrı ifade edilmiş bulunduğu için, 
burada vaktinizi almamak maksadiyle daha 
uzun tafsilâta girmiyeceğim. Yalnız bu konuda 
çok kısa mâruzâtta bulunacağım. 

Sınıflar içinde taban ve tavan dereceleri, 
Devlet memurunun eğitim derecesine göre tes
bit edilmiştir. Böylece esas itibariyle ilkokul, 
ortaokul, lise ve dengi okullar ve yüksek eği
tim müesseselerinden mezun olanlar, Devlet me
muriyetine girişte aynı derecelerden işe başla
makta ve aynı dereceye kadar yükselme imkâ
nını bulmaktadırlar. Bu arada ekonomik kalkın
manın gerçekleştirilmesinde doğrudan doğruya 
ilişkileri bulunan teknik hizmetlerle, halk sağlı
ğı, toplumun eğitim ve öğretimi, toplum düzeni
nin korunmasdyle ilgili hizmet sınıflarında, hu
susiyle Devlet memuriyetine daha yüksek dere-
öelerle başlanm?;ı kabul edilmektedir. 

Tasarı, kabul edilen 7 katsayıya göre bütün 
Devlet memurlarının aylıklarında önemli ölçü-
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de artışlar sağlamaktadır. Bu durumu bir kaç 
örnekle belirtmek istiyorum. 

Eski sistemde 1 nci derecede Devlet memu
runun brüt aylık tutan 2 900 lira, itası 2 129 
liradır. Yemi sistemde ise aynı memurun intibak 
ısonıucu brüt aylık tutan 6 475 lira, itası 4 086 
liraya yükselmektedir. Brüt artış yüzde 123, 
net artış yüzde 91 dir. 

Mesielâ bir diğerini arz ediyorum : Halen 
14 ncü dereceyi işgal eden aylıklı biir Devlet 
memurunun brüt aylık tutarı 450 lira, itası 411 
liradır. Yeni sistemde ise aynı memurun inti
bak sonucu brüt aylık tutan 875 lira, itası 744 
liraya yükselmektedir. Brüt artış yüzde 94, net 
artış yüzde 81 dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Yüzde 

itibariyle, yüzde 10 ile 125 arasında artış mey
dana gelmektedir. Tabiî bu yüzde 125 arasında
ki artışlar daha Ziyade bugüne kadar almış bu
lunduğu çeşitli nam altındaki ücretlerin veya 
ilâve vazife karşılığı aldığı paraların karşılığı
nı tutmaktadır ki, kanun tasarısının getirdiği 
İmkânlar genel olarak yüksek seviyede her de
recedeki memura intikal etmektedir. 

Diğer hususları arz edeceğim. 
Tasan, biraz önce belirttiğimiz gibi, yeni

likler ve ücret artışı yanında Devlet memurlan 
için geniş bir sosyal yardım sistemiyle yeni bir 
ek sigorta sistemi getirmektedir. Bu amaçla 
«Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» adliy
le bir kurum kurulmaktadır. Burada yeni reji
min getirdiği sistemle, emeklilik rejimi arasın
daki ilişkiyi de belirtmek lâzımdır. Tasarı yan 
ödemeleri kaldırmak ve tek ücret sistemini ka
bul etmekle, emekli aylığının hesabında esas 
olan ücret miktarını ve bu suretle emekli, dul 
ve yetim aylıklarını büyük ölçüde yükseltmek
tedir. Bugün 1 nci derecede bir Devlet memu
runun aylığının hesabında 2 200 Tl. bahsolur-
ken, yeni sistemde bu rakam 7 0O0 Tl. civarın
da olacaktır. Ayrıca muhterem arkadaşlanm, 
katsayı değişimi suretiyle meydana gelecek ar-
tışlann da em'ekli, dul ve yetim aylıklarına ak
sedeceği dikkate alınırsa, yeni personel rejimi
mizin emeklilik bakımından nasıl bir ferahlık 
getireceği kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

iSayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 
Tasarının tatbikiyle ilgili hususlara da te

mas etmek istiyorum. Tasarı kanunlaşınca 657 
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sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yü
rürlükte olmıyan hükümleri, Genel Kadro Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay
başından itibaren yürürlüğe girecektir. Kanu
nun mali hükümleri, 1 Mart 1970 tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay
başından itibaren uygulanacaktır. Memurlann 
eski rejime göre aldıkları aylık ile, yeni rejime 
göre alacağı ayhk arasındaki fark, aynca hesap
lanıp memurlara ödenecektir. Bu farkın nasıl 
ödeneceği de Bakanlar Kurulu tarafından ay
nca tâyin ve derpiş edilecektir. 

özet olarak şunu arz etmek isterim ki, tasa
rı Türk kamu idaresinde geniş bir reform ha
reketi için gerekli temel prensipleri getirmekte
dir. Tasarının kabul ettiği modelde personel re
jimi bir taraftan bütçe müesseseleriyle, diğer ta
raftan kamu idaresinde İslahat ve emeklilik re
jimiyle ve bütün malî sistemle geniş bir ilişki 
içinde düşünülmek suretiyle, memleketimizin 
ekonomik ve sosyal gelişme koşullanna uygun 
ve dinamik bir sistem olarak görülmektedir. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 

Kanun tasansı Bütçe Plân Komisyonunda 
çok uzun bir zaman ve geniş bir alâka içinde 
müzakere edilmiş ve üzerinde bâzı düzeltme
ler yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında gerek 
iktidar gerekse muhalefete mensup sayın mil
letvekili ve senatör arkadaşlanmız yapıcı tek
lifler yapmışlar ve değişiklikleri karara bağla
mışlardır. Böylece kanun, mutlak mânada mü
kemmel denebilecek bir hale gelmiştir. Bununla 
beraber eski ve yıllardan beri alışılmış bir sis
temden yeni bir sisteme geçişin ve mânevi inti
bakın güç olduğunu da kabul etmek icabeder. 
700 1000 i bulan, bu kanunla ilgili kamu perso
nelinin her birinin ayrı ayrı ölçüde ve mutlak 
mânada bir anda tatmin olması kabul edilme
lidir ki, bu da mümkün olan bir hadise değil
dir. Kanunun tatbikatından sonra çıkacak ak
saklıkları giderici düzeltmeler de yapıldıktan 
sonra, kısa zaman içinde personel reformunun 
kamu hizmet hayatında büyük faydalar sağU-
yacağı muhakkaktır. Yeniye, ileriye, Cumhuri
yetin kurulduğu günden beri düşünmeye ve atıl
maya alışkın kamu personelinin bu kanunun 
kendisine getirdiği maddi ve manevi yüksek 
seviyeyi çoğunluğu ile kavradığı aşikârdır. 
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Biz burada A. F. Hükümetini, memleketimize 
büyük faydalar sağlıyacak, malî kudretimizin 
sıkıntılarına rağmen büyük bir cesaretle getir
diği bu kanun için alkışlıyor, tebrik ediyor ve 
kanunun kamu personeline ve memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini ve Sayın 
Başkanımızı saygı ile selâmlıyorum. Teşekkür 
«derM. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN —- C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kemal Demir, ikinci defa buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

0. H. P. Grupu adına, müzakeresi yapılmak
ta olan Personel Kanunu tasarısı üzerinde de
ğerli arkadaşım daha önce derinliğine, teknik 
konulara kadar giren bir konuşma ile C. H. P. 
nin görüşlerini Yüce Meclise sunmuş bulunmak
tadır, 

Ben, bu tasarının kaim çizgilerini, C. H. P. 
görüşü açısından Yüce Meclise mümkün merte
be zaman farkını da önleme arzusuyla özetle
meye çalışarak, kalın çizgiler halinde sunmaya 
çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu tasarı, 657 sayılı Personel Reformu ka

nun tasarısının bir kısım maddelerini değişti
ren, daha doğru bir deyimle 657 sayılı Personel 
Reformu kanun tasarısını uygulama alanına 
sokan bir kanun tasarısıdır. Çeşitli nedenlerle 
1965 yılından bu yana yalnız malî hükümleri de
ğil, malî hükümlerinin yanında daha pek çok 
uygulanması gereken hükümlerinin de uygulan
mamış olduğu personel reformu kanun tasarısı
nın malî hükümleriyle beraber diğer uygulan-
mıyan hükümlerini de uygulama alanına sokan 
bir tasarı olarak bu tasarıyı mütalâa etmekte
yiz. Bunu özellikle sözlerimin basında belirtmek 
isterim. 

Türkiye'de halen eski personel rejimi uygu
lanmaktadır. Bu rejim bozuk bir rejimdir. Bu
nu mütaaddit vesilelerle belirtmeye ve üzerin
deki hassasiyetimizi göstermeye çalıştık. Hali
hazırda Türkiye'de mevcut personel düzeni, bo
zuk bir düzendir ve bu personel düzeni içerisin
de görev veren kamu görevlisi, pek çok neden
lere dayalı bir huzursuzluğun içindedir. 

Şimdi memurların kamu görevlilerinin bu 
bozuk personel düzeni içerisindeki huzursuzluk

larının ananedenlerini şöylecek belirtmek müm
kündür : 

Kamu görevlisi işe alınmada fırsat eşitliğine 
sahip değildir. Yükselmede, yeni derece yüksel
mesinde kendi sınıfı içerisinde çalıştığı bölüm
de bir üst dereceye veya daha ileri derecelere 
çıkmada liyakati esas olarak alınmamaktadır. 
Çeşitli faktörler, yükselmede daha önemli rol 
oynamaktadır. Görevin teminatı yoktur, tam 
anlamda yoktur. Kadronun teminatı da yoktur. 
Kadro bulanlarla bulamıyanlar arasındaki çe
kişmeler ve huzursuzluklar anafaktör olarak bu 
rejimde mevcuttur. Görünür görünmez yollarla 
yan ödemelerin rasladığı ücret farklıkklramm 
doğurduğu ücret adaletsizliği mevcuttur. Hiz
metin ve genellikle hayatın son yılları için bir 
emeklilik emniyeti yoktur, güven verici bir 
emeklilik yoktur. Artan hayat pahalılığına ayak 
uyduran bir sistemin içerisinde gelren bir 
emeklilik yoktur. Sayılarını en üst sorumlula
rın dahi bilemediği personel uygulama tarzı 
vardır. Değişik yıllarda çeşitli kanunların ge
tirdiği, sayılarını en üst uygulayıcıların dahi 
bilemedikleri personel uygulama çeşitleri var
dır. Ağır basanların, sesini ve gücünü duyuran
ların sağladığı çeşitli ek ve ilâve ödenek yolla-
riyle yamalı bohçaya dönmüş bir ücret sistemi 
vardır. Bütün bunlar; kaim hatlar halinde bu
gün uygulanmakta olan, hattâ bugüne kadar 
uygulanmakta olan; bugün, daha önceki gün 
uygulanmakta olan personel rejimi içerisinde 
memuru, kamu görevlisini huzursuzluğa iten 
âmillerin başta gelenlerindendir. 

işte bu sebepledir ki, bu bozuk personel re
jiminin mutlaka düzeltilmesi lâzımgeldiği za
rureti 1964 yılında gerçekleşme imkânını bul
muştur. 

1964 yılına kadar bu alanda yapılmış olan 
çalışmalar 1964 yılında sonuçlanmış ve o yıl 
sorumlu icra, siyasi iktidar parlâmentolara, bu
gün 657 sayısı ile andığımız kanun tasarısını 
sevk etmelerdir. 1964 yılında Parlâmentoya 
sevk edilen bu tasarı, 1965 yılında 657 sayılı 
Personel Reformu Kanunu olarak Parlâmento
dan kamu görevlilerine tevdi edilmiştir. 

Ancak, o yıldan bu yıla çeşitli nedenlerle 
Personel Reformu Kanunu uygulanmamıştır. 
Sözlerimin başında arz etmeye çalıştığım gibi, 
yalnız malî hükümleriyle değil, uygulanması ge-
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rekli diğer hükümleriyle beraber pek çok hü- I 
(kümleri uygulama alanına sokulmamıştır. Bâzı 
olaylar âdeta, fırsat telâkki edilmiştir. Anaya
sa Mahkemesinin, «Sınıflandırmayı tüzüklere 
bırakamazsınız, bunları kanunla yapmanız lâ
zımdır.» gerekçesiyle sınıflandırmanın tüzükle
re bırakılmış olması yönünden o maddeyi boz
muş olmasını ele alıp, onu uygulama dışına bı
rakmışız ama, bugüne kadar, 1965 ten 1970 e 
kadar ki, geçen 5 yıl içerisinde o madde dâhil 
pekçok madde uygulama alanının dışında kal
mıştır. 

İşte bu sebepledir kâ, ben, A. P. Sözcüsü sa
yın arkadaşınım, «Hükümeti bu tasarıyı getir
miş olmaktan dolayı alkışlama.» düşüncesine 
katılamıyorum. Ama bu tasarının gelmiş olma
sını memnuniyetle karşılar ve bu tasarıyı Par
lâmentoya sunmuş olan Sayın Maliye Bakanı 
Erez'i bundan dolayı tebrik ederiz. 

Bu tasarının 1965 ten bu yana geçen 5 yıl 
içerisinde sık sık tekrarlanması ve vadedilmiş 
olmasına rağmen, bugüne kadar Yüce Meclis
lerin huzuruna getirilmemiş olmasını mutlaka 
kınamak gerektiği inancındayım. Bu gelişi te
şekkürle karşılarım ama, bugüne kadar getiril
miş olmamasını da kınarım. 

Bu tasarı personel rejimine bir yenilife ge
tirmektedir, bir reform hüviyeti vardır. Bu ta
san reform hüviyetini 657 sayılı Kanundan al
maktadır. Bu tasannın reformist bünyesi, men
şeini 057 sayılı Kanundan almaktadır. Çünkü 
bu tasan, ayağını 657 sayılı Kanunun üzerime 
basmış bulunan bir taşandır ve esasen, onun 
bâzı maddelerini değiştirme yapmak suretiyle 
uygulama alanına sokmak istiyen bir tasarı
dır. 

Şimdi, tam bulunmamakla beraber, her yö
nüyle mevcudolmamakla beraber bu tasarı ile 
kamu görevlilerine; - kaim çizgilerle ve satır 
başlan halinde söylemek gerekirse - hangi re
formlar gelmektedir, bir defa daha sıralamak
ta fayda görüyorum. 

İşe alınmada eşitlik, yükselmede liyakat, im
tihan sistemi, eşit işe eşit ücret, hizmet içi eği
tsin, hizmetin ağırlığına ve farklılığına göre ve 
verildiği yere göre farklı ücret, sosyal haklar, 
hastalık, konut yapma ve ucuz konut kiralıya-
bilme ile beraber çeşitli sosyal haklar, güven 
verici bir emeklilik, hayat pahalılığına ayak uy
duracak bir kaJtsayı.. 
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Bunlar bu kanunda anaunsurlar olarak mev-
cudolan reformist hüviyetlerde.*. Sözlerimin ba
şında da arz ettiğim gibi, menşeini de 657 sayılı 
Kanundan almaktadırlar. Ancak, gerçekten za
ruri olan bu reform çizgileri bu tasanda, - ör
neklerini fazla vermeden arza çalışacağım -
yer yer zedelenmek suretiyle, bu reform anla
yışının bir ölçüde zedelenmesieıe ve gayenin dı
şına çıkılmasına yol açmıştır. Eşit işe eşit üc
ret sistemi getirilmiş ama, bir kısım müessese
ler, 200 000 e yaklaşan personeli kapsıyan bir 
kısım kuruluşlar bu tasannın dışında bırakıl
mak suretiyle eşit ölçüde işlere sahibolnıalarına 
rağmen, eşüft haklara sabJbolamamalktadırlar. 
Yalnız ücret bakımından buna bağlı olmaları, 
diğer maddeler bakımından buna bağlı olmama-
lan, sosyal haklar dâbil demin saydığım bir kı
sım haklardan, mahrumiyetlerini öngörmekte
dir. 

Sınıflandırmanın iyi yapılamamış olması, sı
nıfların gerçekten o sınıf niteliklerine sahibo-
lanları bir araya toplamaktan öteye, bir ölçü
de zaruretlerden doğma, hazırlıkların tam ve 
zamanında yapılamamış olmasından doğma, 
gruplandırma halinde getirilmesi sebebiyle, ay
nı grup ferisinde mütalâa edilen ve adına sınıf 
denen bölümlerde çalışıp aynı işleri yapanlar, 
başka sınıflar içerisinde mütalâa edilebildiği 
rçin veya o sınıfın içerisinde farklı iş sahibi ol
duğu için aynı ücreti alacağından veya başka 
sınıfta mütalâa edilirse alamıyacağından dola
yı, «eşit işe eşit ücret» genel prensibi bir öl
çüde zedelenmiştir. 

Kadrosu kaldmlan bir kamu görevlisinin 
sınıf niteliklerini muhafaza etmesi halinde da
ha, kendi sınıfındaki bir göreve atanmasının 
âmirinim takdirine bırakılmış olması görev em
niyetini büyük ölçüde zedelemiştir. «Atayabi
lir» demek suretiyle görev emniyetini büyük öl
çüde zedelemiştir. Çeşitli yollarla kurulmuş 
olan piramidin tepeden delinme imkânlarının 
açılmış buluması, liyakat esasının yükselmede 
her zaman etkili olmasını imkân dışına çıkar
mıştır, zaman zaman bunu etkisiz hale getir
miştir. 

Sayın A. P. Sözcüsü arkadaşımın, «Bu tasarı 
kamu görevlilerine büyük maddi imkânlar getir
mektedir.» sözüne yan yanya katılamıyorum. 
Bu tasan gerçekten, kamu görevlisi için ücret 
sistemi bakımından büyük farklılık getirmiş-
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tır. Ama, Tbu tabanda görev veren düşük üc
retli, Sayıları pek de az olmıyan, oldukça faz
la. olan ve hayai 'sıkıntısının aslında ağırlığının 
en büyüğünü taşıyan düşük ücretli kamu gö
revlileri için bu, büyük ücret getiren bir for
mül olmamaktadır. Tabanda görev veren ka-
fc*u görevlilerinin aldıkları ücret farkı, oran 
itibariyle de yüksek değildir. Oran itibariyle 
yüksek olsa dahi, aslında ellerine geçen mik
tarlar azdır. Sosyal adaletin icabı odur ki, on
ların da yaşantılarmı devam ettirebilmek için, 
aynı hayat pahalılığından nasiplendiklerini 
dikkat nazara almak ve ona göre ellerine geçen 
düşük ücret nisbetlerinin daha fazla tutulma
sını sağlamak gerekirdi kanaatindeyiz. C. H. 
&~ #rupu olarak görüşümüz budur. 

Tasarıda, katsayının esas olarak hayat paha
lılığı ile bağdaştırılması, tasarının bir reform 
hüviyeti taşıdığını gösterir; katsayı, hayat pa
halılığı geliştikçe, arttıkça ona ayak uydura
caktır. Ancak, katsayının hayat pahalılığı kar
şısında yükselmesi, yalnızca ve münhasıran ic
ranın takdirine bırakılmış, «Bütçelerde göste
rilir.» denmek suretiyle de Parlâmentonun tas
vibinden geçiyor anlamı verilmek istenmiştir. 

Ancak, katsayıyı hayat pahalılığı bakımın
dan Devletin resmî istatistiklerinden faydalan
mak' suretiyle tâyin etmek gerekir. Bugün, han
gi icra olursa olsun, - şu veya bu icrayı muha-
tabolarak almıyorum. Niyetim ve düşüncem, 
aautlaka bugünkü icra ve siyasi iktidar bunu 
yapacaktır meselesinde değildir, hangi siyasi 
iktidar olursa olsun - katsayıyı hayat pahalılı
ğına uygun olarak artırabilmesi için, onun ge
lirlerini sağlamak mecburiyetini duyması zo-
runluğu tasarıda yer almalıdır. Bunun şartı, 
katsayının hayat pahalılığı karşısında artışı 
için, resmî endekslerle bir bağlantı kurmaktır. 
Bu da burada kurulmamıştır. 

İntibaklarda özellikle, kamu görevlilerinin 
büyük huzursuzluğunu doğuran haksız durum
lar, geçmiş hizmetin tam olarak değerlendirile-
memesi tarzında tezahür etmektedir. Kadro 
bulanlarla, badro bulamamış olup üst derece
den alanlar, kendisine kadro vermiyen veya ve-
remiyenler tarafından farklı bir muameleye ta-
to tutulurlarsa bunun elbette ki üzüntüsü, bu
nalımı içine girerler. Bu da bu tasanda ele alın
ması, düzeltilmesi lâzımgelen hususlardan birisi
dir. 

C. H. P. G-rupu adına ilk konuşmayı yapan 
arkadaşım, bu tasarının Anayasayla çelişkin 
hükümleri bulunduğunu belirtti. Bunu vuzuha 
kavuşturmak için bir örnek vermek istiyorum. 

Tasarının, Meclislerde müzakere edilen ka
nunların Anayasa ile çelişkileri sık sık söz ko
nusu olduğu zaman, icrada bulunanlar, siyasi 
iktidar mensupları bunu, bir ikaz görevinin 
yerine getirilmesi tarzında kabul etmelidirler. 
Bu, Anayasaya aykırı ve Anayasa ile çelişki 
içerisine düşen veya düşecek tasarıları Yüce 
Meclislerden çıkarmamak arzusundan doğmak
tadır, sebeplerinden birisi de budur. Bir de 
Anayasanın gösterdiği yola paralel tasarılar 
çıkarma gayretinden doğmaktadır. 

Şimdi bu tasarıda, Hükümet tasarısında 
mevcudolmadığı halde, komisyonda yapılmış 
birçok iyi değiştirgelerin yanında hiç de iyi ol
mıyan 9 ncu madde ile ilgili, sınıfların yükse
lebilecekleri dereceleri tesbit etmeye yarıyan, 
14 ncü maddeye konan ve 1, 2, 3, 4 ncü derece
ye yani, 5 nci dereceye kadar gelmiş olan bir 
kamu görevlisinin 5 nci dedeceden daha yuka
rıya terfi edebilmesi şartını Maliye Bakanlığı 
Personel Dairesi ve Bakanlar Kurulunun tak
dirine bırakmış olması, Anayasanın 117 nci 
maddesinde belirtilen, «Devlet memurunun işe 
alınması, terfii kanunüarlla düzenlenir» hükmü 
ile çelişki halindedir. 5 nci dereceye kadar gel
miş bir kamu görevlisi, 4 ncü dereceye çıkma 
hakini yıl itibariyle kazandığı zaman imtihan 
kapısına gelip, liyakatini göstermek üzere im
tihanı olmaya talibolduğunda, kendisinin yukarı 
çıkabilmesini sağlıyacak kadronun, o sıfatın 
Bakanlar Kurulu tarafından verilmiş olması 
lâzımgelecek. öyle meslekler var ki, onlarda 
sıfat terfide değişmez. Kimler için böyledir? öğ
retmen için böyledir, daha pek çok meslek 
mensupları için böyledir. Bir yüksek okul öğ
retmeni 5 nci dereceye gelmişse 4 ncü dereceye 
çıkabilmesi için onun sıfatı değişmez, gene öğ
retmendir. Ama, karşısına, «Bakanlar Kurulu 
kararı ile bir kadro konması lâzımdır,» hükmü 
komisyonda konmuş getirilmiştir. Bu husus Hü
kümet tasarısında yoktur. Komisyonda pek çok 
iyi değiştirgelerin yanında kınadığım orada da 
kınamaya çalıştığımın bir değiştirge olarak, bu
nu Anayasa ile çelişki içerisinde bulmakta
yız. 
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Sayın milletvekilleri, 
Tasarı komisyonda titizlikle incelenmiştir, 

birçok değişiklikler yapılmıştır. Bu saydıkla
rım; komisyonda değiştirilen ve düzeltilen hü
kümlerin dışında, Yüce Meclisin Genel Kuru
lunun huzuruna gelen ve komisyonda değiştiril
mesi mümkün olmıyanlardır. Çok değer verdi
ğim Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşım; «Bu ta
sarı mutlak mânada eksiksiz olarak huzurunuza 
gelmiştir» diyor. Hayır, mutlak mânada eksik
siz olarak huzurumuza gelmiş bir tasarı değil
dir; en azından kalın hatlarla saydığım eksik
likleri yüzünden. 

Bizim C. H. P. Grupu olarak bu tasarıda 
noksan gördüğümüz hususlar için burada üs
tün gayretlerimiz olacaktır. 50 ye yakın, 40 kü
sur önerge verilmiştir, bunlar 30 a yakın mad
deyi kapsamaktadır. Dile getirdiğimiz konula
rın çoğu bu önergelerle düzeltilmeye çalışılmak 
istenmiştir. Yüce Komisyonda gerçekten CHP. 
liler olarak bu tasarının daha iyi şekle gelmesi 
için üıtün bir gayretin sahibi olmuşuzdur. 

Bir gerçeği ifade etmek hakşinaslık olacak
tır kanaatiyle belirtmek isterim ki, zabıtlara ge
çi ̂ mek isterim ki; komisyonda bunların gerçek
leşmesinde, değişik kanatlardaki arkadaşları
mızdan ve iktidar kanadındaki arkadaşlarımız
dan ^çek ten büyük anlayış ve yardım gör
müşüzdür ve bu değiştirmeler komisyonda kar
şılıklı, beraberce yapılmıştır. Beraberce yap
makta başarılı olamadıklarımız, C. H. P. Grupu 
o^^ak buraya getirilmiştir. Burada Yüce Mec
lisin üyelerinin bu önergeler karşısında, bu ta-
<m™ıyı daha iyi şekle getirmek bakımından bize 
ve önerge vermiş olan arkadaşlarımıza müspet 
ve olumlu istikamette yardımcı olacakları inan-
cnı muhafaza ediyoruz. Bu tasarının müzake
resi sırasında süre tahditlerinin - gerçekten bu 
kadar önemli bir tasarının müzakeresi sırasın
da getirilen müzakere usulü içerisinde; esasen 
yalnız önergelerle ilgili maddeler görüşüleceği 
için - konmaması, böyle bir tahdidin hattâ is
tenmemesi dileğini C. H. P. Grupunun dileği 
olarak arz etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu tasarı gizlilikten sıyrılıp kamu oyunun 

bilgisine sunulduğu andan bu yana, kamu oyun
da ve personel kesiminde çeşitli tepkiler, sesle
nişler, yürüyüşler, protestolar görülmektedir. 
Bunların tümünü haklılıktan uzak, haklılıktan 

yoksun kabul etmek mümkün değildir. Tüm 
seslenişleri haksız ve mesnetsiz ilân etmek, ka
bul etmek mümkün değildir. Şikâyetler çoğun
lukla tabandaki az ücretlilerden gelmektedir. 
Her gün artan hayat pahalılığı karşısında, Dev
letin resmî istatistikleriyle belirgin olan hayat 
pahalılığı artışları karşısında tabandaki dü
şük ücretlilerden gelen; «Bu ücretle geçinenle
yiz, bu ücret sosyal adalet ilkelerine uygun de
ğildir.» seslenişlerini haksız kabul etmek müm
kün müdür? 

Kendi sınıfları için, bâzı sınıfların eşitlik is
temelerinden doğan dileklerini, hizmetlerinin 
öneminin değerlendirilmesini istemelerini hak
sız kabul etmek mümkün müdür? Her sınıf ve 
her sınıfın mensubu kamu görevlisi kendi hiz
met sahasını hizmetlerin en ağırı kabul eder. 
Bu, işin bünyesinde vardır. Her kamu görev
lisi, gördüğü hizmetin, Devlet için en önemli 
hizmet olduğu inancındadır. Esasen bu inancı 
taşımasa ve bu inanca sahibolmasa, kendisi o 
devlete lâyık bir kamu görevlisi olamaz. Ancak 
o inançla görevinin sahibi, ciddî bir kamu gö
revlisi olabilir. Onu bu hissinden, bu anlayışın
dan dolayı kınamak mümkün değildir. Takdir 
elbette daha yüce organlarındır, ama onun böy
le bir istek, böyle bir duygu ile kendisine, baş
ka sınıflara rağmen, daha ağır hizmet görmüş 
olmasına rağmen haksızlık yapılmış olmasını 
ileri sürmesi kadar tabiî bir şey bulunmamak 
gerekir. 

Demin arz ettiğim intibaklarla ilgili sebep
lerden doğma seslenişleri, kadrosuna sahibola-
mamış olanların kendisiyle beraber bulunan ve 
kadrosu olduğu için daha üst derecelere geti
rilen ve rahatlıkla terfi etmek, yukarıya doğru 
çıkmak imkânını bulan arkadaşları karşısında
ki ezikliğinden doğma şikâyetlerini haksız bul
mak mümkün müdür? 

Şimdi bu şikâyetler karşısında sorumlu Dev
let adamlarının sorumlu ağızlarla zaman zaman 
tasarıyı geri alma, tasarıyı geri çekme beyanat
larını ciddiyetle bağdaştırmak mümkün değil
dir, Devlet sorumluluğu ciddiyetiyle bağdaştır
mak mümkün değildir. Bir tasarı, büyük çoğun
lukla, haklılığı bulunan veya en azından ken
disini haklı zanneden insanların seslenişleri se
bebiyle gerçekten kamu görevlisi için ve mem
lekette kamu hizmetlerinin görülmesi için lâzım 
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olan lüzumlu bir tasarı ise, o tasarı, bu sesle
nişlerden dolayı geri alınmaz. Varsa başka se
bepler, o sebepler söylenir, ondan dolayı geri 
alınır. 

Yıllarca önce verilmiş sözlerle imzalı senet 
haline gelmiştir, ödeme günü çoktan geçmiştir 
bu senedin. Protestolu senetlerin ödeme gün
leri geçtikten sonra müddet uzatımına tabi 
tutulması usullerden değildir. Kaldı ki, yeni 
finansman tasarıları ile sağlanacak olan üç 
milyara yakın yeni gelirler, bunların inti
kalinden dolayı sağhyacağı bir ölçüde hayat 
pahalılığı? buna ilâveten kamu görevlileri 
daha yüksek ücret almaya başlıyacaklardır. 
diye daha şimdiden murakabesiz halde fiyat
ları alabildiğine yükselterek tanzim etmiş olan 
piyasa, Türk kamu görevlisinin eline bu ka
nun tasarısının getireceği fazla ücret daha 
girmeden, öbür elinden ödenmeye başlamış 
bulunmaktadır bile. Bu şartların uygulanma 
halinde olduğu bir ülkede, bir kısım ses
lenişleri tepki ile karşılayıp, hattâ alıngan
lık gösterip, bu tasarıyı geri çekme, geri al
ma sözlerini resmî ağızlardan duymuş olma
mızın üzüntüsünü tekrarlamak isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu tasan artık geri alınmaz. Bu tasarı

nın katsayısı da düşürülemez, mesele bu nok
talan çoktan geçmiştir. Tasan Yüce Mec
liste ve Yüce Senatoda noksanları düzeltile
rek, eksiklikleri giderilerek Türk kamu oyu
na ve Türk personel kesimine reform nitelik
leri tam bulunan bir tasan halinde sunulma
lıdır, sunulacaktır. O. H. P. Grupu bunun 
böyle gerçekleşmesi ve böylece bu tasarının 
çıkmasını bekliyen ve bunun kapsamı içerisin
de bulunan 500 bine yakın kamu görevlisine 
en iyi şekliyle bu tasarıyı biran önce vere
bilmek ve onu görevinde daha rahat, daha 
huzur içerisinde çakşır hale getirebilmek 
için kendi kesimine düşen görevi dikkatle, has
sasiyetle yerine getirmeye çalışacaktır. Bunu 
arz etmek isterim. 

Bu tasan Yüce Parlâmentonun gayreti ile 
en iyi şekle mutlaka getirilmelidir. Getirilme* 
lidir ki, kamu görevlileri; açık sicil, liya
kat ve kariyer sistemiyle kendi sınıflan için
de yükselme imkânını bulabilsinler. Yerinden 
emin, işinden emin, ücretinden emin, sos
yal güvenliğinden ve emekliliğinden emin 

hizmet versin; halkımız, Türk halkı kaliteli, 
ucuz ve süratli hizmete kavuşsun, Devlet 
memuru da temsil ettiği Devletin onuruna 
yaraşır bir yaşantıya kavuşsun ve siyasi ik
tidarlara değil, Devlete hizmet etmenin gö
nül huzurunu duysun. 

Sizlere C. H. P. Grupunün üstün saygıla-
nnı ve basan dileklerini sunarım. Teşekkür 
ederim. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplan adına başka söz 
isteyen arkadaşlanmız var mı? Yok. Şahısları 
adına konuşacak arkadaşlanma geçiyorum. 

Sayın Ahmet Güner, buyurunuz. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlanm; 
800 bin memuru ilgilendiren kanunun müza

keresini yapmaya başladığımız bugün, görüyo
rum ki, heyecan bitmiş, büyük tepkiler gös
terme hevesine kapılanlar kanunu iyi tetkik 
etmiş olacaklar ki, artık Büyük Millet Mec
lisindeki bu müzakereyi dahi dinlemeye gel
miş değillerdir. Bu münasebetle hem Hükü
meti, hem dek anunu iyi okuyarak anlıyanlan 
kutlamak isterim. 

Aziz arkadaşlarım, 

Bundan evvelki 657 sayılı Kanunun mad
delerini değiştirerek gelen bu kanuna değin
meden, bugüne kadar memurlarımıza tatbik 
edilen kanunlar; hepsine iyi desek bile ya
malardan yapılmış güzel bir bohça idi; yamalı 
bohça demiyorum, yamalardan yapılmış bir 
bahça idi. 

Şimdi bütün gayretimizi tek bir bezden 
yaptığımız bohçayı, yamalı bohça haline ge
tirmemek için, iktidar partisine mensubolan 
arkadaşlarla, muhalefete mensubolan arkadaş
ların partilerüstü gayretine ihtiyaç vardır. 
Büyük vaitlerden sonra bugün memurun ümit 
ve inanç ışığı altında hazırlanarak gelen bu 
kanunun müzakeresi, keşke kapalı kapılar 
arkasında değil, bu kanunu ilgilendiren ku-
rumlann da katılmasiyle apaçık yapılsaydı, 
bâzı sıkıntılar görülmiyecekti ve dolayısiyle 
fırsatı ganimet bilenlerin pahalılık ejderhasını 
bu milletin üzerine yürütmelerine de engel ol
mak fırsatı bulacaktık. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bugün memur sınıfı artık borçlu bir sı

nıftır, geçeceği sokaklar tâyin edilmiş bir sı
nıftır, bunda samimî olalım. Belki de bunda 
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Personel Kanunu gelecek diye büyük ümide 
kapılarak büyük masraflara girmiş olmanın 
kusurluluğu vardır ama, bir borçlu sınıf var
dır. «Kanundan kimse memnun değil» diye bir 
hava yaratılmıştır. Elbetteki Devlet kapısından 
ve Devletten her türlü gelirini sağlama inancına 
varmış olanları memnun etmenin imkânsızlığı 
bir gerçektir. 

Aziz arkadaşlarım. 

Bu kanunda beni şahsan üzüntüye sevk eden 
bir durum, diploma esasını büyük önceliğe al
masıdır. O halde yüksek diploman olduğu tak
dirde, kabiliyetin ne olursa olsun, aldığın emri 
robot gibi yaparsan yükselemiyeceğin kademe 
yok. Ama ilk öğretimden, orta öğretimden geç
miş olan nice kabiliyetli arkadaşlar bu kanundan 
lâyik olduğu şekilde istifade edemiyorlar. Hal
buki elbette yüksek öğrenim görmüş arkadaş
lara bu memleketin şiddetle ihtiyacı var, ama 
kabiliyetini okul dışında da geliştirmiş olan 
arkadaşların, büyük basan sağlıyan arkadaş
ların çalışmalarına ve onların kabiliyetinin hak
kını vermeye de ihtiyaç vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Hepimiz hatırlarız; Sendikalar Kanunu ko

nuşulurken tek parti devrinde dahi bu memle
kette deniliyordu M, işçimizin kabiliyeti yok
tur, işçi lideri olanlar da henüz yetişmediler, 
sendikalara büyük haklar verirsek bu memle
kette anarşi başlar. Bugün görüyoruz ki, ilk ve 
orta öğretimden geçmiş olan sendika liderleri
nin Türkiye'nin düzeninde çok faydalı, çok et
kili rolleri vardır. Hiç de anarşi doğuran hal
leri yoktur. Bugüne kadar da ilkokul ve hattâ 
ilkokulu bile bitirmiyen Devlet memuru vazife
sini görenlere bugün personel rejiminde lütfe
delim de arkadaşlarımızın haklarını verelim; 
450 lira ile 490 lira arasındaki farkı dile getir-
miyelim. 

Aziz arkadaşlarım, 

Bir anlayışa ihtiyacımız vardır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kuruluşunda, hangi te
şekkül kurulmuşsa onların statüsüne göre üç 
üst dereceler, senede iki maalşlık ikramiye, te
mettü, pahalılık zammı, mahrumiyet zammı, 
ikramiyesi, fazla mesaisi, kasa tazminatı veri
len bu müesseselerin bugün ikiyüz bine yakın 
bir memur kadrosu vardır. Halbuki malî du
rumlarını 657 sayılı Kanuna bağladığımız ikti-

| sadi Devlet Teşekkülleri memurları, bu kanun 
tatbik edildiği zaman müktesep haklarını ala-
mıyacak duruma geliyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, 
Elbetteki iktidar partisinin sayın üyeleri ve 

dolayısiyle icra mevkiindeki Hükümet, İktisadi 
Devlet Teşekküllerindeki bu sızlanmaya karşı 
hemen ek kanunlarla geleceklerdir. Buna ih
tiyaç duymadan vaktiyle Devlet memuru ile 
İktisadi Devlet Teşekkülü memuru arasındaki 
yanlış açılan uçurumu bu kere kaldırmak isti
yorsak İktisadi Devlet Teşekküllerinde hakkını 
almakta olan memur arkadaşların da bu hakla
rını vermekten çekinmiyelim, verelim. Bunun 
neticesi ne olur? 

Aziz arkadaşlarım, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde elbetteki bir 

I maden mühendisi, bir izabe mühendisi, civa ma-
I denindeki bir mühendis ve teknik elemanlar, uz

manlar, mahrumiyet bölgesindeki memurlar, 
petrol mühendisleri ve diğer petrol sahaların
daki memurların pasif direnmesi ile karşılaşma
mız hiç de hayırlı olmıyacaktır. 

Deniliyor ki, «Yönetmelikler yapcağız, bu 
yönetmeliklerde mahrumiyet bölgesinde bulu
nan arkadaşlar Ankara'da çalışan arkadaşın ve
ya mahrumiyet bölgesinde olmıyan arkadaşın 
arasındaki farkı düzelteceğiz.» 

Aziz arkadaşlarım, biz etten, kemikten yara
tılmış ve umumiyetle hislerine mağlubolan in
sanlarız. Eğer hazırlanacak bu yönetmelikte, 
kanunun da senelerden beri hazırlanmasında gö
rüldüğü gibi, benim adamım ve bizim adamı
mız esası ele alınacaksa o zaman sızlanmalar de
vam edecek, tıpkı doktorlarımızın harice kaçı
rıldığı gibi, teknik elemanların da, kabiliyetli 
memurların da İktisadi Devlet Teşekküllerini 
terk ettiklerini ve bugün yer yer geliştiğini gör
düğümüz özel teşebbüse kaymaların olacağını 
göreceğiz. Bunu önlemek istiyorsak Sayın 
C. H. P. li sözcülerin de işaret ettikleri gibi tek 
bir yönde birleşelim, Devlet memurları ile İk
tisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının statü
sünü birleştirelim. Bundan sonra Devlet me
muriyetinde çok kabiliyetli olan arkadaşlar İk
tisadi Devlet Teşekküllerine gitme mevzuunu 
kapatsınlar, hangi sahada olursa olsun bu mil
lete hizmet ettiklerini anb yarak paranın yanında 

I değil, hizmetin yanında olduklarını da ondan son-
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ra kendilerinden istiyelim. Onun içindir M, el-
betteki üretim sahasında çalışan memurun ve 
teknik elemanın fazla mesaisini kıskanmıyalım. 
Mahrumiyet bölgesine giden arkadaşlarımızın 
haklannı f azlasiyle verelim. 

Bu münasebetle de bir üzüntümü açıkça be
lirtiyorum. ElbetteM konuşmamda bir siyasi 
yatırım heveslisi değilim, Ankara'da dört bin 
teknik eleman direnmesini elbette kınadım Keş
ke bu dört bin eleman Ankara'da değil de be
nim Anadolumda olaydı ve hakikaten direneydi, 
onları buradan alkışlardım. Ama dörtbin kişi 
Ankara'da toplanacaklar, mahrumiyet bölgesin
deki arkadoaşlar çalışacaklar, buradaki arkadaş
lar direnecekler. Milletvekilleri ve Sayın Bakan
lık erkânı bu dört bin arkadaşı direnmeden ev
vel dinliyecek durumda idi. 

Aziz arkadaşlarım, 
Elbette ki Personel Kanununun tatbikatında 

ve bugünkü görüşülmesinde, bugünün değil ya
rının getireceği iyilikleri de beraber görüşmek 
ve beraber kararlaştırmak zorunluğunda olduğu
muz gibi, ille de kimseyi darıltmayalım, fakat 
ille de iktidar partimize bir söz gelmesin esa
sından arkadaşlarım biraz uzaklaşırlarsa haki
katleri daha açık ve daha mertçe krar altına al
mış oluruz. 

Dün burada bir kanun konuşulurken muha
lefetten, köy muhtarları hakkında bir teklif gel
mişti. Nedense Komisyona tesir edildi, ihtiyar 
heyeti ile muhtarın aynı hakkı almasına karar 
verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Güner, o noktalara girme
yiniz. Mukabil iddiaları ve cevaplan tazammun 
eder. O zaman; «öyle değildir, böyleydi» diye 
müzakere olur. Kanun başka mahiyet alır. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, elbette ki köydeki işlerimizi en iyi ya
pacak olan muhtardır. Onun için ne tarafın 
adamı olursa olsun köydeki dedikodunun, Dev
let düzenimizin başarılı ve başarısız halinin so
rumlusu muhtar olduğuna göre, bugünkü Dev
let memuru statüsünde de dünkü yapılan hata
ların tekrar edilmemesini ben temenni etmekte
yim. 

Aziz arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, bundan 
evvelki tatbikatlarda o günün muhalefeti; «Me
mura şeker verildi, memura şu yapıldı, memura 
bu yapıldı» diye büyük istismar, büyük güc ka
zandı. Bugün fırsat bizim elimize geçmiştir. Bu 

kürsüden C. H. P. nin mensubu olarak size açık
ça söylüyorum ki biz, sizin o günün C. H. P. ne, 
bugünün C. H. P. ne reva gördüğünüzü size yap-
mıyacağız. 

SALİH AYGÜN (Amasya) —. Ne demek bu? 
AHMET GÜNER (Devamla) — Evet, çeMş-

tirmiyeceğiz demek. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Çekiştirseniz 

ne olacak yani?.. 
AHMET GÜNER (Devamla) — Pek tabiî 

gücümüz kadar yer yakarız. 
Aziz arkadaşlarım, kabiliyetli, dürüst çalı

şanların ve başarılı olanların, ülkemizin her ye
rinde çalışanların, ağır iş yaparak yıprananların 
sızlanmalarını önliyeceğimize ve müşterek ka
rar vereceğimize inanarak bu kanunun bütün 
memurlar camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederek, icranın da bu mevzuda teklif 
edilen değişiklik önergelerine sayın iktidar ka
nadının milletvekilleriye beraber itibar göster
mesini temenni eder, hepinize saygılarımı suna
rım sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın İhsan 
Kabadayı, buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kanım, ben özdenoğlu'ndan sonra konuşacağım. 
Ondan bir sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyuru
nuz efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, çok gecikmiş de 
olsa bu tasarının Yüce Meclis huzurunda müza
kere edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğu
mu peşinen arz etmek isterim. Bu tasarının bir 
reform tasarısı olup olmadığı kısır tartışması içi
ne girecek değilim. Yalnız Bütçe ve Plân Ko
misyonunun bir üyesi olarak, söz hakkını mahfuz 
tutan bir arkadaşınız olarak bu tasarının, Ko
misyonda ileri sürdüğümüz nedenler dolayısiy-
le de benim anladığım ölçüde bir reform mahi
yeti taşıdığına işaret etmekle yetinmek isterim. 
Her şeyden evvel tasarıda söz hakkını mahfuz 
tutan arkadaşınız olarak kaba hatlariyle hangi 
hususların karşısında olduğumu çok kısa olarak 
rz ettikten sonra asıl önemli bir konuya gelmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugünkü tasan, derecelendirme ve gösterge 

tablosu ile Türkiye'nin gerçeklerine uymamakta
dır. Bu tasarıda taban ve tavanlar arasındaki 
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fark çok vahimdir, çok açıktır. Batı ülkelerin
den takibetmek imkânını bulduğum bâzı memle
ketlerde taban ve tavan mesafesi bu kadar bir
birinden uzak görülmemektedir. 0 yönden Ko
misyonda özellikle onaltıncı derecenin Türkiye'
nin gerçekleri muvacehesinde tasarıdan çıkarıl
ması hususunda yaptığımız mücadeleye Yüce 
Mecliste de devam edeceğiz. 

Diğer taraftan tasan, Meclislerin yetkisini 
büyük ölçüde, kanunlarla saptanacak yetkileri 
Bakanlar Kuruluna vermek suretiyle reform ni
teliğini de zedelemektedir. Demokratik ülkeler
de, çok partili sistemlerin uygulandığı memle
ketlerde bunun sakıncaları açıktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yine de tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman gö
rürüz ki, Hükümet tasarısı ile Komisyon değiş-
tirisi arasında oldukça önemli farklılıklar mev
cuttur. önergelerle tesbit ettiğimiz ve kendi gö
rüşümüze göre ıslaha muhtaç kısımların Yüce 
Heyetinizce olumlu bir şekilde ele alınarak ıs
lah edileceğini ve bu tasarının noksan tarafları
nın ikmal edileceğini ümit ve tahmin etmekte
yim. 

Dikkat edilirse Komisyon, tasarıda bâzı ko
nularda kamu personeli lehine sınıflar arasında 
dengeyi sağlamak halamından bâzı önemli deği
şiklikler yapmıştır. Bilhassa intibak maddele
rinde, tam olmamakla beraber ıslah edici tedbir
lerde bir adım atılmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Az gelişmiş bir ülke olan yurdumuzda, ka

mu personelinin, Devlet memurlarının önemi 
aşikârdır. Kalkınmamız için bu personel grupu-
nun güçlü olması, yarınından emin olması, her 
türlü sosyal güvenlik tedbirleriyle güçlendiril
mesi gerekmektedir, özellikle bu sımf içinde, 
benden evvel konuşan Ahmet Güner arkadaşımın 
da kısaca işaret ettiği, teknik sınıfa düşen hiz
met ağırlığı tasarıda maalesef ciddiyetle ele alın
mamıştır. Kalkınmamız için tek çıkar yol, tek
nik gücümüz, öz teknik gücümüz ve ekonomik 
potansiyelimizdir. 

Bugün durum nedir, bunu uzun uzun arz ede
cek değilim. Bu durumu gerek 5 yıllık plânlar
dan ve gerekse icra programlarından takibetmek 
mümkündür. Ayrıca, Meclis zabıtları, bugün 
teknik potansiyel yönünden Türkiye'nin içinde 
bulunduğu durumu açık bir şekilde ortaya koy

maktadır. Bir iki rakam vermek gerekirse, 1970 
programına göre yatırımları gerçekleştirebilmek 
için gerekli 33 700 mühendis ve mimardan an
cak 20 bin kadarına ve 60 bin küsur fen memu
ru ve teknisyenden ancak 40 bin kadarına sa
hip bulunmaktayız. 

Bu personel tasarısı karşısında reaksiyonda 
bulunan, kanunların, Anayasa'nın kendisine ver
diği haklardan faydalanarak çeşitli reaksiyon
larda bulunanların başında gelen ve şahsi kanı
ma göre en haklı direnişi yapan veya yapma yo
lunda Yüce Meclisi, Hükümeti uyaran sınıf, tek
nik personel sınıftır. Bu, kamu personelinin an
cak yüzde 5 ini teşkil eden sınıftır, halen 4/10195 
sayılı Kararnameye göre ücret alan statüsü tan
zim edilmiş bir sınıftır. 

Değerli arkadaşlarım, uzun uzun vaktinizi 
alacak değilim. Zannederim ki, bütün arkadaşla
rımıza, bu konuda ilgili teknik sınıf temsilcileri
nin intikal ettirdiği görüşler mevcuttur. 

Teknik sınıfın direnişi nereden ileri gelmek
tedir? 

Değerli arkadaşlarım, 
Hâli hazır mevcut haklar, yani 10195 sayılı 

Kararname ile verilmiş haklar ve esasen yeter
siz görülmüş olduğundan dolayı ıslah edilmesi 
için Yüce Parlâmentoda ve komisyonlarda ısla
hına çalışılan bu haklar, büyük ölçüde teknik 
sınıftan esirgenmiş bulunmaktadır. 

'Esasen, Cumhuriyet tarihine personel poli
tikası yönünden kısa bir bakış yaptığımız za
man görürüz ki, Cumhuriyet Hükümetleri, 40 
yildan beri kallkmıma dönemi içine girdiğinden 
bu yana teknik sınıfı, genel sınıf dışında ayrı 
hükümlerle takviye ile bunu güclemıdirmiş, is
tihdam politikasında ayrı bir statü uygulamış
tır. 

Şimdi, bu tasarıyı tetkik edersek görürüz 
M, - maalesef Komisyonlda Hükümetini getirdi
ği tasarıdan bir adım geri de gidilmiştir - tek
nik personel, her hangi bir yönetici makamı el-
c'e etmeden 1 noi dereceye çıkma şansından ta
mamen yoksun bulunmaktadır. Birçok sınıf
larda bu şaaus büyük oranda yüksek olduğu hal
de, teknik sınıfın, hizmet sınıfının özellikleri 
d.olayıısiylle yönetici ve idarî kadrolardaki az-
Y.lc dolayısiyle bu oran yüzde 5 in üzerine çık
mamaktadır. Oysa M, bu Hükümet tasarısında, 
teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı ilcin, istisnai 
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özellikleri dolayısiyle Bakanlar Kurulu Kara
rına bağlanmamış kadro ihdası ve fakat bu ta
sarı Komisyonda, yapılan değişiklikle teknik sı
nıfın, arazide çalışan, fiilen mühendislik, mimar
lık gibi hizmetleri gören sınıfların 1 nci dere
ceye çıkma şansını ancak yönetici bir makam 
elde etmesine bağlı kılmaktadır. 

Ne oluyor arkadaşlar, neden 10195 sayılı 
Kararnamenin ıslahı hususunda büyük gay
retler sıarf edillımiştir? Çünkü, halihazır, yetersiz 
görünen bu Kararname muvacehesinde dahi, 
Devlet kadrosunda güçlü olan teknik eleman-
i ınn birçoğu Devlet hizmetlerini terketmekte 
ve özel sektörde hizmet almak için gayret sarf 
etmektedir. Bunun bütün delillerini, gerek Ko
misyonda ve gerekse Altkomisyonda bulunmuş 
bir arkadaşınız olarak bugün yatırımcı bakan
lıkların en yetkili olan şahıslarından da dinle-
rVik ve tasarının ıslahı hususunda bâzı gayret
lerimiz oldu, fakat maalesef buna da muvaffak 
olamadık. Yetişmiş teknik personel Devlet hiz
metinden kaçıyor. 

örneklerini vermek mümkün. Alınız Kara
yollarını ; resmî ağızlardan ifade ve beyan edil
di ki, müracaat edenler ayrılanlardan daha 
az. Sayın Sanayi Bakanımız, özel surette Ko-
aiBsyonumuzda; «meselâ, Karabük Demir - Çelik 
Fabrikasında 21 tane çok önemli mühendislik 
pozisyonunun münhal bulunduğunu, bugün yü
rürlükte bulunan 10195 sayılı Kararnamenin 
yetersizliği dolayısiyle oraya eleman temin 
edilemediğini, kaldı ki, birçok mühendislik hiz
an etlerinde çalışanlara tanınımıyan bâzı yan hak
larında - işte bedava elektrik, ev v.is. gibi hak
larında - ımevcudolmasına rağmen maalesef 
10195 sayılı Kararname yetersiz olduğu için, 
özel sektörde, piyasada iş bulma sanısı çok daha 
yüksek olduğu için bu hizmetlere talibolan yük-
ısfik seviyede teknik elleman bulmak mümkün 
olmuyor» ve bunu «büyük bir tehlike» olarak 
da işaret etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım. 
Bendeniz Komisyonda da ifade ettiğim bir 

görüşü burada arz etmek ve tutanaklar da in
tikal ettirmek isterim. 

Neden teknik personelin özellikleri - ki, ra
porda bu teknik personele duyulan ihtiyaç be
lirtilmiş - teknik sınıfa serbest hayatta çalışmış 
arkadaşların kazanılması için özel hükümler ge-

Urilmiş? Fakat neden bu teknik sınıfın, hâliha
zır statüsünden tek kayba uğrıyan sınıf olarak 
ısrarla hakları kısıtlanmak istenir? Bu gayriih-
ciyari bizi.. (A.P. sıralarından «önerge verin» 
sesleri.) Arz edeceğim arkadaşım, önergelerim 
de vardır. Bu tasan gayrühtiyari bizi, özel 
okullardan mezun olan ve miktarları çığ gibi 
artan, nitelikleri ise, her partiye mensup Sena
to araştaması tarafından ortaya konulan - üzü
lerek ifade edeyim, yetişenleri itham etmiyo
rum, bu sistemi muhafaza edenleri kimyonun, 
- aıma yetersiz olan özel teknik öğretim görmüş 
i'imıselere ancak Devlet kapısından iş bulma 
İmkânı sağlıyaoaktır. Şahsi kanaatimce bu sta
tü, Yüksek Mecliste anlayış gösterilerek ıs
lah edilmelidir. Hiçbir siyasi tesir altında ka
larak arz etmiyorum, esasen bu konuda bütün 
meslekî teşekküller ittifak halindedir. Bunun 
'ötesinde yatırımcı bakanlar, belki burada alt-
lannlda imzalan olduğu için, süratle bu tasarıyı 
imza etmek zorunda kaldıkları için ifade ede-
miyeceklerdir. Ama, yatınmcı bakanlıklann en 
yetkili kilit noktasında bulunanlar dahi bu ta
şanımı teknik gücümüzü büyük ölçüde za'fa 
uğratacağını itiraf etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, milletimizin büyük fe
dakârlıklarla yetiştirdiği teknik güçten en et
kili biçimde yararlanmak ve bu gücü bilhassa 
kamu kesiminde etkili bulundurmak zaruretin-
deyiz. Zira, karma ekonomi sistemini benimse-
ifliş bulunmaktayız. Yatınmlann gerçekleş ti-
lilmıesi için, Devlet sektöründe yatınmcı ba
kanlıkların bünyesiınlde çok güçlü bir teknik 
sınıfı istihdam etmek zarureti aşikârdır. 

Bu yapılmadığı takdirde endişelerimi kısa
ca arz edeyim : Teknik giic, şimdi olduğu gibi 
büyük ölçüde özel sektöre bir erozyonla aka
cak, daha kısıtlayıcı tedbirler getiren bu tasan 
hükümleri muvacehesinde dış ülkelere teknik 
bir gücün akumı ve teknik beyin akımı olacak
tır, endişesini taşımaktayım. 

Diğer taraftan, kalkınma plânlanınız, tek
nik gücün açığının kapatılmasını öngören ted
birlerin alınmasını bilhassa belirtmekte, teknik 
öğretime öncelik ve ağırlık verilsin, demekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir sınıf onore edilmez, bir sınıf kendi hak

larını Devletten alamaz ise, o sınıfı yetiştiren 
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•teknik öğretim müesseselerini cazip hale sok
mak ımümkün olamaz. Yıllar yılı Türkiye'nin 
kalkınmasına hizmet etmiş elemanları yetişjtiren 
bıı müesseseler, maalesef bu tasarı şayet de
ğişikliğe uğramaz ve arz edeceğimiz istikamet
te - şahsi görüşüm olacaktır tabiî - bir değişik
lik görmezse büyük ölçüde cazibesini kaybe
decek ve teknik gücümüz zayıflıyacaktır, esa
sen bugün de yetersizliği ortadadır. 

Yaratıcı ve üretici fonksiyonu olan teknik 
elemanı statik devlet personelimden ayırmak bir 
defa fonksiyonu itibariyle zaruridir. Esasen 40 
yıllık tatbikatta, genel prensiplerden uzakla-
f limanın sebebi de buna dayanmaktadır. 

Şunu da arz edeyim; 
5 yıl evvel, - 5 yılı da geçiyor - 657 sayılı 

Devlet Personel Kanun Tasarısı burada görü
şülürken, imar ve İskân, Millî Eğitim, Tarım, 
Fnerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri, Sanayi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları müste-
§ fırları, - gayet iyi hatırlıyorum. - bu tasarının 
bu haliyle teknik yöndeki hizmetleri büyük öl
çüde aksatacağını ve mutlaka ıslah edilmesi 
gerektiğini belirtir bir muhtırayı Hükümete 
vermişlerdi. Bir taraftan bu muhtıra Hüküme
tte verilmişken, onun yanında ilgili Türk mü
hendis, Mimar Odaları Birliğine bağlı kanuni 
teşekküller de kendi görüşlerini Hükümete ve 
o zaman ki Parlâmento üyelerine intikal ettir
ilmişlerdir. 

Teknik personelin özel statüsü durumu, 
yalnızca memleketimiz için bahis konusu de
ğildir. Arkadaşlar bu, dünyanın kalkınan - de
mirperde memleketleri de dâhil - birçok de
mokratik Batı ülkelerinde farklı statüler şek
lindedir. Meselâ, zannederim İngiltere'de ve 
Fransala bugün teknik personel statüsü fark
lıdır. 

Şimdi neler olduğunu çok kısaca belirteyim, 
çünkü, önergeler üzerinde maddelerde görüşü
lecektir, kısaca arz edeyim. 

Personel Kanunu, bâzı sınıflara yüzde 30 
i'iâ yüzde 100 arasında değişen ücret artışları 
getirmektedir. Lâkin teknik sınıfa 10195 sayılı 
Kararname ile verilen - Yalnız bunu ücret ola
rak mütalâa buyurmayınız, bu hizmetin özelli
ğini, niteliğini birlikte değerlendirmek gere
kir. - imkânlar, her türlü zamlar, ayrı müta
lâa edildiği takdirde görülecektir ki, başlangıç

ta meselâ; bir mühendis, bir mimar 230 lira 
noksan alacaktır Diğer taraftan - 7 katsayıyı 
esas alarak arz ediyorum - 4 yılda 540, 8 yıl
da 980, 12 yılda 1 300 lira gibi bir maddi kaybı 
olacak. Bu, diğer sınıfların hiçbirisi için bahis 
küMuısu olmıyan bir halidir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu konuda önergemiz vardır o zaman daha 
tafsilâtlı arz etmek mümkündür. Bunun yan 
ödemelerle giderilebileceği hususundaki görüş
ler, Komisyonda maalesef bendenizi tatmin et
memiştir. İnşallah burada anlayış gösterilir, 
bâzı teklifler daha sarih şekle sokulur. O za
man, hiçbir kayıpları olmıyacağı, aksine tek
nik sınıfın da özelliklerine göre güçlendirildi
ği gerçeğine ben de inanırım. Bâzı örnekler 
arz edeyim. 

1962 yılından bu yana, Zonguldak Kömür 
işletmesine mühendis müracaat etmemiştir. Dev
let Su işlerinde 1969 yılının ilk 7 ayında istifa 
eden teknik eleman sayısı 192 dir. Birçok önemli 
kadrolar bugün mühendis ve mimarlar tarafın
dan değil, onların yardımcıları tarafından işgal 
edilmiş bulunmaktadır. 

1957 yılında bir teknik elemanın yapacağı 
yatırım, 1 ©00 000 lira iken, 1969 yılında yapı
lan bir hesaba göre bu, 5 000 000 liraya yük
selmiştir. Bir teknik elemana 5 000 000 lira düş
mektedir. Bunun ağırlığını yüksek takdirleri
nize arz etmek isterim. Bir de Devlet sektörüy
le özel sektör arasında teknik eleman istihdamı 
bakımından, onlara sağlanan haklar bakımın
dan, ücretler bakımından büyük bir dengesiz
lik varıdır. Her halükârda bu dengesizlik ola
caktır, ama bu kadar uçurum mahiyetinde açık 
bir dengesizlik olmamak lâzımgelir. Aksi tak
dirde Devlet bünyesinde güçlü teknik elman 
bulundurmak mümkün olamaz ve Türkiye'nin 
gerçekten kalkınması, ancak bir hayal olur. 
Bunun mutlaka tedbirlerini almak zorundayız. 
Ayrıca yapılan bir hesaba göre, mühendis arz 
talebindeki açık, - ki, bu açığın kapatılmasını, 
bunun tedbirlerinin alınmasını Plân öngörmüş -
1980 yılımda 55 000 e ulaşacaktır. Tasarı, kal
kınma lokomotifi olan kamu sektörünü, teknik 
elemanlar yönünden dumura uğratmaktadır. 
Dengeyi, mevcut dengesizliği, daha çok kamu 
kesimi aleyhinde bozmaktadır, tasarının, kendi 
gerekçesine ters düştüğünü, gerekçesiyle hü-
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kümler arasında bir bağlantı kurmanın güçlü
ğünü bize yansıtmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Teknik personelin çalışma özelliklerini, arz 

etmiştim. Teknik personelin çalışması mesai ile 
sınırlandırılamaz. Bu, çalışmanın özelliklerin
den doğmaktadır. Teknik personelin yıpratıcı 
dallarda çalış anlarına, arazi, izabe, maden oca
ğı, tehlikeli maddelerle çalışanlarına, sadece risk 
zammı verilmekle buralara eleman çekilemez ka
naatindeyim. Bu kabîl yerlerde çalışma süresi
nin kısa olması zorunluğu - bir mühendis bu 
kabîl yerlerde âzami 15 - 20 sene çalışır - dik
kate alınıp, hiç olmazsa terfi süreleri kısıtlan-
malı idi, ama maalesef terfi sürelerinin de kısıt-
lanmaJdığını tesbit etmiş bulunmaktayız. 

Teknolojik gelişimde ön plâna geçmiş olan 
milletler, bu gelişmelerini bünyelerindeki öz 
evlâtlarının teknik güçlerine borçludurlar. Yü
ce Parlâmentonun, bu yönden tarihî bir görev
le, bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu 
bilhassa ve önemle belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu konuda bir önerge takdim ettiğim için 
üzerinde durmıyacağum, ama imkân ve fırsat 
bulduğumuz takdirde Yüce Başkanlığa sundu
ğum önergenin izahı sadedinde teknik perso
nelin, bugünkü şartlar dâhilinde neden bu ta
sarının kapsamı dışında kalması gerektiğini 
arz ve izah etmeye çalışacağım. Bu tasarının 
kapsamı dışında kalmaması halinde, ne gibi 
tedbirlerin alınması lâzımgeldiğiri - peşinen arz 
edeyim ki, onların yetersiz olduğunu - belirt
meye çalışacağım. 

Diğer taraftan, bugün 10195 sayılı Karar
namenin şümulüne giren teknik elemanların, 
bizim Anayasamız ve mevzuatımız muvacehe
sinde memuı olup olmamaları, verdiğimiz öner
geler dolayısiyle Yüce Parlâmentoda ayrı bir 
konu olarak tartışılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Benden önce konuşan Sayın Ahmet Güner 

arkadaşım bir meseleye güzel temas ettiler. 
Yalnız, kanaatimce bir gerçeği yanlış yansıttı
lar veya bendeniz yanlış anladım; buyurdular 
ki «Teknik elemanlar yalnız Ankara'da bir fo
rum, bir direniş içine girdiler» oysa, bu dire
niş, adı başka türlü değerlendirilebildiği için 
forum diyelim, pasif mukavemet diyelim yahut 

bunların hukuk açısından değerlendirmelerinin 
yapılması yerine, bir realiteyi dile getirelim; 
bu hal yalnız Ankara'da değil, yurt sathında 
olmuştur. Bu meseleyi bize intikâl ettiren ar
kadaşlarımız, biz teknik sınıfın temsilcileri ol
duğumuz için değil, bütün Parlömanterlere de 
meseleyi ârizamik intikâl ettirmişler ve kendi 
dertlerini, problemlerini - yine üzülerek ifade 
edeyim - tasarının hazırlanışında ilgililere in
tikâl ettirmek imkânını bulamamışlardır. Şim
di neden bütün Türkiye çapındaki teknik per
sonel ciddî bir tasarıya karşı koymanın çaba
sı içindedir, gayreti içindedir? Bunda hiçbir 
gerçek payı yok mudur? Bunlara eğilmemek mi 
gerekir? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Onlar, ka
nunsuz eylemlerde bulunuyorlar. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Bunlarda çok gerçek payı vardır, rakamlar
la arz ettim. Zatıâlinizin görüşü, şahsi bir görüş
tür, ama sayılan 25 000 i bulan ve her biri en 
çetin elemellerden geçtikten sonra üniversite
lerden mezun olan bu elit zümreyi vatansever 
olarak kaibul etmek zorundayız. Hiçbir zaman, 
bunların davranışlarını, topyekûn eylemlerini 
kusurlu bir eylemdir diye nitelemek mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tasarının tümü üzerinde benden önce konu

şan değerli arkadaşlarımın görüşlerini tekrar 
etmeden, özellikle teknik sınıf konusundaki 
önergelerimi sonradan izah etmek kaydiyle, te
ferruatına girmemek şartiyle kısaca mâruzâtta 
bulunuyorum. Yüksek Heyetinizin - nasıl, ko
misyonlarda bir ölçüde ıslahat yapılmışsa - bu 
tasarıda mevcut noksanlıkları ikmal hususunda 
bir anlayış ve gayretin içinde bulunacağı inan
cı içinde teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyo
rum. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasa
rının tümü üzerinde görüşmelerin yeterli oldu
ğuna dair bir önerge gelmiştir. Ancak, mesaimiz 
saat 13,00 e kadar devam edecektir. Bu sebeple, 
saat 13,00 e kadar Sayın Maliye Bakanına söz 
vermem ve onun izahatını dinlememiz mümkün 
olamıyacak. Bu sebeple, müsaade ederseniz sıra
dan, bir arkadaşımıza daha söz verme imkânını 
araştırayım. Sayın özdenoğüu, anlıyorum ki... 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — G. P. Gru-
pu adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Maliye Ba
kanını davet eder, meseleyi hallederim. Şimdi 
bu on dakikayı kıymetlendirebilmek için Sayın 
Şinasi Özdenoğlu'na söz versem - ki, saat 13,00 e 
kadar olan bu kısa müddet zarfında beyanda 
bulunması şartiyle verebileceğim - ona söz ver
dikten sonra, Sayın Maliye Bakanına söz vere
ceğim. Onu takiben, zatıâliniz grupunuz adına 
söz istediğiniz cihetle, takdimen «son söz millet-
vekilinindir» hükmüne göre size söz verebilece
ğim. Sadece şu on dakikalık vakti kıymetlendir
mek istiyorum. 

Saym Özdenoğlu, beyanınızı on dakika içe
risinde bitirmeniz mümkün mü? 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Gayret 
edeceğim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Ben, Meclisi daha fazla bekle-
temem. Kalan vakti değerlendirmek arzusunda
yım. Mümkün olduğu kadar Meclisin sabrını ta-
şırmaym, kısa bir beyanda bulunun. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 700 000 e ya
kın memurun kaderiyle doğrudan doğruya ilgili 
ve bu yüzden de Türkiye Devletinin kaderiyle 
ilgili son derece önemli bir konuda tahlditsiz ko
nuşmayı, düşündüklerimizi açık - seçik ifade 
etmeyi ve meseleleri derinliğine tartışmayı bir 
vazife telâkki etmenin mesuliyeti içinde olma
mız. gerekir. 

Şimdi, on dakikalık süre ile tahdidedildiğim-
de takdir buyurursunuz ki, inandığım, Komis
yonda karınca - kararınca mücadelesini yaptı
ğım birtakım problemleri burada açık - seçik 
konuşmak haklarından mahrum edilmiş olurum. 
Oysa ki, millet temsilcisi olarak bunları, bu de
rece önemli bir kanun tasarısı üzerinde derinli
ğine genişliğine konuşmak benim vazifemdir. 
Öyleyse, mümkün olduğu kadar görüşlerimi to
parlamaya çalışacağım, ama toparlıyamazsam, 
arkadaşlarımdan fikirlerimi açıklamama müsaa
delerini, Saym Başkanın da müsamahalarını is
tirham edeceğim. Ancak bu şekilde, bir vazifeyi 
sorumluluk duygusu içinde yerine getirmiş ola
cağım. Beni anlıyacağınız ümidiyle sözlerime 
başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, - hal

kın benimsediği tâbirle «personel kanunu» di

yoruz, bilindiği üzere 1965 yılında yürürlüğe 
girdiği halde, Ankara Üniversitesinin, Anayasa 
Mahkemesine açmış olduğu bir dâva sonucu ip
tal edilmiş ve 1965 ten bu yana bir süre bekle
dikten sonra da büyük mücadelelerle kamu 
oyunun dikkatini uzun süre üzerinde tutarak, 
Yüksek Heyetinizin huzuruna gelmiş bulunu
yor. Ama, hemen ilâve edeyim ki, tasarıyı bin-
bir badire arasında, büyük bunalımlar arasında 
Yüce Meclisin huzuruna getirmeye muvaffak 
olan Saym Maliye Bakanına huzurunuzda te
şekkürü bir borç bilirim. Saym Maliye Bakanı 
arkadaşıma huzurunuzda teşekkür etmekle bir
likte, bu demek değildir ki, tasarının prensip
lerine, tümüne ve esaslarına katılıyorum. Bun
dan bu mânayı çıkarmamanızı istirham ede
rim. 

Şimdi arz edeceğim ki; tasarı, bu haliyle 
sakat doğmuş bir çocuktur. Altını çizerek tek
rar ediyorum; tasarı bu haliyle sakat doğmuş 
bir çocuktur. Gönül arzuluyor ki, uzun süre 
memleketin ümitlerini ve demin de arz ettiğim 
gibi, 650 000 küsur memurun kaderini ilgilen
diren böyle bir tasarı, Yüce Mecliste didik di
dik didiklenmek suretiyle, gerekli alâkayı gör
mek suretiyle, en mükemmel demiyorum, ama 
en mükemmele en yakın şekliyle ve tüm ada
letsizlikler izale edilmek suretiyle çıksın. Bütün 
temennim bundan ibarettir. Bu tasarı neden 
dolayı, ümitlerimizi bağladığımız ve doğumunu 
harsetle gözlediğimiz bir çocuk gibi âdeta sa
kat olarak ve istediğimiz mükemmeliyette doğ
mamış? 

Değerli arkadaşlarım; hemen arz edeyim ki, 
Hükümet bir yandan, komisyon müzakereleri 
bir yandan. Personel Kanunu önce kendi pren
siplerine ihanet etmiştir, önce, başlangıçta 
ilân edilmiş olan prensiplere ihanet edilmiştir, 
bu prensipler daha önceden zedelenmiştir, is
patiyle, deliliyle şimdi arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, bilindiği üzere. Devlet Per
sonel Kanunu, yani Devlet Memurları Kanunu 
getirilmeden önce ilân edilen prensiplerinin ba
şında, bu kanunun hizmetin Devlet nezdinde arz 
ettiği önem prensibi, başlıca kıstas olarak ilân 
edilmişti. Şimdi ne görüyoruz? Komisyon, Yü
ce Meclise sunmuş olduğu raporunda bu pren
sibi terk etmiştir, terk etmektedir. Terk esbabı 
mucibesi olarak diyor ki; «Hizmetin Devlet 
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için arz ettiği önemin "bilimsel kıstası buluna
madığı için şimdilik bunu 'bir esas olarak al
maktan içtinabediyoruz.» 

Değerli arkadaşlarım, hazırlanırken çıkış 
noktası olarak, hareket noktası olarak hizmetin 
Devlet önünde arz etmiş olduğu önem, esas ola
rak kabul edilmiş ve bunun ölçüleri de konmuş
tur. Nedir, bunun ölçüleri arkadaşlarım? Yetki 
ve sorumluluk esasıdır. Bütün .Batı memleket
lerinde, bütün modern ülkelerde^ bu kanun ta
sarısının başlangıçta mücadelesini yapıp, bilim
sel şekilde hazırlanmış olan tasarının Devlet 
Personel Dairesinin de kabul ettiği esaslar içe
risinde, hizmetin Devlet önünde arz etmiş oldu
ğu önem en mühim bir kıstas olarak ele alın
mıştır. Bizde de bu husus başlangıçta beyan 
edilmiştir. Hizmetler önemine ve sorumluluk 
esaslarına göre nitelikleri itibariyle derecelen
dirilmez ve kamu görevlileri bu esas içerisin
de yerlerini almazlar ve maaş değerlendirilmesi 
de bu esas üzerine yapılmazsa., hizmetten o 
memlekete hayır gelmez ve memurdan verimli 
hizmet beklemeye de imkân yoktur. 

Almanya'yı ele alalım, tetkik buyurmuşsu-
nuzdur; hizmetler dört katogoriye ayrılmıştır, 
mesuliyet ve yetki esasına göre. Aynen tâbirler 
şunlardır: Yüksek hizmetler; bunlar da yar
dımcı hizmetler, orta hizmetler ve basit hizmet
ler olmak üzere ayrılmıştır, arkadaşlar. İspan
ya'da da aynen böyledir 

Dikkat buyurun taşıdığı mesuliyetin dere
cesine, önemine göre memur yüksek hizmetli, 
ona yardımcı hizmetli, orta hizmetli ve basit 
hizmetli diye tefrik ediliyor ve bundan hiçbir 
memur alınmıyor. Bizde bu tarz bir ayırıma 
gidecek olsak belki kıyamet kopar, çünkü hiç 
kimse kendinin basit hizmet gördüğünü kabul 
etmez, ama bir gerçeği tesbit edelim; modern 
Devlete hizmetleri nitelerken mutlaka sorum
luluk esasını kabul etmeye mecburuz, arkadaş
lar. Bunu bir misalle izah edeceğim. Bunun bü
yük mahzuru vardır; elbette ki, bir hâkimle bir 
mübaşiri mukayese edemezsiniz, elbette M, hiç
bir memuru küçük görmeksizin ifade edî yorum, 
bir vilâyetin tekmil emniyetimden, asayişinden, 
huzurundan, her türlü işinden sorumlu olan, 
stadyumda ölen vatandaştan dağdaki eşkıyası
na kadar, tohum dağıtımından ta/banca vesika
sına kadar; okuldaki boykotundan memur olay

larına kadar ilgilenen ve sorumlu olan vali ile 
onun emrindeki memurları mukayese edemezsi
niz, değerli arkadaşlarım. Bir fabrika müdürü 
ile fabrikada çalışan bir fiş memurunu, binr Dev
let avukatı ile onun yanında çalışan bir kayıt 
memurunu mukayese edemezsiniz, elbette. Bir 
Devlet avukatı Devletin milyonluk, hattâ 100 
milyonluk menfaatlerinin büyük mücadelesini 
sırtında taşıyan «asandır, öyleyse, ona yerini 
vermeye mecbursunuz, öyleyse, bir ilçede bin-
Ibir badire içerisinde her türlü sorumluluğu gö-
ğüsliyen kaymakamı, emrinde çalışan ya da di
ğer sektörlerde çalışan, ama başka bir sorum
luluğu, başka bir niteliği temsitl eden insanla 
aynı haklara ve aynı imtiyazlara sahip tuta
mazsınız, mümkün değildir. 

öyleyse, Sayın Komilsyonumuzun, Sayın Ma
liye Bakanımızın benim fikirlerimi anlayışla 
karşıhyacağı ümiıdi ile tekrarlıyorum, neden 
dolayı başlangıçta hizmetin Devlet için arz et
miş olduğu önem prensibolarak kabul edilmiş 
de Komisyonun şimdi Yüksek Heyetinize getir
miş olduğu raporunda bu prensibim terk edil
miş olduğu bildirilmiş? Bunu anlamak müm
kün değil. Mesuliyet ve yetki esasına dayanmı-
yan bir hizmet derecelendirilmesi Türkiye 'nm 
gerçeklerine uymıyacaMır, boşluktadır. O iti
barla, inancım odur ki, bu tasarı başlıca pren
sibini daha doğmadan boğmuştur, arkadaşlar. 

Tasarının, prensiplerine jhanet ettiği iddi
am sadece bu prensibe bağlı kalmıyor, arkadaş
larım. Eşit hizmete eşit ücret prensibi diye ger
çekten ilân edilmiş ve hareket noktası olarak 
kabul edilmiş bir prensip vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, ücret sistemleri 
arasında paralellik sağlamak ve ücret denkli
ğini kurmak zihniyetimden doğuyor. Bunu el
bette ödenecek ücretler arasında bir eşitlik sağ
laması bakımımdan memnunlukla kaydediyorum, 
ama hani her türlü yan ödeme kaldırılacaktı? 
Hani her hangi bir hizmet mensubuna hi»çbir 
suretle ek ödemek verilmiyecekti? 

Görüyoruz M, bütün bu kesin karara rağ
men iş güçlüğü riski, mahrumiyet zammı, fazla 
mesai gilbi birtakım yan ödemeler bahis konu
sudur. öyle ise, eğer prensiplere yüzde yüz sa
dakati, hassasiyetle savunuyorsak ifade etme
ye ve belirtmeye meclburum ki, ilân edilmiş olan 
ikinci prensibe de karşı çıkmıştır, bu tasan 
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kendi içerisinde, kendi bünyesinde. Bunu naısıl 
izah edeceklerdir? 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, biraz topar
lamaya çalışın, saat 13 ü geçlti. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bir müktesep haık olarak kabul bu-
yurulmasmı istirham edeyim, hemen bağlıya-
yım, ama maruzatıma kısaca... 

BAŞKAN — Biraz kısaca beyanda bulunan 
da, bilsin yani. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım. 

Bu ikinci prensirp üzerinde de mâruzaJtumı kı
saca toparlıyarak daha sonra huzurunuzda ge
lip fikirlerimi arz etmek üzere afifinizi rica ede
ceğim. 

Değ'erli arkadaşlarım, bu ikinci prensipte, 
b&diği üzere yan ödemelerin ne şekilde öde
neceği hususunda elimizde birtakım kesin kri
terler yoktur. Türkiye'de Devlet idaresi şimdi
ye kadar vazifelerin dağıtılması yönünden bir 
dost ve yaran sofrası olmuştur. Hepiımi'z bunu b> 
liriz. Öyleyse, bu nimetlerden, bu ek ödenek ve 
tazminatlardan, bu iş güçlüğü risklerinden kim
lerin hangi ölçüler içinde faydalandınlacağı 
hususunda bizde inandırıcı bir teminat mevcut 
değildir. Çünkü, mazideki tecrübeler bütün 
ümitlerimizi haksız çıkarmıştır ve bizi, hayal 
kırıklığına uğratmıştır. 

O itibarla, benimsenmiş olan, ilân edilmiş 
olan bir prensibi sonradan hiçbir sebep yokken 
baltalamayı, ben şahsan bu derece titizlikle 
üzerinde durduğumuz ve bu derece umutlarla 
millete getirmiş olduğumuz bir kanunun hazır
lanmasında ümit kırıcı görmekteyim. 

Maruzatımı şimdilik bu kadarla kesiyor, 
Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bir noktada 
anlaşmamız lâzım. Ben normal usule göre gel
miş olan yeterlik önergesini muameleye koy
madan evvel Sayın Maliye Bakanına söz vere
cektim, onu takiben sıradan milletvekili olarak, 
«son söz mebusundur» hükmüne istinaden G-. P. 
Grupu adma Sayın İhsan Kabadayı'ya söz ve
recektim, O zaman sizin zinhar söz almanız, 
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yeterlik önergesi kabul edilirse mümkün olamı-
yacaktı. Sırf o 10 dakikalık müddeti kıymet
lendirmek için önergeyi, önergeyi veren arka
daşımın da müsamahasına sığınarak ihmal ettim, 
bir miktar. Onun için bir hakkı müktesep ola
rak telâkki etmeyiniz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaade buyurur musunuz, bu dere
ce önemli bir kanun konuşulurken lütfediniz, 
Başkanlık Divanı olarak, hiçolmazsa kişisel gö
rüşlerimizi, genişleterek değil, ama hiçolmazsa 
toparlıyarak ifade etmemize müsaade buyuru
nuz. 

BAŞKAN — Estağfurullah, benim lûtfum 
da değil, benim takdirim de değil, çünkü ben 
önergeyi muameleye koymaya mecburum. Müd
detimizin bitmesine 10 dakika kaldığı için Sayın 
Maliye Bakanını davet edip de tekrar yerine in
direceğime, 10 dakika bir arkadaşıma daha im
kân vereyim, diye sizi çağırdım. Yüce Meclis 
yeterlik önergesini daha sonra reddederse, o za
man alabildiğine konuşmanız mümkün olur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, özür dilerim, bu önemli bir kanundur, 
onun için.. 

BAŞKAN — Peki efendim, ben o halde ken
di hatamı kendim çekmiş olayım, bir daha da 
bu şekilde hareket etmem. 

Sayın Şinasi özdenoğlu söz hakkını mükte
sep hak olarak kabul ediyor, ben yanılmışım, 
onun için öğleden sonra devam edecektir 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Estağ
furullah.. Hassasiyetinizi anlamak mümkün de
ğildir, şahsım hakkında. 

BAŞKAN — Peki efendim, olabilir. 
Saat 14,30 da Sayın Şinasi özdenoğlu'na tek

rar bulunduğu yerden itibaren devam etmek 
üzere konuşmasına devam imkânını vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ara verilmek için 
gerekli zaman hulul etmiştir. Saat 14,30 d? ikin
ci Oturuma devam etmek üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,09 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 
BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 115 nci Birleşiminin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

II — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dünkü 
birleşimde Meclisin oyuna sunulupta çoğunluk 
sağlanamamış bulunan Emlâk Verigsi kanunu 
tasarısının açık oylama işlemi yapılacaktır. Bu 
maksatla, oy kupası sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

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

BAŞKAN — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerindeki 
müzakereye devam ediyoruz. 

Sayın özdenoğlu, buyurunuz efendim. 
Sayın Ali Uslu, vermiş olduğu yeterlik öner

gesini bir önerge göndermek suretiyle geri al
mıştır. Bu sebeple müzakereye normal müddet 
içerisinde devam ediyoruz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

öğleden önceki konuşmamda, Devlet Memur
ları Kanununun, başlangıçta belirtilen ve ilân 
edilen bâzı prensiplerini çiğnemiş olduğunu, ze

delemiş olduğunu iki esaslı prensibi huzurunuz
da tahlil ederek ispata çalışmıştım. 

Tasarının getirmekte olduğu üçüncü önemli 
prensip bildiğiniz üzere tek istihdam prensibi
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten kamu hiz
metlileri olarak 10 ayrı statü içerisinde hak ve 
vecibeleri düzenlenmiş olan Devlet görevlileri 
ve kamu hizmetlileri, bugün bir tek statü içeri
sinde toplanmak isteniyor. Son derece perişan, 
son derece girift birtakım mevzuatı süzmek su
retiyle bunları bir tek kanuna irca etmek gay
retini, - Maliye Bakanının ve onun değerli ça
lışma arkadaşlarının gayretini ve Komisyonun 
bu konudaki titiz çalışmasını huzurunuzda min
netle anmayı bir vicdan borcu biliyorum 

Ancak, hemen ilâve edeyim ki, vâdedilmiş 
olan bu tek istihdam prensibi tam ve kâmil an-
lamiyle gerçekleşememiş ve maalesef büyük bir 
kütle, sayılan 180 000 i bulan Kamu İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri mensupları, belediyeler men
supları ve il özel idareleri mensupları yüzde yüz 
kamu hizmeti niteliğinde hizmet ifa etmiş olma
larına rağmen bu tasarının kapsamı dışında bı
rakılmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten şimdiye 
kadar birtakım Devlet imkânlarından, birtakım 
kanunların uygulanması sonucu üvey evlât mua-
meslesi görmeleri yüzünden istifade edemiyen 
özel idare ve belediye memurlarının - ki, bun
ların 45 000 i belediye mensubu, 15 000 i il özel 
idareler memuruan ve 120 000 Kamu İktisadi 
Devlet Teşebbüsü mensubu olarak sayısı 
180 000 dir - gerçekten garip insanlar olarak, 
bu kanunla getirilmekte olan haklann dışında 
bırakılmış olmalarının sebebini, varsa felsefe
sini anlamak imkânlanndan mahrum olmanın 
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üzüntüsü içindeyiz, öylease, biz de, millete 
vadedilmiş olan tek istihdam prensibine bizatihi 
tasarının karşı çıktığını ve maalesef daha baş
langıçta bu prensibin ezilmiş olduğunu esefle 
ifade etmek durumunda kalıyoruz. 

Buna rağmen, bu 180 000 kişilik kadronun, 
kanunun kapsamı dışında bırakılması gerçeği 
karşısında sormak istiyorum; hâlâ bu tasarıdan, 
tek istihdamı koruyan, tek istihdamı gerçekleş
tiren bir statü olarak bahsedebilecek miyiz? 

Değerli arkadaşlarım, tasarının getirmiş ol
duğu. müjdelemiş olduğu bir prenıslibi - İd Türki
ye'nin uzun zamandır hasretini çekmiş olduğu 
bir prensiptir - kalifiye yönetici yetiştirme 
prensibi üzerinde durmaya mecburuz. 

Esefle müşahede ediyoruz ki, kalifiye yö-
tici, kalifiye memur yetiştirme ilkelerine ve 
hedeflerine aykırı hükümlerle dolu bir tasarı 
ile karşı karşıyayız. İyi tarafları var, gerçek
ten ehliyet ve liyakat sistemini getiriyor, imti
hanı koyuyor, yabancı dil bilmeyi bir tercih se
bebi, terfi sebebi, öne geçme sebebi olarak alı
yor, bunların hepsini takdirle yâdetmek zorun
dayız, ama değerli arkadaşlarım bunun yanında 
tasarı çok keskin bir Demokles Kılıcı da getiri
yor. Evet burada bilhassa tescil etmek için ifa
de ediyorum, tekrarlıyorum, Komisyonda da 
bu konuda iki defa söz almış ve bu konu üzerin-» 
de ısrarla durmuştum, bir sorumluluk duygu
su içerisinde mutlaka tescil etmek mecburiye
tindeyim; tasarının 34 ncü maddesiyle kabul 
edilmiş olan 4 ve daha yukarı derecelere yükse
lebilmek için kadro ihdası keyfiyeti münhasıran 
Bakanlar Kurulunun yetkisine tevdi ediliyor. 

Niçin arkadaşlarım? Bakanlar Kurulu, 5 nci 
dereceye gelmiş, 5 nci dereceden 4 ncü derece
ye geçmek için bütün şartlan haiz, muntazam 
sicil almış, üç yılını tamamlamış memuru terfi 
ettirebilmek için o memuru Bakanlar Kuruluna 
şirin gözükmek gibi bir mecburiyetle karşı kar
şıya bırakıyor. Buna, bu tasannm hakkı yok
tur. Buna Hükümetin hiç hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlanm Türkiye, buna benzer 
hükümlerin, buna benzer uygulamalann çok ıs
tırabını çekmiş bir memlekettir. Görülen lüzum 
üzerine emekliye sevk edilme işlemi ve tasarru
fu ve onun altında yatan felsefe şimdi 34 ncü 
madde ile getirilmek istenen bu hükümden 
farklı değil, 
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Değerli arkadaşlarm, normal prosedüre 
göre 4 ve daha yukan derecelere terfi edecek 
memurların adedi bellidir. Bunlara göre kadro 
istemek yetkisi Hükümetin elindedir, bu kadro
ları Yüksek Meclis verecektir. Ama dikkat edi
yor muşunu? Hükümet, bunu bir cebir unsuru 
olarak kullanmak üzere 34 ncü maddeye bir sa
rahat getiriyor ve diyor ki; «bu kadroların ih
das edilebilmesi için, Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesi mutabakata varacak» bu 
mutabakat da yetmiyor, - o mutabakat üzerine, 
o mutabakattan sonra - Bakanlar Kurulunun 
kadroyu ihdas etmesi icabediyor. Yani, Bakan
lar Kuruluna şirin gözükmiyen haysiyetli bir 
memur, tarafsız, kula kulluk etmiyecek bir şah
siyetli memur, eğer Vekiller Heyetinin iltifatı
na mazhar olamıyacak ise kendisine terfi kapı
ları kapanmaktadır, değerli arkadaşlarım. 

Bunu, Yüce Meclisin tecviz edeceğine, bunu 
Yüce Meclisin tasvibedeceğine ihtimal vermiyo
rum. Tekrar istirham ediyorum, bu derece teh
likeli bir hükmü.. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, hatip maddeler üzerinde mi görüşüyor? 

BAŞKAN — Milletvekilleri, tümü üzerinde 
konuşurken maddeler üzerinde de görüşebilir
ler Sayın Uğrasızolu. Usulsüzlük olsa Başkan 
onu takdir eder, rica ederim. 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ayrı
ca bir prensibi açıklamak istiyorum. Sayın Uğ-
rasızoğlu bilirler. 

Son derece tehlikeli neticelerfi vadeden böy
le bir hükmün de tasarıdan mutlaka çıkarılma
sını istirham ediyor ve Yüce Heyeinizin dikka
tini çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla; hakları 
kaybolmuş, haklarını alamamış birtakım me
murların intibakları yapılırken - son derece has
sas bir noktadır - uygulanacak prensibi sarih 
olarak bilmemiz lâzımdır. Değerli arkadaşla
rım; memur vardır, iltifatı şahaneye mazhar ol
muştur, dostları vardır, koruyanları vardır, 
Türkiye'de biz bunları çok görmüşüzdür, Tür
kiye bu gibi bahtsız uygulamaların memleketi
dir. Kadrosunu almıştır ve bu kadro içerisinde 
üç üst dereceye kadar normal olarak terfii sağ
lanmıştır. Ama memur vardır; kimsesizdir, ko-
runmamıştır, haklarını alamamıştır ve hakkı 
olan kadroyu zamanında alamamıştır, değerli 
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arkadaşlarım. Ne olacaktır bu memurun vazi
yeti şimdi? Bu memurun maaş esasına göre in
tibakı yapılacak olursa mağdur olacak, hakları 
gasbedilmiş olacaktır, öyle ise bu tasarı ile, 
bizim üzerinde büyük titizlikle durmamız lâ-
zımgelen bir prensibi, bir kriteryumu açıkça 
koymak lâzımdır. O da; fiilen almakta olduğu 
maaş değil, ama, hizmet süresine göre, fiilen 
yapmış olduğu hizmet esasına göre bir intibakın 
yapılmasını mümkün kılacak hükmün getiril
miş olması lâzımdır. Bu konuda arkadaşları
mızla birlikte önerge de takdim etmiş bulunu
yoruz. Sırası gelince bu konuda ayrıca ayrentı-
lariyle bir münakaşaya, bir izahata elbette giri
lecektir. Ama bu nokta üzerinde, eğer kanunun 
noksansız, büyük ölçüde adaletsizliklere mahal 
vermiyecek bir kanun olarak çıkmasını istiyor
sak, intibaklarda uygulanacak kriteryumu ada
let kaidelerine göre ve memurun müktesep hak
larına göre, hizmet süresi itibariyle bilfiil ifa 
etmiş olduğu hizmet esasına göre uygulamaya 
mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak huzuru
nuzda üzerinde duracağım ve değerlendirmeye 
çalınacağım bir ilke vardır zannediyorum, bu 
kadar büyük bir memur kütlesini, 800 000 e 
yakın bir memur kütlesini yakından ilgilen
diren başlıca prensip, hele bu büyük kütlenin 
yansından çok fazlasını İlgilendiren önemli 
prensip; bu kanunun getirmeye mecbur olduğu 
ve getirileceğinden bahsedilmiş olan sosyal ada
let ilkesidir. Elbetteki, günümüzün en Önemli 
konusu personel rejimMr. Ama bu personel 
rejimi İçinde en önemli problem de, küçük 
memurun durumudur değerli arkadaşlarım. 
Biz, burada küçük memurun hayat şartlarını 
iyileştirme yolunda ciddî bir adım atamaz
sak ve gerçek anlamiyle reform hüviyetinde 
bir kanun getiremezsek, vazifemizi yapmamış 
İnsanlar olacağız arkadaşlar ve bu noktaya ka
dar görünüş odur İd, bu tasarının bize açık 
lAçjk getirdiği objektif esaslar odur ki, biz 
İm kanunla sosyal adaleti tesis edecek öl
çüleri getirmiyoruz değerli arkadaşlarım, 

Arkadaşlarım da temas buyurdular, tasav
vur buyurun; tabanda net 400 lira, tavanda 
brüt 8 400 lira, takriben net olarak Ö 000 
lira; 12 misli eder arkadaşlarım. Tabanla 
tavan arasında bu derede uçurumun mevcudol-
d«ta ttr memleket, kolay kolay tesovror 

edilemez. Çünkü, Batı ülkelerinde genellikle, ta
banla tavan arasındaki mesafe 7 derecenin üs
tünde değildir. İsveç'te dâhil, so'syal reform
larını yapmış olan memleketler, 6 ve nihayet 
7 derece üzerinde bir sosyal adaleti, maaş 
kategorisi olarak, maaş derecelendirilmesi ola
rak gerçekleştirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, tasavvur edebilir mi
siniz; Devlet İstatistik Enstitüsünün vermiş 
olduğu rakamlara göre Ankara'da, normal 
ihtiyaçlarını karşılamak için ibir - iki kişilik 
bir aileye ayda 1 525,75 lira lâizım. Biz. 490 
lirayla başlatıyoruz ve bunun adına «Sosyal 
adalet ilkelerini kapsıyan bir tasarı ve reform» 
diyorum; mümkün değildir, bu, aynı zaman
da işçinin asgari geçim seviyesinin altında
dır. Asgari ücreti işçi için 1'9 lira - zamlar 
hariç - kabul edecek olursak, gerçekten bu ge
tirilmiş olan statü, açık - seçik sosyal adale
tin her türlüsüne karşıdır ve bu haliyle bu 
tasarının geçmesi, - tarihî sorumluluk karşı
sında bulunan Yüce Meclis huzurunda bil
hassa tescil etmek istiyorum - bizim için bir 
şeref olmıyacaktır arkadaşlarım, Hükümet 
için de asla. Onun için, başlangıçta Maliye 
Bakanlığı bütçesi Komisyonda ve Yüce He
yette görüşüldüğü sırada getirmiş olduğu
muz teklifte açık ve seçik olarak; «1© ve 
15 mci dereceleri kaldırmak suretiyle 14 ncü 
dereceden başlatalım, hiç olmazsa, taban ve 
tavan arasındaki uçurumu böylece kısmen de 
olsa azaltalım» görüşüne dayanıyordu mücadele
min ve tek tesellimiz; tasarının Genel Kurulda 
görüşülmesi idi, bu güzel vesile idi. Bura
da, bilhassa meseleyi açık seçik, bütün netî  
celeriyle elbette tartışacağız. İstirhamım odur 
ki, aslında bütçeye ayrıca bir yük yüklemiye-
cek olan bu görüşü, bu fikri Komisyon benim
sesin, direnmesin ve bunca emekler sonunda 
getirilmiş olan ve sözlerimin başlangıcında 
«Sakat doğmuş bir çocuk» olarak nitelemiş 
olduğum bu tasarının, sakatlıklarından oaslı-
casinı elbirliğiyle izale etmiş olalım. Bu fil-
kirler muhalefetten geliyor diye, iktidara 
mensup değerli arkadaşlarımızın kayıtsız ka
lacaklarını zannetmiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 

Bu tasarı Komisyonda görüşülürken ikti
dar re muhalefet, müşterek bir anlayışın Sgin-
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de çalışmanın en güzel örneğini vermiştir. 
Bunun şahidi olan bir arkadaşınızım. Gerçekten 
birçok maddelerde, birçok tadiller iktidar /e 
muhalefet kanatlarına mensup milletvekille
rinin fikir beraberliği içinde getirilmiştir ve 
kabul edilmiştir. Demek ki, burada iktidar ve 
muhalefet olarak, memleket gerçekleri üze
rinde birleştiğimiz takdirde yenemiyeceğimiz 
müşkül yoktur ve Türk Milleti bugün biz
den bunu beklemektedir, bu anlayışı, bu bir
liği beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu ifade ede
rek bu konudaki sözlerimi tamamlamak istiyo
rum. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yarım saat
ten fazladır konuşuyorsunuz. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOÖLU (Devamla) — Bun
lar, belki biraz da sizleri düşündüğünüz fikir
lerdir. Biz de sizi büyük bir sükûnet içerisin
de ve anlayışla dinlemeye hazırız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Personel Kanunu tatbikatı maksadiyle bu 

bütçeye 2,5 milyar liralık bir ilâve yapılırken, 
784 000 memur kadrosu hesabedilmek suretiyle, 
bu kadrolar üzerinden hesap yapılmıştır. Oysa 
ki, bugün fiilen işgal edilmekte olan kadro 
664 000 dir. Yani, bu kadroların hepsi bilfiil 
işgal edilmemektedir. Kadro tasarrufları, Tür
kiye'de öteden beri devam eden bir gelenektir. 
Boş bulunan kodralara memurlar vekâlet eder
ler, vekâlet maaşı alabilmek için. öyleyse, ara
da 100 000 küsur bir fark gözüküyor kadro faz
lası olarak. Bu kadro tasarruflarının tutariyle, 
bizim, bu 16 ve 15 nci derecelerin kaldırılması
na ilişkin teklifimiz realize etmek mümkün 
olabilir kanısındayız. Sayın Maliye Bakanının 
bu konu üzerinde yeniden bir inceleme, bir he
sap yaptırmasını hassaten istirham ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi topralıyorum. Şimdi, Yüksek He

yetiniz huzurunda, Hükümete §u suali sormak 
istiyorum* Her ne pahasına olursa olsun, bir 
Personel Kanunu mu, yoksa Türkiye'nin ger
çeklerine uyan, Devlefte özlediğimiz dinamiz mi 
getiren sosyal adaletten yana bir personel re
formu mu?... Hiç şüphesiz bu ikincisi, hiç şüp
hesiz sosyal adaletten yana bir reformdur. 

Bu esere, bu kanuna «İşte Türkiye'nin bek* 
lediği eser» diyebilmemiz için, arz ettiğim; baş
langıçta ilân edilmiş olan prensiplere Hüküme

tin, komisyonun ve nihayet Yüce Heyetin iti
bar etmesi lâzımgelir arkadaşlarım. Bu kanu
nunu çıkardıktan 3 - 5 ay sonra oturup değiş
tirmek için çareler anyacağımız yerde, şimdi 
hazır önümüze gelmişken enine, boyuna eleşti
rip memleket gerçeklerini esas kabul ederek, so
rumluluk duygusu içerisinde gerçeklere eğildi
ğimiz takdirde, her halde bütün milletin umut
la beklediği bir eser, kendiliğinden meydana 
çıkmış olacaktır. 

Birtakım direnişler oluyor arkadaşlarım. 
Bunların hepsine haksız dememize imkân var 
mı? Eğer, bu meslek gruplarının direnişleri 
haksızsa, hep birlikte karşı çıkalım. Ama, hak
lı tarafları varsa,, - ki var - büyük bir anlayış
la en âdil sonuçlar almanın gayreti ve mücade
lesi içerisine girelim ve bilhassa değerli arka
daşlarım, ifade etmek isterim ki, «milletvekili 
bu kanunla kendisini değil, memurun ve Dev
letin selâmetini düşünüyor» dedirtebilecek bir 
anlayışla, bir dikkatle ve bir feragatla bu prob
lemin içine girmeye mecburuz. Devletin, mo
dern Devlet haline gelmesini sağlıyacak olan, 
Devlet Memurları Kanunu görüşülürken, mil
letvekilleri olarak partilerimizin çıkarlarını de
ğil, elbette vatanın çıkarlarını, kamu hizmet
lerinin selâmetini önplândat utmaya mecburuz. 
Hele, Türkiye gerçek anlamda reformist bir ka
nun yapmaya mecbur olduğumuz gerçeğin ise, 
biran aklımızdan çıkarmamamız şarttır. 

Değerli milletvekilleri; 

Yeni personel repimiyle herkesi yüzde yüz 
tatmin etmek, elbetteki mümkün olmıyacaktır. 
Ama, açık - seçik adaletsizlikleri kesinlikle or
tadan kaldırmaya mecburuz. Devlet memurla
rı kanunu çıkmalıdır. Biz de bu inançtayız. 
Ancak, yüksek huzurunzda tekrar ediyorum; 
bu haliyle çıkmamalıdır değerli arkadaşlarım. 
Uzun zamandır kendisine bağlanan umutlara 
lâyik biçimde çıkmalıdır bu kanun. Bu kanun, 
prensiplerine sadık biçimde, reformist hüviyet
le, gerçekten umutlara lâyik şekilde çıkmalı
dır. Kanunun her maddesi üzerinde, kendi öz 
eserimiz olarak tam bir sorumluluk: duygusu 
içerisinde, Yüce Meclis olarak mesuliyetlerimi
zi duymamızı tekrar istirham edor, Yttoe Heye
tinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.) 
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BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın İhsan Kabadayı, buyurunuz efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş-
kan, takririmde «10 dakika» kaydı vardı. 

BAŞKAN — Parti grupu adına konuşuyor. 
Onu takiben... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yalnız o şart
la vermiştim. 

BAŞKAN — Beyefendi, önergenizi okuyo
rum, ya ben yanlış okuyorum, ya siz yanlış bi
liyorsunuz 

Sayın Başkanlığa 
Kişisel konuşmaların 10 dikayla kısıtlanma

sını...» demişsiniz «Kişisel» den murat, eğer 
şahsı adına değilse, ben yanılıyorum, öyle ise, 
siz yanılıyorsunuz. (Gülüşmeler.) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — «Kişisel» mi 
demişim? özür dilerim. 

BAŞKAN — Buyurui) Sayın Kabadayı. 
G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA

YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Güven Partisi Grupu adına, mevcut kanun 
üzerinde ikinci kez görüşmelerimizi arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Güçlü devlet, tarih boyunca daima güçlü 
kadroyla yürütülegelmiştir. Güçlü devlet kad
rosu da, ehliyetli ve liyakatli memur kadrosu 
demektir. İdealizm mübarek ve muhteremdir. 
Ama, gerçekten kuvvet almazsa, gerçeğe daya
nıp ondan nurlanmazsa, idealizmin hiçbir değeri 
yoktur. Bu ölçülere göre tekmil Türk memuru 
için : «îdealist olsunlar, az alıp da ona kanaat 
edip çalışsınlar» dersek, gerçeğe dayanmamış, 
gerçekten nur, ışık almamış oluruz. 

Türkiye'de gerçek şudur ki, bütün dünyada 
olduğu gibi, İkinci Dünya Harbi memleketimiz
de de iktisadi ve sosyal bünyemizi sarsmıştır. 
Karaborsa, spekülatif kazançlar, cemiyeti sars
mış, cemiyetimizin birçok manevi değerlerini 
adetâ; kökünden zedelemiştir. Bu zedeleme, ya
ralama faziletli ve ehliyetli memur kadrolarını 
âdeta kemirmış, geçiminde dertli, istikballeri 
için endişeli mustarip kılmıştır. 

Fiyatların mütemadiyen yükselmesi, ücret
lerin b tempoyla taMbetmemesi, karaborsa ehli
nin, spekülâsyon ehllinin tilki kurnazlığıyla bol 
kazançlar sağlamak için, şeytani formüller kura 
kura fiyatların dağ, tepe, dere, yukarılara çı-
formaa, bunun yanında küçttk sanatkâr, küçük 

esnaf, memura zaman zaman yapılan ufak tefek 
ücret zamları içerisinde bu kütleyi muztar kılmış, 
Nasrettin Hoca'nın hindisi gibi düşündürmüş, 
bu yükselişi kaplumbağa misali takibedemez ha
le gelerek, Türkiye'de 20 - 25 seneden beri ehli
yetli, namuslu, dürüst memur kadrosunu; tırtı
lın baharda çiçek kemirdiği gibi, güvenin ku
maş kemirdiği gibi Türkiye'deki faziletli ve ah
lâklı memur kadrosunu yok ettiği, kalanı da 
yok etmeye çalıştığı bir vakıadır. 

Açlık, sofuluğu bozar beyler. Açm üzerine 
40 yorgan örtseniz, uyuyamaz beyler. Türkiye'
de son yıllarda rüşvet, korkunç bir tempoyla 
artmış ise, adetâ rüşvetin bir vergi mesabesine 
yükseldiği devri, üzüntüyle yaşıyor isek, bunun 
sebebi; Koçu Bey'in «Osmanlı Devletini batıran 
en büyük sebep, Celâli isyanları kadar, rüşvetin 
artmasıdır» diye kesin hükümlere bağlaması na
sıl bir gerçek ise, Türkiye'deki sosyal üzüntüle
ri, dertleri yaratan en büyük sebep de budur, 
rüşvetin devlet çarkında yaygın hale gelmesi
dir. Rüşvetin anakaynağım da, lâfla kuruta-
mazsınız, kuru polisiye tedbirlerle bunu önliye-
mezsiniz. Nasıl ki, sivrisinek öldürmekle sıtmayı 
önliyemezseniz; sıtmayı ve sivrisineği yaratan 
bataklığı kurutmadıkça sıtmayı önliyemezsiniz; 
polisiye tedbirlerle değil, açlığı önleyici ve me
muru aşında, eşinde, işinde tatmin edici tedbir
leri almazsanız, Türkiye'de şimdi bahsettiğim 
dertler elbette çoğalagelecektir. Bu hal, Türki
ye'de memur kadrosunda ehliyetli, kabiliyetli 
kişilerin memuriyete gelmemesini ve memur sı
nıfının ehliyet ve kabiliyet bakımından zayıf ve 
fakir kalmasını sağlamıştır. 

Barem Kanunu çıktığında iyi bir kanundu, 
fakat şimdi kısaca portresini çizmiş olduğum 
nedenlerden ötürü, Barem Kanunu artık kifa
yetsiz hale geldi, yama üstüne yama vuruldu ve 
Ortaçağın Horasan dervişlerinin kırk yamalı 
cülbbesine döndü. 

İşte bu, memur sınıfı için saydığımız; acı 
olan gerçeklerden, dertler doğuran nedenlerden 
sonra, Devlet Memurları Kanununu getirmek 
zorunluğu doğdu. 1994 yılında ciddî çalışmalar 
yapıldı. Bu dertleri silici, gerçeğe dayalı, me
mur tabakasını tatmin edici bir kanun getirmek 
hareketi doğdu ve 1966 yılında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu çıktı. îşte huzurunuza 
gelen butfünkü kanım, 19ÖÖ yılında çıkmış olan 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tatbika
ta, icraata koyan bir kanundur. 

Halen mevcudolan personel düzeni çok bo
zuktur. Devlet memuru bu yüzden huzursuzdur. 
Memuru hizmete almakta eşit şartlara bağla
mamak, birçok tesirler - siyasi tesirler dâhil -
eşitlilik, haklılık müessesesini yıkmıştır. Kadro 
ve görevlerinin teminatı yoktur. Namık Kemal'
in dediği gibi, biri beşikte iken, birinin ömrü 
mülâzımlıkta geçerken, öbeıki beşikte iken tâyini 
terfi ile ferik miısüllû; birinin ömrü hizmette 
geçmiş, kadro alamamış; siyasi otoriteye daya
nan bâzı güçler de kısa fırlayış ve sıçramalarla 
tepelere fırüamıştır. İşte kadro ve görevlerinde 
memurun teminatı olmayışı bundan doğmuştur. 
Maaş ödemelerinin yanma, birçok yan ödeme
ler eklenmiştir. Bu yan ödemeler de maalesef 
müstahak olana, hizmeti ve mesuliyeti çok ola
na değil, adamının adamına, dayısı olana veril
mek suretiyle Devletin memur kadrosunda ge
niş ıstırapllar, g'eniş yaralar açmıştır ve bu bir 
gerçektir. 

Memurun hayat pahalılığına karşı kendini 
emniyete alan, gerek vazifede ve gerekse emek
li olduktan sonra - hiçbir garantisi yoktur. Çe
şitli personel uygulamaları memurun derdini 
artıran en büyük kaynak olmuş ve çeşitli uygu
lamalar da işine gelene yapılmış, geflmiyene ya
pılmamıştır. Güçlü olanlar ek ödeneklerden as
lan payını almış, güçlü olmıyan garipler de de
de yetimi kalmıştır, yani hiçjbir şey aflamamıştır. 

İşte, bütün bunları giderici olan ve 1965 te 
çıkmış bulunan 657 sayılı Personel Reformu 
Kanununun, ancak o yıldan bu yıla - malî hü
kümlerini bıraktık - malî huzursuzlukları gide
recek yönleri ve ölçüleri de maatteessüf tatbik 
edilmemiştir. 

Tasarının gelişini Güven Partisi olarak mem
nuniyetle karşılıyoruz. Ancak, 1965 yılından 
beri her hükümet programında «getirdik, geti
riyoruz» ıdiye vadedip de getirmiyen hükümet
leri, Maliye bakanlarını huzurlarınızda Güven 
Partisi olarak üzüntü ile, teessür ile ve teessüf 
ile karşılıyoruz. Beyler, Devlet hizmetinin ve 
makamlarının kendine has mehabeti, haşmeti 
vardır; bunu kimsenin zedelemeye - vatandaş 
gücünü, karar ve kanaatlerini zedelemeye - hak
kı yoktur. O makamı işgal edenler da hiç söz 
vermezler veya sos vermişlerse mutlaka yapar

lar, yapamıyacakları sözü vermezler. Maalesef 
5 yıldan beri, memur zümresinin karnı - her 
sene bir nedenle netice alamıyan rençber gibi -
«hep gelen yıl, hep gelen yıl» ile dolmuş ve me
murun karnı dertten şişmiştir. 

Bunun yanısıra, ciddî hüviyetiyle verdiği 
sözü tutan ve yapan karakteriyle Sayın Maliye 
Bakanını, Güven Partisi olarak huzurunuzda 
şükran ve teşekkürle karşılıyorum. Büyük hiz
met etmiştir. Seleflerinin yarasını, açığını sar
mıştır. Tebrik ederiz. (A. P. sıralarından, alkış
lar) İnşallah, bütün eksiklerine rağmen bu ka
nunun hatalarını da tashih ederek, yıllar boyu 
gelen - şu veya bu partinin değil - otuz yıllık 
birikmiş dertleri sindirici, mazlumun ve garibin 
duasını alıcı hizmetleriyle Türk maliyesine al
tın harflerle geçmiş olur. 

Bu tsarı birçok yenilikler getirmiştir, dedik. 
Getirdiği yenilikler, 1965 te kabul edilmiş olan 
657 sayılı Kanunun menşeinden gücünü almak
tadır. Eksiklik ve hataları olmakla beraber, 
birçok yenilikler de getirdiği ve demin saya-
geldiğim hataların pek çoğunu tashih ettiği de 
bir gerçektir. 

Yalnız gönül isterdi ki, bu kanun yalnız ma
liyeci uzmanların ve elemanların görüşüne göre 
değil de, daha uzun bir sürede açık - seçik ko
nuşulur şekilde ve yıllardan beri kurulmuş olan 
Personel Dairesinin de mütalâası alınmak şar-
tiyle hazırlansaydı. Devlet bü^ük külfete gir
miş, bir Personel Dairesi kurulmuştur, yetişmiş 
uzmanlar ve elemanlar vardır. Maliye mensup
larının malî bakımdan görüşlerine sonsuz say
gımız olmakla beraber; bu personel mevzuu bir 
titr işidir. Hakiki titr sahibi olan Personel Dai
resi mensupları da çağırılıp, müştereken hazır
lansaydı; benden evvel konuşagelen pek çok ar
kadaşlarımın söylemiş olduğu hataların da mü
himce kısmının olmıyacağı kanısında olduğumu
zu, Güven Partisi olarak belirtmeye meoburuz. 

Bunun getirdiği yenilikler de şunlardır : İşe 
almada eşit haklar getiriyor, şayanı memnuni
yettir. İşe almada imtihan esasını getiriyor. Ar
tık kusura bakmıyalım, Türkiye'de gerçeğe uy
maya meöburuz. «İmtihan yapacağız» dediği
nizde, her bakanlık, valilikler ve mahallî teşki
lât kendileri imtihan yapıp da kendileri işe ala
caklarsa; haber veriyorum, bu imtihan keyfi
yeti hiçbir netice »ağlamıyacaktır. Kanunun 
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emirlerini sureta yerine getirmiş olmak için im
tihan yapılacak; ama ilgililer yine şu veya bu 
tesirlerle bildiklerini vazifeye alacaklardır. Ko
misyon müzakereleri sırasında Sayın Genel Baş
kanım Peyzioğlu'nun belirttiği gibi, bu imtihan 
sistemi her bakanlığa ve mahallî teşkilâta bıra
kılmamalı idi. Devlet Plânlama Teşkilâtı, kura
cağı özel bir örgüt ile, yani bir imtihan grupu, 
ekibi olarak ya gidip mahallinde yapıp almalı 
idi veya senenin muayyen günlerinde merkez
de toplanacak bir imtihan ekibi ile imtihanlar 
Ankara'da yapılmak şekline bağlanmalı idi. 
Bu «imtühan» lâfı, her bakanlığın ve her teş
kilâtın kendine bırakılması gibi bir neticeye 
bağlanırsa, dertler siHnmiyecektir; güçlü olan
lar hakkımı alacak, mağdur ve garip olanlar 
imtihan» dediğimiz, fakat aslında saklı olan 
gerçekte hakkını ve nasibini alamıyacaktır. 

«işe göre ücret verilecektir.» iyi bir şeydir. 
«Diplomaya göre ücret verilecektir», çok iyi 
bir şeydir. Fakat, iyi tetkik ederseniz göre
ceksiniz M, mesuliyete göre ücret verme tarafı 
zayıf ve fakir tutulmuştur. «Ehliyet» âmenna; 
«diploma» âmenna, «hizmet süresi» pekâlâ... 
Fakat mesuliyet de büyük şeydir. Hizmet sü
resi azdır, diploması belki kifayetsizdir; ama 
bir kabiliyettir, büyük işler ve Ihizmetleri, ağır 
mesuliyetler altımda yürüttüğüne göre buna 
bir farklı imkân tanımak gerekirken, mevcut 
kanumida maalesef bu husus unutulmuştur. Bu
mun tashihinin gerekli olduğu kanısındayız. 

Sosyal adalet hususunda memur sınıfına, 
konutlarını yaptırmaya kadar birçok haklar 
veriyor; bu iyi bir şeydir. Katsayıyı getiriyor; 
- ki, bu hayat pahalılığına karşı memurun sı
kıntılarını giderici bir imkândır - bunu da Gü
ven Partisi olarak şükranla karşılıyoruz. Ama, 
katsayımın tâyinini, icraya, siyasi otoriteye 
değil de, bunlarım dışında istasistik esasları
na dayanan bir ölçüye bağlanmak şekli kanun
da tâyin edilmiş olsaydı, daha müspet işliye-
oeği kanısında olurduk. 

Şimdiye kadar hiçbir kusurlu «kusurum var» 
dememiş, hatalı da «benim hatam var» deme
miştir. 10 yıllık bir Parlömanterim, aklım er
idiğinden beri de çok partili hayatı tıakübede-
rim. Hiçbir devirde, hiçbir iktidar hatasını 
kabul etmediği gibi, hiıcjbir muhalefet de - Gü
ven P»rti*iwe çelimaeyB kadar - iktidarın iyi 

yönlerini kabul etmemiştir. Binaenaleyh, ge
lecek iktidarlar da böyle olacaktır, «Bizim ha
tamız yoktur» diyecektir. Bu anlayış içerisin
de hayat pahalılığını kabul etmiyecek ve «Ne 
var iki hiçbir şey pahalılanmıyor, her şey gül
lük gülistanlık» diyecektir. Pahalılığı kabul 
etmediğine göre de katsayıyı artırmıyacakfcır. 
Bu duygu ve düşünceye göre, belki de bu kat
sayının tâyini siyasi otoriteye değil de - idemin 
bahsetmiş olduğum - müspet esaslara dayanan 
istatistikî esaslara varıcı ve onunla ilgili bir 
ölçüye bağlansaydı, daha müspet işliyeceği ka
nısında olurduk. 

Aldığımız şikâyetlerden öğreniyoruz ki, 
200 000 e yakın mahallî personel eşit haklar
dan faydalanamamaktadır. Bunun üzerinde 
ciddiyetle durmak gerekir. 8 sınıfa ayrılmış 
olan bu ölçülerde de hataların mevcudolduğuna 
kaaniiz. inşallah, vereceğimiz önergelerde bun
lar nazarı itibare alınır. 

Bâzı hizmetlere, bâzı yönleriyle «eşit hiz
mete eşit ücret» esası kabul edildiği halde; ka
nunda açık ve seçik hatalar yapılmıştır. Mese
lâ tütün eksperimi teknik sınıfa alıyor da, pa
muk eksperini almıyor. Yüce Meclisin insafı
na sığınıyorum. Tütün eksperi demek, sene
nin muayyen bir ayında - Karadeniz'de veya 
Ege'de kampanya açıldı, toplasan bir ayı geç
mez - hizmet gören, ondan sonra yangelip ya
tan bir sınıftır. Ama pamuk eksperinin hizme
ti, ondan zaman bakımından ve hizmet bakı
mından daha ağırdır. Türkiye'nin ihraç reji
minde pamuk en belli - başlı bir döviz kaynağı 
olduğuna göre, bu pamuğun kalitesini, sınıfı
nı ve hesabını takip ve tesfbit eden insanların 
yükü ağır olduğuna göre, az emeği olan bi
rini teknik sınıfa alırken; pamuk eksperi gibi 
ciddî bir sınıfı idari sınıfta bırakmış olması, 
kanunun belli - başlı hatalarından biridir. 

intibaklarda geçmiş hizmetlerin tam hak
ikimi verecek bir oturtma maalesef kanunda ola
mamıştır. Güvem Partisi olarak, en büyük 
iizüntülerimizden birisi de budur. Maalesef biz 
istemezdik, kanunda bâzı yan tesirlerle daha 
kanun doğarken yamalı doğsun; bâzılarına 
ücret verilsin, istemezdik. Ama, böyle bir yol 
maalesef açıldığıma göre kanaatimiz odur ki; 
idareci sınıf olarak kaymakam sınıfı, hakika
ten kalkınma ve gelişen Türkiye'de em ağır hiı-
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metleri, en ağır şartlar altında yürüten kim
selerdir, Devleti temsil eden kimseleridir. Bun
lara farklı bir ücret verilmemesi şekli, Tür
kiye'de hakikaten idarecilik sınıfını baltalıya-
caktır. iltifat marifeti artırır. Bir taraf nere
de rağbet görürse, orada gelişir; rağbet gör
mezse göç eder. Bu hüküm böyle kalırsa, kay-
makamhlk müessesesi Türkiye'de daha çok za-
yıflıcaktır; güçlü ve kabiliyeti kişıiler kayma
kamlık sınıfına itibar etmiyecektir. Biz Güven 
Partisi olarak öylece inanıyoruz ki, harbde 
silâhlar ne kadar tekâmül ederse etsin, har
bin değişmiyecefc en üstün silâhı nasıl ki insan
oğlu olarak kalacaksa; plânlar ne kadar aziz 
olursa olsun, finansman ne kadar güçlü olursa 
olsun; iyi idarecinin «plân üstünden daha 
çok plân» olduğuna kaaniiz. Kaymakamların 
!bu anlayışa göre, hiç olmazsa 14 ncü madde
nin gösterge dışındaki tatmin şekline varıcı 
bir takdiri cihetim'e gidiilmıelidir. Aksi halde 
idare sınıfına «kıran» girecektir, onların azal
masına, kabiliyetlerin göç etmesine vesile ola
caktır. 

Teknik sınıf da öyledir. Türkiye kalkı
nan memlekettir. Kalkınmamız tarıma dayalı 
kalacak değildir, inşallah kısa bir sürede, sa
nayie dayalı, eksiklerini ikmâl etmiş, Plân he
deflerine varan memleket olacağımıza göre, 
bu da sadece plân işi, finansman işi değil
dir; bunu yürütecek teknik eleman meselesi
dir. Bu teknik elemanı da, aynı ölçülerle 
tatmin etmezseniz - size haber veriyoruz ki -
teknik elemanların -maalesef -verimli ve ka
biliyetli olanları göç edecektir. Bu göçüşle de 
plân tatbikatında Devlet kadrosu sıkıntı ve 
eksikliğe varmış olacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde; prim ve 
ikramiyesi kaldırıldığına göre, bu haklarını 
da kavrayıcı bir hüküm bulunmalı idi. Bu
nun da bulunmaması, İktisadi Devlet Teşek-
külelrinin dertleri, bugünden başlıyan ve ya
rın herbirimizin başını ağrıtacak dertler ola
rak kalmaya devam edecektir. 

IKabul etmek lâzımdır ki, Türkiye'de ik
lim farkları, toprağın verim farkları ve ya
şantı farkları dolayısiyle geri kalmış olan 
bölgelerimiz vardır. Geri kalmış bölgelerin 
dertlerini silici, ıstıraplarını giderici çareleri 
kabul etmeye mecburuz. Bu dertleri giderici 
tedbirleri alırken, orada çalışacak olan kabi

liyetli ehliyetli ve değerli memurunda ça
lışabileceği imkânları yaratmaz iseniz; bu iş 
sadece «kuru bir idealizmle yaşasın, yapsın» 
hükmü ile olmıyacak ve netice doğmıyacak-
tır. Öyle ise, mahrumiyet bölgeleri için sa
dece yönetmeliğe bırakan esas değil de, ka
nunda açık - seçik yer alıcı hükümlerin bulun
masını, Güven Partisi olarak arzulamaktayız. 

Güven Partisi olarak, bizim kısaca gö
rüşlerimiz bunlardır. Maddelerin derinlikleri
ne inen ve burada kısaca anlatmaya çalış
mış olduğumuz eksikliklerin giderilmesine 
dair tekliflerimizi yapmış bulunuyoruz. Mad
deler geldiği zaman çıkıp ayrıca savunma
mızı yapacalız. 

Temennimiz odur ki, Heyeti Umumiyeniz 
tarafından inşallah bu tekliflerimiz tasvip ^ö-
rür de, bu dertler dinmiş olur. 

Hürmetlerimle efendim. (G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Başkanlıla verilmiş bir önerge 
ile Grup ve şahıslar adına konuşmaların 10 ar 
dakika ile kayıtlanması isteniyor, önergeyi 
okutuyorum. 

Meclis Başkanlılına 
Grup ve şahısları adına konuşmaların 

10 dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Bu tümüne mi şâmil, yoksa 
maddeler üzerinde mi Sayın Aygün? Bilmemiz 
lâzım... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tümüne. 

BAŞKAN — Bundan sonra tümü üzerinde 
görüşme olursa.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Evet. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
Tümünde grup adına başka konuşmacı 

yok. Bundan sonra tümü üzerinde konuşa
cakların grup a dır. a olsun, şahısları adına 
olsun 10 ar dakika ile kayıtlanmasını istiyor
sunuz. Maddeler üzerine ait değil? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Evet efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, gruplar adına yapılacak konusmalan bu 
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kadar sınırlı ve kasa müddetlere bağlamak 
doğru değildir. 

Aslında arkadaşım da bilir, Meclis de bi
liyor; biz " bu kanunun görüşülmesini; ken
dine has, bundan evvel tatibik edilen biır usule 
göre daha da kısıtlı bir şekilde, yani önergesi 
olmıyan maddeler üzerinde sadece okuna
rak oylanmasını tesbit etmek suretiyle ka
rara bağladık. 

Şimdi takdir edersiniz ki, bu şekilde as
lında biz bunun daha erken ve iyi bir şe
kilde çıkması için bir karara vardık ve bu 
kararda bütün grupların ittifakla almış olduğu 
(bir karadır. Şimdi arkadaşımızın vermiş olduğu 
önerge çok kısıtlı geliyor bana. Arkadaşımız 
tensibederse ve bir parça daha müsamaha
kâr ve biraz daha olumlu bir rakam tâyin 
ederse daha iyi olur. Elbette biz de burada 
kalkıp da hiç lüzumu yokken 1 saat konuş
mayı tasvibetmeyiz, ama bunun üzerinde 
arkadaşlarımızın fikirleri olacaktır. Elbette 
ki, bunu arkadaşımız gruplara yarım saat, 
şahıslar için de 15 dakika olmak üzere söy
lese iştirak ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Esasen grup adına şu anda 

söz talebeden yoktur. Verdiğiniz önergeye 
grupu kattınız, usul müzakeresi ile elde ede
ceğimiz kârı katbekat fazlasiyle yemiş oluyo
ruz, kâr edelim derken zarar ediyoruz. 

SALİH UYGUN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 
Ben önergemi grupların konuşmalıma mâni 

olmak için vermedim. Ancak grup adına 
konuşan arkadaşlarım da hakikaten milletve
killerinin haklarını suiistimal ediyor. Arada 
bir «grup adına söz istiyorum» diyor, çıkı
yor kürsüye konuşuyor.. E şahıslar kalıyor.. 
Yani önergemin maksadı bu, Eğer grup adına 
konuşacak arkadaşlarım bunu suiistimal et
meseler, bunu vermeye katiyen lüzum daihi 
hissetmezdim. 

Saylgılar sunarım. 
BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... önerge kabul edil-
mitşir, gereği buna göre yapılacaktır. 
Zaten grup adına şu anda söz isteyen yok 

ki, kısıtlama mevauubahsolsun. 
Sayın İbrahim ttetürk, buyurun efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın mjlletvekilleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda de
ğişiklik yapan kanun tasarısı üzerindeki' görüş 
ve düşüncelerimizi, eski bir uygulayıcı olarak, 
yüksek bilgilerinize sunmak üzere saygı ile hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Türk kamu oyunun ve 
800 bira cir/armıdaM dar ve sabit gelirli memur 
vatandaşımızın derin bir ilgi ile izlediği perso
nel reformunun hayatî değerdeki önemi Ana
yasa, Beş Yıllık Kalkınma Plânları ve Hükümet 
programlariyle ortaya konmuş ve ancak ger
çekleşme olanağını şimdi kazanabilmiştir. 

Bu Mecl:« ve bu Hükümet personel reformu
nu gerçekleştirebildiği takdirde tarihî bir gö
revi yerine getirmiş ve haklı b'i* takdir kazan
mış olacaktır. 

Ancak hemen ifade etmek isteriz k?ı, hiçbir 
reform diğer alanlardaki reformlarla tamam
lanmadıkça tek başına bir değer taşımaz ve hat
tâ zararlı bir yönde gelişebilin. Meselâ Devlet 
idaresini yeniden düzenliyen ve Türk kamu ida
resinin ihtiyaçlarına cevap veren bir idari re
form yapılmadıkça personel reformu havada 
kalmaya mahkûmdur. 

Bu önemli noktaya tekrar değinmek üzere 
personel dâvasına kaynak olan Anayasa, Kal
kınma Plânı ve Hükümet programlarına kısa
ca göz atalım : 

Anayasamızın 117 nci maddesine göre: «Dev
letin ve diğer kamu tüzel kişilerin, genel idare 
esaslanna göre yürütmekle görevli oldukları 
kamu hizmetlerinin gerektiridiğri aslî ve sürekli 
görevler memurlar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, hakları ve yükümlü
lükleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, aylık ve 
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzen
len:^.» denilmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 79 ncu 
sayfasında; «Plân hedeflerinin gerçekleştirilme
sinde başarı sağlamak için, en önemli araç olan 
Devlet idaresinin kendisinden beklenenleri* ya
pacak bir duruma getirilmesi için iş vermek, 
yetiştirmek, verimi değerlendirmede bir perso
nel politikası tesbit etmek.» sözleri yer almak
tadır. 

îkjnci Beş Yıllık Plânın 623 ncü sayfasın
daki sözler de bunun tekrarı mahiyetim taşı
maktadır. 

385 — 
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Birinci, ikinci ve şimdiki Demirel hükümet
lerinin programları imoelendiği zaman' Personel 
konusuna özel bir yer verildiği görülmektedir. 
Meselâ, 7 . 11 . 1969 tarihli Hükümet progra
mının 10 ncu sayfasında; «İktisadi durumlarının 
ve hayat şaftlarının ıslâhı gereken gruplar ara
sında, sayılan büyük bir yekûn tutan kamu 
personeli ile ilgili meseleler elbette âcil bir 
ehemmiyet arz etmektedir. 

Bilûmum kamu personelinim huzur içinde 
çalışabilmesi içi'n bir taraftan asgari hayat şart
larına intibaklar yapılırken diğer taraftan da 
âdil bir ücret dengesi sağlanacaktır. 

Devlet Personel Kanununun malî hükümleri 
islah edilecektir.» denilmektedir. 

9 . 3 . 1970 tarihli» Hükümet programının 
6 ncı sayfasında; «... tik ele alacağımız iş; ha
zırlıkları tamamlanmış olan Personel kanunu 
tasarısının en kısa zamanda Meclislere getirilip 
kanunlaşmağıdır.» denilmektedir. 

Böylece gelmiş geçmiş ve hali hazırdaki hü
kümetler personel meselesinde büyük bir taah
hüde giyinişlerdir. Artık bunu gerçekleştirmek 
vazgeçilmez bir vecibe haline gelmiş bulunmak
tadır. Nitekim bugüne kadar kanunlarla tehir 
edilen bu problem, gerçeklerin tazyiki karşısın
da artıık ertelenmez bir noktaya gelip dayanmış 
bulunmaktadır. 

Sayın milletveki'llerj, plân hedeflerinin ger
çekleştirilmesi, Hükümet programlarının uygu
lanabilmesi için, Türkiye Vie genel idare ve ka
mu iktisadi teşebbüslerinde reorganizasyon ve 
buna paralel olarak personel idaresinde reform 
yapılması zorunluğu hepimizce bilinmektedir. 
Devlet bugün yalnız siyasi fonksiyon icra eden 
bir organizma olmaktan çıkmış, iktisadi ve ti
cari sahaya nüfuz ettikten başka sosyal görev
ler de yüklenmiştir. Devletin binlerce çarkını 
vorimli, tutarlı ve ahenkli bir biçimde işletmek 
için bilgili, tecrübeli idari memur kadrosunun 
yanında geniş bir teknik ve bilimsel kadro da 
yer almış bulunmaktadır. 

Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kal
kınmak, gelişme plânları ve programlan uygu
lamak istiyen devletler ancak genel idarede ve 
personel idaresinde reformlar yapmak aam-
retine inanmışlardır, idarede yeniden düzenle
me konusu ilk kez ve resmî biçimde Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında yerini bulmuştur. 
Plânın 79 ncu sayfasında anailkeler kısmında; 

idari kuruluşlarda amaç ve hedeflerin yetki 
ve sorumluluk haklarının açık olarak tesbiti, 
hedeflere uygun teşkilât kurulması, görevleri, 
münasebetleri ve usulleri belli esaslara bağ* 
lamak, iş vermek, yetiştirmek, verimi değerlen
dirme konularını iyi bir şekilde kavrıyan bir 
personel politikası tesbit etmek, kuruluşların 
bütçe ve malî kontrol usullerini değerlendir
mek, kumanda hatlarını açık bir şekilde kur
mak, yetki ve sorumluluklan buna göre da
ğıtmak, işbölümü ve işbirliğini sağlamak gibi 
önemli ilkeler yer almış bulunmaktadır. 

Biz burada yeniden düzenleme konusu üze
rinde değil, bunun içinde yer alan ve onun bir 
parçası olan personel reformu konusu üzerinde 
duracağız, fakat idari reform meselesine per
sonel reformu ile çok yakından ilgisi bakımın
dan kısaca değinmek ve derinliğine bilgiyi ile 
ride vermek kaydı ile lüzumlu görüyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, anail
keler ve hedefler tesbit edildiği halde bu önem
li konuda bugüne kadar ne yapıldığı meçhulü-
müzdür. Ancak Orta Doğu Âmme İderesi Ens
titüsünce yapılan ve «Mehtap projesi» denilen 
bir çalışma ve bir de İçişleri Bakanlığında 2 yıl
dan beri yürütülen bir iç düzen çalışmasını bi
liyoruz, fakat her dki çalışmanın da eyleme 
geçtiğine dair ortada hiçbir eser ve delil mev
cut değildir. Oysa ki* idarenin zamanla beliren 
ihtiyaçlannın ihtiyaçlara göre ayarlanması, hiz
metlerin değişen şartlara göre düzenlenmesi 
ve koordine edilmesi, yeniden düzenleme ha
reketinden sonra da idari yapıda devamlı ve 
sistemli bir izleme uygulanması zarureti var
dır. 

Yukarda da işaret edildiği gibi, bu konu
da plâna rağmen oiddî bir çalışma ve uygula
ma yapılamamıştır. Bu defa Hükümet Progra
mının 9 nou sayfasında; «idari bünye ve mev
zuat plânlı kalkınmanın icaplarına cevap ve
rir hale getirilecektir» demekte ise de bu kısa 
ve yuvarlak ifadelerden gerçek ve belirli bir 
mâna çıkmamaktadır. 

idarenin yeniden düzenlenmesi konusu İçin
de en önemli bölümü personel reformu teş
kil etmektedir. Plânlı halkınma devrine gir
dikten sonra Devlet Personel rejimindeki bo
zuklukların ve yetersizliklerin kesin bir şe
kilde göze çarptığı bir gerçektir. Plânlar ne de-
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rece mükemmel olurlarsa olsunlar, nihayet 
beşeri unsur tarafından uygulanacaktır. Hat
tâ bizatihi plânı dâhi iyi yetişmiş uzmanlar 
hazırlıyacaktır. Bu sebepledir ki, plânlı bir 
iktisadi ve sosyal kalkınma devresine girdik
ten sonra, Devlet personel rejimindeki reform 
meselesi yalnız idarenin ve memurların malı 
olmaktan çıkmış, hızlı ve istikrarlı kalkınmak 
istiyen Türkiye'nin bir meselesi haline gelmiş-
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanız var, 
ona göre ikmal edeceksiniz. Lütfen biraz daha 
toparlamaya çalışınız. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Hay hay 
efendim. 

Yeni personel rejiminin temel ilkelerini 
gösteren teklifler Bakanlar Kurulunun 8 Ma
yıs 1968 tarihli toplantısında kabul edilerek 
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Daha sonra he
pimizin bildiği gibi. Devlet Memurları Kanunu 
çıkarılarak yürürlüğe konmuştur. Bu kanuna 
temel teşkil eden ve daha önce zikri geçen tek-
liflerdeki prensipler iki ana çizgide toplan
mıştır. Bunlardan birisi; sınıflandırma, ikinci
si; liyakattir. 

Personel rejimindeki hizmetin şartları, me
murun hizmete girdikten emekliye kadar ge
çen zaman içinde görev, yetki, hak ve mükelle
fiyetleri bahsinde tabi olacağı nizamın bütünü 
bu iki anaprensip içinde toplanmıştır. 

Devlet hizmetlerinde çalışanların ücret re
jimi objektif ölçülere bağlanmış ve devlet me
murları sınıflara ayrılmıştır. Devlet Memurla
rı Kanunu ile barem rejimi değişmiş, aylıkla
rın tesbiti hizmetin devlet içindeki değerine 
göre düşünülmüştür. Her derece ve kademe için 
gösterge rakamları ve her yıl aylıkların fiilî 
rakamlara çevrilmesi ve katsayı esası kabul 
edilmiştir. 

özellikle ve önemle üzerinde durulacak bir 
konu; bugün ücret dengesizliğidir. Anayasa
nın 45 noi maddesindeki, «Devlet çalışmaların. 
yaptıkları işe uygun re insanlık hayiiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elve
rişli adaletli bir Ücret elde etmeleri için ge
rekli tedbirleri alır.» hükmü, icraya bir di
rektiftir. Nitekim bugünkü idare bu direkti
fi nazarı itibara almak suretiyle Yüce Meclis 
htfntnm* tföfrft bir kanım gaiirmtg bulunuyor. 

Kanunun tenkidedilecek bir çok aksak taraf
ları olmakla beraber, tüm olarak mütalâa edil
diği takdirde, hakikaten memeleketimize per
sonel alanında yepyeni esaslar getirmektedir. 

Ancak burada eski bir idareci olarak temen
nimiz, özel idare ve belediye memurlarının üc
ret rejiminin süratle Yüce Meclis tarafından 
ele alınarak, hakikaten demokratik idarenin 
vazgeçilmez bir unsuru olan bu mahallî idare
lerin personelinin de »bu haklara kavuşmasını te
min edilmesidir. 

Diğer taraftan, Devleti ve Hükümeti temsil 
eden, tüm kanunları tatbik eden ve bunlardan 
sorumlu olan, günün 24 sâtinde devamlı suret
te çalışan, aynı zamanda 5 yıllık kalkınma plân
larının tatbikatımda koordinatörlük görevini ya
pan vali ve kaymakamların özel bir statüye ta
bi tutulması Yüce Meclisin muhakkak ki, tak
dirinden ve dikkatimden kaçmamıştır. 

Arkadaşlar, aşağı - yukarı diyebiliriz ki, bu
gün hakkını sokakta aramıyan hiçbir sınıf ve 
ıgrup kalmamıştır. Fakat gerçek Devlet memuru 
eğitimi ile yetişen, kanunların tatbikini ve niza-
cL.-m korunmasını sağlıyan bu şerefli idare âmir-
tarilmizin, hiç olmazsa diğer sınıflar arasında 
özelliğini dikkate almak suretiyle, kanunun 14 
ücü madesinde gösterge üstü bir olanaktan fay
dalanmaları hususunu bilhassa bir temenni ola
rak Yüce Meclise arz ederim. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz Sayın öztürk. 
Meclisin almış olduğu karara riayet etmeye 
mecburuz her ikimiz de. Lütfediniz, kötü misal 
olmasın, o zaman kararın kıymeti kalmıyacaik. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi 
•Sayın arkadaşlarım, personel alanında bir re
form çalışmasa yapmaktayız. Yeterli olamasa 
bile personel için birçok imkanlar hazırlan-
makitadır. Fakat senede iki dofa olsun evine bir 
kilo et götüremiyen, çocuklarını okııtamıyaıı, 
ailesini tedavi ettiremiyen fedakâr köylümüzü 
ve halkımızı da refaha götürecek reformları bi
ran aıwe yapmak sarureti vardır. Aksi halde 
halk 11« memur arasında, esasen mevoudblan 
uçunumu, bdırea daha derinleştirmiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, beni daha başka 
şeye mecbur etmeyiniz. Çünkü ben Meclisin ka
hırlarını burada infaz üe mükellefim. Eğer ıs
rar ederseniz, bari oya koyayım. Kimisi işaret 
ediyür, KtaM daiba d*r«aa edeoek m! diyor. 
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İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Biraz ön
ce arz ettiğim gibi, yeterli de olmasa reform ni
teliğini taşıyan böyle bir kanunu Yüce Meclise 
gttir,miş olmasından ötürü Hükümeti tebrik 
eder, bu kanunu çıkarması ve yürlürlüğe koy
ması hususunda Yüde Heyetinize en samimî ba
ranlar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar benim 
için, her arkadaş bir saat konuşsun umurumda 
değil, beni ilgilendirmez. Kararımızı ona göre 
uygulıyaJlım. Çünkü ben muaheze edilecek in
san olmamalıyım. 

ıSayın Uğrasızoğlu, buyurunuz efendim. 10 
dakikalık müddete lütfen riayet ediniz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, şu anda Tür
kiye ide kamu hizmeti görmekte olan bir mil
yona yakın memur vatandaşımız gözü ve kula
cı ile Yüksek Meclisinizde cereyan etmekte olan 
müzakereleri dinlemektedir. Hükümetimiz 3 yıl
dan beri sürekli bir çalışıma neticesinde memle
ketimizin şartlarına ve imkânlarına uygun bir 
şekilde, aynı zamanda kamu hizmeti geliştirici 
nitelikte kamu görevini yapan memurlarımıza 
biraz daha. müreffeh hayat seviyesi sağlayıcı 
mahiyette bir kanunu, 657 sayılı Kanunun bâzı 
caddelerini değiştiren tasarıyı cesaretle huzu
runuza getirmiş bulunmaktadır. Cesaretle diyo
rum, çünkü bu kanun 1964 yılında hazırlan
mış ve birçok maddeleri yürürlüğe konmuş 
ojinaisma rağmen, o tarihten sonra Hükümet 
eden iktidarlar memleket şartlarını ve imkân
larını iyi ölçüp biçmedikleri için bu kanun uzun 
müddet sürüncemede kalmıştır. Binaenaleyh 
kanunun gecikmesini kınayan arkadaşlarımız 
bunun niçin böyüe olduğunu daha iyi takdir 
edebilirler kanaatindeyim. 

Muihterem arkadaşlar, kanun hazırlandığı 
zurnan ve hattâ bugünkü tarihe kadar mulMelif 
sınıflar kendilerini ilgilendiren maddeler üze
rinde ve tümü üzerinde muhtelif şikâyetlerde 
bulunagelmişjlerdir. Bu şikâyetlerden bir kısmı 
haklıdır, bir kısmı haksızdır. Bir sayın arkada
şımızın ifade buyurduğu gibi, kanunun metni
ni ve ruhunu daha iyi anlamak imkânını bulan 
değerli memur arkadaşlarımız her gün biraz da
ha mutmain olma yatışma ve sükûn içine girme 
durumundadırlar. Bunu takdirle karşılamak ge
rekir. Bununla beraber, kanunun bâzı eksik ta
rafları vardır. Esasen ne Hükümetimiz, ne de 

Jlomisyonuumz Devlet Personel Kanununun is
tenilen mükemmeliyette olduğu iddiasında de
ğildir. Kanun esas itibariyle bozulmuş olan per
sonel rejimini yeniden düzenlemektedir, yeni ve 
verimli bir kamu idaresi getirmektedir.. Memu
run geçim şartlarını düzenlemekte, birtakım 
sosyal güvenlik imkânları sağlamaktadır. Ay
nı zamanda kamu idaresine güçlü bir dinamizm 
getirmektedir. 

Arkadaşlarımızın temas ettiği noktalarda 
Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumunun 
kurulması, memurlar için konut imkânlarının 
sağlanması, işgüçlüğü, iş riski, mahrumiyet zam
ir inin tanınması, aile fertlerinin muayene ve 
tedavileri, özel idare ve belediye mensuplarının, 
memurlarının kanun kapsamı içine alınmış ol
masını büyük bir gelişime olarak,, büyük bir re
form olarak kabul etmek gerekir. Ancak, bu 
kanun tasarısı Yüksek Komisyonda müzakere 
edilirken birtakım baskı gruplarının komisyon 
üyelerine, hattâ değerli Meclis üyelerine sık sık 
başvurmak suretiyle anormal santiar içerisin
de bâzı maddelerin değiştirilmesine müessir ol
dukları bir vakıadır. 

Komisyonda tasarının noksan tarafları bir 
taraftan ikmal edilirken, bir taraftan da sivri 
birtakım uçlar yaratılmış ve bu, eski şikâyetle-
•rir yeniden canlanmasına vesile teşkil etmiştir. 

iBugün gerek sağlık personeli, gerek eğitim
ciler, gerekse teknik personel ve diğr sınıflar
da vâki olan şikâyetlerin büyük bir kısmı ko-
aiııisyonda vâki olan dengesizliklerin zuhurun
dan ileri gelmektedir kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun gösterge 
tablosunda en alt kademJeyi teşkili eden ilkokul 
mezunları için 490 liralık brüt maaşın az oldu
ğu hususunda değerli üyeler çeşitli mütalâalar 
beyan ettiler. Ben de bu fikirde kendilerine ilti
hak ediyorum. Şayet kanunun 1000 den sonra 
1 1000 .+ ı50, 1 000 + 200 gösterge tabloları ka
bul edilmemiş olsaydı, şayet meselâ hâkimler sı
nıfı için, hangi durumda olursa olsun, isterse 
4 avcı veya hâkim raportör veyahut da Danıştay, 
Sayıştay gibi idari mahkemelerin alt kademele
rinde vazife alan arkadaşlarımızın tümü için 
1 1000 + 50, 1 000 + 200 göstergesi kabul edil
memiş oHsaydı, teknik personelden bu derece şi
kâyet ve idari kademelerde bulunan idare 
amirlerimden, öğretmenlerden sağlık personelin-
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den bu kadar şikayet gelmemiş olacaktı. Bina
enaleyh kanunun bozulan bu dengesinin bura
da ıbir vuzuha kavuşturulknasında ve yeniden 
dengenin tesisinde yüksek gayretinize, ihtiyaç 
vardır kanaatindeyim. 

(Bendeniz açıkça fikrimi beyan ©diyorum; ilk 
göstergede 490 lira brüt maaş azdır. Kanuna, bir 
madde eklenmek suretiyle, «Hiçbir Devlet me
murunun eline net 500 liradan az maaş geçe
mez» şeklinde bir kayıt konmasını lüzumlu ve 
faydalı görmekteyim. Bunun yanında, 1 000 gös
tergesinin üzerinde kabul edilen 50, 100, 150, 
200 göstergesinin bir huzursuzluk kaynağı ola
cağı ve yeniden eşitsizliklere sebebolacağı inan
cı içindeyim. Binaenaleyh bu 1000 den sonraki 
rakamların silinmesi ve en alt kademede net 
500 liranm memur eline geçmesini teanin edecek 
bir hükmün konması bu dengeyi Bağlıyacaktır 
kanaatindeyim. 

Bunun dışında, hiçbir sınıf için 1 000 göster
gesi üzerine 50, 200 ilâvelerini yapmadığınız 
takdirde, şikâyetler kökünden halledilmiş ola-
cakltır kanaatindeyim. Esas itibariyle tasarı fev
kalâde güzel hazırlanmıştır. Devlet için Perso
nel Kanunu hazırlamaik, personel rejimini yeni
den düzenlemlek ıkolay bir iş değildir. Eşit işe 
eşit ücret vermek cazip bir şeydir. Hattâ, her 
işin ağırlık derecesine göre, mesuliyet derecesi
ne göre ücret vermek esası en ideâl şekildir. 
ı akat böyle bir şekle ulaşabilmek için bütün 
Devlet hizmelflerinlde, kamu hizmetlerinde iş 
aiıailizi yapılmasına ihtiyaç vardır. İş analizinin 
yapılması ise uzun bir çalışmayı gerektirir. Bi
naenaleyh biz Türkiye'nin bugünkü şartlan içe
risinde henüz ne iş analizi yapabilecek mütehas
sıs bir heyete sahibiz, ne bu iş analizini netice-
J indirebilecek kadar bir zamanı temin edebili
riz. Bu sebepler doSayısiyle bu tasarı şartlarımı-
z göre, Devlet imkânlarına göre hazırlanmış en 
iyi bir tasarıdır. Yalnız mevcudolan şikâyetler 
muvacehesinde, şayet değerli Hükümetimiz kür
süye çıkar; «Bu kanunun eksik, noksan tarafla
rı olduğunu biz de biliyoruz, bu kanun bir dene
me mahiyetinde ilk defa memleketimizde uygu
la ııimaya konmaktadır, bir iki yılllık uygulama 
ttötâoesinde halkları zayi olan bütün sınıflar için 
gerekli değişikliklerin yapılmasını biz de zaru
ri görürüz, adalet bakımından, eşitlik bakımın-
dojı biz de lüzumlu görürüz» diye buyururlar-
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«•a, öyle tahmin ederim ki, büyük memur kütle
rine yeniden bir huzur gelmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız, vaktiniz 
doldu efendim. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Şim
di vaktin darlığı dolayısiyle sözlerimi toparla
mak mecburiyetindeyim. Sayın Başkanın ikaz
larına uymamız gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda yan ücret
lerin kaldırılmış olmasına rağmen, gene birta
kım, meselâ vekâlet ücreti gibi, iş riski, güçlüğü 
gibi meselelerin ve sonra 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 
4 ncü dereceler iiçiaı 1000 + 50 ve ılOOO + 200 
arasındaki kadroların ihdas edilmesi hususunun 
ileri yıllarda yeniden huzursuzluk yaratması ih
timali çok kuvvetlidir. Binaenaleyh, bu nokta
larda uygulayıcıların fevkalâde hassasiyet gös
termeleri gerekir. Bu inanç içinde, tasarının bü
yük bir cesaretle yüksek huzurunuza getirilmiş 
olmasını, bu kadar geniş imkânlar sağlamış ol
masını büyük bir gelişime ve Hükümetin başası-
sı olarak takdir etmemek mlankün değildir. 

Maddeler üzerinde, 'eksiklerin, noksanların 
'tamamlanması hususunda ben, memlekettin im
kânları nisbetinde muhalif veya muvafık olarak 
bangi şekilde 'olursa olsun arkadaşlarımızın en 
iyi Ibir şekilde, maddeleri en münasip şekilde 
tedvin edecekleri inancı içinde hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte 
oian bu kanunla, kamu hizmet ve yönetiminde 
ypniden düzenlemeler, iyileştirmeler, sınıflan
dırmalar, liyakat ve sınıflar ortaya çıkmış ola-
calktır. Aynı zamanda «eşit iş, eşit ücret» pren
sibini de bir sistem olarak getirmesi arzuladı-
ğmıız bir konudur. Bu kıanun bunu da getirme
ye muktedirdir, inşallah buradaki düzeltmelerle 
olacaktır, bu. 

Muhterem arkadaşlarım; sistemli ve tam ola
rak getirilmesi düşünülen bu konularda memle-
ü atimizde bulunan personel rejiminde hali hazır
da bir hayl - tâbirimi anâzur ıgörünüz - keşme
keş içinde, yani vazife tedahülleri, kayırmalar, 
terfilerdeki aksaklıklar, tezkiyelerdeiki aksaklık
lar, personelin bilhassa ücret sistemimde memle
ketimizde çök karışık bir sistemde, İktisadi Dev
let Teşekkülleriyle kamu personelli arasında bu
lunan, ücret sisteminde bir hayli farklar mev-
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cuttur. Bu (kamun da - ileride söyliyeceğim - as
gari geçim endeksi nazarı itibara alınmadan üc
ret »istemi tanzim edilmiş bir durumdadır, fa
kat, memleketimizde bu asgari geçim endeksi 
nazarı itibara alınmadan tanzim edilmiş olan 
cetveldeki bilhassa 15 -ve 16 ncı derecelerin, ko
misyonda da ifade etmiştik, kaldırılması 'zaru
reti vardır. 1966 endeksi resmî rakamlarda 1523 
lira 05 kuruştur. Ama siz 490 lira ile işa başla
tıyorsunuz. Bu pahalılık sistemi içinde bu onal-
tıncı derece Memleketimizde bulunan muayyen 
bir (kütleyi memnun edecek durumda değildir. 

(Memur alınmasında bâzı 'alışılmış usuller 
var. Bilhassa memur alımında, imtihanlarda, 
yukarı derecelere çıkartılmasında veya istih
dam. politikasında bu alışılmış usullerden in
şallah Personel Kanunuyla vazgeçmiş oluruz. 
Bunda, elbette ki 'bu kanunu tatbik edecek olan 
icranın büyük dikkatler göstermesi zarureti 
vardır. 

«Personel reformu diye adlandırılan bu ka
nun getirilirken idarî reformda da bir adımdır 
bu, İdarî reformun getirilmesinde büyük lüzum 
vardır. Bütçe reformunda da büyük ilgisi var
dır (bunun. (Bütçe reformunun getirilmesi lâ
zımdır. Personel reformunun yanında idarî re
formun, bütçe reformunun mutlaka getirilme-
ginde zaruret vardır. 

Emeklilik reformu da esastır. Burada, sı
rası gelmişken söyliyeyim, bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren 1101 sayılı Kanun
da (bulunan hükümlerin emekliler için memur
lara yapmış olduğunuz artırımların mutlaka 
'Emeklilere de tatbik «dilmesinde büyük zaru
ret vardır, edilecektir, fakat diğer memurlara 
yapılırken süratle onlara da yapılması için 
2mekli Sandığında gerekli hazırlıklar yapılma-
H asarureti vardır. Bu emekliler de elbette ki 
bunu beklemektedirler. İnşallah bu konuda Sa-
ym Bakanlık ilgili dairelere şimdiden talimatı 
vermiştir ve ilgili daireler de, bilhassa bunu bek
leyen emeklilerin de icabeden haklarını alma
sı için şimdiden intibaklarının yapılması için 
gayretler sarf edilmektedir. 

Türkiye*ûe halen personel rejimi randıman
ız , hizmetler de tedalhüUeri mevcut, personel 
istihdamı "bozuktur, işe adam değil, adama iş 
bulunmaktadır. Siyasi tercihler, alam kayır-
ttiiaJlar, taraf tutmalar bu memlekette ekonomik 
büöiyegr© çök pahalıya malolmaktodır. 

Ücret sisteminde bozuk bir düzen vardır. 
kıaten bu bozuk düzeni arkadaşlarımız da ifa
de ediyor. Şimdiye kadar bizim kullandığımız 
bu kelimelerin, miting meydanlarında bâzıla
rının da istiskal etmek suretiyle kullandıkarı bu 
kelimelerin şimdi bizzat kendileri tarafından 
kullanılması için biz gayret sarf etmiyoruz, 
onlar sarf ediyorlar. «Biz düzende bozukluk 
var» dediğimiz zaman kızılıyor. İşte bugün 
«toprak reformunun bozuk düzeni var» dediği
miz zaman kızıyorlar, personel reformunda bu 
var diyoruz kızıyorlar. Ama şimdi bu bozuk dü
zeni düzeltmek için bir gayret içindeyiz. Gö
rüyoruz, demek ki, ortada bir bozukluk var
dır. Elimize almış olduğumuz bir mevzuun 
mutlaka bozuk olduğunu görüyoruz ve şimdi de 
düzeltmek istediğimiz ve gayret etmek istediği
miz konu budur. 

Burada sınıflandırmada bâzı arkadaşların 
deyimlerinde haksızlık vardır. Sınıflandırma, 
personel arasındaki bir sınıflandırma değil, -
benim kanaatim de öyledir - hizmetler arasın
daki bir sınıflandırmadır. Bu kanun hizmetleri 
sınıflandırmıştır, personeli bu hizmetler üzeri
ne monte edecektir. Benim anladığım budur ve 
Öyle olacağını zannediyorum. Bâzı arkadaşları
mız gibi bilhassa «personelin sınıflandırılması» 
•Uye değil, ben «hizmetlerin sınıflandırılması» 
diye anlıyorum ve öyle olması gerekir. 

iSaym Başkan, personelin, hizmetlerin de
recelerinin ve niteliğinin tesbiti iyi bir şekilde 
yapılmadıktan sonra, personelin niteliğine göre 
istihdamı tâyin ve tesbit edilmedikten sonra 
ve eğer biz yine bu reformla da bunları tesbit 
etmezsek, elbette ki, personelin istihdamında 
yine aksaklıklar meydana gelir. Bilhassa bunu 
göreceksiniz intibaklarda, önergelerimiz var
dır, bunları bilhassa dile getirdik orada. Bugün 
intibak yapılırken, 60 lira asli maaşlı olup 90 li
radan maaş alan, hakkı müktesebi olan bir me
mur intibak ettirilirken iltimas bulmuş, kadro 
buımuş, her ne olursa olsun imkanını bulmuş 
V0 lira asli maaş alıyor; onun yanında aynı sı
nıftan, aynı liyakatte, aynı imkânlara sahibo-
lar arkadaşı ise 60 liradan maaş almaktadır. 
.Ama şimdi bu personel kanunu, haksız olarak 
bu arkadaşı 60 liraya intibak ettiriyor, yalnız, 
emekliliğini ve ücretini 90 liradan verecek. Ama 
90 liralık kadroyu bulmuş olan kişi kademe ter-
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füne devam edecek. 60 liraya intibak eden bu 
arkadaş kademe terfihle gidemediği için, Ko
misyonda Sayın Hükümet temsilcisi «derece 
terfii imtihanına (girecek» dedikleri hallide bu
gün tedvin edilecek kanunda; «hayır orada 
beklîyecektir» deniyor. Bu büyük bir haksız
lıktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde intibaklar 
yapılırken de büyük bir haksızlık yapılmak
tadır. İktisadi Devlet Teşekküllerinde 3 üst de
rece veriyorsun, işe başlatıyorsun evinin, ço
luk çocuğunun, kendi düzenini buna göre kur
muştur. Ama şimdi intibak ettirirken 3 derece 
aşağıdan intibak ettiriyorsun veya kadrosun
dan intibak ettiriyorsun, bu da büyük bir hak
sızlıktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilhassa teknik eleman meselesi pahalı bir 

eğitimdir. Türkiye'nin kalkınmasında en bü
yük vazifesi bulunan teknik elemanları bugün 
10195 sayılı Kararnamenin hükümlerinden bu
raya intibak ettiriyorsunuz ve bu intibaklarını 
vaparken siz bu pahalı ve az bulunan elemanları
mızı, meımlekitimizdeki plânlı kalkınma devresin
de bu teknik elemanları böyle ucuz çalıştırmak 
imkânına sahibolamazsınız. Teknik elemanların, 
aslında yukarda Bütçe Komisyonunda da söy
lediğimiz gibi, mutlaka ayrıbir sisteme, ayrı 
bir personeli rejimine tabi tutulmasında zaruret 
vardır. 

Elbette ki, bu teknik elemanların; bugün 
elektrik mühendisini alınız, maden mühendisi
ni alınız, inşaat mühendisini alınız, mimarı alı
nız, ne olursa olsun, doktoru alınız, veterineri 
alınız, ziraatçiısini, ormancısını alınız; bu mem
lekette elbette bunlann bulunması lâzım ve 
giic bir tahsildir bunlann yaptığı tahsil, kolay 
bir tahsil değildir. Bu tahsili yaptınyorsunuz 
adama, ondan sonra alıyorsunuz muayyen, ri-
jıt bir personel rejimi içine sokuyorsunuz. 

Belki Hükümet diyecek ki, Avrupa'da, baş
ka yerlerdeki iktisadi devlet teşekküllerinde 
olduğu gibi yan tesirlerle biz bunlara gerekti
ği kadar ücret vereceğiz, mahrumiyet zammı 
vereceğiz. Ama adamı serbest çalışmak imkâ
nına sahip kılmıyorsun ki... Teknik elemanların 
uugün mutlaka personel rejiminde ayrı bir sie-
teme tabi tutulması zarureti vardır. 

(BAŞKAN — Lütfen noktayı koyunuz Sa
yın Şener, 3 dakika geçti. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan; bu kanunun 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceleri pi-
i'omîtin bozulmasına sebebolmuştur. Burada 
bilhassa ( + 50), ( + 100), ( + 150), (+ 200) 
verilmek suretiyle bu piramit bozulmuştur. 
Bunun bu personel rejiminde eğer mutlaka 
verilmesi lazımsa, bu memlekette siviline de, 
adl'iyesmdeki elemanlara da, valisine de, teknik 
elemanlarına da rahatlıkla verilmelidir. Yoksa 
bunu koyup efendim, + 100, -f 200 le siz bu 
p.ramilti kendiniz bozarsanız, ileride yine siyasi 
tercihlerle bu piramit bozulacaktır. Ama bu
rada bulunan arkadaşların fikirleri ile, verilen 
önergelerin kabulleri ile eğer bu düzenlenir ve 
daha iyi bir şekle konursa daha faydalı olur. 
İnşallah başanlı olur. 

Saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Sayın Maliye Bakam, buyurunuz efendim. 
Açık oylamada oyunu Ikullanmıyan arkadaş-

lanmız varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem nıiletvekilleri; 
irerek sabahki oturumda, gerek öğleden sonra 
yapılan Oturumda gruplan adına konuşan ar
kadaşlarım olsun, şahıslan adına konuşan arka-
daşlanm olsun, benim şahsım hakkında iltifat
lar sözler söylemişler ve beni tebrik etmişler-
6,r. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı 
arz ederim. 

Ancak, kadirşinaslığa uygun bir davranış
ta bulunabilmem için şunu zikretmem yerin
de olacaktır ve belki de benim için bir görev
dir. Bu vazifeyi deruhte ettiğim zaman Perso
nel Kanunu ile ilgili -çalışmalar ilerlemiş bir 
safhadaydı; benden evvel bu vazifede bulunan 
Maliye Bakanları ve Maliyenin teknisyenleri, 
'Devlet Personel Dairesinin teknisyenleri de* 
gerli çalışmalar yapmış bulunmeJktaydılar. Bu 
sebeple şimdi huzurunuzda görüşülmekte olan 
Iranun tasarısının hazırlanması ve Meclislere 
sunulması bu nâçiz arkadaşınıza kısmet olmuş 
bulunmakla beraber, daha önce mesaisi sebket-
7>2İş bulunan arkadaşlarıma da burada huzuru-
ruızda teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi Devlet Memurları Kanunu 
tasarısı Hükümet tarafından Meclislere sunul
duktan sonra memleket sathına geniş çapta 
Upkiler uyandırmış re birçok meslekî tef efektti 
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bu tasarının yetersizliği etrafında bildiriler ya
yınlamış ; birçok kimse, gerek yazılı, gerek söz
lü olarak fikrimi ifade etmiştir. 

İSaJbahki oturumda Muhterem CHP. ye 
mensup Sayın Ahmet Güner arkadaşım konu ile 
ilgili olarak en doğru teşhisi koydu. Dedi İd : 
'Şimdi bu tepkiler artık kalmadı. Heyecanları 
yatıştı, ve şimdi artık görüyorum ki bu tasa
lıyla ilgili müzakerelerimizi takibetmek ihti
yacını bile duymamışlardır. Bunun sebebi ise, 
tasarıyı iyi tetkik etmiş, öğrenmişler ve öğren
dikleri nisbette de heyecanlan yatışmıştır... 
dedi. Sayın Ahmet Güner arkadaşımın şüphe
siz (ki hu sözleri söylemekte büyük hakkı vardı.. 
Bütçe müzakereleri vesilesiyle Personel Ka
nununa değinildiği zaman birkaç defa Yüksek 
Heyetinizin huzurunda temas etmiş ve bu tep
kilerin çoğunun tasarıyı bilmemekten ileri gel
diğini arz letmiştim. Hâdiseler bu mütalâamızı 
'teyidetmiştir ve Sayın Ahmet Güner arkada
şımız da bu teşhisi doğru olarak koymuştur. 

ıSaym Ahmet Güner arkadaşımızın doğru 
olarak temas ettiği bir nokta daha vardır. Diğer 
bâzı arkadaşlarım da bu konuya değinmişler
dir. iSözlerimin başlangıcında önemli olan bu 
kmuyu yüksek dikkatlerinize bir defa da ben 
arz eıtmek istiyorulm : 

Muhterem arkadaşlar, şimdi görüşmekte ol
duğumuz tasarının bir bütünlüğü vardır; bu 
tasarının hareket noktaları vardır; bu tasarı-
jnn prensipleri vardır. Sayın Ahmet Güner ar
kadaşımız dedi ki; bunun bütünlüğünü bozmı-
yalım, yamalı bohça haline getirmiyelim, bunu 
^artilerüsitü bir mesele olarak telâkki edelim. 
Sayın Hiçerimez arkadaşımız da aynı şekilde, 
bu kanunun bütünlüğünü bozmamak için mu
halif, muvafık bütün (milletvekilleri olarak bir
likte hareket edelim temısnnisinde bulundular. 

MuMerem milletvekilleri, bu kanun ile il
gili olarak hu temenni, bizim kanaatimizce de 
fevkalâde önem taşımaktadır. Bütçe Komisyo
nundaki tatbikatı o Komisyonda üye olan ar
kadaşlar ve Bütçe Komisyonunda bu kanunun 
müzakeresine ilgi gösteren değerli milletvekil
leri hatırlarlar. 

Anayasamızda bütçe müzakereleri ille ilgili 
olarak bir madde vardır. Anayasamızdaki bu 
madde, bütçenin Meclislerde müzakeresi sıra
cında masrafları artırıcı teklifte bulunulamıya-

l cağını ve Meclislerde (böyle bir karar ahnamı-
yacağını zikreder. Zannederim Anayasanın 94 
ııcü maddesi böyle bir hüküm sevk etmiştir. 

i Bunu şunun için söylüyorum : Eğer Ana
yasada böyle bir hüküm mevcut olmasa, Umu
mi Heyetlerde bütçenin müzakeresi sırasında 

verilecek olan çeşitli önergelerle 'bütçenin şu ve
ya bu tertibinde önemli miktarlarda öde
nek ilâve edilebilir. Bu ise bütçenin bütünlüğü
nü, denkliliğini bozar. Bu sebeple Anayasa bu 
işi bir ihtisas komisyonuna vermeyi daha uy
gun bulmuş, Meclislerde bu türlü önerge veril
mesini ve ilgililerin koridorları doldurmasını 
bu suretle önlenmiştir. Niçin? Bütçenin bütün
lüğünü korumak için. 

Bu kanun ile ilgili olarak böyle bir Anaya
sa maddesi karşısında da değiliz. Ama aynı ih
tiyaç bu kanunda da vardır. Muhterem arka
daşlarım, gayet önemli ve yıllarca tatbik mev
kiinde kalacak bir konuyu konuşuyoruz. Bu se
beple bölük pörçük önergeler kabul ederek bu 
kanunu yamalı borca haline getirmemekte bü
yük kamu yararı vardır. 

Kanunun prensiplerini, hareket noktaları
nı, neler getirdiğini huzurunuzda bütün tefer-
ruatiyle sayıp dökecek değilim. Bunu, çeşitli 
vesilelerle birçok defa konuştuk ve şimdi eli
nizde bulunan gerekçede de bütün tafsilâtiyle 
bunlar yazılıdır. Bu sebeple sadece, değerli mü
talâalarını lütfetmiş olan muhterem milletvekil
lerinin temas ettikleri bâzı konularda görüşle
rimi ifade etmekle yetineceğim. 

Muhterem O. H. P. nin sayın sözcüsü Sakıp 
Hiçerimez, bu reform tasarısıyla gîüleryüzlü bir 
devlet yönetiminin temin edilmesi lâzımgeldiği-
ni beyan etti. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hakikaten, geçim endişesi duymıyan, istik

balinden emin, vazifesine bağlı ve İşsahipleriy-
le olan münasebetleri güleryüzlü bir devlet ida
resi, demokratik rejimde, açık rejimde büyült 
bir istikrar unsurudur ve demokratik rejimin 
teminatıdır. Bu sebeple arkadaşımızın bu müta-
lâsına- hak vermemek mümkün değildir. Şimdi 
görüştüğümüz tasarı, adminiBtrasyonu, devlet 
memurları kütlesini geçim endişesinden üBak, 
istikbalinden emin, vazifesine bağlı ve işsahip-
leriyle olan münasebetlerinde güleryüzlü hale 
getirebildiği nisbette muvaffak olmuş bir kanun 

I olacaktır. Biz bu tasarıyı barolarken tm tasarı-
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nm hedefleri arasına bu hedefi de koymuş bu
lunuyoruz ve bu hedefin büyük ağırlığı vardır. 

Sayın sözcü bir mütalâada bulundu - ki, bi
zim için o mütalâasına iştirak etmek mümkün 
değildir «Devlet Personel Dairesi bir tasan 
hazırlamış idi, sonra bu tasarıyı maliyeciler ele 
geçirdi» dedi. 

Muhterem milletvekilleri; 
Devlet Personel Dairesinin kendi yetkisine 

istinaden hazırladığı tasarı bu daire tarafından 
Hükümete sunulmuştur. Bakanlar Kurulu elbet
te ki, kendisine tevdi edilmiş olan her tasarıyı 
Meclise sevk edecek bir kuruluş değildir; bunu 
tetkik eder, uygun görürse Meclislere sevk 
eder. Devlet Personel Dairemizin hazırladığı bu 
tasarı da Bakanlar Kurulunca, «Maliye Bakan
lığı tarafından incelensin* diye Maliye Bakanlı
ğına gönderilmiş; Maliye Bakanlığı Devlet Per
sonel Dairesiyle birlikte müştereken görevlen
dirilmiş ve Devlet Personel Dairesi Saym Baş
kanının da iştirakiyle geceli gündüzlü çalışma
larla hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulunca uy
gun görüldükten sonra Meclislere sevk edilmiş
tir. Bunda anormal bir cihet yoktur. Sayın Hiç-
erimez arkadaşım bu iza,hatımdan sonra zanne
diyorum ki, usul bakımından her hangi bir ha
taya düşülmemiş olduğunu kabul edecektir. 

Sayın Hiçerimez arkadaşım, - kendisini Büt
çe Komisyonunda da istifadeyle dinlemiştim -
bir teklif hazırladığını ve bu teklifi Meclise 
sevk ettiğini, kendi teklifinin daha uygun oldu
ğunu, Hükümet tasarısında bulunmayan birçok 
hususları kendi teklifinin hallettiğini, Bütçe 
Komisyonundaki müzakerelerden beri, daima 
beyan eden bir arkadaşımızdır. Kendi teklifi
ni, sonuna kadar müdafaa etmesi gayet normal
dir, ama bu teklifin neden aynen Hükümet tara
fından da benimsenmemiş olduğu konusunun, 
izaha muhtaç bir tarafı - arkadaşımız bu kadar 
ısrarla bunun üzerinde durduğuna göre - zan
nediyorum ki, vardır. 

Evvelâ, Sayın Hiçerimez arkadaşımızın tek
lifi, biraz önce, Devlet Personel Dairesi tarafın
dan hazırlanmış olduğunu ifade etiğim tasarı
dan geniş ölçüde mülhem olmuştur. Bizim tet
kiklerimize göre bu taslak veya sayın arkada
şımızın teklifi, personel reformu ile bütçe tek
nikleri ve idari reform arasındaki organik iliş
kiyi yeterli derecede dikkate almamış bulunu
yordu. 3ir belli modeli esas alarak kamu idare-
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sine kabul ettirmek istiyen bir tasarı idi. Türki
ye'nin sosyal ve ekonomik gelişme koşullarını 
işliyecek hükümlere yeterli derecede yer ver
memiş bulunuyordu. İş ölçme ve değerlemeyi 
sınıflandırmada esas almıştı ve bu ölçme ve de
ğerlemenin başarı ile yapılmış olduğu faraziye
leri ile hareket edilmişti. Halbuki, işölçme ileri 
ülkelerde dahi henüz yeterli derecede halledil
miş bir mesele değildir. 

Personel reformunun devamlı bir geliştir
me mevzuu olduğu dikkate alınmamış bulunu
yordu. İşgücü istihdamında yeterli hareketliliği 
sağlıyacak hükümler getirmemiş bulunuyordu. 
Bölgesel şartları dikkate alan esnek bir ücret 
sistemine de kâfi derecede yer vermemiş bu
lunuyordu. İşte, bu başlıca sebepler dolayısiyle 
yeni bir tasan hazırlanması ihtiyacı duyulmuş 
ve huzurunuza hazırlanan bu tasarı sevk edil
miştir. 

Bu tasarı ile ilgili olarak değerli mütalâa
larını serdeden arkadaşlarımızın mütalâalan 
arasında, bu tasannın Devlet memurlarına zan
nedildiği gibi büyük imkânlar getirmediği, bil
hassa taban ücretlerin yeterli olmadığı tarzın
da mütalâalar vardır. 

Muhterem milletvekilleri, evvelâ taban üc
reti meselesine bir bakalım. Zannediyorum ki, 
taban ücreti ile ilgili olarak ileri sürülen müta
lâalar, tasannın uygulanmasının ne şekilde ya
pılacağı kâfi derecede dikkate alınmadan ileri 
sürülmüş mütalâalardır. Elinizdeki tasanda 
bulunan gösterge tablosunu açarsanız, 1 den 
16 ncı dereceye kadar dezeceler olduğu görülür. 
Bu tasanda halihazırdaki memurların maaş de
recelerine göre intibak yapılacaktır. Bütçe Ko
misyonundaki değişiklikten sonra bu hali al
mıştır. Mevcut. 3656 sayılı Kanunda da 14 de-

- rece vardır. 1 nci dereceden maaş alan bir me
mur 1 noi dereceye intibak edecek, 2 noi dere
ceden maaş alan memur 2 nci dereceye ve aled-
derecat böyle gidecek, 14 ncü derecede duracak
tır. Şu halde, 15 ve 16 ncı dereceye, halen ça
lışmakta olan Devlet memurlarından intibalı 
edecek bir kimse mevcut değildir. Onlar 14 noü 
dereoeye intibak edeoeklerdir. 

Bu konu önemli olduğu için bir defa daha 
tekrar ediyorum: 3656 sayılı Kanunda 14 de
rece vardır. Devlet memurlarının intibakları al
dıkları derece maaşlarına göre yapılacaktır, 
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Bütçe Komisyonundaki değişiklikten sonra kad
rolara göre yapılacaktır, fakat aldıkları dere
cenin maaşını alacaklardır. Şimdi, 1 nci dere
ceden hakkı müktesebolarak kadro almış olan 
bir memur, 1 nci dereceye intibak edecek. 2 nci 
derece kadrosunu almış olan; 1 nci derece 150, 
2 nci derece 125 olduğu için 2 nci dereceye in
tibak edecektir. Aledderecat sırası ile bu me
murlar intibak ettikleri zaman, halen 14 ncü 
derecede bulunan bir meır.ur 14 ncü dereceye in
tibak edecektir. Şu halde, halihazırda çalışan 
Devlet memurlarından 15 nci ve 16 nci derece
ye intibak edecek memur yoktur, öyle olunca, 
halen 14 ncü dereceyi işgal eden aylıklı Devlet 
memurunun bürüt aylık tutan 450 lira, eline 
geçen 411 liradır. Yeni sistemde ise, aynı me
murun intibak sonucu bürüt aylık tutarı 875 
lira, eline geçen 744 lira olacaktır. Demek ki, 
bugün en küçük Devlet memuru 14 ncü dere
ceye intibak edecek, eline geçen para 411 lira
dan 744 liraya çıkacaktır. Devlet memurların
dan memur olanlardan 15 nci ve 16 nci derece
ye intibak edecek memur yoktur. Böyle olunca, 
bu memurların, yani tabanda ve tabanın ilk 
kademesine intibak edecek olan, 14 ncü dere
ceye intibak edecek olan Devlet memurunun 
maaşında % 94 bürüt, net olarak da % 81 nis-
betinde bir artış husule gelecektir. 

(D) cetvelindeki memurlara gelince; bun
lar da 15 nci dereceye intibak edeceklerdir; 
en küçüğü en az maaş alanı 15 nci dereceye inti
bak edecektir ve bürüt maaşı 700 liradır. Şu halde, 
taban ücretini, tavan ücreti ile mukayese eder
seniz, tatbikatta hâsıl olacak olan bu fiilî du
rumu, gerçek durumu nazarı itibara alarak 
mütalâada bulunmak icabeder. 

Bu tasarı ne getiriyor?... Hâlâ bunu soran 
arkadaşlarımız vardır ve bunu düşünen memur
lar vardır. Bu soru etrafında çeşitli münakaşa- -
lam teşvik eden kimseler vardır. Bu sebeple, 
bu konuyu bir defa daha arz etmek istiyorum. 

Genel idare sınıfında ilk kademeye intibak 
edeoek olan memurların durumunu biraz arz 
ettim. İlk kademeye intibak edecek memurlarda, 
ilkokul mezunu, ortaokul mezunu memurlardır. 
En küçük kademedeki bu memurların maaşla
rında net % 81 artış olacaktır. Çünkü, memur 
olanlar 14 ncü dereceye intibak edeceklerdir. 
Teni girişlerde ortaokul mezunu bir kimse için, 
•iki «totemde giriş, ilkokul mezunlarında oldu

ğu gibi brüt 450 lira, net 411 lira iken, yeni sis
temde giriş aylığı brüt 700 lira, net 616 lira ola
caktır. Brüt artış % 55, net artış % 49. 

Lise mezunları için eski sistemde giriş brüt 
517 lira, net 478 lira iken, yeni sistemde brüt 
1 050 lira, net 866 lira olacaktır; brüt artış 
% 103, net artış % 81 dir. 

Yüksek okul mezunu için eski sistemde giriş 
brüt 600 lira, net 547 lira; 6 ay sonunda brüt 
674 lira, net 606 lira; yeni sistemde brüt 1 575 
lira, net 1 227 liradır; brüt artış % 162, net ar
tış % 124 tür. 

Eğitim ve öğretim hizmetlileri sınıfında, ilk
okul öğretmenliği için eski sistemde giriş 517 
lira, net olarak 478 lira iken, yeni sistemde 
1 225 lira brüt, net 987 liradır; brütte artış nis
peti % 136, nette artış nisbeti % 106. Demek 
ki, bir ilkokul öğretmeninin ilk girişte eskisine 
nisbetle maaşmdaki artış % 106 dır. 

Orta dereceli okullar ve yüksek öğrenim mü
esseselerinde öğretmenlik ve öğrenim üyeleri 
için eski sistemde giriş brüt 674 lira, net 606 
lira iken; yeni sistemde giriş brüt 1 575, net de 
1 227 lira; artış nispeti brüt % 133, net % 102 
dir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında ilkokul, ortao
kul ve lise mezunları için giriş, halihazırdaki 
sistemde hepsine şâmil olmak üzere brüt 517 li
ra, net 478 lira iken, yeni sistemde ilkokul me
zunları için brüt 875 lira, net 744 lira, ortaokul 
mezunları için brüt 1 050 lira, net 866 lira; lise 
mezunları için brüt 1 225 lira, net 987 liradır. 
ilkokul mezunlanndaki artış brüt % 69, net 
% 55. Ortaokul mezunlarında brüt % 103, net 
% 81. Lise mezunlarında brüt % 136, net % 106 
dır. 

Din hizmetleri sınıfında eski sistemde ilkokul 
mezunu kayyımlar, imam - hatip ve müezzinler, 
Kur'an kursu öğretmenleri, vaiz ve müftüler, 
için giriş aylığı brüt 450 lira, net 411 lira idi. 
Yeni sistemde kayyımlar için giriş, aylığı 490 
lira, net 450 lira. Diğerleri için ise brüt 700 lira, 
net 618 liradır, kayyımlar için bürt artış % 8, 
net artış % 9 dur. îmam - Hatip re müezzin
ler, Kur'an kursu öğretmenleri vaiz ve müftü* 
ler için brüt artış % 55, net artış % 49 dur. 
Birinci devre îmam - Hatip okulu mezunları için 
giriş aylığı ilkokul mezunları gibi brüt 450, net 
411 lira iken, Teni sistemde brüt 800 ura, net 
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©92 lira olmaktadır. Brüt artış % 78, net artış 
% 68 dir. İkinci devre İmam - Hatip okulu me
zunları için girişte brüt aylık 517 lira, net ay-
İık 478 lira iken, yeni sistemde brüt 1 050 lira, 
net 866 lira; artış % 103 ve % 81 dir. 

Şimdi, bu rakamlara bütün sınıflarda bakı
lacak olursa, önemli miktarlarda artışlar oldu
ğu görülüyor. 

Sözü buradan, «Bu 2,5 milyar lira kime ve
rilecektir?» şeklinde bir sual sorulmuştu, bu ko
nu ile ilgili mütalâasını lütfetmiş olan Sayın 
Hiçerimez'in kanaatine intikal ettirmek istiyo
rum. Sayın Hiçerimez'in, «Bu 2,5 milyar lira 
800 bin memura ait boş kadrolara verilecektir» 
dediler. Zannederim, bununla kasdetmek iste
dikleri mâna şu : 800 bin memur kadrosunun 
hepsi, fiilen aslî görev olarak memurlar tara
fından işgal edilmemektedir, bir kısım kadrolar 
intibaktan sonra münhal kalacaktır, siz o mün
hal kadroların yükselecek maaşlarını da he-
sabederek bu porteyi buldunuz. 

Bizim bütçeye koyduğumuz 2,5 milyar lira 
tutarındaki porte münhallerden yapılacak ta
sarruflardan sonra kalan portedir. Ayrıca bu
rada huzurunuzda şunu da beyan etmek isterim 
ki, Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikler
den sonra 2,5 milyarlık bu porte 3,5 milyar lira
ya yaklaşmıştır. 

Yaptığımız hesaplar aylıklarda genel olarak, 
anâhatları ile % 50 ilâ % 100 e yakın nispet
lerde artış olduğunu gösteriyor. Hem aylıklar
da bu derece artış olduğunu yapılan hesaplar 
gösterecek, hem de bütçeye 2,5 milyar lira öde
nek koyacaksınız, bu 2,5 milyar lira munzam 
olarak ödenecek paradır, Bütçe Komisyonunda 
yapılan değişikliklerden sonra bu porte daha da 
fazlalaşacak, ondan sonra da kâfi derecede im
kân getirmediğini söyliyeceksiniz. Zannediyo
rum ki, bunda insaf ölçüsünü aradığınız zaman 
kâfi derecede bu ölçüleri bulamazsınız. 

Sayın Hiçerimez arkadaşımız, bu suretle 2,5 
milyar lira portenin aslında «memurlara fazla 
bir şey getirmiyeceğini ve tasarının tatminkâr 
olmadığını» söyledi ve arkasından da bunu 
«partilerüstü tutalım» dedi. 

Şimdi tenkit meyanında söylediği mütalâalar 
ile tasarının partilerüstü tutalması şeklindeki 
temennisi arasında bir çelişki gördük. Belki, 
çelişme olmadığını kıymetli arkadaşımız çıkar 
izah ederler, 

Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüleri, Sayın 
Demir ve Sayın Hiçerimez; bu tasarının geri 
çekileceği şeklinde resmî beyanlar olduğunu 
ve bu beyanların tasarıyı biran önce kanunlaş
tırmak arzusuna matuf bulunduğunu veya cid
dî olmadığını ifade etitiler «Bu tasarı geri çeki
lemez ve katsayı da düşürülemez» dediler. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şu anda burada toplanmış bu tasarıyı gö

rüşüyorsunuz. Bu tasarıyı görüşmek demek, ta
sarının geri çekilmemiş olduğu mânasına gelir 
ve fillhal de böyledir. Bu tasarıyı görüşüp ka
nunlaştırmanız demek, bunun geri çekilmesi hu
susunda halihazırda her hangi bir karar yok
tur demektir, müzakereler bunu gösteriyor. 
Yalnız Türk hukuk açısından işe bakacak olur
sanız, hem bu tasarının geri çekilmesi mümkün
dür, hem de eğer Yüksek Heyetiniz katsayının 
düşürülmesi hususunda bir karar alırsa katsa
yının düşürülmesi de mümkündür. Şu halde, 
muhterem Kemal Demir arkadaşımızın; «katsa
yı düşürülemez» tarzındaki mütalâası bir kat'-
iyyet ifade etmemekte, olsa olsa arkadaşımızın 
«katsayının düşürülmesi münasip olmaz» tar
zındaki mütalâasını böyle ifade etmiş olduğunu 
gösterir. Yoksa Heyetiniz katsayıyı düşürmek 
isterse, düşürürsünüz. 

Bir de, bu kanunun «Anayasaya uygun düş
mediği» tarzında mütalâalar oldu, «Memurların 
sınıflarının bu şekilde ayrılması Anayasaya uy
gun düşmüyor» şeklinde, zannediyorum Sayın 
Hiçerimez arkadaşımız beyanda bulundu. Sayın 
Nebil Oktay arkadaşımız da, memur statüsünün 
halen içimde bulunduğu durumun Anayasaya 
uygun olmadığını, söyledi, iki sözcünün bu hu
sustaki mütalâası tam birbirine zıt bir şekilde 
tezahür etti; «Tasarıdaki sınıflandırma Anaya
saya aykırıdır» «halihazırda memurların için
de bulunduğu durum Anayasaya aykırıdır.» 

Şüphesiz Sayın Nehil Oktay'ın hakkı var
dır. Halihazırdaki memur statüsü Anayasaya 
tam uygun düşmemektedir. Anayasanın 117 nci 
maddesine bakacak olursak : «Devletin ve di
ğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esasları
na göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hikmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
ler memur eliyle görülür» demektedir. Şimdi 
aslî ve sürekli devlet hizmetlerinin hepsinin me
murlar eliyle görüldüğünü iddia etmek müm-
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kün müdür halen? Halbuki, Anayasanın emri
dir bu. Eğer bir görev asli ise ve sürekli ise 
bunun memur eliyle görülmesi lâzımdır. Söz
leşmeli personel tarafından görülen asli ve sü
rekli görevler, yevmiyeli personel tarafından 
görülen asli ve sürekli görevler var ve bunlar 
Anayasaya uygun düşmüyor. Sayın Neb'il Oktay 
arkadaşımız haklı. Şimdi bu tasan, bunları da 
düzeltmeye çalışan bir tasarıdır. 

Anayasaya aykırılık konusunda bir de, Sayın 
Kemal Demir bir mütalâada bulunarak zanne
diyorum 7 nci maddesinde, «'hangi görevlerin 
1, 2, 3, 4 ncü derece olduğunu Bakanlar Kurulu 
tâyin eder, maddesi Anayasaya uygun düşmü
yor»' dediler. 

Şimdi, «Hükümetin getirdiği metin Anaya
saya uygundur, Bütçe Komisyonunda yapılan 
değişiklik Anayasaya uygun düşmemiştir» mü
talâasında bulundular. Hükümetin getirdiği 
metinde bâzı memuriyet unvanları zikredilmiş; 
bu ve buna benzer memuriyetler için Bakanlar 
Kurulunun 4 ncü dereceye kadar kadro verebi
leceği esası getirilmişti. Bütçe Komisyonu o ta
dat fıkrasını çıkarmış, burada bir umumi du
rum ortaya koyarak bir genelleme yapmıştır. 
Bakanlar Kurulu hangi memuriyetlerin 1, 2, 3 
ncü dereceden kadro alacağını tâyin etsin, şek
line sokulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, burada Anayasa
ya aykırı bir cihet yoktur, bunu arz etmeye ça
lışıyorum. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra ge
nel kadro kanun tasarısı da kanunlaşırsa inti
bak sırasında hangi memuriyetlerin, hangi de
recelere gireceğini geniş anlamı ile adminlstras-
yon tesbit edip bu intibakı yapacaktır. Pirami
din teşkilinde göz önünde bulundurulacak hu
sus şudur : Memuriyet unvanlarına ve derece
lerine göre kimin nereye intibak edeceğini ana-
hatlariyle idare tesbit edecektir. İşte burada, 
1, 2, 3, 4 ncü derecelerde de bu umumi kaideyi 
muhafaza ederseniz bu defa piramidin üstünün 
daha çok olması ve piramit olmaktan çıkması, 
bir silindir haline gelmesi ihtimali vardır, ve
ya bir yay haline gelmesi ihtimali vardır. Bu 
ihtimali önlemek için idarenin başı olan Hükü
mete bu yetki bırakılmıştır. 1, 2, 3, 4 ncü dere-
celierli idare tâyin edecektir. Binaenaleyh, bura
da Anayasaya uygun düşnıiyen biır cihet yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bir de barem dışı ücret alan ımemurların du
rumu dile getirilmiştir. Barem dışı ücret alan 
memurlar İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan memurlaa:|dır. Bu memurların mağdur oldu
ğu, bu memurlara taslarımın yeteri derecede bir 
şey getirmediği ifade edilmiştir. Bu arada tek
nik personel için de tasarının tatminkâr olma
dığı ifade edilmiştir. 

Muhterem iaılkadaş'lar, bu hâdiseye şu açıdan 
bakmanız gerekir : 

Eğer, bir hizmet bu tasarıdan önce bâzı 
kanunlar lile, bâzı imkânlara daha önceden ka
vuşmuş ise, o maaşlarda ve o hizmetin ücretle
rinde husule gelecek artış elbette iki daha az 
olacaktır. Şimdiye kadar hiçbir imkanıa kavuşa
mamış, sadece maaşı ile iktifa etmiş, hiçbir yan 
ödeme temin edememiş memurların maaşındaki 
'artışlar, ücretlerindeki artışlar elbette ki fazla 
olacaktır. Hakkını daha önce çeşitli vesilelerle, 
çeşitli kanunlarla almış olanların maaşlarındaki 
artış elbette ki aynı nlsbette olmayacaktır. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ar
tış yoktur, eksilme vardır iSayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi sözü teknik personele getirmişken 
ve yerinden bir sayın arkadaşımız da «artış yok, 
eksilme vaır» demişken bu konudaki mütalâaları
mızı arz etmek yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şıiımdi «teknik persone
le hiçbir şey getirmiyor» tarzındaki iddia evvelâ 
yerinde değildir. Ne getiriyor bir bakalım : 

İlk memuriyete intisapta bir üst derece ile 
İşe başlıyor, dışarda serbest meslek faaliyetin
de geçmiş olan hizmetlerinin memuriyete sayıl
ması imkânını getiriyor. Ek görev ve vekâlet 
ücretli sisteminin istisnai olarak bu görevlerde 
kabul edilmesi içiin bir madde ihtiva ediyor bu 
tasan. Geniş bir yan ücrlet sistemli getiriyor, 
teknik personel için. Bu yan ödemeler şunlar : 
Malhrumiyet zammı, işgüçlüğü ve riski zammı, 
tedarik zammı, fazda çalışma ücreti. 

Burada yapılan münakaşanın özü şudur : 
! Sadece mıalaş olarak elline geçecek olan ücrete 

bakıyor, yan ödemeleri katiyen hesajba katmı
yor. Yan ödemeleri hesaba ıkatmlayınoa da, eline 
geçecek olan para azalmış gibi görünüyor. Kal
dı ki tasanda ayrıca bir madde var, «azalma» 
diye ıbıir şey yok, bugün ne alıyorsa yine onu 
alacak. Her hangi bir memurun maıaşı eğer bu 
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sistemde biraz aşağıya düşüyorsa, aşağıya düş
mesini önleyici bir madde var burada : «Bu
günkü, maaşını almaya devam eder» diyor. De
lmek ki, «azalma» diye bir şey yok, ama yan 
ödemeleri hesaba katmadığı için, bir mühendis, 
bir yüksek mühendis mahrumiyet zammı böl-
geslimde ise ne kadar mahrumiyet zammı alacak, 
ne kadar işgüçlüğü veya riski zammı alacak, 
tedarik zammı alması gerekiyorsa o zammı ra 
kadar alacak, fazla çalışma ücreti alacaksa, onu 
ne kadar alacak, bunları belirtip tasanya yazmak 
iımkânı olmadığı için buniain göremiyor. Bunu 
göremediği için, sadece o ücreti, maaşı gördüğü 
içlin «bu bizim için tatminkâr değildir» diyor. 

Eğer imkân olsaydı, bu yan. ödemeleri biır 
cetvel halinde yazsaydık, bu takdirde hiç kim
senin litlirazı olmıyaoaktı. O zaman iş şuraya 
dayanıyor : Büroda proje yapan teknik eleman, 
mühendis için söylemiyorum, büroda oturfrnuş, 
bunca sene tahsil görmüş, bu kadar müktesebatı 
var, yüksek mühendis olmuş ama büroda otur
muş, asla mühendislikle ilgisi olmıyan bâzı idari 
işlerle meşgul, Şimdi, bu şıalhıs iile şantiyede, ma
dende çalışan mühendis aynı parayı alamlaz. 
Tasarının getirdiği reformist karakter içerisinde 
bu da var. İstenilen şey bunların da almasıdır. 

iMuhterem arkadaşım söyledi, «Ankara'da 
bu kadar teknik eleıman toplanmış, madende ça-
lışnlar, şantiyede çalışanlar, Anadolu'nun mah
rumiyet bölgelerinde çalışan mühendisler toplıa-
namiamış, Ankara'da bulunanlar toplanmış» de
diler. Bürloda çalışanlarla bizzat madende, şan
tiyede çalışan mühendis arasında bir fark ola
caktır. Yüksek mühendislerimiz de bunu nor
mal karşılıyorlar aslında, konuştuğumuz zaıman 
«doğrudur, muhakkak bir fark olması lâzımdır 
araıda» ıdiyorlatf. Yalnız bMm mühendis arkadaş-
lanmızın iyi anlıyamadıkları şey, maaşlarından 
gayri yapılacak yan ödemeler kanunda görün
mediği içiim, ne alacaktır bilmiyor ve bu müp-
hemiyet içerisinde, bir tereddüt ve endişe içe
ririmde, «mühendislere bu tasarı tatmin edici 
hiçbir hüküm getliotmiiyor» diyor ki, bu mütalâa
larda hiçbir isabet yoktur. 

Ayrıca şunu da arz etımiek isterim, maaş iti
bariyle bugün bir azalma var gibi görünüyorsa, 
yan ödemeleri hesaba katmadan, bu 7 kat sayıya 
göre olan hesaptır. Katsayı değişkendir. Gelecek 
sene bu katsayı 8 olduğu takdirde bu azalma da 

ortadan kalkacaktır, maaş itibariyle de bir 
azalma ortada kalmıyacaktır. 

Şu halde bugünkü katsayıya göre yapılan he
saplar yanıltıcıdır. 

Kalıyor, barem dışı ücret alanların mese
lesi. 7244 sayılı Kanunun 934 sayılı Kanun ile 
değiştirilen 5 noi maddesi gereğince 3656 sayılı 
Kanunun 19, 3659 sayılı Kanunun 10 ve 2847 
sa,yi!lı Kanunun 7 nci maddeleri kapsamına gi
renlere emekliye esas ücret derecelerinim, kad
roları müsaidolmaik şartiyle üç üst derecesine ka
dar ücret verilebilmektedir. İlgililere verilen bu 
ücret, kendileri için müktesep hak teşkil etme
mektedir. 

Bu maddede de, 7244 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi kapsamına glirenler hizmeti durumun
dadır. Bütçe kanunlarına bağlı (D), (E), (N) ve 
(S) cetvellerine tabi personel hizmetli durumun-
dad.r. (D) cetveli daimî hizmetlileri kapsar, (E) 
cetveli geçici hizmetlileri kapsar, emekliliğe tabi 
değildir. 

(N) cetveli pansiyonlu okullarda çalışan hiz
metlileri kapsar, (S) cetveli din görevlilerini kap
sar. İktisadi Devlet Teşekküllerinde ise daimî 
hizmetli ve geçici hizmetli kadroları mevcuttur. 
Daimî hizmetliler, genel bütçedeki (D) cetvelime, 
geçici hizmetliler (E) cetveline benzer. Bilindiği 
üzere 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince istihdam olunanlara, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce her hangi bir kayıt 
ve şarta tabi olmadan kadro ücreti verilebilmek
te idi. Tahsil ve hizmet süresi aranmadan isteni
len ücret verilmekte idi. 7244 sayılı Kanun bu 
gibiler için kayıtlayıcı bir hüküm getirdi, ilgili
lere âzami üç üst derece ücret verilmesini ön
gördü. 

Sayın milletvekilleri, bu konuya dikkatleri
nizi çekerim. 7244 sayılı Kanundan önce bu te
şekküllerde memurlar, hizmetliler hangi kadro
ya atanırlarsa o kadronun maaşını alırlar idi, 
hakkı müktesep teşkil etmemek üzere. Meselâ, 
30 lira asli maaşa hakkı olan bir kimse, 100 lira 
asli maaş tutarına muadil bir göreve tâyin edi
lirdi. Bunda da hiçbir mahzur yoktu, kanuni 
idi. 7244 sayılı Kanun bu uygulamada bâzı ak
saklıklar, kusurlar, yanlışlıklar gördüğü için 
bunu; «üç üst dereceye kadar tâyin yapılabilir» 
diye tahdidedici bir hüküm getirmişti. Üç üst 
dereceye kadar tâyin yapılır ama, bu hakkı 
müktesep teşkil etmez. 
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3656 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, müteferrik müstahdem olarak adlandırı
lan hizmetliler için mahdut unvanlarla kadrolar 
alınmakta idi. Bilâhara unvanlar genişletilerek 
barem içi görevler, barem dışı istihdam olanla
ra gördürülmek üzere kadrolar ihdas olundu; 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin hemen hemen 
bütün hizmetleri, barem dışı personele gördü-
rülmektedir. îdare Meclisi kararlariyle alman 
kadroların karşısına «Bu kadrolar barem içi ve 
barem dışı olarak kullanılır» ibareleri konul
maktadır. Barem dışı istihdam bugüngü hizme
tin niteliğine göre yapılmamaktadır. Fazla üc
ret verilmesi için bu istihdam şekli tercih edil
mektedir. İktisadi Devlet Teşekküllerinde, ör
nek olarak zikrediyorum, 1 500 lira aylıklı umum 
müdür bulunduğu gibi, 1 500 lira aylıklı hiz
metli de bulunabilmektedir. 

Şimdi, barem dışı aylık alanların istedikleri 
şudur; meselenin özü şuraya gelip dayanıyor : 
Diyorlar ki, «madem ki, biz üçt üst dereceye 
atanıyoruz, bizi orada intıfbak ettiriniz.» Devlet 
memurlariyle İktisadi Devlet Teşekkülü arasın
da da bir paraleldik bulunması lâzımıgelir. Kamu 
hizmeti görenler arasında ücret ve maaş bakı
mından bir denge bulunması lâzımıgelir. Bu den
geyi düşündüğünüz zaman vardığınız netice şu
dur : Devlet memuriyetinde üç üst dereceyi iş
ledikten sonra veriyorsunuz. Üç sene çalışıyor 
bir üst derece alıyor, üç sene daha çalışıyor bir 
üst derece daha, yani dokuz sene çalışıyor, üç 
üst derece alıyor ve bu bir hakkı müktesebolu-
yor, aynı zamanda emekli keseneğine ve aylığı
na da esas oluyor. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde bunun aksi 
oluyor. İşlemeden, zaman .geçmeden, hakkı 
müktesep teşkil etmeden üç üst dereceye tâyin 
ediliyor. 

Intılbaklarda bunu nazarı itibara alırsanız; 
genel bütçeden aylık alanlarla, konsolide bütçe
den aylık alanlar arasında gayriâdil, bunlar le
hine büyük bir fark tesis etmiş olursunuz, do
kuz sene kıdem vermiş oluyorsunuz. Devlet hiz
metinde ise dokuz sene çalıştıktan sonra o de
receyi alır, Kamu İktisadi Teşebbüsünde çalışı
yorsa çalışmadan dokuz senelik kıdem alır. 

Şimdi, reform iddiasında olan bir tasarıda, 
kamu hizmeti gören memurlar arasında eşit üc
ret, tek ücret getirme iddiasında olan bir tasa

rıda bu intılbak yapılırken hakkı müktesep teş
kil etmemiş bulunan üç üst dereceleri, sanki 
hakkı müktesepmiş gibi intibaka esas almak 
mümkün müdür? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Bu 
üçt üst dereceler de bir ihtiyaçtan doğdu Sayın 
Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, evvelce bir ihti
yaçtan doğmuş olabilir. Ama, şimdi bu tasarı şu 
iddiada : O hizmetin ücretini, mâkul ücretini o 
hizmette çalışana vermek iddiasındadır. Böyle 
olduğuna göre artık o ihtiyacı doğurmuş olan 
şartlan da ortadan kaldırma iddiasındadır. Her 
ikisi de kamu hizmeti görüyor, her ikisi de aynı 
mektepten mezun olduğu, aynı sene mezun ol
duğu halde, birisi İktisadi Devlet Teşekkülünde 
çalışıyor, diye on sene kıdem alır, diğeri almaz, 
olur mu?... 

Bu kanunun Anayasaya aykırılığı noktasın
da mütalâa serd eden arkadaşlarıma verdiğim 
cevaplar arasına şunu da eklemek istiyorum: Ba
kanlar Kurulunda tesbit edilecek bu hususlar, 
her senenin bütçesine eklenip Meclisin tasvibine 
sunulacak olan hususlardır ve Bakanlar Kuru
lunun bu tasarrufu, bütçelerle birlikte Meclis
lerden geçtikten sonra yasama organı tarafın
dan tasvibedilir hale gelmiş olacaktır. 

Sayın Nebil Oktay arkadaşımız, «Bizim mu
halefet anlayışımız her şeyi kapkara göstermek 
değildir.» tarzında bir ifade kullandılar. 

Muhterem milletvekilleri, bir vesile ile şu hu
susu arz etmek istiyorum : Türkiye'de demokra
tik rejim; doğru olan işlere «doğru» diyen, 
doğru olmıyan işlere de doğru değildir» deyip, 
niçin doğru olmadığını gösteren muhalefete has
rettir. Türkiye'de demokratik rejim, muhalefe
tin söylediği, beyan ettiği mütalâa içerisinde 
doğru olanlar varsa, bunlara «doğrudur» diyen 
iktidarlara da uzun süre hasret kalmıştır. Bir 
kaç günden beri huzurunuzdayız. Vergi kanun
larım görüştük. Şimdi Personel Kanununu gö
rüşüyoruz. Bu Mecliste öyle anlar olmuştur ki, 
Parlâmento üyeleri, tamamiyle Parlâmento üye
si hüviyetlerine bürünmüşler ve mensuibolduk-
lan siyasi partileri, gerek muhalefet, gerek ikti
dar partisinden olduklarını unutmuşlar ve tam 
/bir teşriki mesai içerisinde çalışabilmişlerdir. 
Demokratik rejimin âtisi için bunu çok ümit ve-
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rici gördüğümü arz etmek istiyorum. (A. P. sı-
ralanndan «bravo» sesleri) 

Şimdi Sayın Kemal Demir arkadaşıma bir 
küçük tarizde bulunmak istiyorum. 

Dediler ki «057 sayılı Kanun bir reformdur. 
Reform 057 sayılı Kanunla yapılmış idi ve 1966 
yılında kamu hizmetlilerine tevdi olunmuş idi. 
Şimdi getirilen tasan bu reformu uygulamaya 
koyan taşandır.» 

Şimdi Sayın Kemal Demir arkadaşım, bilmi
yorum böyfle mi düşünmüştür? Böyle düşünme-
mişse özür dilerim, ama sözlerinden şu mâna çı
kıyor : Personel reformunu yaptık, diye bugün
kü Hükümetin bir iftihar sebebi olmamalıdır. 
Bu reform eskiden yapılmış idi, şimdi siz onu 
uygulamaya koyuyorsunuz. Eğer bu maksatla 
söylemiş ise, işte o zaman bir serzenişte buluna
cağım : Şimdi uygulamaya konan tasanya ba
kacak olursanız, eski tasannm haomından daha 
büyük ve ondan çok daha değişik, çok daha re
formist, çok daha önemli prensipler getiren bir 
tasarıdır. Muhterem arkadaşlarım bu işte Hükü
metin bir başansı varsa, «başansı vardır» diye 
niçin söylemiyorsunuz? 

Sayın Kemal Demir arkadaşımız bir de dedi
ler ki; «katsayının yükselmesi yalnızca ve mün
hasıran icranın takdirine bırakılmıştır.» Keli
meler aynı; «yalnızca ve münhasıran». 

Muhterem milletvekilleri, katsayılar bütçe 
tasanlannda gösterilecektir. Bu taşanlarda de
ğişiklik yapmak, yasama organının yetkisi da
hilindedir. Eğer Hükümet, gelecek sene Katsa-
yısı 6 olarak tesbit ederse siz onu 7,5 a, 7 ola
rak tesbit ederse 8 e çıkarabilirsiniz, değiştire
bilirsiniz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ne
ticenin neye tesir edeceği bilinmediği için bura
dan çıkanlamaz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, Sayın Bakan 
yalnız size hitabetmiyor, bütün Meclise hitabe-
diyor. Herkese aynı şekilde cevap verirse netice 
alamayız. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi «Meclis çıkaramaz.» mütalâası, da
yansa dayansa, şuraya dayanabilir : G-elen büt
çe tasansı bir taraftan masraflan, diğer taraftan 
gelirleri ve bu iki kalem arasındaki dengeyi te
sis eden bir taşandır. Yasama organı katsayıyı 
yükselttiği zaman bu dengeyi de düşünmek du
rumunda kalır. 
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Muhterem arkadaşlar, gayet tabu hâdiselere 
doğru açıdan bakacağız. Bu mütalâaya ve dü
şünceye karşı da verilecek cevabımız vardır. 
Bütçe bir taraftan masraflan, bir taraftan va
ridatı ihtiva ediyor. Siz katsayıyı artırdığınız 
zaman, ya diğer masraflan düşüreceksiniz ya» 
hut da varidatı yükselteceksiniz. Yasama orga. 
nının bir çırpıda varidatı yükseltmesi elinde 
olan bir şey değildir belki, ama masraflan kıs
ması her zaman elindedir. 

Sayın Ahmet Güner arkadaşımız «yalnız bu 
tasanda bir şeye katılmıyorum, üzülüyorum 
ona» dedi. «Tahsil bakımından bir barem kur
muştur, tahsili az olanlar arasında da ehliyetli, 
liyakatli olan kimseler vardır, onların durumu 
ne olacak?» diye bir mütalâada bulundu. 

Muhterem arkadaşlar, bütün az tahsillilerin 
hepsinin çok kabiliyetli ve bütün yüksek tahsil
lilerin az kabiliyetli olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. Kanunlarla genel prensipler 
koyarsınız, eğer bir işi prensibe bağlamak isti
yorsanız genel prensipler koyarsınız. Durum o 
genel prensibe genellikle uygun düşer, istisnai 
olarak bu prensiplere uygun düşmiyen haller 
var ise intizamı âmme bakımından bunlara kat
lanmak mecburiyeti vardır. 

Sayın Uğrasızoğlu, «Hükümet buraya çıkar 
da, bu tasanyla her şeyi hallettiğimizi iddia 
edemeyiz, eksikliklerimiz vardır, bunlan düzel
teceğiz derse, bu büyük ferahlık yaratır» dedi. 

Değerli arkadaşıma personel kanunu tasa
rısının 3 ncü sayfasından şu pasajı okumak isti
yorum : 

«Personel reformunun devamlılığı : 
Reform anlayışında en önemli nokta, perso

nel reformunun zaman içinde geliştirilmesi ge
reken bir çalışma olduğunu kabul ve buna göre 
hareket etmektir. Başlangıçta bir model tesbit 
edilerek mevcut sistemi bu modele uydurmaya 
çalışmak, başansızlığa yol açacaktır. Personel 
Kanunu ile statik bir düzen getirilmesi düşünü
lemez. Bu sebeple hareketli bir gelişme halinde 
olan Türkiye için en uygun personel rejimi ge
lişmeye müsait bir model olmak zorundadır. Ni
tekim yukanda belirttiğimiz gibi Türkiye'de de
vamlı olarak değişen şartlara paralel bir şekilde 
kamu idaresinin gelişmeye tabi olacağı şüphesiz
dir. Aynı düşünceyi bütçe sistemi ve teknikle
riyle tüm malî sistem için de söylemek mümkün-
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dür. Kamu idaresi ve bütçe sistemiyle personel 
rejimi arasındaki organik ilişki dikkate alınırsa, 
devamlı olarak geliştirilmek zorunda bulunan 
kamu idaresiyle bütçe sisteminin bu özelliklerini 
dikkate almayan statik bir personel rejiminin 
Türkiye'nin şartlarına uygun düşmiyeceği açık
tır. Bu bakımdan tasarının hazırlanışında kabul 
edilen model, anahatlariyle iyi bir personel re
jiminin esaslarını getirmekte ve bünyesinde sos
yal ve ekonomik şartlara göre geliştirilmeye mü
sait bütün unsurları ihtiva etmektedir.» 

Bunun mânası şudur : Böyle gayet önemli ve 
teferruatlı, yıllardan beri de mütemadiyen çok çe
şitli uygulamalara sahne olmuş bir konuyu, dü
zenlerken ilk attığınız adımlar her şeyi tanzim 
ettiğinizi, her şeyi yerliyerine koyduğunuzu id
dia edemezsiniz. Bunu iddia ederseniz realite
den uzaklaşmış olursunuz. Biz bu tasarıyla is
tikametleri getiriyoruz, prensipleri vaz'ediyoruz. 
Bu prensipler içerisinde bugünkü karışık 
memur rejimini müspet bir istikamete yöneltiyo
ruz. Eğer bu tasarı ile bâzı aksaklıklar doğarsa, 
tatbikatta bunlar görülür görülmez elbetteki ıs
lah edilmeye çalışılacak ve gerekli tamamlayıcı 
kanunlar süratle Meclislere sevk edilecektir. 

Sayın Başkan, muhterem miletvekileri; 
Huzurunuzu fazla işgal ettim. Maddelerle il

gili olarak verilen değişiklik önergelerinde zan
nediyorum ki, daha teferruatlı, daha detaylı mü
zakerelerde bulunacağız. Bu tasarıyı, bütün ar
kadaşlarım genel olarak müspet karşılamışlar
dır. Bu sebeple kendilerine teşekkür ediyorum 
ve bir istirhamımı yeniden tekrar ediyorum: Bu 
tasarının bütünlüğünü bozmamak, bütünlüğü
nü bozacak önergeleri tasvibetmemek, memur re
jiminin, personel rejiminin, istikbali bakımından 
hayati önem arz eder. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederiz, 
bir dakika rica edeceğim. Sayın Hanağası bir so
ru tevcih edecekler. Saym Hanağası lütfen kısa 
olsun. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan bir sorumun cevap
landırılmasını arz ediyorum. 

Görüşülmekte olan bu kanun tasarısının malî 
hükümleri emeklilere de 1970 malî yılı içinde uy
gulanacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, anlaşıl
dı mı efendim?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arz edeyim, Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, bir uygulama hakkın
da fikir beyan ederken mevcut kanunlara göre 
muhakeme yürütmek gerekir. Bu hususta muh
terem arkadaşımın sorduğu sual ile ilgili Kanun, 
1101 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişik
lik yapan ve maaşların % 70 ile % 80 nisbetin-
de bağlanmasını temin eden Kanundur. Bu Ka
nunun bir hükmü vardır. O hükme göre, halen 
fiilen çalışmakta olan Devlet memurlarının ma-
aşlrmda bir yükseltme olur ise bu yükseltme 
emekli maaşlarına da intikal edecektir. 

Huzurunuzda müzakere edilen tasarıda bu 
hükmü değiştiren hiçbir şey yoktur ve bu hüküm 
mevcudoldukça, değişmedikçe bu maaşların yük
selmesi muamelesinden emekliler de faydalana
caklardır. 

Ancak, huzurunuzda halen görüşülmekte olan 
Personel Kanununun yürürlüğe girebilmesi - yü
rürlüğe girer de tatbike konulabilmesi - tatbika
tına başlanması Genel Kadro Kanununun yürür
lüğe girmesine vabestedir. Birkaç gün önce be
yan ettim, Genel Kadro Kanunu hazırlanmıştır 
ve Hükümetçe Meclislere sunulmasına da karar 
verilmiştir. Belki şu anda sunulmuştur, bilmi
yorum. O Kanun yürürlüğe girdikten sonra da 
intibaklar yapılacaktır. İntibakların yapılması, 
böyle bir işte takdir edersiniz ki, bir hayli zaman 
alır. Genel Kadro Kanununda üç aylık süre ko
nulmuştur. Emekli maaşlarında yükseltme işlem
lerinin ve intibaklarının yapılması da çok zaman 
alacaktır ve bu intibak muameleleri tamamlan
dıktan sonra ancak emekli aylıklarına sirayeti 
ve emekli aylıklarında yükseltmeler mümkün 
olabilecektir. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 1970 
ten mi geçerli olacaktır, Saym Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Hali hazırda mevzuatta bir değişiklik ya
pılmadığına göre ve mevzuatta bir değişiklik ya
pılmadıkça 1970 ten geçerli olacaktır. Ama, Yük
sek Heyetinizden bir arkadaşımız bir teklifte bu
lunur veya Hükümet bir tasarı getirir de onlar 
kabul edilirse belki 1971 den uygulanır. Bu hu
susta şimdiden bir şey söylemek mümkün değil-
dir. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz. 

— 370 — 



M. Meclisi B : 115 29 . 6 . 1970 O : 2 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Bakandan soracağım şu efendim: Plân 
ve Bütçe Komisyonunda, tasarının münakaşası 
sırasında bir sual tevcih etmiştim ve burada Baş
bakandan, tüm Devlet dairelerinin makam ara
balarında hizmet gören şoförlerin bu Kanunun 
neresinde yer aldıklarım, hangi sınıfta yer ala
caklarını söylemesini rica etmiştim. O zaman 
Hükümet Sözcüsü durumunda olan arkadaşım 
bu yeri tesbit edememişti. Aradan bir hayli za
man geçtiğine göre acaba, bu tesbit edilmiş mi
di? Bir. 

İkincisi de, askerî işyerlerinde çalışan sivil 
personelin bu sınıflandırmadaki yeri neresidir? 
Lütfederlerse minnettar olacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Şu anda tahsisen makam arabalarında ça
lışan şoförlerin yerinin, askerî tesislerdeki sivil 
personelin yerinin şu veya bu olacağını söyle
mek mümkün değil. Sebebine gelince: Eğer, bu 
şoförler (D) cetvelinde çalışan memurlardan ise 
(D) cetvelindeki memurlar kadrolarına göre ne
reye intibak edeceklerse oraya intibak ederler. 
Bu şoförlerin içerisinde (D) cetvelinde çalışan 
olduğu gibi, belki barem içi çalışan da vardır. 
Eğer, memur olarak çalışıyor ise, o da memurla
rın tabi olduğu statüye göre intibak eder. Yok, 
bu şoförlerin içerisinde (E) cetveline göre çalı
şan var ise, geçici görev olarak çalışan var ise, 
(E) cetveli için getirilen hükümlere göre intibak 
edecektir. Bu şoförlerin içerisinde yevmiyeli iş
çi personel olarak çalışan var ise, yevmiyeli işçi 
personel hakkında yapılacak muamele ne ise ora
ya göre intibak edecektir. 

Askerî tesislerde çalışan sivil memurların 
nereye intibak edeceği hususunda yine statüsü
ne bakmak lâzım. Eğer, bunlar (D) cetvelinde 
iseler, genel bütçeden aylık alıyorlarsa (D) cet
veli personeli hakkında yapılacak işleme tabi 
olacaklar, yani şoförler için söylediklerim bun
lar için de vâkıdır, Yok, bunlar içinde sözleş
me ile çalışan sivil personel var ise, sözleşmeleri 
bitinceye kadar bu mer'i olacaktır, bittikten son
ra da verilecek bir kadroya intibakları yapıla
caktır. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bakan. 
Sayın Salih Aygün, A. P. Grupu adına buyu

runuz efendim. Kendi verdiğiniz önerge ile ken
diniz kayıtladınız, on dakika konuşacaksınız. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 
(Amasya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; Sayın Bakanın izahatından sonra konuşma
larımı gayet kısa kesmeye çalışacağım. 

iktidar ve muhalefet olarak Personel Kanu
nuna hizmeti geçen arkadaşlara teşekkürlerimi
zi arz etmeyi bir vazife saydım. Burada, iktidar 
ve muhalefet olarak, Sayın Bakanın da belirtti
ği gibi, memleket konularında mevcut asgari 
müştereklerde birleşerek müzakerelerin parlö-
manterlere yakışır şekilde memleket menfaatle
rini ön plânda tutuşu ayrıca Parlâmento için 
bir iftihar vesilesidir. Bu bakımdan bütün arka
daşlarıma partim adına şükranlarımı arz ede
rim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ka
bulü, onu takiben bâzı hükümlerinin iptali, ma
lî hükümlerinin bugüne kadar uygulanamaması-
nın birçok huzursuzluklara sebebolduğu aşikâr
dır. A. P. iktidarı, bu tasarı ile ortaya çıkan ye
ni ekonomik ve sosyal şartları da dikkate ala
rak bütün personelin ücret sistemleri arasında 
bir denge kurmaya çalışmıştır. Tasarının gerek
çesi ; iş ile insan arasındaki ilişkinin yeniden dü
zenlenmesi, verimliliği artırmak, teşkilât kanun
larında reformu getirecek ortamı hazırlamak is
tediğini açıkça belirtmiştir. 

Ancak, bizim görüşümüze göre iktidar ve mu
halefette bulunan parlömanter arkadaşlarımızın 
şikâyetini giderecek önemli bir konu parlöman-
terleri beklemektedir. Bakanlıkların, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, bunların dışında kalan 
birçok daire ve müesseselerin, günün şartlarına 
uygun teşkilât kanunları henüz çıkarılamamış
tır. Bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerini tan
zim eden kanunlarla, kadroların arzuya uygun 
tanzimi, o müesseselere özerklik hüviyeti içinde 
terki, kadroları şişkin hale getirilmiş, işe adam 
değil, adama iş parolası - iktidar ve muhalefet 
için hiçbir art düşüncem yoktur - senelerden be
ri bu şekilde devam etmiş bir prensip halinde 
çalışılmış, iktidarlar kendini bu açmazdan mut
lak kurtarmak zorundadır. Burada, personel 
reformunun memleket sathında kesin, şikâyetle
ri giderici bir şekilde uygulanması mutlak suret
te teşkilât kanunlarının rayına oturtulmasiyle 
mümkündür. Teşkilât kanunları çıkacak, kad
rolar tevzi edilecek bu suretle bu müesseselerde 
itme, kakma, adam kayırma imkânı ortadan kal
dırılmış olacak. O zaman hem parlömanterler, 

- a n — 
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hem iktidar, hem muhalefet, hem de hükümetler 
huzura kavuşacaktır. Bizim görüşümüz bu nok
tadadır ve A. P. iktidarını çok önemli konular 
beklemektedir. İnşaallah çalışkan ve dirayetli 
Maliye Vekilimiz, bu konuya da el uzatacak, bu 
açmazdan da Türk personelini kurtaracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuyu biraz da
ha vuzuha kavuşturmak için bir, iki konuya te
mas etmede fayda var. Yıllardan beri kuruluş 
kanununda, bir özel kalemde - yerini vermiyo
rum - üç kişi çalışması gerekirken, dokuz kişi
nin çalışması, bir dairede bir sekreterin yanında 
üç daktilonun bulunması, bir müessesede kadro
su 200 kişi civarında iken aşağı - yukarı bin ki
şinin çalışması, zannedersem, bu reformla bir
likte ayarlanması müşkül durumlarla Hüküme
timizi ve Parlâmentoyu karşı karşıya bırakacak
tır. Yalnız, Sayın Bakanımızın da beyan ettik
leri gibi, bu personel rejimi mutlak surette tam 
mütekâmil değildir. Günün şartlarına ve ihti
yaçlarına göre noksanlarını ikmal edeceğini bil
dirmesi bizlere huzur vermiş bulunmaktadır. 

Burada, kanunun getirdiği sınıflandırma, 
birçok ihtilâflara sebebolacak şekilde tanzim 
edilmiş bulunmaktadır kanısındayız. Ancak, hiz
metin özellikleri içerisinde bir fark gözetilmek 
suretiyle, kanunun sistemini bozar şekilde bâzı 
hususlar vardır ki, bu hususların ıslahına da ih
tiyaç vardır kanısındayız. 

Burada izah etmek isteğimiz nokta, kadro
lar üzerine eklenen 50 lik, 100 lük, 200 lük faz
lalıklardır ve TRT için tanınan özel bir 
husustur. Cemiyette bu şekilde bir imtiyaz ta
nınarak, elit bir sınıf yaratmaya ihtiyaç yoktur. 
Teknik personel hususunu Sayın Bakanımız ga
yet güzel izah etiler. Elimizdeki istatistikler 
tetkik edilirse, Personel Kanununa göre, tek
nik personel bugünkü aldıkları paradan katî su
rette az para almıyacaklar, fazla para alacaklar
dır. 

Aynı zamanda İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
bulunan arkadaşlarımın sızlanmaları da yerinde 
değildir. Onlar da lâyık olduğu kadrolara otur
muş bulunmaktadırlar. Personele yapılan yan 
ödemeler huzursuzluk getirmekte idi. Kanunun 
bizce en mükemmel tarafı, yan ödemeleri kal-
dırmasıdır. Bu şekilde personel arasındaki ka
yırmayı önlemiş bulunmaktadır. Temenni olu
nur ki, bu sistem bozulmasın. Yatay ve dikey 

I terfilerle arzu edilen terfi imkânları da sağlan
mış bulunmaktadır. 

Vaktin daralmış olduğunu ben de biliyorum. 
Ancak, mühim olan bir noktaya temas etmeden 
geçemiyeceğim. Koridorlar; Bütçe Plân Ko
misyonunda bu tasarı müzakere edilirken ta
mamen dolmuştur. Bütçe Plân Komisyonunun 
koridorları hâlâ personelle doludur. Elinde ta
sarı ve teklifler; herkes mağdur olduğundan, 
herkes bir haksızlıkla karşı karşıya bulunduğun
dan şikâyetçidir. Sayın Maliye Bakanımızın da 
beyan ettiği gibi, bütçeye konan 3 500 000 lira
nın kime, nasıl ödeneceğini merak ediyorum ben. 
Acaba bu para personele değil de başka şahıs
lara mı ödenecektir?.. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Getirilen tasarı yerinde ve uygundur kanısın

dayım. Ancak, bizim görüşümüze göre noksan 
olan husus bâzı bakanlıkların ve kuruluşların 

b teşkilât kanunlarının çıkmamış, teşkilât kanun
larının rayına oturmamış olduğudur. Bu husus 

! da kısa zamanda ikmal edilerek, getirilen kadro 
kanunu ile birlikte bakanlıklara ve diğer da-

! irelere ait teşkilât kanunları çıkar ve kadro tev-
i zii bu şekilde yapılırsa hem huzursuzluk kalka-
• cak, hem iktidann, hem muhalefetin şikâyet 
İ ettiği adam kayırma konusu kesinlikle ortadan 
; kalkmış bulunacaktır. Adama iş değil, işe adam 
; alınacak ve ehliyetli bir personel sınıfı teessüs 
; etmiş bulunacaktır. 

j A. P. Grupu adına, Hükümetimizin bir üyesi 
> olan çalışkan Sayın Maliye Bakanına bütün ar-
| kadaşlanmın şükranlarını arz eder, saygılar su-
< narım. (Alkışlar) 
H BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasa-
| rınm tümü üzerindeki görüşmenin yeterli oldu-
| ğuna dair önerge var, önergeyi okutacağım. 

h Şu ana kadar grupları adına 6 sözcü konuş-
i muştur, 6 arkadaşımız da ilâveten şahısları adı-
} na konuşmuşlardır. Sırada 16 arkadaşımız 
; vardır. Tahmin ediyorum tümü üzerinde görüş-
I meye başlarken zapta geçti bu ifadem ve söz 
j alan arkadaşların isimlerini okumuştum. Bâzı 
J arkadaşlarımı sonradan ilâve ettim, isterseniz 
| tekrar okuyayım. 
j Sırada : Sayın Âdil Turan, Turhan Özgü-
b ner, Hasan Çetinkaya, Hayrettin Hanağası, 
i Mehmet Aytuğ, Enver Akova, Ahmet Buldanlı, 
I Mehmet Ali Oksal, Sami Arslan, Ahmet Kara-
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aslan, Abdülkâdir Özmen, Yavuz Acar, Hilmi 
İşgüzar, ihsan Kabadayı, Hüseyin Baytürk, 
Nuri Kodamanoğlu var. 

Yeterlik önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oylanmasını 

arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

Esat Kıratlıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Âdil Turan, buuyrun. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, halk dilinde «Personel 
Kanunu» adı ile anılan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa ek kanun tasarısı büyük bir gü
rültü ile, büyük bir patırtı ile Yüce Meclisi
nize gelmiş bulunmaktadır. 

Toplum bünyesinde, hele kamu görevlilerinin 
bünyesinde büyük gürültülere yol açan, sızlan
malara meydan veren olaylara tanık olduk. 

Hepiniz biliyorsunuz; astsubay eşlerinin yü
rüyüşleri, öğretmenlerin bildirileri, polislerin 
oturuşları, yönetici sınıfının sessiz gösterileri, 
teknik sınıfın direnişleri ve bilhassa hâkimle
rin alımlı, doktorların çalımlı davranışları hep 
bunlara birer örnektir. 

Bu kadar önemli olan, toplum bünyesini bu 
kadar ilgilendiren bir kanun tasarısının aceley
le buradan çıkmasına benim şahsan gönlüm razı 
değil. Çünkü birçok sakıncaları üzerinde özel
likle durduktan sonra kanun en sağlam hale ge
lecektir. Aksi takdirde, en kısa zamanda ya
malı bohçaya dönecektir kanun. 

Ben Yüce Heyetinizden bu yeterlik önergesi
ne ret oyu vermenizi diler, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum, önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasan metninde ivediliklet görüşülme teklifi 
vardır, ivedilik teklifini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

i Muhterem arkadaşlarım, şu ana kadar mad
deler üzerinde verilmiş bulunan değişiklik öner
geleri muteberdir. Yüce Meclisin almış olduğu 
karar gereğince, bundan böyle maddeler üzerin
de değişiklik önergeleri kabul edilmiyecektir. 

Yapmış olduğumuz bir tasnif neticesindeı şu 
ana kadar, - rakamda belki bir veya iki hata 
olabilir - 322 değişiklik önergesi verilmiş bu
lunmaktadır. Tasarı metni 94 maddedir, verilen 
değişiklik önergesi 322 adede baliğ olmuştur. 

Bunları, hangi maddeye isabet ettikleri şek
linde yetkili memurlanmız tasnife tabi tutu
yorlar. Henüz bütün maddelerin tasnifi, takdir 
ederseniz ki, şu anda bitemez. Çünkü bundan 
1 dakika evveline kadar madde üzerinde deği
şiklik önergesi geliyordu. Şimdi lâzımgelen tas
nif yapılacak ve her madde üzerinde birlikte 
mütalâa edilecek önergeler varsa onlar tevhide-
dilecek ve dolayısiyle Komisyona da tetkik için 
arz edilecek. 

Şimdi bu hale göre, 1 nci maddeden itibaren 
üzerinde değişiklik önergesi verilmiş bulunan 
maddelerde değişiklik önergelerini ve maddeyi 
müzakere edeceğiz. Şayet her hangi ibr madde 
üzerinde hiçbir değişiklik önergesi şu ana kadar 
verilmemişse onu okuyup Yüce Meclisin oyuna 
arz etmekle, yine Meclis kararı gereğince, yeti
neceğiz. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

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

lerine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurlan Ka
nununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

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

lerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde ça
lışan genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet sandık-
lanndan, veya Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lükleri bütçelerinden aylık alanlara uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, Başkan, üye ve yedsk 
üyeleri ile raportörleri, hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlarla bu mesleklerden sayı
lan görevlerde olanlar, Danıştay ve Satyıştay 

j meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardım-
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cilan, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcı
ları, iktisadi ve Ticari ilimler akademileri öğ
retim üyeleri ve yardımcıları, subay, astsubay, 
uzman çavuş ve uzman jandarmalar bu kanun 
hükümlerine tabi değildirler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
maddeyi okutmuş bulunuyorum. 

Şimdi bu 1 nci madde üzerinde 19 aded deği
şiklik önergesi vardır. Binaenaleyh, madde mü
zakereye tabi tutulacaktır. 

Madde üzerinde konuşacak arkadaşların ko
nuşmalarının 10 ar daikka ile kayıtlanmasını 
öngören bir önerge var. («5 dakika olsun» ses
leri) Evet, takdir sizlerin, önerge sahibi öyle 
istemiş. 5 dakika ise kendisi düzeltsin... («5 da
kika olsun» sesleri) 

Sayın Alaca, söyleyin efendim... 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — 10 da

kikada ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Israr ediyorsunuz?.. («5 da

kika, 5 dakika» sesleri) öyle, 5 dakika olsunla 
olmaz, yazı ile olur. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — O hal
de 5 dakika olsun. 

BAŞKAN — 5 dakika ile takyidini istiyor
sunuz, değiştiriyorsunuz önergenizi?.. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Peki, değişik şeklini okutuyo

rum : (C. H. P. sıralarından, aylehinde söz isti
yoruz, sesleri) («10 dakika olsun» sesleri) 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — 10 da
kikada ısrar ediyorum. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — 10 da
kika olmasının aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki konuşmaların 10 daki

ka ile kısıtlanmasını arz ve teklif ederim. 
Kars 

ismaijl Hakkı Alaca 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — 10 da
kika ile kısıtlanmasının aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Burada 450 milletvekili arkadaşım vardır. 

Bâzıları 6 - 7 aydır bu kürsüye çıkıp da bir ke
lime konuşmamışlardır. 

Hepimizden çok istirham ediyorum; herkesin 
kafasında düşündüğü ve konuşacağı bir şeyleri 
vardır. Bu belli olmaz; ben profesörüm, ben 
hukukçuyum, bilmem ben neyim... Memleketin 
selâmeti, vatandaşların korunması, bâzı memur 
arkadaşların da hak ve adaletinin korunması 
bakımından elbette bir milletvekilinin kafasın
da tasarladığı ve beyan etmek istediği bâzı dü
şünceleri vardır. 

Çok rica ediyorum, bizlere fırsat veriniz. BİT 
bahçede gül de vardır, diken de. insanların hep
si bir olamaz. Bakıyorsunuz bir teşekkülde, aynı 
mektepten mezun olduğu halde, benim gibi dal
ga geçen de var, gece gündüz memleke't hikme
tinde çalışan da var. Aynı maaşı aldıkları hal
de, birisi çalışıyor, diğeri dalga geçiyor. Tak
dir edilen memurun hakkını korumak ve benim 
gibi dalga geçen zevatın hakkını indirmek lâ
zımdır. işte bu hususu bugüne kadar hiç kimse 
bu kürsüye çıkıp beyan etmedi 

insanlar bir olamaz. Gayrimeşru çalışarak 
memleketi felâkete götüren bâzı arkadaşlarımız 
da vardır. Çok rica ediyorum, bu hususu nazarı 
dikkate alın, gece gündüz memleket menfaati 
için çalışan memurların hakkını koruyun ve 
dalga geçenlerin de maaşlarını indirin ki, o dal
ga geçen memurlar çalışan memurlara bakıp da 
memleket menfaati içici çalışsınlar. Benim ko
nuşmam budur. Hiçkiımse bunu ileri sürmedi. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddeler üzerindeki müzakere
nin 10 dakika ile kayıtlanması hususundaki 
önergeyi... 

M. SAİT REŞA (Hatay) — 5 dakika ile 
tahdidedfrlmesi hakkında önergem vardı sayın 
Başkan. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Benim 
de önergem vardı. 

BAŞKAN — Eğer 10 dakika ile kayıtlan
ma talebi reddedilffrse, o takdirde 5 dakikalık 
talebi oya koruz. Üzerinde müzakere açtığımız 
için aykırılık sırasını tesbit edemedim Sayın Ni-
zamoğlu, özür dilerim. Çünkü muameleye koy
dum bir kere önergeyi. O bakımdan istiyorum ki, 
Önergeler zamanında gelsifn. 

10 dakika ile kayıtlanması hakkındaki öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edi'lmemiştir. 
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5 dakika ile kayıtlanması hakkında önerge
ler var, okutuyorum. («Aleyhinde söz istiyoruz.» 
sesleri) Hayhay efendim. 

Sayın Başjkanlığa 
Konuşmaların 5 dakika ile tahdidini arz ve 

teklif ederim. 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

Yüce Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki konuşmaların 5 dakika 

ile kısıtlanmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Hatay 
Sait Reşa 

BAŞKAN — Yalnız, muhterem arkadaşla
rım, şu noktayı belirtmeye mecburum. Bu say
dığım değişiklik önergelerine, aynı zamanda 
Komisyon katılmadığı anda önergeyi veren mil
letvekili tarafından izah edi'lebilecek durumda, 
'olmalı onu dikkat nazarına almanızı rica ede
rim. 

Yani, 19 önerge var, normal müzakere açtık. 
Onu takiben bu 19 önerge sahibi ayrı ayrı öner
gesini izah etme hakkını haiz, kısa î aJh etmek 
hakkını haiz. 

5 dakikanın aleyhinde, Sayın Özgüner, bu
yurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Alınmış bir prensip kararı gereğince diğer 
kanun tasarı ve tekliflerinden farklı olarak, bu 
defa üzerinde önerge verilmiş maddeler üzerin
de konuşulacaktır. Maddeler üzerinde önerge 
verilmemiş ise o maddeler üzerinde konuşulmı-
yacaktır. Böyle olduğuna göre, esasen sürat te
min edilmiştir. Bu kere gelmiş bir önerge red
dedildi. 10 dakikalık müddeti kabul eden ve 
kabul etmiyen arkadaşlarımın görüşleri muhte
remdir. Esasen 10 dakikanın üstünde bir tek
lif gelse daha büyük bir aksülamel ile reddedi
lecek, belki de ittifak ile reddedilecktiff. Çünkü 
bu kanunun süratle çıkmasına hemen hemen 
taraftar olmıyan bir tek üye olduğunu tahmin 
etmiyoruz. Şüphesiz büyük kütlelerin beklediği 
bir kanun tasarısıdır. Kanuniyet kesbetmesini 
hepimiz arzu etmekteyiz. 

Ancak, b>r değiştirge önergesinin 5 dakika 
gibi çok dar bir çerçeve içerisine alınması, ha

kikaten izahı bakımından mümkün değildir. 
Bu bakımdan... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vuzuh verile
mez. ! 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Vuzuh 
kazanamaz. Bu bakımdan önergenin üzerinde 
münakaşa yapmak yerine, oturduğumuz yerden 
sadece iki kelime söyliyelim yerimize oturalım. 
Hepimiz çok samimî olarak, bâzı dayanaklarla 
önergelerimizi getirdik, bunun izahı 5 dakikaya 
sığmaz, arkadaşlarım. Bu bakımdan istirham 
ediyoruz, önergeyi veren arkadaşlarımız geri al
sınlar ve yeni bir önerge ile ayrıca müddet tâ
yini mümkün olabilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Aleyhte başka konuşma isti-

yen sayın üye?.. Yok. 
Maddeler üzerindeki konuşmaların 5 daki

ka ile kayıtlandırılmasmı öngören önergeyi Yü
ce Meclisim oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, usuli müza
kerede, müsaade ederseniz, rahatlık ve kolaylık 
için değişik bir şekil taJtibik edeceğim. Şimdi biz, 
normal olarak maddenin tavsifi yönünden ka
nun maddelerinde önce madde üzerinde söz alan 
arkadaşlarımızı konuşturuyorduk. Madde üze
rindeki konuşmalar bittükten sonra değişiklik 
önergelerini okutuyorduk. Şimdi ise bu değişik
lik önergeleri çok adedde bulunduğu cihetle 
arkadaşlarımızın konuşmasına ışık tutar ümidi 
içende 1 nci madde üzerende müzakereye başla
madan önce verilmiş bulunan değişiklik önerge
lerini Yüce Meclise arz edeyim, diyorum. Çün
kü. başka değişiklik önergesi verilemeyeceğine 
göre bunları herkes öğrensin, verilmiş bulunan 
önergelerden Yüce Mecliste milletvekilleri ha
berdar olsun, bilsinler, ne gibi değjıiklik öner
geleri verildi ve hangi istikamette değiştirilmek 
isteniyor. 

Bu sebeple evvelâ bütün değişiklik önerge
lerini okutacağım, ondan sonra madde üzerin
de söz alan arkadaşlarıma söz vereceğim. (O. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

İzahaJtta bulunuyorum, rica ediyorum. 
Daha sonra değişiklik önergelerine Komisyon 

katılmamış ise izah sadedinde önerge sahiplenv 
ne söz vereceğim. Ondan sonra da tekrar öner
geleri teker teker okutup Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. 

— 375 — 



M. Meclisi B : 1İ5 29 . 6 . 1970 O : 2 

Şimdi, 1 nci madde üzerimde verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini okultuyoruım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğiştirilmesini öngören kanunun 1 nci maddesi
nin, «kapsam» başlığı altındaki 1 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Traibzfon 
Ali Rıza Uizuner 

«Kuramlarda meslekleriyle ilgili görevleri 
fiilen itfa eden ve mer'i bükümlere göre yüksek 
mühendis, mühendis, yüksek mimar, jeolog, 
kimyager, teknik öğretmen okullarından mezun 
olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hiz
metlerde çalışanlar, 3437 ve 1152 sayılı kanun
lara göre tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, 
tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara 
saJh'Joolup en az orta derecede mesleki taihısil 
görmüş bulunan tknik sınıfı bu kanun kapsamı 
dışında bırakılmıştır.» 

BAŞKAN' — Önergelerden birincisi bu, di
ğerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de
ğiştiren kanun tasarısının 1 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
nim. 

29 . 6 . 1970 
Ordu 

Ata Topaloğlu 

Mesleklerini muhtelif görevlerde ifa eden 
yüksek mühendis, yüksek mimar mühendis, mi
mar, jeolog, kimyager, fen memuru, tekniker
ler, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip 
bulunan teknik hizmetler sınıfı da bu kanunun 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Mi'llet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1 nci maddesinin, «iktisadi, ve Ticari İlimler 
akadeimileri öğret:im üyeleri ve yaMımcıları 
ile..» biten kısmın sonuna aşağıdaki ilâvenin 
yapılmasını arz ederiz. 

Kırklareli Erzincan 
Beyti Arda Hasan Çetinkaya 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lere öğretim üyeleri ve yardımcıları 4/10195 sa
yılı kararname ifle istihdam edilenler; subay, 
assubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar 

l bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanun tasarısının 1/1 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesiini öneri
yorum. 

Saygılarımla, 
İçel 

Turhan Özgüner 

Madde 1/1 — Bu kanun, Devlet kamu hiz-
metlertoıin gerektirdiği asli ve sürekli görevler
de çalışan genel ve katma bütçelerle bunlara 

: bağlı döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet 
- sandıklarından veya Beden Terbiyesi bölge mü-
y dürlükleri, Kamu iktisadi Teşekkülleri, beledi-
; yeler ve özel idareler bütçelerinden aylık alan-
j lara uygulanır. 

j Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril-
; meşeni arz- ve teklif ederim. 

Çorum 
AJbdurrahman GHiler 

Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve yedek 
•i üyeleriyle raportörleri ve Yargıtay raportörleri, 
•. hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar

la bu mesleklerden sayılan görevlerde olanlar, 
; Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sa-
> yıştay savcı ve yardımcıları, üniversite öğretim 

üyeleri ve yardımcıları, iktisadi ve Ticari ilim-
• 1er akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, 

subay, assubay, uzman çavuş ve uzman jandar
malar bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tasarı

sının 1 nci maddesinin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesiini saygı ile arz ederim. 

Maraş 
İbrahim Öztürk 

1. Anayasa Mahkemesi, Başkan, üye ve ye
dek üyeleriyle, raportörleri hâkimlik ve savcı
lık mesleklerinde bulunanlarla bu mesleklerden 
sayılan görevlerde olanlar, «bucak müdürü, 
kaymakam ve valiler» bu kanunun hükümleri
ne tabi değildirler. 
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Millet Meclisli Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğiştirilmesini öngören 1 nci maddesiniin, «kap
sam» başlığı altındaki 1 nci maddesine aşağıda
ki fıkranın ilâvesin* arz ve teklif ederiz. 

«Meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa öden 
ve mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, 
mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog kipn-
yager, fen memuru, teknikerler, teknisyen ve 
emsali teknik unvanlara sahibolup en az orta 
derecede meslekî tahsil görmüş bulunan teknik 
hizmetler sınıfı bu kanun kapsamı dışında bıra
kılmıştır.» 

Ankar?, Konya 
Hüseyir. Balan İrfan Baran 

Trabzon Samsun 
Ahmet Şener îlyas Kılıç 
Zonguldak Aydın 

Hüseykt Baytürk M. Kemal Yılmaz 
Ordu Kars 

Ferda Güley Kemal Güven 
Adıyaman Kars 

Kâmil Kırıkoğlu Osman Yeltekin 

Gerekçe : 

1. Teknik personelin memur sayılması 
Anayasanın 117 nci maddesine aykırıdır. 

Anayasanın 117 nci maddesinde memurun 
hizmet ürettiği ve görevinde devamlılık oldu
ğu belirtilmektedir. Teknik eleman değer üre
tir ve görevi devamlı değildir. Görevi devamlı 
olanlar ise tasarıda esasen idari hizmetlere alın
mışlardır. 

2. Teknik personelin özellikleri, kanunun 
personele verdiği vasıflara uymamaktadır. 

a) Teknik personelin günlük hizmetinde in-
kita yapılamaz. Çoğu vardiya usulü çalışır. 
Kâfi eleman bulunmadığından teknik eleman 
24 saat görevli ve sorumludur. 

b) Teknik personelin iş alanı çok değişik 
ve çeşitlidir. Bürodan maden ocağına kadar de
ğişen türlü şartları vardır. Bunların tümü, 
bu kanunun bir maddesine sığdınlırsa; çok zor 
şartlarda çalışan bir kısım eleman mağdur edi
lir. Bundan dolayı teknik eleman için ayrı bir 
kanun hazırlanıp; değişik şartlar değerlendi
rilmelidir. 

c) Türkiye'nin kalkınması teknikle olacak
tır. Teknik elemanın istihdam statüsü bu kal

kınmayı sağlıyacak şartları da getirmelidir. 
Personel Kanununun dar çerçevesi bu görevi 
yapamaz. Nitekim şimdiyedek öyle olmuştur. 

d) Teknik elemanın istihdam statüsü, bu
gün fiilen yapılan proje plânlama ve malî so
rumluluk şartlarını değerlendirmelidir. 

3. Teknik eleman, Personel Kanunu ile 
bugünkü ücret şartlarının altına düşürülmek
tedir. Mevcut durumda personel bulunamaz
ken; bugünkünden düşük ücretle mühendis ça
lıştırılamaz. 

4. Emsaline nisbetle daha iyi çalışma şart
ları, meleketimizde teknik eğitime olan hevesi 
ve kaliteyi artırarak memleketin teknik adam 
ihtiyacmdaki açığını kapatma yoluna sokmuş
tu. Bu yeni durum, bugün 13 bin olan teknik 
eleman açığını daha da artıracaktır. 

5. 30 milyar Tl. lık bütçemizin 1/3 ünden 
fazla olan 11 milyar Tl. lık kısmı, ki kamu ya
tırımlarıdır, sayıları 20 bin olan teknik ele
manlarca yürütülmektedir. Bu kadar ağır bir 
yükü omuzlarında taşıyan bir sınıf için, iş ve 
çalışma şartlarını düzenliyen, sorumluluk ve 
yetkilerini açıklıkla belirten ayrı bir kanun 
mutlaka çıkartılmalıdır. 

6. Bugün, teknolojik olarak ileri memle
ketlerin pek çoğunda teknik elemanlar için ay
rı istihdam statüleri vardır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayıiı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı» nm 1 nci maddesi ile değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı
larımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
C. H. P. Bolu C. H. P. Ankara 
Milletvekili Milletvekili 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
C. H. P. Trabzon C. H. P. Niğde 

Milletvekili Milletvekili 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

Anayasa Mahkemesi, Başkan, üye ve ye
dek üyeleriyle raportörleri; hâkimlik ve 
savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu 
mesleklerden sayılan görevlerde olanlar, Da
nıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sa-
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yıştay savcı ve yardımcıları, üniversite öğre
tim üyeleri ve yardımcıları, iktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri, Devlet Güzel Sanatlar aka
demileri, Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka
demileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, Tür
kiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, 
subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandar
malar bu kanun hükümlerine tabi değildirder.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı» nın (1) maddesi ile değiştirilen 657 
sayılı Kanunun (1) maddesinin (1) fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
C. H. P. Bolu 0. H. P. Ankara 
Milletvekili Milletvekili 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
C. H. P. Trabzon C. H. P. Niğde 

Milletvekili Milletvekili 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

C. H. P. Ankara C. H. P. istanbul 
Milletvekili Milletvekili 

Cengizhan Yorulmaz Bahir Ersoy 

Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışan genel 
ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, 
il özel idareleri, belediyeler, Kamu iktisadi Te-
şebüslerinden veya Beden Terbiyesi Bölge mü
dürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygula
nır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, 1 nci madde üze
rinde 2 önergeniz mi varf/ 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Evet Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 1 nci maddesindeki kapsama, il 
özel idareleri, belediyeler ve iktisadi Kamu Te
şebbüsleri personelinin de alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına, 
«Döner sermayeli kuruluşlardan» deyiminden 
sonra «Kamu İktisadi Teşebbüsleri, belediyeler 
ve il özel idarelerinden» tâbirinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 1 nci maddesinin ilk cümlesinden 
çıkabilecek ters anlamı önlemek amaciyle ilk 
satırdaki «çalışan» kelimesinin sonuna bir 
«virgül» eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi. özdenoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını 
öngören tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkra
sına, «Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü asistanları, öğretim ve araştırma mü
tehassısları1 ve profesörlerleri» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Güzel Sanatlar akademileriyle, Dev

let Mühendislik ve Mimarlık akademilerinin 
1172 ve 1184 sayılı kanunlarla kazandıkları sta
tüler muvacehesinde ve benzer öğretim kurum
ları arasır.da bir tenazur temin etmek mp.ksa-
diyle, tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkra
sına «iktisadi ve Ticari ilimler akademileri öğ
retim üyeleri ve yardımcıları» ibaresinden son
ra, aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ankara Ankara 
Muza Kâzinı Coşkun Şerafettin Yıldırım 

«Devlet Güzel Sanatlar akademileri öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık akademileri öğretim üyeleri ve yar
dımcıları.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını 

öngören tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fık
rasına, «Türkiye ve Orta-Doğu Âmme İdare-

_ 378 — 



M. Meclisi B : 115 29 . 6 . 1970 O : 2 

si Enstitüsü asistanları, öğretim ve araştırma 
mütahassısları ve profesörleri» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de

ğiştirilmesini öngören tasarının 1 nci maddesi 
2 nci fıkrası başındaki; «Anayasa Mahkeme
si» deyiminden sonraki «Başkan» kelimesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin aşağı

daki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

İzmir İzmir 
Burhanettin Asutay Kemal önder 

«Madde 1. — Bu kanun Devlet kamu hiz
metlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler
de çalışan genel ve katma bütçelerle bunlara 
bağlı dön?r sermayeli kurluşlardan, kefalet san
dıklarından veya Beden Terbiyesi bölge mü
dürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygu
lanır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve yedek 
üyeleriyle raportörleri, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde bulunanlarla, bu mesleklerden 
sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayış
tay meslök mensupları ve Sayıştay savcı ve 
yardımcıları, üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcıları, iktisadi ve Ticari ilimler akade
mileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, subay, 
astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma
lar, iş kanunlariyle 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına göre 
işçi sayılanlar, bu kanun hükümlerine tabi de
ğildirler.» 

Sayın Başkanlığa 

657 savılı Devlet Memurları Kanununun 
1 nci maddesinin 2 nci satırında, «Kuruluşlar
da» kelimesinden sonra «Belediyelerden, il 
özel idarelerinden» kelimelerinin eklenmesini 
ve böylece belediyeler ve il özel idarelerinde 
çalışan memur ve hizmetlilerin de 1 nci madde 
kapsamına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 1 nci 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri bunlar. Şu anda bunları, tam bir 
aykırılık sırasına tabi tutmak mümkün değil
dir. Okunan önergelerin hepsini komisyona 
göndereceğim, komisyon tetkik etsin. Madde 
üzerinde arkadaşlar görüşürken, bir aykırılık 
sırasına göre tasnifini yapar. 

Bundan sonraki verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini ise; komisyona göndeririz, komis
yon üzerinde çalışır, ne yapmak lâzım, aykırılı
ğı nedir, ona göre tesbit eder. 

Komisyon olarak bunu size vereyim, siz ay
kırılıkları itibariyle, mümkün olduğu kadar 
tetkik ederek kendinize göre bir kanaate ula
şırsınız. 

Birinci madde üzerinde söz istemiş olan ar
kadaşlarımın isimlerini okuyorum; Turhan öz-
güner, Hasan Çetinkaya, Kemal Demir, Ahmet 
Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şener, Nuri Kodaman-
oğlu, Şinasi Özdenoğlu, 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız, münhasıran öner
gelerini izah etmek istiyor; mutlaka bu sıraya 
tabi tutulması gerekli değil. Çünkü o zaman 
bütün önerge sahiplerine ayrı bir statüde söz 
vermiş gibi oluruz. 

Şimdi, madde ve maddeye göre okunmuş 
bulunan değişiklik önergelerinin âdeta mukaye
sesi oluyor. Onu takiben, her önerge sahibi, 
komisyon katılmadığı zaman, Meclise hitabede-
rek önergesini kısaca savunma hakkını haiz 
olacak. Bu demektir ki, 19 arkadaşımız öner
ge vermiş olduğuna göre, 19 u da ayrı ayrı çı
kıp önergesini kısaca izah edebilecek. Şimdi, 
biz madde ile verilmiş bulunan topyekûn öner
gelerin mukayesesini yapıyoruz. 

Buyurun Sayın özgüner, 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Arkadaşla

rın; tasarının 1 nci maddesi kapsam maddesi
dir. Bu madde, komisyonlarda üzerinde yapılan 
uzun müzakereler sonunda dahi, hâlâ münaka
şaları üzerinden atamamış, ağırlık teşkil eden 
maddelerden biri olarak önümüzde durmakta
dır. 

Arkadaşlarım; münakaşaların ağırlığını bil
hassa, kamuda yansıdığı şekliyle diyoruz ki, 
Kamu iktisadi Teşekküllerini, belediyeleri özel 
idareleri teşkil eden büy.ük memur kütlesinin 
bu kapsamın dışında kalmış olması büyük mü
nakaşaları doğurmaktadır, 
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Bizim edindiğimiz malûmata göre, benim 
bu saydığım Kamu İktisadi Teşekkülleri, be
lediyeler ve özel idarelerdeki bütün memurla
rın yekûnu aşağı - yukarı 180 bin civarında
dır. Buna rağmen bu kanun Yüce Meclise ge
tirildiğinde, Sayın Maliye Bakanı tarafından 
tümü üzerinde yapılan konuşmada; bütçeden 
2,5 milyar lira tefrik edildiği ve bunun 800 bin 
memuru kapsadığı iddia edildi. Oysa ki bunun 
yekûnu 640 bindir. Bunun içerisine Kamu İk
tisadi Teşekkülleri, belediyeler ve özel idare
lerin memurları dahi girse - ki, bunlar buna 
dâhil edilmemiş - bu 180 bini 640 binden düşer 
isek; bu 1 nci madde tahminî olarak ve haki
kate yakın bir rakam olarak 400 bin civarın
da bir memur adedine hitabetmektedir. Bu 
madde kapsam maddesidir ve dolayısiyle 657 
sayılı Kanunun bâzı madelerini değiştirmeyi 
öngören bu kanunun esas ağırlık merkezini teş
kil eden, yani malî ağırlığı olan bir maddedir. 

Arkadaşlarım, o halde 2,5 milyarı 800 bin 
adedine değil, sadece 400 binin az üzerinde 
olan bir memur adedine tefrik etmiş olduğu
muzu bilelim ve Kamu iktisadi Teşekkülleri, 
belediyeleri ve özel idareleri, malî imkânsızlık
lar bahanesiyle bırakmıyalım, kamu sektörün
deki bir kısım memuru bunun dışında bırak
mak rahatsızlığını da zoraki yaratmıyalım, di
yoruz. 

Arkada/şiarım, esasen bu sebeple bir önerge 
vermiş ve bu üç kamu kurumundaki memur
ları da bu madde kapsamının içine almayı ön
gören bir teklif getirmiş bulunuyorum. Bunun 
böylece iltifatla karşılanmasını ve kararda lüt
fen değerlendirilmesini rica eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Çetinkaya, buyurunuz 
efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlar oylarını kullansınlar,. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 1 nci madde
nin değişikliğe uğraması için bir önerge ver
miş bulunuyorum. Biraz önce huzurunuzda 
okundu. 

önergemde bilhassa, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri ile 4/10195 sayılı Karar
nameye göre çalışan mühendis, mimar ve tek
nik elemanların bu kapsamın dışında tutulma
sını öngörüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; teknik personelin şim
diye kadar kamu kesiminde almış olduğu vazi
feye göre, maalesef memur mu, işçi mi olduğu 
münakaşa mevzuu olmuştur. Bu teknik perso
nel senelerce 'Sosyal Sigortalar Kurumuna bağ
lı olarak çalışmış, hâlâ da bâzı haklan bu si
gorta tarafından giderilmektedir. 

Bugün mühendislerin çoğu bürolarda çalış
mamaktadırlar. Mühendis yalnız büroda çalı
şan değil etüt yapan, plânlıyan ve uygulıyan 
bir elemandır. 

Binaenaleyh, uygulamada bizzat arazide ça
lışır ve çalıştığına göre de işçi sayılması lâzım
dır. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Bugün 
harita mühendisi çalışma sahası itibariyle ara
zide ölçme işi yapar. Bunu bu kapsama aldığı
nız takdirde, bu arkadaşı memur addedeceğiz, 
Halbuki, çalışması bilfiil arazidedir ve yaptı
ğı iş işçi niteliğindedir. Bu bakımdan, ben, 
4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışanların 
bunun kapsamının dışına alınmasını teklif edi
yorum. 

İkinci husus da, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının hazırlamış olduğu İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında, memleketimizin teknik elema
na olan ihtiyacı açıkça belirtilmiştir. 1970 yılın
da 33 700 mimar ve mühendis talebine karşılık 
20 000 azdır. Keza, fen memuru ve teknisyen 
ihtiyacı olan 60 000 e karşılık 40 000 kişi var
dır. Bu da gösteriyor ki, teknik eleman yetiştir
mede geri kalmış bir durumdayız, Bu fark 1980 
yılımda 55 000 i bulacaktır. Bugün Kalkınma 
Plânının tatbikatını yapan mühendislere verdi
ğimiz yatırım miktarı 12 milyar lira civarında
dır. 

Binaenaleyh eğer teknik elemana, kendisine 
düşen vazifeyi yaptırmak işitiyorsak, bu kanun 
Ikapsamı dışımda, oma gerekli değeri verip özel 
kanunu çıkarmamız lâzımdır. Aksi takdirde, ya
tırımlar hedefine varmaz, böylece plânlamamız 
aksamış olur. 

Bu bakımdan benim istirhamım; bu perso
nelin bu kapsam dışında mütalâa edilmesini 
sizden saygı ile 'arz ediyorum. 

BAŞKAN — Açık oylama işleminde oyunu 
kullanmıyan arkadaşımız var mı efendim?.. 
Lütfen acele ediniz efendim. 

Buyurun ISayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Değerli arkadaş

larım; tasarının 1 nci maddesi 2 fıkradır. 1 nci 
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fılkra kapsam içine alınanları sayar, sıralar, 
2 nci fıkra kapsam dışı bırakılanları taidadeder, 
sayar. 

!Bu 1 nci maldde üzerinde her iki fıkra için 
ayrı ayrı önergelerimiz vardır. 1 nci fıkrada 
kapsam içine alınmamış olan, il özel idareleri; 
belediyeler ve Kamu iktisadi Kuruluşlarının 
kapsam içerisine alınmasını istemekteyiz. 

Bu tasarı ücret bakımından, eşilt işe eşit üc
ret sistemini getirmek istiyor; eşit işe eşit üc
ret. («Biraz yavaş konuş» sesleri) 5 dakika süre 
olursa tabiî böyle süratle meseleleri boğazlama 
anlatmaya çalışırız. Arkadaşlarımız bizi bu du
ruma soktukları için herhalde gönül rahatlığı 
içerisinde olmamalıdırlar. 

«Eşit işe eşit ücret» demek, aynı işi gören 
insanların aynı ücreti almaları demektir. Şim
di ücret bakımından İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve belediyelerde çalışanlar bu rejime tabiî
dir, ama kamu görevlisinin bu rejimle alacağı 
mahrumiyet zammı, hizmet riski zammı, sosyal 
haklar, ve sair alacağı bütün zamlardan mah
rum olacaktır. 

Bu tasarının getirdiği liyakatin değerlendi
rilmesi ve işe alınmada ve görevde teminat, em
niyet, - bu kanun kapsamına alınmadıkça ikti
sadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler, il özel 
idareleri - onlar için »öz konusu okuyacaktır 
Bulgun bu müesseselerde personelin nasıl ise 
alındığı, nasıl terfie tabi tutulduğu, kartvizit 
muesseslesinin nasıl işlediği, Türkiye'de bu mü
esseselerle yakından uzlaiktan ilişkisi olan her
kes tarafından bilinmektedir. Bunu komisyonda 
uzun uzun anlatmaya çalıştık, çok uzun konuş
tuk, orada kabul ettiremedik. Burada da aynı 
düşüncemizi tekrarlamak istiyoruz; bu müesse
seler mutlaka kapsam içerisine alınmalı ve Tür
kiye'de tek sistem yürümelifdir. «tlerde onlar 
için başka bir kanun çıkacak» görüşü kâfi ve 
yeterli değildir. «Belediyelerin ve tkftisadi Dev
let Teşekküllerinin özel durumları vardır. Bu 
itibarla onlar özel bir işleme, özel bir rejime ta
bi tutulmalıdırlar» görüşü de yeterli değildir. 
Gerçek bir reformda tüm kamu görevlisinin ay
nı haklara, aynı sorumluluklara ve aynı imkân
lara sahifbolması şarttır. 

Şimdi tasarının 1 nci maddesinin ikinci fık
rasına geçiyorum. Kapsam dışı bırakılmasına 
lüzum görülen kuruluşlar arasında Türkiye ve 
Orta - Doğu Âmine idaresi Enstitüsü sayılma

mıştır. Yukarda bunu ısrarla anlatmaya çalış
tık. Bu, özel bir kanunla kurulmuş bir mües
sesedir, sınıflararası ve smıflarüstü eğitim ya
par. 7163 sayılı Kanunla 1958 de kurulmuştur, 
çalışır hale getirilmiştir. Öğretim ve yetiştirme, 
araştırma ve yardım, derleme ve neşriyat, Tür
kiye ve Orta-Doğu ülkelerinde âmme idaresi sa
hasındaki araştırma ve çalışmaları koordine et
mek görevlerini yerine getirmektedir. Bu ku
ruluş bugüne kadar fevkalâde yararlı çalış
malar yapmıştır. 

Bu kuruluşun çalışmalarında görev alan 
öğretim üyeleri arasında üniversite öğretim 
üyeleri de vardır, Bunlar,, asıl görevleri uhde
lerinde kalmak üzere bu müesseseden konfe
rans ücreti, ders ücreti tarzında ücret , almak 
suretiyle, bu müessesenin çalışmalarına yar
dımcı olurlar. Şimdi bu müesseseyi, Türkiye 
ve Orta-Doğu Âmme tdareısi Enıstdltüsüınü bu ka
nunun kapsamı içerisine aldığınız zaman, bu 
kanunun başka maddelerinde belirtilen «hiçbir 
türlü, hiçbir şekilde ve yolda bu ücretin dışın
da bir tazminat ve ücret ödenemez» maddesi 
hükmü gereğince üniversite öğretim üyeleri ve 
başka kurullardan gelip burada görev alan
lar, bu kurulun çalışmasına ve yararlı olma
sına yardımcı olanlar, fahrî olarak bu işi yü-
rütemiyeceklerine göre bu müessese yaşamaz. 
Türkiye Orta Doğu Âmme İdaresini eğer yaşat
mak istiyorsak, Türkiye Orta Doğu Âmme İda
resini eğer faaliyet sahasından geri çekmek 
istemiyorsak;, mutlaka kapsam dışında bırak
mak zorunluğu vardır. 

Yine bu ikinci fıkrada kapsam içerisine 
alınmış ve kapsam dışında tutulmuş, tutulma
sı lâzımgeldiği halde tutulmamış iki büyük 
kuruluşumuz vardır. Bunlardan birisi Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Okulu, akademileri-
İkincisi de Devlet Güzel Sanatlar akademileri
dir. Daha dün veyahut önceki gün - Cuma ve
ya Cumartesi günü - yukarıda akademinin sa 
yısını artırmak suretiyle akademiler haline 
getirdik. Her iki akademi de, bugün Türki
ye'deki eğitim plânı gereğince akademiler 
haline getirilecektir. Yani, sayıları çoğaltıla
cak ve Türkiye'nin değişik bölgelerine, o böl
gelerin özellikleri dikkat nazarına alınarak 
dağıtılacaktır. Şimdi her iki kuruluşun da; 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin 

— 381 — 
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1184 sayılı Kanununun 27 nci maddesi, Dev
let Güzel Sanatlar Akademisinin 1172 sayılı 
Kanununun 27 nci maddesi aynen şöyle söylü
yor: «Öğretim üye ve yardımcılarının perso
nel rejimi 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa 
göre yürütülür.» Şimdi bu kuruluşları kap
sam dışı bırakmadığınız zaman, tktisadi İlim
ler akademilerini kapsam dışında bırakıp, 
üniversiteleri kapsam dışında bırakıp; «Perso
nel rejimi aynen üniversiteler gibi yürütülür» 
diye kuruluş kanunlarında hüküm bulunan bu 
kuruluşları kapsam dışı bırakmadığınız zaman 
bunların hizmetlerinin aksıyacağı şüphesiz
dir. 

Ben birinci maddenin her iki fıkrası üzerin
deki; kapsam içine alma ve kapsam dışına çı
karma hakkındaki görüşlerimi arz etmiş bu
lunuyorum. Önergeler geldiği zaman bu öner
geler üzerinde görüşlerimiz sunulacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez,, buyurunuz. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın 

üye var mı?.. Yok. Oy verme işlemi sona er
miştir. Kupayı kaldırınız, 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu tasarı
nın reformist bakımdan birtakım aksaklıklarla 
huzurunuza geldiğini söylemiştim; daha önce 
C. H. P. Grupu adına yaptığım konuşmada. Şim
di önümüzdeki madde bunu teyidediyor. Şöyle 
ki: Tasarı tek isthidam politikasını getiriyor 
idi, halbuki burada il özel idareleri, belediye
ler ve Kamu tktisadi Teşebbüslerini kanunun 
kapsamı dışında bırakmış, malî yönden de değil, 
sadece ücret bakımından ilişki kurmuştur. 

Şimdi, kamu hizmeti gören kişiler arasın
daki farklılığı ortadan kaldırması lâzımgelen 
bu tasarının, çalışanlar arasında statü ve üc
ret farkı yüzünden doğan çatışmaları önleme
si lâzımgelen bu tasarının, imtiyazlı sınıfların 
yaratıldığı intibaını silmesi lâzımgelen bu ta
sarının; aynı tahsilde, aynı kıdemde olup, aynı 
işi aynı zamanda görenler arasında ücret den
gesini kurmaması, kurumlar arasındaki perso
nel hareketini sağlamaması büyük bir kusur 
olarak önümüzdedir. Bunların, tek istihdam 
politikasına aykırı düştjiğü için, kapsam dışın
da kalmakla kayıpları; aile yardımı, yakacak 
zammı, çocuk zammı - yeni şekliyle *, mahrumi

yet yeri ödeneği, iş güçlüğü ve riski zammı, ye
ni şekliyle izin, yeni sekiyle hastalık izni, eş 
ve çocuklarının tedavisi imkânı, kalkan ikra
miyeleri, almakta oldukları ikramiyelerin çı
karılışı, fazla mesai imkânının ortadan kaldı
rılışı ve daha geçmişte % 10 - 15 avans uygula
masında bunların uygulama dışında bırakılarak 
mağdur edilmesi yanında, bu personelin halen 
mâruz kalmakta olduğu durumları da arz ede
yim:. 

Bir başka kuruma geçemezler, hastalıkları 
halinde iki ay istirahatli olurlarsa işlerine son 
verilir, Memurin Muhakemat Kanununa tabi 
değillerdir ve bu yüzden işlerine son verildiği 
zaman başvuracakları merci yoktur, en mühi
mi; bugüne kadar, Devlet memurlarından gün
de bir saat fazla mesai yapmışlardır, karşılığını 
almamışlardır. Bunun dışında, 600 saati aşma
ması lâzımgelen fazla mesaileri yılda 1 100 -
1 200 hattâ 1 500 saati bulmuştur, ki'bunun da 
karşılığını alamamışlardır. Şimdi bu persone
lin bir çok haklarını geri alıyoruz ve bu kanunun 
getirdiği bir çok hakları da vermiyoruz ve kap
sam dışında kalmalarını da; kendi özel kanun
larının çıkarılmasına bağlıyoruz. Eğer kendi
leri için özel bir kanun çıkarılacaksa, önce bu
na parelel olması icabeder. Eğer paralel olmaz 
ise, tek istihdam politikasının dışına taşılmış 
olur. Bu bakımdan bununla ilgili teklifimiz gel
diği zaman, teklifimiz üzerinde konuşma hak
kımız mahfuz kalmak kaydiyle mâruzâtımı bu
rada keseceğim, ikinci fıkraya geçeceğim. 

Bu da; üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitü
sünün bu kanunun kapsamı içine alınmış olması 
yanlışlığıdır. Bir araştırma, bir bilim ve idari 
personel, âmir yetiştirme durumunda olan ve 
kendi kanununun 1 nci maddesine göre ilmî, 
idari ve malî muhtariyeti haiz bulunan bir mües
seseyi bu kapsamın içinde tutmak, üniversite
leri de bu kapsama almak gibi bir yanlış tu
tum içinde olduğumuzu gösterir. Kaldı ki, yine 
kendi kanunlarına göre bu müesseselerin üni
versite ayarında bir kurulları ve eğitim kad
roları vardır ve bunların malî durumu, Başba
kanlık bütçesinden kendilerine tahsis olunan 
bir para ile devam eder ve malî murakabesi 
de Sayıştay tarafından yapılmaz. Sayıştay ta
rafından malî murakabesi yapılmıyan bu özerk 
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tapulusun, ilmî muhtariyeti olan bu kuruluşun 
kanun kapsamı içine alınması demek, yine malî 
yönden birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kal
ması demektir. Bir kere öğretim üyesi bula-
îBiyacaktır, kendi kadrosunu kuramıyacaktır 
ve böylece bilim üzerinde ısrarla durduğumuz 
ve hassasiyet gösterdiğimiz Türkiye Orta Doğu 
JLmme idaresi Enstitüsü kapanmıya veya o şekil
de kalmaya mahkûm kalacaktır. Kaldı ki, yine 
•sayın Yüce Meclisimiz daha önce bu müessese
nin ilerlemesi, inkişaf etmesi için 16 780 000 li
ra bu enstitü işin özel bir tahsisat ayırmış ve 
bina yapımını öngörmüştür. z 

Özetlemek icabederse; bu kanunun getirdi
ği mikânlardan yararlanamıyan ve kanunun 
kapsamına alınmamak dolayısiyle de bir çok 
haklarım kaybetmiş olan belediyeler, özel ida
reler ve İktisadi Devlet Teşekkülü personeli de 
kanunim kapsamı içine alınmalıdır. Takririmiz 
de bu yöndedir. İkincisi ele; Orta Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsünün ilmî ve malî muhtariyetin
den dolayı kanunun kapsamı dışına çıkarılma
sı lâaımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru-

AHMET ŞENER (Trabzon) — Arkadaşla
rım benim söyliyeceklerime temas ettiler. Bu 
itibarla görüşmiyeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Kodaman-
Çglu» buyurunuz efendim. 

Sayın Başer önerge vermişsiniz; bir temen-
niyatı muhtevidir, o.bakımdan muameleye ko-
yamıyacağım. Diyorsunuz ki: «önerge vermiş 
olanlar önergeleri üzerinde, izah sadedinde ko
nuşsunlar, umumi mahiyette görüşmesinler» . 
Bu bir temenni, öyle temenni ederiz, ama gö
rüşmeleri de kayıtlıyamayız. Buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOÖLÜ (Niğde) — Sayın 
arkadaşlarım, Sayın Kemal Demir önergemizin 
bir bölümünü açıkladığı için tekrar etmiyece-
ğim. özellikle ikinci fıkra üzerinde bâzı nokta
lara Yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanunun kapsamın
dan çıkmak istiyenler ve bu maksatla verilen 
önergelerin mevzuu olanlar iki kategoride top
lanabilir. Bunlardan birisi, bu kanunun getir
mekte olduğu malî haklarla ilgili disiplinin içi
ne girmeyi menfaatlerine aykırı görenler, ikin
cisi; hizmetin mahiyeti, personelin formasyonu 

ve özlük işlerinin genel tanzimi itibariyle bu 
kanun ahkâmına tabi olması doğru olmıyanlar. 

Bu birinci kategoriye ilişkin önergelerin 
Yüce Meclis tarafından reddedilmesi, bu ka
nunun sıhhatini ve ve müessiriyetini tesis ba
kımından son derece değerli bir tutum olacak
tır. Eğer malî haklarını bu kanun dışına çıka
rarak şu veya bu tarzda sağlamak istiyen çev
relerin baskısı altında Meclis boyun eğerse, bu 
kanun çıkarılmaya değmez hale gelir. Bu iti
barla bu noktada herkes direnmektedir, fakat 
asıl direnmesi lâzımgelen; kamunun menfaatini, 
milletin menfaatini, kalkınmanın gereklerini 
düşünmesi ve bundan sorumlu olması lâzımge
len Yüce Meclisinizdir. 

Aziz arkadaşlarım, ikinci kategoride olan 
çıkma isteklerinden bir tanesini dile getirmek 
istiyorum. Bu aslında Bütçe Plân Komisyonun
da her nasılsa dikkatimizden kaçan bir konu
dur. Bu konu; Devlet Güzel Sanatlar Akademi
si öğretim üyeleri ve yardımcılariyle, Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademileri öğretim 
üyeleri ve yardımcılariyle ilgili konudur. 

Aziz arkadaşlarım bilindiği gibi, bilimle 
meşgul olmak genellikle Devlet memuriyetinin 
genel bünyesinin dışında bir faaliyet alanıdır 
ve mahiyeti itibariyle tamamiyle farklıdır. 
Üstelik bilim adamlarının ve müstakbel ilim 
adamlarının formasyonları, genel Devlet me
murları formasyonu ile ilişkili bir ölçüde olsa 
bile, geniş ölçüde farklıdır. Bilimle uğraşan in
sanların disiplin faaliyeti, genel Devlet memur
larının disiplin faaliyetiyle ve ilgileriyle bir
likte teemmül edilemez. Meselâ bir memur için 
yasak olan şeyler bir bilim adamı için mâkûl, 
hattâ vazife olabilir. 

Binaenaleyh, vakit sınırlı olduğu için sizleri 
daha fazla yormak istemiyorum. Bilim adamları 
Devlet memuru gibi muamele görmezler, görme
melidirler. öyle ise bir bilim adamı ister üniver
sitede olsun, ister Devlet Güzel Sanatlar Akade
misinde olsun, ister Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinde olsun, aynı statüye tabi 
olmalıdır ve bu kanunun kapsamının dışında 
kalmalıdır, 

Yüce Meclis, komisyon faaliyetinde üniver
siteleri, İktisadi ve Ticari İlimler akademilerini 
dikkate alarak istisnalar arasına koymuştur. 
Ancak, o zaman her nasılsa hepimizin dikkatin-
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den kaçmış, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi,. 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri ile 
aynı mahiyette faaliyet gösterdikleri artık hepi
mizin bildiği Orta - Doğu Âmme idaresi Ensti
tüsü öğretim üyeleri ve yardımcıları bu kanu
nun kapsamı içinde tutulmamıştır. Komisyonun 
ve Sayın Hükümetin dikkatten kaçan bu nokta
yı aynı şekilde teemmül ettiği inancı içindeyim. 
Bu balamdan verdiğimiz önergeye itibar edil
mesini diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu buyurunuz 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Birinci madde üzerinde iki önerge takdim 
etmiş bulunuyorum. Bunlardan birincisi; mad
denin ilk satırı okunacak olursa - basit bir iş 
ama mânaya tesir ediyor - «Bu kanun Devlet 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli 
görevlerde çalışan genel ve katma bütçelerle 
bunlara bağlı» derken, «çalışan» dan sonra bir 
virgül konmadığı takdirde çalışanlar, genel ve 
katma bütçeler mensupları gibi telâkki ediliyor. 
Halbuki «çalışan», ayırıyor ve «genel ve katma 
bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuru
luşlardan» diye tekrar virgül geliyor. Zanedi-
yorum buraya bir virgül ilâvesini Sayın Komis
yon münasip görür. 

İkincisi, arkadaşlarımın da beyan buyurduk
ları gibi görüşümüz odur ki, madde kapsamı dı
şında bırakılmış olan Kamu İktisadi Teşebbüs
leri mensupları, belediyeler ve il özel idare men
supları arkadaşlarım büyük haksızlığa uğra
maktadırlar. Kanunun tümü üzerinde görüşü
lürken arz ettim bu husus, kanunun getirmekte 
olduğu tek istihdam prensibine açık şekilde ay
kırılık teşkil ediyor. Bu yönden bu prensibi ko
rumak istiyorsak, kurtarmak istiyorsak bu üç 
teşekkül memurlarını bu kanunun birinci mad
desinin kapsamı içine almaya mecburuz, bir. 

İkincisi, bir yanlış anlama ile karşı karşıya 
bulunuyoruz değerli arkadaşlarım. Zannedili
yor ki, bu memurların madde kapsamına girme
siyle Devlet bir külfet altına girecektir. Hayır, 
böyle bir şey yok. Asıl önemli tarafı, belirtil
mesi lâzımgelen tarafı zannediyorum budur. 
özel idare memurları vilâyet bütçesinden maaş 
alacaklar, ama bu statüye göre alacaklardır. Be
lediye memurları, mensuboldukları belediye büt
çesinden maaş alacaklardır, ama bu ölçüler içe

risinde bu statüye göre maaş alacaklardır. Ama 
bunun yanında reform dediğimiz ve gerçekten 
Devlet ve kamu hizmeti lehine, yani mahallî 
idareler hizmeti lehine büyük neticeler, olumlu 
neticeler sağlıyacak birtakım sonuçlara da va
rılıyor. İmtihan getiriliyor. Siz Devletin imti
hanla aldığı insanı belediyeye imtihansız mı ala
caksınız? Devleti kalifiye memurla takviye eder
ken mahallî idarelere kalitesiz memur mti ala
caksınız? Öyle ise bu Devlet için bir nimettir. 
Memur için değil bu, aslında Devlet için bir ni
met getiriyor. Öyle ise Devlet getirmiş olduğu 
bu nimetten mahallî idareler memurlarını ve 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri mensuplarını fay-
dalandırmalıdır. 

Zaten değerli arkadaşlarım, modern Devlet 
üniform idareye gitmektedir. Bugün görülen 
odur ki, her tarafta bütün bu hizmetleri üni
form hale getirmenin gayreti mevcuttur. Biz de 
üniform idareye gidilmediği için gerçekten ma
hallî idareler çok başıboş kalmıştır. Garip kişi
ler halinde, yetim çocuklar halinde kalmışlar
dır. Şimdi aslında hepsi kamu hizmeti görüyor. 
Bu gördükleri hizmetin niteliği itibariyle, idare 
hukukunun tarif ettiği nitelik itibariyle bir be
lediye memuru ile bir maliye memurunun gör
düğü hizmet arasında, bir emniyet memurunun 
gördüğü hizmet arasında âmme hizmeti, âmme 
niteliği taşımış olması bakımından hiçbir fark 
yoktur. Öyle ise Devlet bunu ayırmamalı, bu işe 
evvelâ Hükümet sahip çıkmalıdır ve tabiatiyle 
gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları, 
gerek belediye memurları ve gerekse il özel 
idare memurları bu kapsamın dışında kalırsa 
Devlete çok pahalıya mal olan ünitelerle karşı 
karşıya kalırız. Miktarları büyüktür, bu me
murların devletteki etkisi, idaredeki etkisi bü
yüktür. Arz etmiştim; 120 000 İktisadi Devlet 
Teşebbüsü memuru var, 45 000 belediye mensu
bu ve 15 000 il özel idareler mensubunu kapsı-
yan bir mesele karşısındayız. Bu problemin 
memleket yararına hallinde, çözümlenmesinde 
büyük fayda vardır. 

Sayın Komisyonu tekrar ikaz etmek istiyo
rum. Aslında Hazineye külfet değildir. Bu Ka
nunun getirdiği yapıcı müesseselerden, eğitici 
müesseselerden Devleti ve kamu hizmetlile
rini faydalandırmak başlıca vazifemiz olmalı
dır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 



M. Meclisi B : 115 29 . 6 . 1970 0 : 2 

BAŞKAN — Komisyon olarak beyan da 
bulunacak mısınız efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ya

zılı olark söz istemiştim. 
BAŞKAN — İsminizi yazdım. Yeterlik 

önergesi geldi, altı kişi konuşmuştur; Komis
yon konuşacaksa ona söz vermek mecburiye
tindeyim, sonra sırada olan bir milletvekiline 
söz vereceğim. Fakat yine tebarüz ettireyim, 
ilk sırada siz değilsiniz, Sayın Ali Rıza 
Uzuner'dir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — 
Önergem var, o zaman konuşabilirim. 

BAŞKAN — önergeniz varsa izah sade
dinde kısaca izah etmek imkânınız var. 

Buyurun Sayın Yılmaz. Birinci madde hak
kında ve hattâ topluca bütün değişiklik öner
gelerine muttali olunmuş olduğuna göre, onlar 
hakkında da cevap verebilirsiniz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, birinci madde 
hakkında verilmiş olan önergeler birkaç ana-
hususta toplanmaktadır. Birisi, il özel idare
leri, belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri memurlarının ıda 657 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi olması teklifi - ki, malî yönün
den istifade etmektedirler - diğer Devlet me
murlarının tâJbi olduğu imtihana tâ/bi tutul
ma, terfilerinde kabul edilen esaslar ve sos
yal haklardan istifade etmeleri hususundaki 
önergelerdir. 

Diğer bir teklif ise teknik elemanların bi
rimci maddenin kapsamı dışına çıkarılması
dır. 

Üçüncüsü, Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsünün keza bu birinci madde kapsamı 
dışarısına çıkarılması keyfiyetidir. 

Diğer bir husus, Sayın Demir arkadaşımı
zın vermiş olduğu önergede, İstanbul'da bu
lunan Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinin üniversiteler gibi bu kanunun bi
rinci maddesinin kapsamı dışarısına çıkarıl
ması tekliflerinden ibarettir. 
Muhterem arkadaşlarım, 

Hepinizin bildiği gibi, il özel idareleri ve 
'belediyelerin aryı kanunları vardır. Bu ka

nunlarla bu mahallî idarelerin hususiyetleri
ni tesbit eden ve mahallî idarelerdeki hizmet
lerin önemine göre kendi memur ve hizmetle
rini tarif eden hususlar her iki kanunda ayrı 
ayn derpiş edilmitşir. Bu bakımdan bu Ka
nunu, her idare için tatbik edilebilecek bir 
esasa irca ettiğiniz takdirde o zaman bu Ka
nunu, Devlet memurunda olduğu gibi, ma
hallî idarelerde de sanki aynı biçilmiş kaf
tan gilbi getirmek zarureti ile karşı karşıya 
kalırız. 

Hepiniz takdir edersiniz ki, il özel ida
relerinin ve bilhassa belediyelerin ayrı ayrı 
hususiyetleri vardır. Kaldı ki, iktisadi Dev
let Teşekküllerinde, kârlılık esasına göre ku
rulan 440 sayılı Kanuna tâbi olan bu ku
rumlardaki memurların ayrı bir hususiyetleri 
vardır. Bu bakımdan bu üç anagrupu bu 
Kanunun birinci maddesine ve diğer hüküm
lerine tâJbi tutmak, onların idarelerindeki 
hususiyetleri göz önüne almamak demektir 
ki, bilhassa belki bugün için cazip olabi
lecek şekilde gözüken bu teklif, yarın ge
rek mahallî idarelerimizi, gerekse İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin eleman bulmadaki im
kânlarını çok kısıtlayacalı için bu Kanunun 
hükümlerine tâlbi tutulmaması hususuna bil
hassa işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir teklif 
de teknik elemanların birinci maddenin kap
samı dışında kalmaları hususudur. Hepinizin 
bildiği gibi «teknik eleman» anlamı içerisine 
teknikerinden, teknisyeninden tutunuz, mü
hendis /e yüksek mühendisine kadar bu sı
nıf içerisine girmektedirler. Eğer bu sınıfı bu 
kapsam dışında bırakırsanız, Devlet hizme
tinde şimdi fiilen çalışmakta olanlara ki, 
zaten Devlet hizmetinde olanlara tatbik edi
leceğine göre, fiilen çalışmakta olanlara 
sanki Devlet hizmetinde değilmiş gibi bir 
mâna vermek durumuna düşeceğiz. Bu ba
kımdan zaten teknik elemanlar için; bu Ka
nunun içerisinde kalmakla, biraz önce Sayın 
Maliye Bakanımızın da izah ettiği giibi, tek
nik elemanlara iş güçlüğü, eleman bulma 
zorluğu gibi, eleman temini zammı glfbi, ek 
mesai ve ek çalışma zammı gibi birtakım yan 
ödemeler getirilmektedir. Bu ödemeler de 
nazarı itibara alaındığı takdirde teknik ele
manların hakikaten ilk nazarda sanki daha 

— 385 — 
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aşağı veya diğer personele verilen zamlardan 
istifade etmiyormuş gibi gözüken ve fiilen 
ellerine geçecek maaş ve ücretlerin hakikaten 
çok büyük bir yekûn tutacağını düşünmek
teyiz. 

Şöyle ki, bir maden mühendisini kabul eder
sek, maden mühendisine maaş veya ücretinin 
yanında ek olarak ödenecek işgüçlüğü zammı, 
fazla çalışma zammı, mahrumiyet zammı gibi 
birtakım yan ödemeler daha yapılacaktır ki, 
bunlar da nazarı itıübare alındığı takdirde tek
nik elemanların bugünkü durumdan çok daha 
fazla maaş ve ücret alacakları açık bür hakikat
tir. Bu bakımdan teknik elemanların birinci 
madde kapsamı dışında bırakılmasına Komisyon 
olarak iştirak etmiyoruz. 

Orta Doğu Âmme idaresi Enstitüsünün bu
günkü kanunu gereğince, bunlar doğrudan doğ
ruya Devlet memuru addedilmiştir ve bâzı öğ
retim üyeleri de burada Devlet memuru olarak 
ek mesai yapmaktadırlar. Zaten üniversitelerden 
gelenler aynı üniversite kanununıa tabi olacak
tır, ama burada fiilen çalışan bâzı Devlet me
murları vardır ki, bunlar ya Orta Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsüne dâhil edileceklerdir veya
hut da kendi aslî vazifesi hangisi ise ona döne
ceklerdir. Bu bakımdan Oafta Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsünü üniversiteler gibi mütalâa 
etmek, düşünmek mümkün değildir. 

Bu bakımidan yalınız biraz önce de iarz ettiğim 
gibi, Sayın Demir'in biraz önce vermiş olduğu 
önergede istanbul'da bulunan Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisi çıkarılan 1174 ve 
1182 sayılı kanunlarla, zannediyorum bu kanun
ların 27 ve 28 ndi mıaddelerii, bunlar üniversite 
öğretim üyelerine tatbik edilen, maaş bakımın
dan tatbik edilen usule tabidir, demek sure
tiyle zaten kendi kuruluş kanunları bunu fiilen 
kabul ettiği için Sayın Demir'in vermiş olduğu 
önergenin bu kısmına iştirak etmekteyiz, ikisi 
de aynı, birisi 1174, birisi 1182 sayılı Kanundur. 
Bunlara iştirak ediyoruz. 

Bunun dışında yapılmış olan tekliflere Ko
misyon olarak iştirak etmiyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, bu

yurunuz efendim. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 

Başkan, değerli arkadaşlarım, çok kısa olarak 
öncelikle bir hususu arz etmek isterim. 

Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, ve* 
rilmiş olan önergelere işirtak etaniyeceklerinâ, 
ancak bâzı hususlara iştirak e»deoeklerini ifade 
ettiler. 

Anayasamızın 145 ncd maddesi, Anayasa Mah
kemesi kuruluşu üle ilgili. Burada «Anayasa 
Mahkemesi Başkanlık» deyimini kullanmama
mız gerekir. Çünkü, diğerleri için, yanli Danış
tay, Sayıştay ve diğer yüksek yargı mercileri 
içlin bunu kullanmıyoruz. Bu «Başkan» kelime
sinin 1 nci maddeden ve ondan sonra geçecek 
geçjici maddelerden çıkarılması gerekmektedir. 
Asıl ve yedek üye bahis konusudur burada. 
Anayada «asıl üye ve yedek üye» tâbirleri var
dır. 5 tanesi yedek, 15 tanesi asıldır, bu 20 si 
aralarından başkanı seçerler. Yani, başkan da 
aslında üyeıdlir. Bu bakımdan diğerlerinde bunu 
tadaddetmediğilmliıze göre, mutlaka buradaki 
«Başkan» deyiminin çıkarılması gerekmektedir 
ve geçici maddelerle Igüi olarak da, 7 ve 8 le 
ilgili olarak bu 'deyimin çıkarılması hususunu 
bir önerge üe de sunmuş bulunmaktayım. 

Vıaktin çok kısa olması nedeniyle, tümü üze
rimde yaptığım konuşmalarda üzerinde ısrarla 
durduğum ve Yüce Meclisi haddim olmıyarak 
uyarmıya çalıştığım çok hayati bir konudaki 
görüşlerimi tekrar özetle arz etmek zorunlulu
ğunu duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım., Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımız, teknik perisonel sınıfının, bu tasları
nın kapsamı dışında kalmasını anlryamadığım bir 
mantık ölçüsü içinde izah buyurmaya çalıştı
lar. Kaldı ki, yalnız bizim önergemizde yer alan 
teknik personel sınıfı değil, özellikleri olan bir
çok sınıflar kapsam dışında bıraikılmiaktaldır. 
Yani, genel olarak Devlet yapısı içinde yer alan, 
özellikleri olan, hususiyetleri olan bâzı sınıf
lar, bâzı gruplar ve müesseseler kapsam dışın
da bırakılmıştır. HOattâ o kadar bırakılmıştır 
ki, Hükümet tasarsımı aşan bâzı teklîifler de, 
Bütçe Plân Komisyonunca uygun görülerek 
özelliği dolayısiyle kapsam »dışında bırakılmış
tır. Bu karara hürmiet ediyorum. Meselâ : Mer
kez Bankası kapsam dışında bırakılmıştır, ne
den? özelliği olduğu için bırakılmıştır. E... Şim
di, teknik sınıfın haklı olan feryadı ve şikâ
yetlerini bir tarafa bırakıyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı, «arkadaşlarımız müp-
hemiyet içindedir» buyurdular, özür dileyeyim, 
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Sayın Balkanı dinledikten sonra bendenizin da
ha çok mıüphemtyyet içine düştüğümü ve bu sı
nıf için neler getirtileceği hususundaki tered-
dütierıimlin arttığını bilhassa belirtmek isterim. 
Zaten mevcut şeylerdi, «mahrumiyet zammı» de
niyor, bütün memurları kapsıyor. «Şantiye zam
mı» vardı, bir «risk» geliyor. Yani, tasarı yeni 
bir şey getirmiyor arkadaşlarım. Evet, az para 
alacaklar. Bâzıları az lahyor, o giderilebilir, yan 
tedbirlerle giderilebilir, deniyor ama, bu yan 
tedbirler açık ve vazıh bir şekilde belirtilmiyor 
ve miktarları hakkında da, çok yetkili olan Sa
yın Maliye Bakanımız, bize ferahlık verecek ve 
bu sınıfın cidden mağıduriyetini önliyeoek hiçbir 
açıklama yapmıyorlar. «Bu sınıf müphemiyet 
içindedir,» diyerek «şayet şunları bilselerdi bu 
müphemiyetten kurtulup huzura kavuşacaklar
dı» buyuruyorlar. Bu ifadeler çok yuvarlak de
yimler olduğu için ve esasen mevcudun tekra
rından ibaret olan hususlar olduğu için benim 
bu konudaki tereddütlerim artmış bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, şahsi kanım odur ki, 
9 ncu maddede tadadedilen ve bizim önergemiz
de yer alan - vaktim kalırsa önerge dolayısiyle 
tekrar söz alarak bu çok önemli gördüğüm ko
nudaki görüşlerimi arza çalışacağım - teknik 
personelin, memur sayılması esasen Anayasa'-
mızın 117 nci maddesine aykırı gözükmektedir. 
Ben Anayasacı değilim ama, esasen teknik hiz
mete uygulanan statü ve Anayasanın 117 nci 
maddesi okunduğu zaman bu iddiamız daha 
açık anlaşılacaktır. Bir kimsenin memur yayıla
bilmesi için, Anayasanın 117 nci maddesine gö
re, Devletin veya diğer bir kamu tüzel kişinin 
hiyerarşisi içinde yer almak, kamu hukuku 
usullerine göre yürütülen bir hizmetin ifasına 
şahsan katılmak, asli ve sürekli görevde bulun
mak gerekmektedir. 

Şimdi Anayasamızın 117 nci maddesinde, 
memurun hizmet ürettiği ve görevinde devam
lılık olduğu belirtilmektedir. Teknik eleman 
değer üretir, doğrudur. Büyük değerler üre
tir, Türkiye'yi kalkındıracak değerleri üretir, 
bütün yükü çeker, fakat görevi devamlı değil
dir. Anayasanın 117 nci maddesindeki «göre
vin devamlılığı» unsuru teknik elemanı kapsa
mamaktadır. Bu yönden teknik olup, fiilen ya
pılan mühendislik hizmetleri, devamlılık arz 

eden hizmetler değildir, Bir-projenin ikmali ile, 
verilen bir hizmetin, şantiyede kontrol mühen
disliğinin devamı ile biter, diğer hizmetlerden 
farklı hüviyeti vardır. Bu yönden mühendislik 
hizmetleri değer üretiyor, fakat görevi devamlı 
değildir. Teknik sınıftan olup da görevi devam
lı olanlar, esasen bu tasarıda teknik sınıftan 
mütalâa edilmemekte, genel hizmetler meya-
nında mütalâa edilmektedir. 

Bu yönden, tümü üzerinde arz etmeye ça
lıştığım ve daha sonra Önergemiz okunduğu za
man da arza çalışacağım sebeplerden dolayı 
teknik sınıfın verimli hale getirilebilmesi, Dev
let çarklarının daha hızlı dönebilmesi, kalkın
manın realize edilebilmesi için, bu tasarının çok 
kısıtlayıcı hükümleri içinde bulunmaması gere
kir, bu tasarının kapsamı dışında yer alması ge
rekir. 

Şunu iddia ediyorum ki arkadaşlar, tasarı
nın kapsamı dışında bırakılan müesseselerin 
özellikleri ile teknik sınıfın özellikleri yanya-
na getirildiği zaman, önceliğin teknik sınıfa ve
rilmesi zarureti doğar. Bu çok açık bir şekilde, 
uzun süre ile burada tartışılabilir. Kısıtlanan 
beş dakikalık bir zaman içinde, elbette ki bu 
konunun bütün ayrıntılarını arz etmek imkânını 
bulamıyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Vakti
min dolduğunu biliyorum Sayın Başkan, bu ko
nuyu burada kesiyorum. 

Bu konuda bir önergem olduğu için ve zan
nederim ilk önerge sahiplerinden biri olmam 
hasebiyle önerge üzerindeki görüşlerimi de arza 
çalışacağım. Diğer önergelerimiz konusunda gö
rüşmeyi zait görüyorum, ama bu konuda söz 
alacağım. 

1 nci maddede üç tane önergem var, Birisi, 
zannederim Komisyonun da katılacağını sandı
ğım «Başkan» deyiminin metinden çıkarılması 
şeklindedir. Orta Doğu Âmme İdaresi konusun
da arkadaşlarını değerli fikirlerini beyan etti
ler ona aynen katılıyorum. Ama teknik sınıf 
konusunun neden kapsam dışında kalması ge
rektiği hususunda, tarihî bir görev yapmanın 
inancı içinde, Yüce Meclise bildiklerimi arz et
meyi bir Vazife sayıyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyu
runuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) _ Sayın Biaşkan, muhterem arkadaşlarım, 

1 nci madlde müzakere edilirken müşahede 
edilen husus şu : 

1 nci maddenin kapsamı içinde olanlar, bu 
maddenin kapsamı dışına çıkmak işitiyor, 1 nci 
maddenin kapsamı dışında olanlar, 1 nci mad
denin kapsamı içine girmek istiyor. Bu öyle bir 
arı kovanı ki, içeridekiler dışarıya, dışardakiler 
içeriye girmek ister. 

Bu müşahedeyi arz etmemin sebebi şu : 
Herkes, kendi menfaatine uygun olanı mad

denin kapsamına girmekte buluyorsa, maddenin 
kapsamına girmek istiyor. Kendi menfaatine 
uygun olan hususu bu işin kapsamı dışına çık
makta buluyor ise, onun dışına çıkmak istiyor. 

E, biz de diyoruz ki, reform yapıyoruz. Yani 
bir reform kanunu getirdik diyoruz. Reform ka
nunu olunca; elbette ki, bâzı kimseler bundan 
memnun olmıyacak ve bâzı kimseler de bundan 
memnun olacaklardır. Eğer kapsamı içerisine 
girmek istiyenleri kapsam içine alırsanız, kap
samı dışına çıkmak istiyenleri de kapsam dışına 
alırsanız bunun reform niteliği zedelenir, hattâ 
kalmıyalbilir. 

Sayın Uzuner, teknik personelin bu tasarı
nın kapsamı dışına çıkması fikrini müdafaa et
ti ve «bununla ilgili olarak da bir önerge ver
diğini» beyan buyurdu. 

Muhterem milletvekilleri; 
10195 sayılı Kararnameye taibi yevmiyeli 

teknik personel, kanunun kapsamı içinde mi 
yoksa dışında mı olmalı, bunun münakaşasını 
yapmaya lüzum yoktur benim kanaatimce, 

Şimdi ben soruyorum; Karayolları mühen
disleri, Bayındırlık Bakanlığı mühendisleri, asli 
bir görevde değiller midir, geçici bir görev mi 
ifa ediyorlar? Bu görevler şüphesiz sürekli ve 
aslidir. 

Bir arkadaşım da, «harita mühendisinin, kır
da, bayırda iş gördüğünü» ifade ederek, «bunun 
geçici bir hizmet olduğunu» söyledi. ı 

Muhterem milletvekilleri; bir hizmet, geçici 
midir, sürekli midir, süreksiz midir bunun kıs
tası ; büro da mı iş görüyor, şantiyede mi iş gö
rüyor şeklinde mütalâa edilemez, bu değil ki, 
bunun kıstası... O hizmet, Devlet için devamlı
lık arz ediyor mu etmiyor mu meselesidir. 

— 888 
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Arkadaşım, «Bunların, bu kanunun kapsamı 
içine alınmaları Anayasaya uygun değildir» 
dedi. 

Zannediyorum ki, asıl kanunun kapsamı dı
şında bırakılmaları Anayasaya uygun düşmez. 
Bu görevlerin, Enerji Bakanlığında, Bayındır
lık Bakanlığında, Karayollarında, Ziraat Vekâ
letinde ve Ziraat Vekâletinin teşkilâtında iş gö
ren ziraat yüksek mühendislerinin, inşaat mü
hendislerinin, maden mühendislerinin görevleri
nin devamlı ve sürekli olmadığı ve Devlet için 
asli görev olmadığı iddia edilemez, öyle olunca 
bunlar, Anayasanın 117 nci maddesine göre me
murdur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kamu hizmeti gören memurların tamamının 

memur addedilip bu kanunun prensiplerine bağ
lı olarak iş görmelerini temin ve tatbikattaki çe
şitli uygulamaları kaldırmak ve tatbikattaki ka
rışıklıkları önlemek, asıl yapmak istediğimiz 
şey bu. 

Yevmiyeli teknik personeli dışarıya çıkardı
ğınız zaman, Devletin önemli bir fonksiyonunu 
ifa eden Devlet meımurlannı bunun kapsamı dı
şında bırakmış olursunuz. 

Bir de Sayın Uzuner, «Sayın Bakanı dinle
dikten sonra büsbütün müphemiyet içinde kal
dım.» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettim. Eğer şu 
imkânlara sahibolursak; şurada şurada çalışa
cak mühendislere verilecek olan iş güçlüğü zam
mı şu kadardır, tedarik zammı şu kadardır, iş 
riski zammı ve mahrumiyet zamları şu kadardır 
diye kanunda bunu tadadetmek, göstermek 
mümkün olsa o zaman mesele kalmıyor, ama bu
nu göstermek mümkün değil. Biz diyoruz ki, 
Maliye Bakanınız olarak Hükümet adına diyo
rum ki, bu yan ödemeleri tedbit ettiğimiz zaman, 
şimdi bu kendilerine verilen bu yan ödemeler
den çok daha fazla yan ödeme yapılacaktır ve 
maaşlariyle birlikte mütalâa edildiği zaman du
rumları çok iyi olacaktır diyorum, niye itimat 
buyur muyorsunuz? Eğer, tatbikat aksi şekilde 
cereyan ederse o zaman muaheze edersiniz. 

Belediyelerin, Özel idarelerin kanunun kap
samı içinde olmasına dair önergeler hakkında 
mütalâamız şudur : Burada beyanda bulunan 
arkadaşlarımız sanki belediyeler ve Özel idare
ler tamamiyle bu kanunun kapsamı dışında bı-



M. Meclisi B : 115 29 . 6 . 1970 O : 2 

rakılmış gübi beyanda bulunmuşlardır. Evvelâ 
şunu açıklığa kavuşturmak lâzımgelir : Maaş 
ve ücret bakımımdan belediyeler ve özel idare
ler bu kanunun kapsamı içindedir. Ancak, maaş 
ve ücretten gayri hükümler bakımından bu ka
nunun dışındadır. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sosyal 
(haklar yönünden... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Şinasi özdenoğlu arkadaşımız ye
rinden «sosyal haklar» dedi. 

Muhterem milletvekilleri) sosyal haklar ba
kımından Devlet memurları da 1 . 3 . 1971 e 
kadar bu kanunun getirdiği sosyal haklardan 
istifade edecek değinlerdir. Bizim düşüncemiz 
şu : 1 . 3 . 1971 tarihine kadar personel ka
nunları çıkması lâzımgelen belediyelerin, özel 
idarelerin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
personel kanunları Meclislere sunullup, çıkmalı
dır ve çıkacağını ümidediyoruz. Binaenaleyh, 
Devlet memuruna da tatbik edilmiyor ki, 
1 . 3 . 1971 tarihine kadar. Sosyal haklan Dev
let memurlarına tatbik ediyorsunuz da, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurlarına tatbik etmi
yorsunuz, belediye memurlarına tatbik etmi
yorsunuz, diye sual karşısında kalalım. Burada 
üzerinde durulacak nokta bu teşekküllerin per
sonel kanunlarının da biran önce Meclislere 
sevk edilmesi ve çıkarılmasını temindir. Muhte
rem arkadaşlarımız böyle bir temennide bulunu
yorlarsa buna yürekten iştirak ediyoruz. 

Ayrıca, bir hususu daha arz etmek istiyo
rum. Birinci Beş Yıllık Plân devrinde o zaman
ki Cumhuriyet Hükümeti, Bakanlar Kurulu bir 
karar almış; belediyeler, özel idareler ve İktisa
di Devlet Teşekküllerinin personel kanunları 
ayn çıkacaktır, demiş, bunu kararlaştırmış. Bu 
sebepledir ki, 657 sayılı Kanun bu teşekkülleri 
kapsamına almamıştır. Bunun adı Devlet Me
murları Kanunu olmuştur, bu sebeple olmuştur. 
Şu halde o zamanki Bakanlar Kurulu kararına 
uygun olarak 657 sayılı Kanun çıkmıştır. Biz de 
657 sayılı Kanunun kapsamında hangi idareler 
varsa onlara göre bu değişiklikleri yaptık. Bi
zim ilâve olarak yaptığımız şey; kendi personel 
kanunları çıkıncaya kadar maaş ve ücret bakı
mından istifade etsinler, mağdur olmasınlar fik
rinden hareket etmiş olmaktır. 

j Ayrıca, o tarihteki Bakanlar Kurulu kararı
nın doğru bir espriye de dayandığını, doğru bir 
düşünceye de dayandığını zannediyoruz. Çünkü, 
bu idareler bir gelişme içerisindedirler. Takdir 
buyurursunuz ki, Devlet memurlarından ayrı, 
Devlet dairesinden ayrı özelliği olan idareler
dir; kendi özelliklerine göre personel kanunları 
çıkmalıdır. Bu fikirde ağırlık vardır. 

Muhterem arkadaşlar, burada müdafaa edi-
\. lecek doğru fikir benim kanaatimce şudur : Bi-
; ran önce belediyelerin, özel idarelerin, İktisadi 

Devlet Teşekküllerinin personel kanunu getiri
niz, derseniz, bu doğrudur. 

Bir de Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
meselesi var. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu Asmme 
İdaresi; sözlerimin başında arz ettiğim kapsam 
dışındakiler eğer kapsam içine girmeyi uygun 
buluyorlarsa girmek istiyorlar, kapsamı dışın
da kalmak istiyenler kendilerinin dışında kal
masını uygun buluyorlarsa dışında kalmak isti
yorlar düşüncesinin tipik bir misalidir. 

Şimdi, bakınız elimde bir yazılı mütalâa 
var, ondan okuyorum : «Genel bütçeye tabi ol
ması ve kadrolarının kuruluş kanununda göste
rilmiş bulunması 3656 sayılı Kanuna tabi bir 
kuruluş olduğunu göstermektedir. Bu balam
dan tasarının kapsam maddesi içinde mütalâa 
edilmesi greekir ve ayrıca tasarıya bu yolda bir 

i hüküm ilâvesine lüzum yoktur. Çünkü, Devlet 
Şûrası bu idarenin 3656 sayılı Kanunun kapsa
mında olduğuna karar vermiştir.» 

Sebebi nedir, biliyor musunuz? Bu Orta -
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü; «Biz yüzde 10, 
yüzde 15 avanstan istifade edemiyoruz, halbuki 
biz memuruz, 3656 sayılı Kanun kapsamına gi
ren bir idareyiz, binaenaleyh, bu avanstan isti
fade etmemiz lâzımgelir.» demiş ve Şûrayı Dev
lete müracaat etmiş. Devlet Şûrası da; «evet, bu 
idare 3656 sayılı Kanunun kapsamı dâhilinde 
'bir idaredir ve binaenaleyh, avanstan istifade 
etmeleri gerekir» demiş. 

Avanstan istifade etmeniz lâamgeldiği za
man Devlet memurusunuz, tam Devlet memur
ları statüsüne tâbisiniz, 3656 sayılı Kanuna ta-
hisiniz, Personel Kanunu mevzuubahsolduğu za
man, hayır Devlet memuru değilsiniz, üniversi
te statüsüne tabi olmanız gerekir... Bu olmaz, 

I arkadaşlar. 
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Kaldı ki, bu Enstitü kamu personelinin eği
timi ile iştigal etmektedir. Kamu personelinin 
eğitimi ile iştigal ettiğine göre, kamu idaresiyle 
yakın bir ilişkisi olması lâzımgelir. Burada bu
lunan muhterem profesörler isterlerse yine bu
rada kalabilirler ve buradaki vazifelerine de
vam edebilirler. Ek görev olarak ifa ettikleri 
bu vazifeleri ifa etmek istemiyorlarsa bu vazife
leri asli görev olarak ifa edecekler bulunur. 

Madde ile ilgili mütalâaları arz etmiş bulu
nuyorum... 

BAŞKAN1 — Sayın Bakan, bir ricam olacak 
Sayın Hüseyin Balan, Başkanlığa bir yazı gön
dermiş; «Sayın Bakandan şu küçük sualin ce
vabını rica ediyorum» der. Lütfediniz, lütfen. 

«4/10195 sayılı Kararname neden çıkarıldı, 
bu kararnameyi doğuran sebepler ortadan kalk
mış mıdır» diyor. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan, arzı cevabideyim. 

Sayın Balan arkadaşımız bu suali sormuş ol
makla zannediyorum şunu anlatmak istiyor : 
10195 sayılı Kararnamenin çıkarılmasını icabet-
tiren ve yevmiyeli teknik personel statüsünü ih
das eden Kararname yevmiyeli teknik personele 
bir avantaj sağlıyor. Sebebi de, avantaj da sağ
laması lâzımdır ve yevmiyeli teknik personelin 
hizmetleri kalkınma halimde olan bir memleket
te büyüktür, binaenaleyh, bunlara özel bir statü 
sağlanması ve malî durumlarının iyileştirilmesi 
lâzımgelir ki, Devletin hizmetlerinde istihdam 

20 . 6 . 1970 O : 2 

edilebilsinler. Bu kararname bunun için çıkar
tılmıştır, demek ister arkadaşımız. 

Evet, doğru, bunun için çıkartılmıştır. Aynı 
ihtiyaç şimdi de vardır, ama bu getirdiğimiz 
hükümler 10195 sayılı Kararnamenin temin et
tiği imkânlardan çok daha fazlasını teknik per
sonele temin ediyor da onun için. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, son 
söz milletvekilinindir, hükmüne göre sırada 
öoşkun Karagözoğlu var, sıra onundur. Onu ta
kiben yeterlik önergesi okunup, oya sunulacak, 
yeterlik önergesi kabul edilmezse Sayın Mev-
lût Yılmaz arkadaşımız sırada vardır, yeterlik 
önergesi kabul edilirse bu madde üzerinde mü
zakere kâfi görülmüş olacaktır. 

Vakit gecikmiş bulunmaktadır, maddeyi bi* 
tirmek için çok kısa bir müddete ihtiyaç olsay
dı devam edecektim, fakat anlıyorum ki, her 
önerge sahibi önergesini izah edecek. Bu sebep
le müzakereyi kesiyorum. 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının - S. Sayısı 
202 de kayıtlı - yapılan açık oylamasına 237 
milletvekili katılmış, 136 kabul, 97 ret, 4 çekin. 
ser oy çıkmıştır. Tasan Meclisimizce bu şekliy* 
le kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Alınmış olan devamlı çalışma kararı muva
cehesinde 30 Haziran 1970 Salı günü saat 10,00 
da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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Emlâk Vergisi kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 97 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 211 

Açık üyelikler : 2 

ADANA 
MeÜh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mellımet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günigör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Filkret Turhanıgil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Eridam 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 

[Kabul 
BÎLEClK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BOLU 

Halil İbralhim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet (Vbey 

BURSA 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesult HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENlZLt 
Mehjmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrîoğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım. 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Naoi Gaciroğlu 

edenler] 
Fethullalh Tagkesenli-
oğlu. 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isan(et Angı 
Orhaa Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah îzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
ismail Halkkı Tekinel 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 

Orhan Demir Sorguç 
KARS 

ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEIIİB 
Esat Kıratlıoğlu 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmili Kırukoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüıseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziyıa Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

BİLECEK 
Mehmet Ergül 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlü 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
îsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yetnipmar 

[Reddedenler] 
İhsan Tomjbug 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aralan 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 

EDİRNE 
CevaA Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Sanuet Güldoğan 
Hayrettin Hanağaaı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
1. Kayhan Naipoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 

Haydar özdemir 
Reşit ÜJlker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanıettlin Asutay 
Cıoşktm Karagözoğlu 
Ke/mal önder 
Ali NaıiH Erdem 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Koma'l Kayıa 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan ©aran 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Orhan Okay 
Farulk Sükan 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 

URFA 
Mdhımjet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan DemgrJz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanmdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
ibrahim öztürk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Allbayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
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TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

AFYON KARAHÎSAR 
HaımJdi Hamaımcıoğlu 

ADANA 
Oev<detf Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza G ü M 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Ali OaviU Orail 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AbdüLkerirm Bayazıt 
Kasım Küîrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orihan Birgit 
Sinan Boısna 
Musa Kâzım öoşkun 
Emin Palksüt 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcam 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 

Ahmet Semer 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Adil Turan 

[Çekinserler] 
KIRKLARELİ 

FeyzuTlah Çarıikçı 
KONYA 

Vefa Tanır 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altıriba§ 
öihat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Melhmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğtlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Barkta Kümtay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Aralan Topçub&gı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Îlhami Ertem (B.) 
Veli Gülkan 
Mustafa Haırmancıoğtu; 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B,.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilıgin (B.) 
Rasim 'Cinisli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğiu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi öztüfk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir (1. Ü.) 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 

ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 

Ahmet Güner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Îlhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
(D 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Nalkd Üner 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şifcnasd Oömıa 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aiküzüm 
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KASTAMONU 
Mettımet Seydilbeyoğlu 
Kasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneg 

KOCAELİ 
Oevûit Âdemoğlu 
Vehlbi Engiz 

KONYA 
Necmettin Erfbatoan 
Mustafa Kufbilay Imer 
ihsan Kabadayı 
iSadi Koçaş 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öatuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıfodk 
ilhan Ersoy (I.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kadar 

MALATYA 
ismet inönü 

Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşat 
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Millet Meclisi 

115 NCÎ B: 

29 . 6 . 1970 

ıSaat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X 1. — Emlâk Verdisi! kanunu tasarısı we 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) 
(Dağıtana tarihi : 25 . 6 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

Pazartesi 

10,00 

I V 

İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . 1 — 657 ısayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 ar
kadaşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununum bâzı maddelerinin de-
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu rajtoru (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 

I 200) (Dağıltma tarihi : 25 . 6 . 1970) 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 0 0 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı v e Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 57 arkadaşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân 

Komisyonu raporu (1 /331 , 2 /279) 

657 sayılı Devlet memurları Kanununun bası maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısı (1/331) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 5 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1051/3706 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca «17 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı» ve gerek
çesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. _.._ ^ 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu perso

nelinin aylık ve ücretlerine dair 

KANUN TASARISI VE GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 
I - 657 sayılı Devlet memurları Kanununun kaJbuüü ile doğan durum ve değişiklik zorunluluğu: 
14 . 7 . 1965 tarihinde kabul edilen 657 sayılı Devlet memurları Kanunu 23 . 7 . 1905 tarihin

de yayınlıanımış ve bâzı hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş fakat malî hükümleri 
aşağıda açıklıyacağımız sebepler yüzünden günümüze kadar uygulanma imkânı bula/mıamıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kabulünden sonra Ankara Üniversitesi, bu kanunun, 
malî /hükümlerinin üniversite öğreftim üyeleri ile yardımcılarına da uygulanacağını öngören 1 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının Anayasaya aykırı bulunduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine baş
vurmuş ve Anayasa Mahkemesinin 4 . 2 . 1966 gün ve esas No. 1965 - 32, karar No. 1966 - 3 sa
yılı karariyle söz konusu madde hükmü, Anayasalını genel ilkelerine ve 120 nci maddesine aykırı 
bulunarak iptoıl edilmiştir. 

Dönem : 3 
Toplantı : 1 
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Ancak Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında 657 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü 

fı!kpasını iptalle yetinımiyerek kanarın gerekçesinde kanun koyucunun Anayasa ile tahsisen veril
miş olan düzenleme görevini yürütme organına devretmesinin, hem görevi veren Anayasa hük
müne, hem do Anayasanın 5 nci maddesindeki yasama yetkisinin devroilunamıyacağına ilişkin ku
ralına aykırı düşeceği görüşünü savunmuştur. 

Bu durum memurların nitelikleri, latanmaları, ödev ve yetkileri, halkları ve yükümleri, aylık 
ve ödenekleri ve diğer özlük işleri ile ilgili hükümlerinin sınıf ıtüzıüıklerinde yer almasının, bu hu
susların kanunla düzenlenonesini emreden Anayasanın 117 nci maddesine 'aykırı olacağı görüşünü 
ortaya koymuştur. 

Bu durum (karşısında; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kabulünden bu yana ortaya çıkan yeni durum

lar değerlendirilmek suretiyle gerekli görülen değişiklikleri yapmak, 
b)1 Personel .reformu kavramını günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarına göre yeniden ele 

almak, 
ıc) Gerek 657 sayılı Kanun kapsamı içindeki gerekse kapsamı dışında kalan kamu personelinin 

ücret sistemleri arasında paralellik sağlamak ve en önemlisi ücret denkliğini kurmak, 
Amaçlariyle konu ıgeniış bir çerçeve içinde ve tekrar incelenerek bu değişiklik tasarısı hazır

lanmıştır. 
II - Personel reformu ve sınıflaaııdırma kavramının yeniden ele alınışı ve tasarı ile getirilen sistem 

Türk kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesini amaç edinmiş köklü reformlara girişmek, bu ara
da malî sistemde günün ekonomik ve sosyal koşullarına uygun değişiklikleri en kısa zamanda ger
çekleştirerek idareyi daha modern çalışma usulleri içinde daha etken bir şekilde işler hale getir
mek kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Bu genel çerçeve içinde personel reformu, kamu yönetiminde yeniden düzenlemeler ve iyileştir
meler dizisinin başlangıcı, belki de temeli olacaktır. Diğer reform düşüncellerinin başarı şansı bir 
ölçüde personel reformunun gerçekleştirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Personel reformunun amacı kamu kesiminde iş ile insan arasındaki ilişkiyi yeniden düzenle
mek ve kamu görevlilerinin verimliliğini artırmak suretiyle yeni reform girişimlerine daha el
verişli bir ortam hazırlamaktır. Bu nedenledir ki, personel reformu daha verimli ve daha etken 
bir kamu düzenini kurmak için yapılacak çalışmaların önemli bir parçası olarak düşünülmekte
dir. Personel reformunun gerçekleştirilmesi ile kamu yönetiminde sağlanacak etkenlik yeni re
form çalışmalarına hız verecektir. 

Personel reformu konusunda yapılan çalışmaların uzun süre başarılı sonuçlara ulaşamaması 
dolayısiyle bir yandan 657 sayılı Kanunun kabulünden sonra doğan yeni durumlar nedeniyle ge
rekli değişiklikler yapılırken bir yandan da personel reformu kavramı bu yeni görüş açısından 
ele alınmış ve yapılacak reformlar dizisinin bir başlangıcını teşkil etmek üzere anailkeler aşağı
daki şekilde tesbit edilmiştir : 

1. Personel reformu kavramı : 

Personel reformunun amacı kamu kesiminde iş ile insan arasındaki ilişkiyi yeniden düzenle
mek ve kamu yönetiminin etkenliğini ve verimliliğini artıracak personel rejimini kurmaktır. Bu 
görüşten hareketle «personel reformu» nun «genel bütçe reformu» ve «idari reform» çalışmaları 
ile birlikte düşünülmesi zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Türk kamu yönetimi süratle değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal yapıya paralel bir geliş
me gösterememektedir. Az gelişmişlikten kurtulup gelişmiş bir ülke olma dönemecinde bulunan 
yurdumuzda kamu yönetimi de kendisini devamlı surette yenilemek ve değişmelere ayak uydur
mak zorundadır. 

Hazırlık çalışmaları bitirilmiş bulunan program bütçe sisteminin uygulanmasına başlanmasiy-
le personel idaresi ve personel giderlerinin bütçe sistemi içindeki yeri, idarenin daha verimli bir 
düzeye sokulması, hizmetle maliyet arasında rasyonel bir ilişkinin kurulması gibi kamu idaresi-
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nin en önemli sorunları aktüel bir biçimde karşımıza çıkacaktır. Bunlar halka daha etken ve da
ha ucuz kamu hizmetinin sunulabilmesi için yapılması gereken idari reformun da ayrılmaz parçası 
olacaktır. Bu çalışmalarda bütçe tekniklerinden faydalanılması zorunluluğu açıktır. 

Personel reformu çalışmaları bir yandan çalışan personelin emeklilikte tabi olacağı hükümleri 
diğer yandan halen emeklilik rejimine tabi büyük kütleyi, bir diğer deyimle, personel sistemi ile 
emeklilik sistemi arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurmak zorundadır. Değişen katsayı siste
minin getirdiği hareketli ücret rejiminin emeklilik rejimini de etkilemesi tabiî bir zorunluluktur. 
Daha önce çıkarılmış bulunan ve 1 . 3 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1101 sayılı Kanun bu 
ilişkiyi kurmayı başarmıştır. Getirilen hükümlerle kamu hizmetlerine ait kadrolarda tıkamklılıkla-
nn büyük ölçüde önlenmesi ve yan faydaların kaldırılması ile emekliliği engelliyen faktörlerin 
bertarafı amaç edinilmiştir. Dolayısiyle ekonomik bakımdan süratle gelişme halinde olan Türkiye 
için uygun bir model düşünülürken personel rejimi, idari reform, bütçe reformu ve emeklilik reji
mi organik bir bütün olarak ve geniş bir çerçeve içinde ele alınmıştır. 

2. Personel reformunun devamlılığı : 
Reform anlayışında en önemli nokta personel reformunun zaman içinde geliştirilmesi gereken 

bir çalışma olduğunu kabul ve buna göre hareket etmektir. Başlangıçta bir model tesbit edilerek 
mevcut sistemi bu modele uydurmaya çalışmak başarısızlığa yol açacaktır. Personel kanunu ile 
statik bir düzen getirilmesi düşünülemez. Bu sebeple hareketli bir gelişme halinde olan Türkiye 
için en uygun personel rejimi gelişmeye müsait bir model olmak zorundadır. Nitekim yukarda 
belirttiğimiz gibi Türkiye'de devamlı olarak değişen şartlara paralel bir şekilde kamu idaresinin 
gelişmeye tâbi olacağı şüphesizdir. lAynı düşünceyi bütçe sistemi ve teknikleri ile tüm malî sistem 
için de söylemek mümkündür. Kamu idaresi ve bütçe sistemi ile personel rejimi arasındaki orga
nik ilişki dikkate alınırsa devamlı olarak geliştirilmek zorunda bulunan kamu idaresi ile bütçe 
sisteminin bu özelliklerini dikkate almıyan statik bir personel rejiminin Türkiye'nin şartlarına 
uygun düşmiyeceği açıktır. Bu bakımdan tasarının hazırlanışında kabul edilen model anahatları 
ile iyi bir personel rejiminin esaslarını getirmekte ve bünyesinde sosyal ve ekonomik şartlara göre 
geliştirilmeye müsait bütün unsurları ihtiva etmektedir. 

3. Personel reformu ve sınıflandırma : 
Aynı dinamizm faktörü sınıflandırma kavramının ele alınmasında da göz önünde tutulmuş 

ve kamu yönetimine esneklik ve hareketlilik getirecek, onu dar kalıplar içine sokmıyacak bir sınıf
landırma sistemi düşünülmüştür. Sınıflandırmanın belli bir andaki duruma göre statik bir şekil
de yapılmasının gelişen ülkeler için uygun yol olmadığı görüşünden hareketle geniş bir sınıflan
dırma kavramı kabul edilmiş ve zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre sınıfları geliştirmek 
fikri tasarıya hâkim olmuştur. 

Türkiye'de 1950 yılından bu yana girişilen reform denemelerinde konu her seferinde sınıf
landırma açısından ele alınmış ancak hazırlanan çeşitli tasarılarda bilimsel bir sistem üzerinde 
uzlaşmaya varılamamış, kavramın değişik şekillerde anlaşılması yüzünden sınıflandırma konusu 
personel reformunu her seferinde bir çıkmaza sürüklemiştir. Yıllar süren tartışmalar sonunda bu
gün bile sınıflandırma konusunda açık bir tanımlamaya erişilemediği gibi sınıflandırmanın en 
önemli husus olup olmadığı konusunda da görüşler aynı paralelde değildir. Bugün uluslarararası 
literatürde iktisaden gelişmekte olan ülkelerde personel rejimlerinin ıslahı için sınıflandırmaya 
ağırlık verilmesinin ideal bir tutum olmıyacağı görüşü dahi savunulabilmektedir. 

Bu durumun değerlendirilmesi sonucu kendi içinde yeni sınıflandırma eylemlerine elverişli, 
kamu kesiminde yatay hareketliliği kısıtlamıyan dinamik bir sınıflandırmaya gidilmesi uygun gö
rülmüş, sistem içinde yeni hizmet grup ve sınıflarının yaratılmasına elverişli bir düzen düşünül
müştür. 

Bu sistem içinde genel ilke olarak anasmıflarm asgaride tutulması fakat hizmet özelliklerine 
göre tali grupların tesisine, imkân vermek üzere sisteme esneklik verilmesi kabul edilmiştir. Bu
na göre : 
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a) Genel kamu hizmetlerini yürüten hizmetliler, 
b) [Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde direkt ilişkileri bulunan hizmetliler, 
c) Halk sağlığı, toplumun eğitim ve öğretimi, moral yapısı ve toplum düzeninin korunması 

ile ilişkili hizmetleri yapanlar, 
Anasınıflar içinde toplanmış ve böyleee aşağıdaki sekiz anahizmet sınıfı teşekkül etmiştir. 
1. Genel idare hizmetleri 
2. (Teknik hizmetler 
3. iSağlık hizmetleri 
4. Öğretim hizmetleri 
5. Din hizmetleri 
6. Emniyet hizmetleri 
7. Yardımcı hizmetler 
8. Avukatlık hizmetleri. 
Ekonomik kalkınma çabalarının ortaya çıkardığı zorunluluklar, bâzı kesimlerde yeter sayıda 

yetenekli eleman bulma güçlükleri, halk sağlığınım ve güvenliğinin en iyi şekilde korunabilmesi, 
kültürel alanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek çabalarında bâzı hizmet gruplarına düşen 
önemli görevler yukarda sayılan anahizmet sınıflarından bâzılarına öncelik tanınmasını ve bu 
sınıfların taban ve tavan göstergelerinin yüksek tutulmasını zorunlu kılmıştır. 

Ancak daha önce de belirtildiği üzere tasarının getirdiği sınıflandırma sistemini bu 8 sınıfla 
kısıtlı, olarak düşünmemek gerekmektedir. Tasarıda yer alan hükümler sınıflandırma müessesesini 
tam bir dinamizm içinde ele almakta ve bu 8 amasmıf içinde kurumların ve mesleklerin özellikle
rine göre tâli sınıflar kurulmasına imkân vermektedir. Şöyle ki : 

a) Tasarı ile düzenlenmesi gerekli görülen kuruluş ve görev yönetmeliklerinde çeşitli hiz
met gruplarının nitelikleri görev ve yetkileri tesbit edilecek ve böylece yeni tâli gruplar yaratıla
bilecektir. 

b) Gene bu yönetmeliklerde tesbit edilen esaslar çerçevesinde kadrolar itibariyle standardi-
zasyon çalışmalarına başlanacak ve böylece kadro sınıflandırmaları da imkân dâhiline girecektir. 

c) Gene tasarı ile kabul edilen bir hükme göre (Madde 32) memurların meslek niteliklerine 
göre gruplandırılmaları mümkün olacak ve bu gruplar Devlet Personel Dairesince hazırlanacak 
«Meslek Gruplandırma Yönetmeliği» nde gösterilecektir. 

d) Bütün bunların dışında bütün sınıflar için söz konusu olmak üzere sınıflar içinde öğrenim 
derecelerine göre bir ayırıma gidilmiş ve her öğrenim derecesinin tavan ve taban göstergeleri ay-

. rı ayrı tesbit edilmiştir. 
ıSmıf ayırımında ayrıca bir yönetici grup kavramına yer verilmek istenmiş ve üst yönetici kad

ronun diğer sınıflardan ayrılarak genel idare hizmetleri sınıfında toplanması öngörülmüş, çağdaş 
anlamiyle yönetici tipi tasarıya sokulmak istenmiştir. 

Sonuç olarak sınıflandırma konusu tasarıda dinamik bir unsur olarak kabul edilmiş ve perso
nel rejiminin ihtiyaç duyacağı hareketliliğe elverişli bir sistem getirilmiştir. 

I I I - Tasarının sınıflandırma, dışında getirdiği anailkeler ve yenilikler 

Tasarı gerek 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe konulamıyan hükümlerini 
işler hale getirmek gerekse yeni hükümler koymak suretiyle personel rejimine pek çok ilerici ye
nilikler getirmekte ve sistemin özünü teşkil eden İm yenilikler ve anıailkeler şu şekilde özetlene
bilir : 

1. Devlet hizmeti gördürülen kişilerin hukukî ve malî statülerinin birleştirilmesi ve tek is
tihdam şekli : 

Modern bir personel rejiminin vazgeçilmez özelliği kamu hizmeti gördürülen kimselerin hu
kukî statülerinin tam. bir kesinlik ve açıklık içinde belirlenmiş olması ve Devlet memuru tanımı-
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na giren kişilerin hukukî durumunun yeknesak bir istihdam politikası içinde tâyin edilmiş bu
lunmasıdır. Nitekim Anayasamızın 117 nci maddesi, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, ge
nel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 
ve sürekli görevlerin memur eliyle görüleceği youlndaki emredici hükmü koymuş ve memurun ka
mu idaresindeki yerini ve görevini açıklıkla tesbit ettikten başka 'memurların nitelikleri, atan
maları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin ka
nunla düzenleneceğini Öngörmüştür. 

Bugün yürürlükte bulunan sistemde Devlet hizmeti gören kişilerin hukukî statüsü bir arada 
düşünülmesi mümkün olmıyan çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olup tam bir dağınıklık içinde gö
rünmektedir. Halen Devlet hizmetleri aşağıdaki statülerde çalışan memur ve hizmetlilerce yürü
tülmektedir. 

a) 3656, 3659 ve 2847 sayılı kanunlara tabi olarak aylıklı barem içi kadrolarda çalışan me
murlar, 

b) 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci madde
lerine tabi barem dışı hizmetliler, 

c) Çeşitli kanunlarla yaratılan ve yukarki (a) fıkrası çerçevesine girmiyen ücretli memur 
statüsünde çalışanlar (Tekel Genel Müdürlüğü memurları), 

d) Bütçelerin (E) cetvelleri tertiplerinden alınan tgeçici kadrolarda çalışanlar, 
e) Bütçelere bağlı (S) cetveline göre alman kadrolarda çalıştırılan din hizmetlileri, 
f) Bütçelere bağlı (N) cetvellerinde gösterilen tertiplerden ücret alan okul pansiyonları hiz

metlileri, 
g) 4/10195 sayılı Yevmiyeli Teknik Personel Kararnamesi hükümleri uyarınca çalıştırılan 

teknik personel, 
h) Kuruluş kanunlarında gösterilen yetkiye dayanılarak sözleşme ile çalıştırılanlar, 
ı) Dış teknik yardım fonlarından ücret alıp Devlet memuru sayılamıyacağı halde Devlet 

hizmeti gördürülenler. 
Bu dağınık istihdam çeşitleri bir yandan kamu yönetiminin belli bir istihdam politikası izli-

yebilmesi olanağını hemen hemen ortadan kaldırmış, bir yandan da özellikle son zamanlarda me
mur - işçi tanımları üzerinde laçılan tartışmaların açıklığa kavuşamamasma yol açmıştır, iş Kanunu 
yeni bir işçi kavramı yaratmış, buna paralel olanak memur tanımının da açıklığa kavuşturulma
sı zorunlu olmuştur. 

Tasarı ile getirilen sistemde Devlet memurluğu tek bir statü içinde toplanmakta ve Devlet me
muru tanımı geniş kapsamlı bir şekilde verildikten sonra Devlet memuru sayılmıyan fakat özel 
şartlarla Devletin hizmeti gördürülen sözleşmeli personelin ve yevmiyeli personelin tanımları ya
pılmaktadır. 

Bugünkü hukukî statülerin bir sonucu olarak Devlet memurlarını ilgilendiren malî hükümler 
de çeşitli kanunlarda dağınık bir şekilde yer almaktadır. Halen 3656 sayılı Kanunun ek ve de
ğişiklikleri dışında değişik hizmet gruplarının malî statülerini kapsıyan 90 a yakın ayrı aylık, 
ödenek, tazminat kanunu vardır. Bâzı kamu kuruluşlarında malî haklar sadece yönetmeliklerde 
tesbit edilebilmekte ve Devletin genel ücret politikası ile hiç bağdaşnııyan yüksek ücret, yolluk 
ve tazminatlar verilebilmektedir. 

Yeni tasarı, dağınık haldeki bu ücret rejimini toparlamakta personelin malî hükümlerinin 
tek bir kanun metni içinde gösterilmesi amaç edinilmektedir. Böylece tasarı bir taraftan halen 
tatbikatta mevcudolan istihdam şekillerini ve bundan doğan sosyal ve malî haklar farklılıklarını 
kaldırmakta ve yeni esaslara bağlamakta, diğer taraftan da memur statüsünü yeni Anayasamı
zın getirdiği kavramlar yönünden geniş bir revizyona tabi tutmaktadır. 

2. Tek ücret ödenmesi, ücretin aleniliği ve ücretlerde denklik ilkeleri : 
Modern bir personel rejiminde Devletin belli bir ücret politikasının tesbit edilmesi ve bu po

litika çerçevesinde : 
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a) Görevlilere gördürülen hizmetin tek bir ücretle ödüllendirilmesi ve hizmet karşılığı asıl 
ödüllendirmenin bu ücret içinde düşünülmesi, 

b) Tesbit edilen ücretin çeşitli meslek gruplir 'arasında kıyaslamaya imkân verecek şekilde 
kc.Mİn ve açık olması, 

c) Çeşitli ıkamu kuruluşları ve imkân ölçüsünde sözel kesim ile kamu kesimleri arasında üc
ret denkliği ısağlanımaisı, 

ilkelerine uyulması şarttır, 
Yurdumuzda her çeşit statüde memura veya hizmetliye sağlanan yan faydalar asıl ücret ya

nında gün geçtikçe büyüyen bir 'önemi kazanmıştır. İkinci olarak, sağlanan yan faydaların açık 
biı- sistem içinde yer almaması ücretin aleniliği ilkesini zedelemiş, son olarak da gerek çeşitli 
kamusal kuruluşlar 'gerekse özel kesim ile kamu kesimi arasında ücret denkliği ilkesi bozulmuş
tur. 

'Yan 'ödemelerin asıl ücrete kıyasla gün geçtikçe artan bir önem (kazanması aşağıdaki sa
kıncaları doğurmuştur. 

a) Kamu yönetiminde iyi bir ücret politikasının yürütülmesine engel teşkil etmiştir. 
b) Yan menfaatlerin fazlalığı emeklilik rejiminin işleyişini bozmuş, yan ödemeler yüzünden 

memurlar emekli olmama çarelerini arar duruma girmişler ve idare Ibu yüzden dinamizmini kay
betmiştir. 

e) Yan ödemelerin aşırılığı ve gizliliği yönetici kadrolar için açık rekabeti ortadan kaldırmış 
ve yetenekli kadronun iş 'başına (gelmesini engellemiştir. 

d) Yan ödemeler bir yandan memurlar arasında âdil okmyan bir gerçek ücret dağılımına yol 
açmış, öte yandan iş ve çalışma disiplinini bozmuştur, 

c) Yan ödemeler ibâzı memur gruplarının refahını sistemden koparmakta, gün ıgeçtikçe üc
ret rejimine münferit cüzüm yolları getirme eğilimini artırmakta ve bu durum personel rejimi-
nnı normal gelişimine kuvvetli bir engel teşkil etmektedir. 

Yan faydaların en çok görülen örnekleri vekâlet ücreti, ek görev ücreti ve fazla çalışma 
ücretidir. Aslında ek bir Ikamu görevinin yapılması zorunlu tokluğu hallerde hizmetin bir karşüığı 
olarak ödenmesi gereken ibu ödemeler asıl anlamlarını tamamiyle yitirmiş ve ek ıbir hizmet görül
sün veya ıgörülımesin, fazla süre çalışılsın veya çalışılmasın aylık ücretin değişmez bir tamamlayı
cısı olarak düşünülmeye (başlanmıştır. 

'Bunun gibi, özel hallerde ödenımesi gereken ve görülen işin niteliğinden doğan ibâzı tazminat-
k r , yolluklar ücret sisteminin bozukluğunu hafifietici araçlar olarak kullanılmıştır. 

Tasarıda memurun çalışma saatlerinin tamamının bir tek ücret karşılığı olarak kadro görevine 
hasredilmesi, görülen hizmet karşılığında tek bir ücret ödenmesi çok önemli bir ilke olarak benim
senmiştir. Bu amaçla ek görev ücreti tamamen kaldırılmakta, vekâlet ücreti, fazla çalışma ücreti ve 
benzeri ek ödemeler son derece kısıtlanmaktadır. 

Yan faydalar arasında sayılan vekâlet ücreti tasarı ile yeni esaslara bağlanmaktadır. Memur 
yokluğu veya memurun her hangi *bir nedenle görevden ayrı kalması hallerinde her hangi bir kad
roya ait görevin bir 'başka memur tarafından vekâleten görülmesi ve bu ek görev karşılığı ken
disine ayrı bir ücret ödenmesi eski rejimimizin belirli özelliklerinden biridir. Bu uygulama so
nucu hem bir kısım memurların çoğu zaman gereksiz ücret edinmelerine yol açılmış hem de belirli 
kişilere vekâlet görevleri bulabilmek için kadrolar ihdası yoluna gidilerek kadro pramitlerinin bo
zulmasına ve kadro şişkinliklerine meydan verilmiştir. 

Bir kişinin kendi görevini lâyıkiyle yaparken bir başka göreve vakit bulamıyacağı, eğer vakti 
varsa bunun asıl ücretine esas olan görevinin iyi belirlenmemiş ve tüm çalışma saatleri ile paralel 
al mı yan bir halde bulunmasından ileri geleceği aşikârdır. Bu sebeple vekâletin ancak görevleri 
mesai saatini doldurmıyan ve boş vakti kalan memurlara gördürülebileceği düşüncesiyle hareket 
edilmiş ve kanunun değiştirilen 86 ncı maddesinde bir görevin Devlet memurları eliyle vekâleten 
yürütülmesi gerekli görülen hallerde maaşsız vekâlet asıldır hükmü öngörülmüştür. Tasarıda ve-
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kâlet ücreti sadece sayman mutemedi ve veznedar gibi malî sorumluluğu gerektiren görevler için 
kabul edilmiştir. 

Buna paralel olarak sadece hayat ve sağlık için tehlike arz eden görevlerin ifası halinde öden
mesi genel bir ilke olarak benimsenmiş, fazla çalışılan sürelerin ise fazla çalışma ücreti yerine 
istisnai (bâzı haller dışında bu sürelerin ek izinle karşılanmak suretiyle telâfisi yolu seçilmiştir. 
Ancaik sahasında yetişmiş eleman azlığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve dolayı-
siyle fazla çalışma sürelerinin izinle telâfisine imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla çalışma 
ücreti ödenmesi kabul edilmiştir. Bu tutumla belli meslek gruplarının daha dinamik bir istihdam 
düzeyine geçirilmesi ve hizmetlerin belli yerlere tevcih edilebilmesi imkânı sağlanmış olmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak tasarıda kabul edilen bir diğer prensip de ücretlerde denkliğin 'kurula 
maşıdır. Bugün özellikle genel bütçeli kuruluşlarla katma bütçeli kuruluşlar, mahallî idareler, ka
mu iktisadi kuruluşları arasında aynı işe ödenen ücretlerde büyük farklılıklar doğabilmektedir. 
Hattâ aynı kurumda aynı işi yapan kimselere (örneğin, bir doktor veya 'bir mühendise) değişik 
malî statüler uygulanması yüzünden çok farklı ücretler ödenmektedir. Aynı yıl okulu bitiren ve 
belli bir kamu kuruluşunda aynı işi yapan iki mühendisten biri barem içi diğeri yevmiyeli teknik 
personel statüsüne göre çalıştırılmakta ve çok farklı ücretler alabilmektedirler. Kamu personelinin 
malî statülerimi! birleştirilmesi ve 657 sayılı Kanun kapsamına girmiyen kuruluşlarla da malî 
hükümler yönünden bir paralellik sağlanması suretiyle tasarı ücretlerde denklik ilkesinin gerçek
leşmesine yardımcı olmaktadır. 

Üzerinde durulması gereken en önemli husus ise daha önce belirttiğimiz gibi, Devlet memurla
rına ödenen bu paraların ve sağlanan yan faydaların tam bir açıklık içinde olmamasıdır. Tasarı 
kamu personeline yapılacak ödemeleri ve sağlanan yan faydaları açıkça belirtmekte ve Devlet 
memurlarına bu kanunda yer almıyan her hangi bir ücret ödemesi yapılamıyacağmı ve hiçbir 
menfaat sağlanamıyacağmı hükme bağlamaktadır. 

Böylece yan menfaatlerin kaldırılması suretij^le tasarı bir taraftan bütün Devlet memurlarının 
sistemin bütünü ile ilgilenmesini ve bu yolla sistemin gelişmesini engelliyen faktörlerin ortadan 
kalkmasını sağlamakta bir taraftan da bilinçli bir ücret politikasının uygulanabilmesini mümkün 
kılmaktadır. 

3. Değişen katsayı sisteminin uygulanması : 

İyi bir personel rejimünıin en önemli yanlarından biri ücretlerle fiyat ve millî gelir hareketleri 
arasında devamlı bir ilişkiyi sağlayabilmesidir. Fiyat ve millî ıgelir değişmelerini iyi izliyeoniyen 
bir ücret sistemli kısa sürede ihtiyaçlara ayak uyduramaz ve çeşitli zorlamalara 'maruz kalarak 
bütünlüğü bozulur. 

3656 sayılı Kanunda memur aylıklarının tesbitinde hareketlilik ve ekonomik koşulların gerektir
diği değişiklikleri süratle ve (hattâ otomatik bir şekilde yapma usulü öngörülmemiş ve bu durum 
ücretlerin ekonomik bünyeden1 doğan fiyat artışlarına paralel bir artış göstermemesine yol aç
mıştır. Değişen katsayı sisteminin kabul edilmemiş olması zaman zaman ücret zamları yapılması
nı zorunlu kılmış, fakat im ücret artışları fiyat ve millî gelir artışlarına oranla geride kaldığı gibi 
ücret sistemini de (bozan bir uygulamaya yal açmıştır. 

Değişen katsayı sistemi Devlet memurlarının artan fiyatlar karşısında gerçek gelirlerini koru
yabilme ve Ib'imun yanısıra artan (millî gelirden kendilerine düşen payı ala'bilmle olanağını sağlı -
yacaktır. Ücret sisteminde yaratılacak bu hareketlilik ve günün ekonomik koşullarma ayak 
uydurma yönünün emeklilik sistemine de aksetmesi ve değişen ikatsayı sisteminin çalışanların üc
retlerini olduğu kadar emekli aylıklarını da etkiliyebilmesi kaçınnlmaz bir zorunluluktur. Tasarı
nın getirdiği hükümlerin 1101 sayılı Kanunun 'getirdiği hükümlerle birliktie düşünülmesi sayesin
de bu devamlı ilişkiyi sağlamak mümkün olacaktır. , 

4. Personel istihdamında yatay ve dikey hareketlilik »ağlanması : 
Iktisaden az ıgelişmiş ülkelerin' istihdam meselesinde -karşılaştıkları önemli problemden biri, saha-
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sıııcla iyi yetişmiş personelin yeteri kadar meyan dolmam ası, bir diğeri ise mevcut yetişmiş elc-
'îrıanlarra en uygun sahalarda ve tam çalışma halinde 'kullanılamamasıdır. En önemli üretim 
faktörü olan insan gücünün an iyi şekilde kullanılması istihdam politikasında tam bir hareketli
liğin mevcudolması ile mümkün olabilir. Bu hareketlilik aşağıdaki kesimler arasında sağlanma
lıdır : 

a} Kamu kesimindeki çeşitli kuruluşlar arasında işgücü hareketliliği : 
Halen (uygulanmakta olan sistemimizde hâkim olan kariyer esası zamanla kurumlararası işgücü 

hareketliliğini son derece zorlaştırmıştır. Bunun sonucu olarak 'belli hizmetler için yetenekli ele
manlar bulunamazken belli hizmet yerlerinde 'gereğinden; fazla iyi yetişmiş eleman .atıl halde tu
tulabilmekte ve 'böylece kalkınma çabalarında en önemli sorun olan eğitilmiş personelin tam istih
damını sağlama olanağı elden kaçırılmaktadır. B u uygulamanın bir diğer sakıncası da katı ve ku
rumlarla kısıtlı kariyer asasının çiok yönlü yöneticilerin yetişmesine engel teşkil atmesi olmuş
tur. 

Tasarının -getirdiği gteçici süreli görevlendirme müessesesi ile bir yandan yönetici kadroları iş
gal edenlere değişik hizmet yerlerinde görev yaparak çok yönlü ıgörüş ve karar verme yeteneği 
verilmesi imkânı sağlanacak öte yanda belli devrelerde yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç 
duyan fakat kısa devrede bunu sağlama imkânı bulamıyan kurumlarda hizmetlerin aksamadan 
ve plânlanan amaçlara mygun bir şekilde yürütülmesi mümkün olabilecektir. 

Ib) Kamu kesimi ile özel kesim, arasında işgücü hareketliliği : 
Kamu kesimi ile özel kesim arasındaki işgücü hareketliliği 37urdumuzda kesin bir şekilde tek 

yönlü işlemekte özel kesim kamu kesiminin büyük güçlüklerle yetiştirdiği yetenekli elemanları çe
kebilmekte fakat ö'zel kesimde temayüz etmiş elemanlara kamu kesiminde görev vermek mümkün 
olamamaktadır. Tasarı yurt kalkınmasında ve halk sağlığının korunmasında büyük önemi bulunan 
fakat yetişmiş eleman sıkınltısı çekilen sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında özel kesimde çalışı
lan sürelerin belli hir kısmının kamu kesiminde çalışılmış gibi değerlendirilmesi olanağını getir
mekte ve bu sınıflarda özel kesimle kamu kesimi arasında olumlu bir hareketlilik sağlamaktadır. 
Slözü edilen hizmetlerin gerek kamu kesiminde, gerekse özel kesimde ifa edilmesi arasında her 
hangi bir fark olmaması bu şekilde hareket edilmesinin önemli gerekçelerinden birini teşkil et
mektedir. 

c) Kamu kesiminin belli bir kuruluşunun çeşitli üniteleri arasında işgücü hareketliliği : 
Kamu kesiminin belli bir kuruluşunun çeşitli üniteleri arasında işgücü hareketliliği bugünkü 

sistemimizde bir ölçüde mevcudolmakla beraber sosyal ve ekonomik değişmelerin ortaya çıkar
dığı ihtiyaçları karşılıyamamâktadır. Kurumlar arası hareketlilik bir yandan smıflararası geçişin 
kolaylaştırılması, diğer yandan geçici süreli görevlendirme usulünün kabulü ile daha etken hale 
getirilmektedir. 

d) Sınıflar ve kadrolar arası hareketlilik : 
Sınıf içinde hizmetlilerin veya kuruluşlar arasında kadroların hareketliliğini sağlamak da ta

sarının anıaamaçlarından 'biri olmuştur. Tasanda (bir yandan sınıf sayısı çok az tutularak smıflar
arası geçiş zorluğu sorunu (bertaraf edilirken bir yandan da mevcut sınıflararası geçişlerde uğra-
nılması mümkün görülen kayıplar ortadan kaldırılmaktadır. îktisaden gelişen ülkelerde yetişmiş 
personelin kıtlığı probleminin bu suretle hafifletilmesi mümkündür. 

Kamu hikmetlerinin gördürülmesi için ihdası gerekli kadroların devamlı ıbir incelemeye tabi tu
tulması da hareketlilik yönünden önemlidir. Kadro düzeni, ifa edilen hizmetin maliyetinin saptan
masında en önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bulgun ülkemizde uygulanan usul çok eski 
'bir sistemin etkilerini taşımakta ve statik bir kadro düzeninin muhafazasını amaç edinmektedir. 

Bilindiği gibi buigünkü kadrolar 3656 sayılı Kanuna ekli cetvellerle tesbit edilmiş ve aradan 
geçen zaman içinde çeşitli kuruluş ve kadro kanunları ile bu anacetveller sayısız değişikliklere 
uğratılmış olmakla beraber halen ilk şekillerini muhafaza edenler de mevcut bulunmaktadır. 
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Bu uygulama bir yandan Devlet hizmetlerinin gördürülmesi için alınan kadroların bir envan

terinin çıkarılmasını hemen hemen imkânsın hale getirmiş, bir yandan da değişen hizmetlere ayaik 
uyduramıyan katı bir kadro düzeninin kurulmasına yol açmıştır. Bir yanda zaman içinde gelişen 
ve iş hacmi çok artan kuruluşlarda kadro yetersizliği yüzünden hizmetler gerekli bir şekilde ifa 
edilemezken öte yanda fonksiyonunu tamamlamış, göreceği hizmet hemen hemen kalmamış kuru
luşlarda mevcut kadroların gereksiz yere muhafaza edilmesine yol açılmıştır. 

Kanunun tasan ile değiştirilen 33; 34 ve 85 nci maldüeierine göre Devlet •memurlarına gördürü
len hizmetlerin gerektirdiği görevler için teşbit edilen kadrolar her yıl Mitçe ikanunlannida gös
terilecektir. Böyle /bir usulün, kısa zamanda uygulanmasına geçileceği plânllanan «program büt
çe» sistemine ç/ok uygun düşeceği ve bundan sonraki kadro analizlerinin prograun bütçe incele
meleri sırasında idaha uscu ve gerçekçi bir şekilde yapılacağı düşünülmüştür. Bu analizler sonu
cunda yetersiz veya gereğinden faızla >oliduğu anlaşılan kadro sayı'lannda ayarlamalar yapıla
caktır. 'Kadnollarm böyle devamlı 'bir inceleme konusu yapılması, ıbuınJdan 'böyle personel siste -
minide büyük 'bir fonksiyon yapacak olan kadro standardizasyonu çalışmalarına ışık tutacaktır. 
Kadro standardizasyonuna gidilmesi, kaldıro unvanları ile kadroların İbarem dereceleri, görevleri, 
«orumlfululk ve yetkileri .arasındaki ilişkilerin kurulknasmı sağlıyacak ve pemsıonel rejiminin za
man içimde geliştirilmesine zemin hazırlıyacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere tasarı kamu 
düzenine (bir reorganiizasyou aracı olarak kuruluş ve görev yönetmeGiklerinm hazırlanması zorun
luluğunu getirmektedir. Bu aımaçla değişik 33 ncü maddede 'her kadronun görev, yettki ve siorumlu-
1 uğunun, görevlerin özellikleni ve bu görevleri yapacak kimselerde arantmam gereken niiteliklerm 
kurumların «kuruluş ve görev yönetime! ikleri»n de gösterilimeei öngörülmüştür. Bu uygulama Türk 
Kamu İdaresinde belirli 'bir düzeylemeyi zorunlu kılacak ve kamu idaresi ideal organizasyonuna 
doğru iyileştirme ealışımalanna itilmiş olacaktır-. 

e) Bir sınıf veya kariyer içimde dikey hareketlilik : 
Bugünkü personel sistemi genelilikle (kıdem es-ısmı kabul ettiğinden 'üst mevkilere gelebil/inek 

için 'bell'lıi sürelerde Devlet hizmetinde çalışmış bulunmak zorunlu .olmaktadır. Bu durum devlet 
hizmeti eninin gerektiğinde daha genç. ve enerjik elem anıl ara gördürülelbilıme, onlara kıdemleri ile 
ilişikli olmaksızın yetki ve ısora'nıluiu'klar verilebilmesi .olanağını ortadan 'kaldırmaktadır. 

Yeni tasarı ile ibelli görevlere daha kısa süre do yükselelbıilllmıe olanağı sağlıyan Mrikülmler getiril
miştir. Buna göre üst derecelerdeki yönetiei kadrolarına en az lıO yü Devlet hizmeti yaplmış olan
lar iLşgal ettikleri derecelere bakılmaksızın atanabilmekte ancak atandıkları 'bu (derecelerde elde 
ettikleri malî imkânlar (başka göreve atanmalarında kazanılmış lıak sayılmamaktadnr. 

5. Memur Yardımlaşma Kurumu kurulması : 

İyi bir personel rejiminin Devlet memurunun sosyal sigorta ihtiyaçlarını ve geleceği ile ilgili 
güvenlik unsurlarını da 'bünyesinde taşıması gerektiği dikkate ailmarak, IbÜtün Devlet memurla
rı için bir yardımlaşma kurumu kurulması, personel reformu kapsamı içinde ve bu reflormun bir 
unsunu oKarak ele lalınlmıştır. Tasarı ile gerek memurlar gerekse yurt ekonomisi için aşağıdaki ya
rarların sağlanacağı düşünülmektedir : 

a) Kurumun kamu personeli yönünden sağlıyacağı yararlar : 
Sosyal sigorta uygulamasının yetersiz olduğu ülkemizde böyle bir kurumun sağlıyacağı ek sos

yal sigorta olanakları memurların geleceklerine güvenle bakmalarında olumlu bir rol oynıyacak-
tır. Kabul etmek gerekir ki, personel rejiminin memur kütlesi yönünden taşıdığı önem sadece 
ücret meselesi olarak ortaya çıkmamakta, emeklilik rejimi ve diğer haklar memurun geleceğini gü
venlik altına alan bir sosyal sigorta niteliği taşımaktadır. Memur Yardımlaşma Kurumu kamu 
personelinin malî teminatına olumlu katkıda bulunacak ve Devlet memuriyetine olan ilgi ve gü
veni artıracaktır. 

b) Kurumun yurt ekonomisi ve ekonomik kalkınma plânında Öngörülen amaçlar yönünden sağ
lıyacağı yararlar : 
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Ülkemizde Özel tasarrufların oranı yatırım amaçlarını gerçekleştirebilecek seviyede olmaktan 

uzaktır, özel tasarrufları artırmak için her türlü çareye başvurmak zorunlu olup bu meyanda ceb
rî tasarruflara gidilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile getirile
cek maaş artışlarının özel kesimde tüketim eğilimini artırması ve toplam talepteki artış nede
niyle fiyat artışlarına yol açması muhtemel bulunduğundan maaş artışlarının bir kısmının kurum 
fonlarına aktarılması millî ekonomi için yararlı bir anestezi - fiskal sağlıyabilecektir. 

Ayrıca Türkiye'de anayatırmı sektörlerini finanse edecek fonlar henüz yeteri kadar mevcut 
değildir. Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumunun kurulması ile Kalkınma Plânının amaçlara 
uygun yatırımlara yöneltilebilecek önemli bir fon sağlanmış olacaktır. Fonun yıllık gelirinin 500 
milyon liranın üstünde olacağı düşünülmektedir. 

Görüldüğü üzere Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu kanaliyle memur kütlesinin mecburi 
tasarrufa zorlanması bir yandan Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında en önemli iki sorun olan 
«Millî gelirde tasarruf payının artırılması» ve «Kaynakların verimli sektörlere yöneltilmesi» he
deflerine büyük ölçüde yardımcı olurken bir yandan da memurlara büyük yararlar sağlıyacaktır. 

IV - Kapsam : 

Personel rejiminin tüm kamu personelini içine alması ve bu arada kamu iktisadi kuruluşları 
görevlilerini de kapsıyacak tek bir ücret ve istihdam politikası içinde düşünülmesi gerekir. 

Tasarının kapsamının tesbitiııde personel reformunun genel felsefesine sadık tek üeret ve is
tihdam politikası izlenmek istenmiş ve görüş Anayasamızın tem öl il'kel'eri içinde formüle edilmeye 
çalışılmıştır. 

Daha önce sözünü ettiğimiz ve kanunun kapsamına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca 
üniversiteleri kapsam maddesi dışında bırakacak değişiklik yapılmakla bera'ber 'genel ve katma 
bütçeli 'kuruluşların yanı sıra tasarıya eklenen geçici maddelerle aşağıda sayacağımız kamusal bi
rimlerle il'gili malî haklar da ele alınmış ve tüm kamu görevlilerinin ücret sistemi bir paralellik 
içinde düzenlenmek amacı 'güdülmüştür. 

Bu hareket tarzı personel reformuna başlanılan yıllarda hâkim olan genel anlayışa da uygun 
olmuştur. Bilindiği üzere Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında personel reformu yapılması zorun
luluğu hissedilmiş ve 8 . 5 . 1963 gün ve 6/1701 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında reform çalış
malarının kapsamı ve takibedileeek usul hakkında genel ilkeler ortaya konulmuştur. 

Sözü edil'en kararda genel ve katma bütçeli kuruluşların yanışım kamu iktisadi kuruluşları ve 
mahallî idareler için de kendilerine özJgü kanunların yapılacağı vo kamu görevlilerinin malî hak
ları arasında bir paralellik sağlanacağı ve bundan sonraki uygulamalarda Devletin belli bir ücret 
politikasına uygun hareket imkânı bulunacağı görüşünden hareket edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun bu kararından günümüze kadar geçen sürede kamu görevlilerinin malî hak
larını 'düzenlemek amacı ile sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 926 sayılı Askerî Per
sonel Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş, ancak söz konusu kanunların esas 
aylığa ilişkin malî hükümleri yürürlüğe girememiştir. 

Bu durum göz önüne alınarak tasarı ile genel ve katma bütçeli dairelerde çalışan personele ait 
hükümlerin yanışıra özel1 kanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki 'kuramlar personeli için 
de Devlet memtuiarmırikine paralel malî hükümler getirilmiştir. 

a) Belediyeler ve il özel idareleri memurları, 
b) Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek 

mensupları, 
c) Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
d)' Kamu iktisadi teşebbüsleri personeli, 
e) Devlet tiyatro, opera ve halesi sanatkârları ile orkestra teknik personeli, 
f) Belediye opera ve tiyatroları mensupları, 
g) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri. 
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Bu suretle bir taraftan 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile Devlet me

murlarının aylıklarında meydana gelecek genci yükselişe paralel olarak bir artış sağlanmış olacak 
ve diğer taraftan da tüm kamu kesiminde ç'alışan personelin tek bir ücret sistemine ve disiplini
ne tabi olması imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

(Kanun Madde 1) 
Madde 1. — Ankara Üniversitesinin, G57 sayılı Devlet Memurları Kanununun, malî hükümleri

nin üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılarına da uygulanacağını öngören 1 nci maddesinin 
3 neü fıkrasının Anayasaya 'aykırı bulunduğu iddiası ile açtığı dâva sonucunda Anayasa Mahke
mesinin 4 . 2 . 1966 gün ve esas No: J965/32, karar No: 1966/3 Karariylo söz konusu madde hük
mü, Anayasanın genel ilkelerine ve 120 nci maddesine aykırı 'bulunarak iptal edildiğinden madde 
bu kararın ışığında yeniden yazılmış ve üniversite öğretim üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun kapsamı dışında bırakılması zorunlu görülmüştür. 

Kanunda hâkim ve savcı sınıfından olanların kapsam dışı bırakılması öngörülmüşken bu defa 
«hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları» şeklinde daha kesin ve açık bir sırala
ma yapılmış ve yargı organında görev alıp da yukarda sayılanlar dışında kalanların 657 sayılı Ka
nuna tabi olacakları belirtilmek istenmiştir. 

Yine Anayasa hükümlerine uygun hareket etmek gerekçesiyle Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları da 657 sayılı Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Buna karşılık Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri bütçelerinden aylık alanlar kanun (kapsamı
na dâhil edilmiştir. Bilindiği gibi 657 sayılı Kanun bu personele uygulanmakta olan hükümleri 
yürürlükten kaldırmış ancak yeni durumları hakkında bir açıklık getirmemiştir. Nitekim söz 
konusu personel 819 sayılı Avans Kanunu hükümlerinden bu medeni e yararlanamamışlardır. Kap
sam maddesi bunları da içine alacak şekilde genişletilmekle bu durum lortadan kaldırılmalk isten
miştir. 

Madde ifadesinden il özel idareleri ve belediyelerin 'zaten kapsam dışı kaldığının anlaşılacağı 
görüşünden hareket edilerek maddenin son fıkrasında yer alan ve il özel idareleri ile belediyele
rin bu kanunun kapsamı dışında kaldığını belirten fıkra hükmü kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 3) 

Madde 2. — Hangi hizmetin Devlet içinde daha değerli olduğu konusunda bilimsel kıstas
lar bulunmaması zarureti nedenijde bu maddenin (A) fıkrasında sınıflandırmada esas alınacak 
ölçüler arasında sayılan «hizmetin Devlet için taşıdığı değer» hükmü kaldırılmış ve ıgörevin Dev
let için taşıdığı 'önemin tesbiti ileride yapılacalk iş ve kadro analizlerine bırakılmıştır. 

(Kanun Madde 4) 
Madde 3. —• Kanunun kapsamına ilişkin 1 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 

maddenin (A) fıkrasında değişiklik yapılmış ve Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri bıütçelerin
den aylık alanlar da Devlet memuru tanımı içine sokulmuşlardır. 

Kanunun sözleşmeli personeli tarif eden (B) fıkrasında, sözleşmeli personel istihdamında özel 
bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işler için «yurtta yapılamıyan» deyimi 
kullanılarak yurt dışı ihtisas aranımış, tasarıda bu deyim kaldırılarak sadece Özel bir meslek bil
gisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işler için sözleşmeli personel istihdam edilebileceğinden 
bahsedilmiş ve yurt dışı ihtisas şartı aranmamıştır. 

Kanunda sözleşmeli personelin istihdamı sadece görev ıkanunlariyle alınacak yetkiye dayandı
rılmış, tasarıda ise kanunlarla verilen yetki yanında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire
sinin olumlu (görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunun kararının mevcudiyeti gerekli görül
müştür. Tasarıya göre Bakanlar Kurulunun kararı olmadıkça sözleşmeli personel istihdamı müm
kün olamıyacaktır. 
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(Kanun Madde 28) 
Madde 4. — Kanunun 28 nei maddesinin 1 nei fıkrasında yer alan «ticaret şirketlerinde 

müdürlük, idare m«clisi üyeliği, murakıplık görevlerini deruhde edemezler» ibaresi kaldırılmış
tır. 

Aynı maddenin 2 nei fıkrası «1 nei fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faa
liyetlerden hangilerinin Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı konusunda «sınıf tüzük
lerine yapılan atfı kaldırmış, yerine kurumların kuruluş ve görev yönetmeliklerine» atıfta bu
lunulmuştur. 

Aynı maddenin 3 ncü fıkrasındaki «eşleri 1 nei fıkrada faaliyet gösteren Devlet memurla
rı bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür» ibaresine «reşi-
dohnıyan veya mahcur olan çocukların da faaliyetlerini bildirme»' yükümlülüğü eklenmiştir. 

(Kanun Madde 82) 
Madde 5. — Tasarıda kanunun 32 nei maddesinin 1 nei fıkrasında yer alan sınıf tanımında 

«müşterek yetişme ve meslek nitelikleri»1 ölçüsü yerine «müşterek genel meslek nitelikleri» ölçü
sü esas alınmış ve müşterek yetişme nitelikleri ölçüsü tanım dışı bırakılmıştır. Müşterek yetiş
me kavramının uygulamada değişik görüşlere yol açması ve zamanla her derecede yapılan öğ
renimin ayrı bir müşterek yetişme niteliği göstereceği görüşünün ortaya çıkması bu şekilde 
hareket edilmesine yol açmış ve sınıflandırma kavramı iyice yerleşinceye kadar uygulanması 
yararlı görülen az sayıda sınıflandırma usulünde müşterek meslek niteliklerinin yeterli ölçü 
olacağı görüşü uygun bulunmuştur. 

Maddeye dklenen 2 nei fıkrada «memurların meslek niteliklerine göre gruplandınlmaları 
Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak Meslek Gruplandırma Yönetmeliği ile yapı
lır» hükmü getirilmiştir. Bu yönetmelik çeşitli meslek ve görevlerin tanımını veren bir sözlük 
niteliğinde olacak ve [reformun gerçekleştirilmesinde büyük rol oynıyacak iş ve kadro analizle
rinin yapılmasında büyük yararlar sağlıyacaktır. 

(Kanun Madde 33) 
Madde 6. — 1. Kanunun 33 ncü maddesinde yer alan «görev yerleri belirtilerek kadro alın

ması usulü» kaldırılmış ve görev yerlerinin tesbi tinde idareye esneklik verilmiştir. 
2. Sözleşmeli teknik personel ile yevmiyeli personelin kadrolarının alınmasına ilişkin hüküm

lere tasarıda yer verilmemiştir. 
3. Tasarının kapsamına giren kuruluşlar teker teker sayılarak bu kuruluşlarda çalışacak 

Devlet memuru kadrolarının her yıl Bütçe kanunlarında gösterileceği belirtilmiş ancak millî güven
liğe ilişkin olup gizli kalması gereken kadrolar bu hükmün dışında tutulmuştur. 

4. Kadroların Devlet kuruluşlarının organizasyonu ile ilişkili olarak tesbitine imkân vermek 
ve her kadro ile tesbit edilen memuriyet statüsünün görevleri, yetki ve sorumlulukları, görevlerin 
özellikleri ve bu görevleri yapacak kimselerde aranması gereken niteliklerin kurumların «Ku
ruluş ve görev yönetmeliklerinde» gösterilmesi şart koşulmuştur. 

Devlet kurumlarına ait kadroların görev ve sorumluluklarının böyle sistematik bir organizas
yon statüsü içinde gösterilmesi bütçe reformu ile amaç. edinilen program bütçe uygulamasına yar
dımcı olmak suretiyle hizmet - personel ilişkisinin daha etken bir şekilde incelenmesine imkân vere
cek ve personel giderlerinde verimliliği artıracaktır. 

5. Kanunun 4 ncü fıkrasındaki «tesbit olunan kadrolara atanan memurlar başka yerde çalış
tırılamazlar» hükmü kaMırılmıştır. 

(Kanun Madde 34) 
Madde 7. — «Kurumların görevlerini başarı ile yapmalarına yetecek kadrolar görev yerleri 

belirtilerek hazırlanır» ibaresi kaldırılmış, yerine «kurumlarca teklif edilen kadrolar» 
ibaresi getirilmek suretiyle kadro ile görev yerleri arasındaki ilişki kaldırılmıştır. 

Kadrolar, kurulların özellikleri de dikkate alınarak hiyerarşik bir pramit içinde düşünülecek
tir. 
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Kadroların tosbit ve tahsisinde uygulanacak temel ilkeler Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesi tarafından birlikte tesbit edilecektir. 

(Kanun Madde 35) 
Madde 8. — Kanunun 35 nei maddesinde (B) ve (C) fıkralarında yer alan sözleşmeli personel 

•«'O yevmiyeli personel ile ilgili hükümler kapsam dışı bırakılmış, «Kadro cetvelleri genel kadro 
kanun 'tasarısı adı «altında düzenlenerek Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunu
lur* ibaresi ve «Genel Kadro Kanununda değişiklik gerektiği hallerde yulkardaki maddelere göre 
işlem yapılır» hükmü tamamen kaldırılmıştır. 

Bunun yerine hazırlanacak kadro cetvellerinde her kurum için gerekli kadroların sınıfı, dere
cesi, unvanı ve adedi gösterilir hükmü getirilmek suretiyle hizmetlerinin gördürülmesi için gerekli 
kadroların tam bir 'envanterinin düzenlenmesi sağlanmıştır. 

(Kanım Madde 36) 
Madde 9. — 1. Tasarıda sınırlandırma sistemi tamamen değiştirilmiştir. 
Kanunda «Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların görüşlerini alarak 

yönetici, icracı, büro sınıfları, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için gereken sınıflar ve müş
terek yetişme yetenekleri olan bilimsel, teknik, meslekî ve diğer sınıfları tesis eder» hükmüyle 
belirtilen sınıflar yerine çok daha dar bir sınıflandırma sistemi kabul edilmiş sınıf sayısı aşağı
daki şekilde 8 ze indirilmiştir. Tasarıda sınıflandırma kavramına hâkim olan felsefe ve kabul edi
len 'anaüıkeler «Genel Gerekçe» kısmında anlatıluiğı için burada tekrar edilmemiştir. Tasarıda ka
bul edilen sınıflar şunlardır : 

1. Genel idare hizmetleri sınıfı 
2. Teknik hizmetler sınıfı 
8. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı 
4. Öğretim hizmetleri sınıfı 
5. Din hizmetleri sınıfı 
6. Emniyet hizmetleri sınıfı 
7. Yardımcı hizmetler sınıfı 
8. Avukatlık hizmetleri sınıfı 
Daha önce yapılan reform denemelerinde çok sayılı sınıflandırma sisteminin Türkiye'de uygu

lan masının mümkün »olmayacağı görülmüş ve başlangıç döneminden daha dar bir sınıflandırmanın 
kavramın anlaşılması ve uygulanabilmesi yönlerinden daha yararlı olacağı (görüşüne varılmıştır. 
Sınıflarda tavan ve tabanlar öğrenim derecelerine 'göre düzenlenmiş ve kamu düzeninde yönetici 
kadroları teşkil eden üst derecelere yüksek öğrenim yapmış (kimselerin gelebilmeleri genel ' ilke 
olarak kabul edilmiştir. 'Ayrıca üst derecelerde kadro şişkinliklerini önlemek ve hiyerarşik bir 
kadro piramiti kurulabilmesini sağlamak amaciyle sınıfların 1, 2, 3, 4. derecelerine yükselebilme 
olanağı belli unvanlara 'atanmış olma şartiyle kurtlanmıştır. Bu duruma göre genel idare hiz-
r.ıalerinde 1, 2, 3, 4 ncü derecelere yükselebilmek için, hangi unvanları taşıyan kadrolara sahibolun-
maısı .gerektiği sayılmış, diğer sınıflarda ise sayı ve görev nitelikleri itibariyle genel idare sınıfı
na paralel üst kadrolar alınabileceği esas kabul edilmiştir. 

Bu madde ile getirilen en önemli yemliklerden bir tanesi de teknik hizmetler ve sağlık hiz
metleri sınıflarında bu kanun kapsamına giren kuraluşlarda geçirilen hizmet sürelerinin derece 
yükselmesinde belli bir ölçüde değerlendirilmesidir. Ekonomik kalkınmamızın ve halk sağlığının 
önemle ihtiyaç duyduğu teknik personel ve sağlık personelinin yeter sayıda yetiştirilememiş ol
ması nedeniyle bu kimselere kamu kesiminde görev verilmesi özellikle, piyasadaki arz 
talep şartlarının dengeyi kamu kesimi aleyhine bozması yüzünden, mümkün .olmamaktadır. Bu 
görüşten hareketle söz konusu personeli daha avantajcı şartlarla Devlet memurluğuna çekebilmek 
i]in bir yandan tavan ve taban dereceleri yüksek tutulurken ıbir yandan da memuriyet dışı hiz
metlerimin değerlendirilmesi suretiyle kamu kesimi için yeteri kadar -eleman sağlama olanağı mey
dana getirilmek istenmiştir. 
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Tasanda yüksek: öğrenimi teşvik 'edici hükümler getirilmiş ve yüksek okul mezunlarının 10 ncu 
dereceden, işe başlı yarak 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilmeleri genel ilke olarak 
kabul edilmiştir, Buna ek olarak memuriyete girmeden (ince yüksek öğrenim üstü uz
manlık öğrenimi görenlere 2 kademe ilerlemesi uygulanacak, tıpta uzmanlık belgesi 
akınlara ve diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara 1 derece yükselmesi uygulanacaktır. Ay
rıca memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimini tamamlıyanlara 1, tıpta uz
manlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara 2 kademe ileri om esi uygulan
ması kabul edilmektedir. 

'((iriş derecesine etki yapan öğrenim süreleri arasında paralellik sağlanabilmek için, lise ve 
dt.ngi okulları bitirdikten sonra yüksek öğrenim sayılmıyau, ımeslelkî öğrenim görenlere ve 4 yıldan 
fazla, yüksek öğrenim yapılması hallerinde de 4 yılı aşan her öğrenim yılı için bir kademe ilerle
mesi uygulanması hükmü 'getirilmiştir. 

(Kanun Madde 37) 
•Madde 10. — Kanunun 27 nei maddesinin «gerektiren hizmetler için tek dereceli sınıflar tesis* 

edileceğine ilişkin fıkrası ve yeni sınıflar ihdas olanağı ortadan kaldırılmıştır. Bu düşünce tarzı 
tasarıya hâkim olan 'sınıflandırma anlayışının bir sonucu olmaktadır. 

(Kanun Madde 40) 
'"Maddi1 11. — 40 ncı maddenin, haslığı '«Sınırlandırmada Yaş» yerine «Memuriyete girişte yaş» 

olarak değiştirilmiş, memuriyete girişte yaş hakkında '«sınıf tüzüklerine yapılan atıflar» -kaldırıl
mıştır. 

Ayrıca (memuriyete ıgirişte en küçük ve en büyiİK yaş hadlerinin sınıf tüzüklerinde belirtilmesi 
hakkındaki hükmü getiren son fıkra kaldırılmıştır. 

'Buna karşılık madde hükmü ile 'memuriyete -gitişte en. küçük yaş 18 olarak tesıbit edilmiş ve 
bu yaşın altında memuriyete girebilmek için gerekli şartlar madde metninde gösterilmiştir. 

(Kanun madde 41) 
'Madde 12. — Kanunun 4!1 nci maddesinde yer alan ve ilkokul mezunlarının, sınıf tüzüğünde 

»belirtilen bâzı hizmetler için alınacağı hükmü yerine «ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı 
takdirde ilkokul mezunlarının da alınacağı» hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca maddede belli görevler için daha yüksek öğrenim dereceleri aranması kaydının «sınıf 
tüzüklerinde gösterileceği» hülkimü yerine «kuruluş ve ıgörev 'yönetmeliklerinde»; gösterileceği 
hükmü yer almıştır. 

Maddeye eklenen fıkrada «yurt dışında veya yurt içinde özel öğretim müesseselerinde öğrenim 
görenlerin hu öğrenimlerinin resmî öğretim müesseselerine denkliğinin teslbiti» hükme bağlanmış 
ve uygulamada karşılaşılan güçlükler ortadan 'kaldırılmak istenmiştir. 

(Kanun madde 42) 
Madde 13. — Madde hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan maddede : 
a) Devlet mtomurlarınin 6 seneyi geçmemek üzere yetişme ve deneme süresi geçireceği, 
b) Bunlardan başarı gösteremiyecekler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hükümler yer al

makta idi. 
(Kanun madde 43) 

Madde 14. — Aylıkların, sınıf tüzüklerinde yer alacak gösterge rakamları ile teslbitine iliş'kin 
(hüküm kaldırılmış, yerine bütün sınıflar itibariyle aylıklara esas teşkil edecek gösterge tablosu
nun bu kanuna ekli 1 No. lu cetvelde gösterilmiş olduğu hükmü getirilmiştir. 

Maddeye ek olarak getirilen fıkralara göre : 
a) 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 neü derecelerine dâhil bâzı kad

rolar için, ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıikları önem gö'Z önünde 
ibulundıırulmak suretiyle 1 000 + 50, 1 000 -f 100, 1 000 + 1'50, 1 000 + 200 lülk göstergeler teslbit 
e dil elb il e çektir. Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden aylı'k alacağı Maliye Bakanlığı ile Devlet 
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Personel Dairesinin olumlu görücüne dayanılarak Balkanlar. Kurulunca tâyin edilecek ve her yıl 
ibütçe kanunlarında gösterilecektir. 

Bu hükme göre 1, 2, 3, 4 ncü derecelere cfâhil Ibütün memuriyeitler için bu şekilde üst gösterge
ler teslbiti söz konusu olmadığı gübi bir yıl üst göstergeye alman bir memuriyetin ertesi yıl alınma
ması mümkündür. Bu konuda Bakanlar Kuruluna değişen şartlara göre hareket edebilmesi serbes
tisi sağlamaktadır. 

Bu şekilde üst göstergeler üzerinden aylık alanların asıl kadro ve dereceleri ile ilişkileri devam 
edecek ve derecelerinde kademe ilerlemeci yapmaları mümkün olacaktır. Bu şekilde yapılan öde
meler terfi bakımından müktesep hak sayılmıyacağı gübi memuriyet unvanında bir değişiklik ol
madıkça derece değişmesi de söz 'konusu: Oİmıya*;aktır. örneğin bir kuruluşta 3 ncü derecedeki 
bir genel müdür başyardımeılığı görevini yapan kimse 1 000 + '90 göstergelerinden aylık almak
ta ilken 2 nci dereceye yükselebilmesi ancak bu derecedeki bir göreve atanmasiyle mümkün olabi
lecektir. 

ıb) Bölgesel ekonıomiik şartlar ve hizmetin mahiyeti ve icaplarının gerektirdiği hallerde Bakan
lar Kurulu kararı ile '50 - 70 arasında gösterge teslbit edilebileceği ve hu şekilde konan dereceler 
üzerinden bu kanun hükümleri çerçevesinde kadro almalbileceği hükmü getirilmiştir. Bilindiği 
üzere yurdumuzun çeşitli coğrafi bölgeleri ekonomik yönden büyük farkl&ıklar gösterdiği gibi ay
nı 'bölgede şehir ve kasabalar arasında da ekonomik koşullar farklı olmaktadır. Büyük bir şehir
de ancak asgari bir hayat seviyesi sağlıyabilecek olan tavan ücret küçük yerlerde yüksek bir ha
yat seviyesini sağlıyatbilmektedir. Tasarı küçük Ibelediyeler ve köyler içinde ücret politikasını gö'z 
önüne alarak belli yerler için 50 - 70 arasında göstergeler getirilmesi olanağını zorunlu görmüştür. 

(Kanun madde 44) 
Madde 15. — Devlet memurlarından emekliye ayrılacakların yaşlan 54)34 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple, 037 sayılı Kanunun Devlet memurlarının emeklilik yaşlarını tesbit eden 44 ncü mad

desinin kanundan çıkarılması uygun görülmüştür. 

(Kanun madde 48) 
Madde 16. — Devlet memuru olalbilmek için gerekli özel şartları tesbit eden, 48 nci maddenin 

(B) bendi değiştirilmiş ve öğrenim derecelerini gösteren diplomalar hakkında sınıf tüzüklerine 
yapılan atıf kaldırılarak, hizmete alınmada 36 ncı ve 41 nci maddelerde tâyin edilmiş kurumlar
dan diploma alma şartı getirilmiştir. 

Ayrıca madde metninde, «hizmete alınmada gerekli diğer şartların sınıf tüzüklerinde gösteri
leceği» hükmü yerine «kuruluş ve görev kanun ve yönetmeliklerinde Ibelirtilen diğer şartları haiz 
bulunmak» hükmü getirilmiştir. 

(Kanun madde 49) 
Madde 17. — G57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 49 ucu maddesinin 3 ncü fıkrasındaki 

«Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebilecek görevler sınıf tüzüklerinde gösterilir» hükmü; sı
nıl' tüzükleri kaldırılmış olduğundan, bu tasarıya dayanılarak hazırlanacak bir tüzükte gösteril
mek üzere hüküm getirilmiş ve yarışına sınavına tabi tutulmadan girilebilecek görevlerin yanısıra 
sınıfların da bıı tüzükte gösterilmesi ayrıca hükme bağlanmıştır. 

(Kanun madde 50) 
Madde 18. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesindeki; yarışma sınavları

nın tertiplenmesi ve yürütülmesinin Devlet Personel Dairesinin denetimi ve gözetimi altında; ku-
rumlararası sınıflar için Devlet Personel Dairesinin kuracağı, kurumsal sınıflar için Devlet Per
sonel Dairesinin gözetimi altında kurumları tarafından kurulacak «Sınav kurulları» nca, yapılaca
ğı hükmü; 

a) Yarışma sınavlarının tabi olacağı genel ve özel şartları belirten bir tüzüğün Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanacağı, 
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b) Kurumların, tüzükte belirtilen genel şartları ve kendi hizmet özelliklerini dikkate alarak 
«özel yarışma ve sınav yönetmelikleri» hazırlıyaeakları, 

c) Yarışma sınavlarının bu yönetmeliklere göre, kurumlarda kurulacak kurullarca tertiple
nip yürütüleceği seklinde değiştirilmiş, sınavlara karşı itiraz merciinin Devlet Personel Dairesi 
olduğuna dair son fıkra hükmü kaldırılmıştır. 

(Kanun madde 53) 
Madde 19. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 ncü maddesindeki; «Devlet memurlu

ğuna alınma ve yarışma sınavları hakkındaki hükümlerin uygulanması ile sınav kurullarının ku
ruluşu ve çalışma usulü ve sorumluluğu ve sınavlara karşı yapılacak itirazların tetkiki Devlet Per
sonel Dairesince hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.'» hükmü, Devlet memurluğuna alınma 
ve yarışma sınavları bu tasarı ile yeni esaslara bağlanmış olduğundan, yürürlükten kaldırılmış
tır. 

(Kanun madde 54) 
Madde 20. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 ncü maddesinin son fıkrası: «Her sı

nıfta geçirilecek adaylık süresi sınıfının tüzüğünde belirtilir.» hükmü; bu kanun tasarısı ile sınıf 
tüzükleri kaldırılmış olduğundan, yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanun madde 55) 
Madde 21. — 657 sayılı Kanunda yer alan «Adayların; görev alacakları sınıfların hizmet içi 

eğitim yönetmeliklerine göre yetiştirileceği» hükmü yerine kanunun 214 ncü maddesinde gösteri
len «Hizmet içi eğitim yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirileceği» hükmü 
getirilmiştir. 

(Kanun madde 56) 
Madde 22. — Maddenin başlığı «Adaylık süresi içinde göreve son verilme usulü» yerine 

«Adaylık süresi içinde göreve son verme» şeklinde değiştirilmiş, adayların görevlerine son verme 
sebepleri hakkında sınıf tüzüklerine yapılan âtı t kaldırılarak göreve son verme sehepleıi kanun 
metninde belirtilmiştir. 

Ayın maddenin sonundaki «Görevlerine son verilebilir» ibaresi «ilişkileri kesilir» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

(Kanun madde 57) 
Madde 23. — Kanunun 57 nci maddesinde adaylık süresi sonunda, yapılacak sınavların usulü 

hakkında sınıf tüzüklerine yapılan atıf ve başarısızlık halleri arasında sayılan «Olumlu sicil ala-
mıyanlar» ibaresi kaldırılmıştır. 

(Kanun madde 58) 
Madde '24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sınıf tüzükleri ile ilgili hükümler kal

dırılmış olduğundan kanunun 58 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında sınıf tüzüklerine 
yapılan atıflarda tasarının bu maddesiyle kaldırılmıştır. 

(Kanun madde 60) 
Madde 25. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 60 nci maddesinde, istisnai memurluk

lara atanmada kanun iki halden bahsetmiştir : 
a) Kadronun belirli bir sınıfın derecelerinden birinde bulunması, 
b) Kadronun belirli bir sınıfın derecelerinden birinde bulunmaması. 
Hallerinde hangi personelin istisnai memurluklara atanabileceği maddede sayılmıştır. 
Tasarıda ise, «İstisnai devlet memurluklarına bu kanuna tabi olan veya olmıyan ve kanunun 

48 nci maddesinde yazılı genel şartları taşıyan kişilerden atanmalar yapılabilir» denmek sure
tiyle hükmün kapsamı genişletilmiştir. 

(Kanun madde 61) 
Madde 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 nci maddesinde yer alan 60 nci mad

denin «(A) bendinin 2 nci ve 3 ncü pragraflan ile (B) bendine göre atananlar» ibaresi yerine tasarıda 
genel olarak 60 nci maddeye atıfta bulunulmuştur. 
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Tasarıda maddeye ek bir fıkra getirilmiştir. Bu fıkraya göre kanunun kademe ilerlemesi ve de
rece yükselmesine dair bükümlerinin "uygulanabilmesi için atanılan kadronun derece aylığının ilk 
kademesinin kazanılmış hak olarak iktisabedilmesi öngörülmüştür. 

(Kanun Madde 65) 
Madde 27. — Kanunun 65 nci maddesinde sınıf tüzüğüne yapılan atıf kaldırılmış buna karşı

lık, kademe ilerlemelerinin gelecek bütçe yılı başmda geçerli olmak üzere Ağustos ayı içinde aynı 
tarihte alınıacak toplu onayla yapılacağı hükmü getirilmiştir. 

(Kanun Madde 68) 
Madde 28. — Madde metnine derece yükselmesinde gerekli sürelere ilişkin hükümler eklendi

ğinden 68 nci maddenin başlığı «derece yükselmesinde usul» yerine «derece yükselmesinde süre 
ve usul» şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin (A) bendindeki sınıf tüzüğüne yapılan atıf kaldırılmış ve derece yükselmesinin 
esasları gösterilmiştir. 

Derece yükselmesinde maddenin getirdiği en önemli yenilik her derecede asgari bekleme sü
resinin öğrenim derecelerine göre farklılaştırılmış olmasıdır. Buna göre bir üst dereceye yük
selebilmek için ilkokul mezunlarının 5, ortaokul ve lise ve bunların dengi okullar mezunlarının 
4, yüksek öğrenim görmüş olanların 3 yıl belli bir derecede görev yapmış olmaları zorunlu ol
maktadır. 

Maddeye eklenen bir fıkra ile derece yükselmesinde açılan kadronun tahsis edildiği görev 
için kuruluş ve görev yönetmeliklerinde belirtilen niteliklerin edinilmiş olması zorunluğu geti
rilmiştir. Bu suretle kanunun genel ilkeleri arasında bulunan liyakat esasına göre hareket edil
mesini mümkün kılacak şartların belirli ve kesin bir şekilde tesbiti imkânı yaratılmak istenmiş
tir. 

Gene tasarıya eklenen bir fıkra ile yeterlik ve yarışma sınavlarının genel esaslarının D. P. 
D. ce hazırlanacak bir tüzükle tesbiti öngörülmüştür. 

Maddeye eklenen yeni hükümlerle derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın yönetici kad
rolara atanabilme olanağı getirilmektedir. Bilindiği üzere Türk kamu idaresi statik bir bünye gös
termekte ve derece yükselmesinde belli derecelere yükselebilme kanunla belirtilmiş sürelerin ge
çirilmesine bağlı kalmaktadır. Tasarının genel prensiplerine göre kamu kesiminde görev alan 
bir yüksek okul mezununun 3 ncü derecedeki bir genel müdür yardımcılığı kadrosuna yükselebil
mesi için 24, 2 noi derecedeki bir genel müdürlük kadrosuna yükselebilmesi için 27 sene hizmet et
mesi ve bu arada hiçbir engelle karşılaşmıaksızın her 3 senede bir terfi etmesi gerkmektedir. 

Bu durumun Devlet hizmetlerinin gerektiğinde iyi yetişmiş genç personele gördürülebilmesini 
imkânsız kılacağı açıktır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak üzere belli şartlar içinde daha kısa 
sürede üst derecelere tahsis edilmiş görevlere yükselebilme olanağı sağlanarak en az 10 yıl Dev
let hizmeti yapmış olanların işgal ettikleri derecelere bakılmaksızın üst yönetici kadrolara atana
bilme esası kabul edilmiştir. Bu şekilde atanan kimselerin yeni görevlerinde alacakları aylıklar 
emeklilikte ve başka göreve atanmada kazanılmış hak sayılmıyacaktır. 

Bilindiği üzere buna benzer hükümler 933 sayılı Yetki Kanunu ile kabul edilmiş, ancak söz 
konusu kanun genel ilkeler yönünden Anayasa Mahkemesince iptal edildiği için yürürlüğe gi
rememiştir. 

(Kanun Madde 70) 
Madde 29. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 61 nci maddesinde istisnai 

memurluklarda kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ayrıca hükme bağlanmış olduğundan aynı 
konularda sınıf tüzüklerine atıf yapan 70 nci madde hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 71) 
Madde 30. — Madde «sınıfların gösterge tablolarının eşit dereceleri arasında» sınıf değiştir

me esasını getirmiş, 657 sayılı Kanunun 71 nci maddesinde sınıf değiştirmede aranan nitelikler 
konusunda smıf tüzüklerine atıfta bulunulmasına karşılık, tasarı kuruluş ve görev yönetmelikleri
ne atıfta bulunmuştur. 
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Kanunda yer alan; sınıfların yaş haddi ile ilgili hüküm kaldırılmış ve bunun emeklilik kanun
larını ilgilendiren bir husus olduğu düşünülmüştür. 

Tasarıda -«başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sınıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler 
bu sınıfın bir alt derecesine geçebilirler» denilmek suretiyle smıflararası geçişlerde eşitlik ilke
sinin bozulmamasma dikkat edilmiştir. Buna göre örneğin sağlık hizmetlerinde genel idare hizmet
lerine kıyasla J üst dereceden işe baslıyan bir kimse bir süre sonra genel idare hizmetleri sınıfına 
geçmek isterse bir ıalt dereceye geçebilecek böylece aynı yıl genel idare hizmetleri sınıfında işe 
baslıyan aynı nitelikleri haiz bir kimse ile eşit duruma gelecektir. 

Bu durumda yeni sınıftaki kadroya intibakta eski sınıfının derecesinde elde ettiği kademe iler
lemesi ve işgal ettiği son kademede geçirdiği sürenin dikkate alınacağı hükmü getirilmiştir. 

(Kanun Madde 72) 
Madde ol. — Yer değiştirme suretiyle atanma, değişik, durumlara göre idarenin takdirine 

bırakılması ve uygun göreceği yolda hareket etmesi gereken bir müessese olarak düşünülmüş 
ve bu konuda her kurumun kendi istihdam politikasına uygun usul ve tedbirleri tesbit etmesine 
imkân vermek üzere yer değiştirme suretiyle atanmalarda kanuni kısıtlamalar getiren ve tüzük
lere1 atıf yapan 72 nci madde hükmü tamamen kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 73) 
Madde 32. — 657 «ayılı Devlet Memurları Kanununun 73 ncü maddesindeki «karşılıklı olarak 

yer değiştirme isteğinin kurumun atamaya yetkili amirince uygun bulunması şarttır» hükmü ye
rine, «ıBu isteğin yerine getirilmesi ilgili kurumların atamaya yetkili amirlerince uygun bulun
masına bağlıdır» hükmü getirilmiştir. Böylece her* iki kurumun atamaya yetkili âmirinin de kar
şılıklı mutabakatlarının mevcudolması zorunlu kılınmıştır. 

(Kanun Madde 74) 
Miadde .33. — 657 sayılı Devlet Memurları Kaınununun bu kanuna tabi kurumilar arasında me

murların istekleri1 ile yer değiştirmelerini öngören 74 ncü maddesiyle; bulundukları görevin 
sınıf ve derecesinden yukarı olmamak ve kurumlanın muvafakati alınmıak fantiyle yer de
ğiştirmeleri kabul edilmiş, taşanının' 33' ncü maddesinde ise; «Bu kanuna tâbi kurumlaraan 
birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek istiyenı memurlar bulundukları görevin- dâhil 
olduğu ısınıf içinde kalmak, derecelerinden yukarı olmamak ve kurumlarımın muvafakati alınmak 
şjartrylia bir kadroya atanabilirler ve bu halde atandıkları kadronun aylığını alırlar.» denil
mek suretiyle Devlet memurlarının görevlerinin dâhil olduğu sınıf içinde ve bulundukları de
recelerden yukarı olmamak şartiyle ve kurumlarının muvafakati ile diğer- kurumda bir göreve 
atanacakları kabul edkniştir. 

Tasarının bu maddesine istinaden yapılacak yer değiştirtmede atanılacak kadronun derecesi eski 
kadro derecesinin tartında bulunmakta ise yer değiştiren memura yeni kadrosunda, eski kadro
sunda aldığı kademe aylığına en yakın kademe aylığının verilmesi düşünülmüştür. 

(Kanun madde 77) 
Madde 34. — 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesindeki 
«Adları; Bakamlar Kurulu Kararı ile tesbit olunacak kuruluşlarda» ibaresi yerine tasarıda 

«Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda» ibaresi getirilmiştir. 
2. Maddedeki yabancı memleketierdle kalma süresi için «Bakamlar Kurulu Kararı ile uza

tılabilir» yenine tasarıda «Bakanlar Kurulu Kararı ile en çjok 5 yıl daha uzatılabilir» hükmü 
getirilmiş ve böylece1 söz konusu personelin kadrolarının daha uzun süre boş tutulması yerin
de görülmemiştir. 

3. Maddedeki; «(Görevden ayrılan memurlar m, emeklilik hakkı saldı kalmak üzere kadro
ları ile ilişkileri ke'silir» hükmü yerine tasarıda, «tzin alan memurların kadro ile ilişkileri1 de
vam eder, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler içim 
emeklilik hakları 5434 sayılı Kamunun 31 nci ımaddesi hükmüne uyulmiaik kaydı ile saklı kalır» 
hükmü getirilmiştir. 
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4. Maddede Bu kimselerin göreve döınmıek istemeleri hailinde kademe ilerlemesi ve de
rece yükselmesi konusunda sınıf tüzüğüne atıf yapılmakta ve «açılacak sınav vieya seçmede 
başarı göstermeleri şjartiyle, yükseldikleri derecenin kademelerinde hesabedilir» hükmü yerine ta
sarıda «Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde» bu kanunun sınavlarla iliglili 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle., yabancı memleketlerde veya uluslararası kurluşl&rda ge
çirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı (^ortaokul ve lise 
veya dengi okullar mezunları için her 4, ilkokul mezunları için her 5 yılı) bir derece yük
seltilmesinle esas olacak şekilde değerlendirilir» hükmü .getirilmiştir. 

5. Bâzı derecelerde fiilen çalışma şartı hakkında son fıkrasındaki sınıl' tüzüklerine yapılan 
atıf kaldırılmıştır. 

(Kanun madde 79) 
Madde 35. — 1. «667 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 78 nci maddesinin birinci fıkrasın

da yazılı .olanlar kadrolarında bırakılırlar, aylıklarını kendi kurumlarından alırlar» cümlesine 
(Burslu gidenler hariç) ibaresi eklemmiştir. 

2. «Burslu gidenlerin aldıkları burs miktaırı, kurumlarınca gönderilenlerin transfer edi
len maaş karşılıkları, gittikleri ülkelerde öğrencilere verilen tahsisattan az isıe aradaki fark 
kurumlarınca kendilerine ödenebilir» hükmü bu tasan ile ilâve edilmiş vo 'bilgilerini artırmak 
için yabancı memleketlere gönderilenlerin asgari hayat seviyelerini idame ettireib ilmeleri imkân 
dâhililne sokulmuştur. 

(Kanun Madde 83) 
Madde 36. — Terhlisten sonra yapılacak intibak işlemleri konusunda sınıf tüzüklerine yapılan 

atıf kaldırılmış «terhislerini müteakip tekrar Devlet memurluğuna girenlerin askerlikte geçen hiz
met süreleri, 'kad'eımc ve derece yükseltilmesinde memurlukta geçen süre gibi hesaplanır» hükmli 
yerine «askerlikte geçen süreler atandıkları kadronun kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle de
ğerlendirilir. Askerlikten evvel kazandıkları kademe ilerlemesi ayrıca göz önünde bulundurulur. 
Üç yılı aşan kısmı (ilkolktul mezunları için 5 yılı orta okul, Mse ve (bunların (dengi 'okullar (mezun
ları içjin 4 yılı) usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecedıe kademe ilerlemesi 
yapılır» hükmü getirilmiştir. Böylece, tasarı ile aynı hlükm'e açıklık getirilmektedir. 

Maddenin açık kadtfo »bulunması, yansıma sınavı, ve bâzı derecelerde fiilen çalışmış bulunma 
konulannda sınıf tüzüğüne yapılan atıfları kaldmtmıştır. 

(Kanun Madde 84) 
Madde 37. — 1. Madde ıbaşlığındafci «derece» kelimesi kaldırılmıştır. 
2. Tasan ile, askerliğini yaptıktan sonra Devlet (memurluğuna girenlerin, kademe ilerleme

leri ve derece yükselmeleri konusunda '057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 ncü (maddesine 
paralel bir nüküm 'getirilmiştir, şu kaldar ki «Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet 
memurluğuna atananlar adaylık esasi anna tabi odurlar» hükmü getirilmek suretiyle Kanunun 81 
ncü maddesinin sion fıkrasındaki «sınıf tüzüklerinde, bâzı derecelerde 'belirli bir süre ftiilen 'çalış
mış olma şartı konulmuşsa intibakta 'bu süre [hesaba katılır» 'hükmü yerine sınıf tüzüklerine yapı
lan atıf kaldırılarak «adaylık «üresi» şartı esas olarak kalbul edilmiştir. 

(Kanun Madde 85) 
Madde 38. — Devlet memurlarının, muvazzaflık (hizmetli dışınlda talim ve manevra maksadiyle 

veya seferide ısülâih altına alırumalan halinde, askerlikte geçirdikleri süre için derece ve kademe 
ilerlemeleri için gerekli şartlardan, yansıma sınavı 'veya yeterlik seçimıeısıinde başarı göstermeleri 
şartının «sınıf tüzüklerinde 'öngörülmesli» esası kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 86) 
Maldde 39. — Dalha önceki kısımlarda da 'belirtildiği gibi tasarıda kamu hizmeti karşılığı tek 

ücret ilfeesi önplânda tutulmuş ve buna, paralel olarak Kanunun 86 ncı maddesi hükümleri ta-
maımiyle değiştirilmiştir. 

Yeni (hükümlere göre (bir görevin Devlet rııemurlan «aliyle vekâleten yürütülmesi gerekli gö
rülen hâllerde ücretsiz vekâletin asıl oOıması kabul edilmiştir. 
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MaJdde ınıetninlde yapılan 'değişiklikleri aşağıdaki sekilide özetlemek mümkündür : 
a) MaJdidenin ibaşüığı «'bir göreve vekâlet şartlan» iken «Ibu Kanuna tabi kurumlarda vekâlet 

aylığı verilmek suretiyle Ibir göreve vekâlet şartları» olarak' değiştirilmiştir. 
b) Hangi görevlerin [ücretli vekâlet suretiyle göıîdürüleibileceği hususundaki hükümler taıma-

miyle ka'Mınlarak ücretli vekâlet çiok istisnai hallere (inhisar ettirilmektedir. 
Buna göre anea'k mıalî, nakldî ve aynî sorumluluğu bullunan sayman ve sayfman ımıutemidkileri 

için bir istisna kaJbul edilmiş. ve izin, geçidi görev,görevden uzaklaştırılma, 'kadro boşalması gibli ne
denlerle bu görevlerin asili memur tarafın/dan yüratiü'lrnesi mümkün folımıyan Ihaftlerlde ücretli vekâ
let kabul edilmiştir. 

Maddeye eklenen bir fıkra ile kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur bulunmadığı 
hallerde hangi görevler için açıktan vekil atanabileceği gösterilmiştir. Köy imamlığı için tahsil 
şartı nedeniyle personel sıkıntısı çekilmesi, öğretmenlik, veterinerlik ve doktorluk hizmetleri
nin ise kesinlikle yerine getirilmesi zorunluluğu bu hizmetlerde ücretle açıktan vekâleti kaçınıl
maz hale getirmiştir. Bu fıkrada yer alan öğretmenliklere vekâletle aslolan genel kaide uyarın
ca bir başka öğretmenin ücretsiz vekâletidir. Kanunen okutulması gereken ders sa'atini doldu-
ramıyan öğretmenlerin boş kadrolara ücretsiz vekâleti asıl olarak kabul edilmekte, bu müm
kün olmadığı takdirde açıktan vekil atanm'ası yoluna gidileceği belirtilmektedir. 

(Kanun Madde 88) 
Madde 40. — Maddenin (A) ve (B) fıkraları birleştirilmiş ve bu fıkralarda yazılı kimselerin 

ikinci görev 'alabilecekleri kurumlar, maddenin ilk şekline nazaran daha geniş tutulmuştur. Ye
ni duruma göre bu kanun kapsamına giren bir kurumda görev alan bir doktor 87 nci madde
de sayılan kurumlarda ikinci bir görev 'alabilecek, ancak bu kanuna tabi kurumlarda böyle bir 
görev alamıyaoaktır. 

Maddenin avukatlıklara ilişkin (D) fıkrası kaldırılmıştır. Bu kanun kapsamına giren ku
rumlardan birinin avukatlığını yapan bir kimsenin, belediyede ikinci bir görev alması halinde 
bu kurumla belediye 'arasında doğacak ihtilâflarda görevini yapmakta zor duruma düşeceği ve 
buna benzer durumların çeşitli kurumlarda da ortaya çıkabileceği gerekçesiyle avukatlar için 
ikinci görev verilmesi yerinde görülmemiştir. 

(Kanun Madde 89) 
Madde 41. — Kanunun 89 neu maddesinde sınıf tüzüklerine yapılan atıf kaldırılmış ve ders 

görevi verilebilecekler sayılırken «kurumların görevlileri» tâbiri «diğer Devlet memurları» şek
linde değiştirilmek suretiyle daha geniş kapsamlı bir ifade getirilmiştir. 

Gerek öğretmenler, gerekse diğer Devlet memurları için ücretle ders görevi verilebilmesi 
kanunun «ücretsiz vekâlet asıldır» ilkesine istisna olmaktadır. Özellikle teknik ve fen derslerin
de görülen öğretmen eksikliği bu dersler için ücretli vekâlet zorunlu hale getirmektedir. 

Buna göre, kanunen okutmakla zorunlu bulunduğu ders saatlerini dolduran bir Öğretmene 
ders görevi ücreti ödenmek suretiyle yeni dersler okutturulabilecek ve böyle bâzı kesimlerde 
görülen öğretmen sayısı yetersizliği kısmen karşılanabilecektir. 

Kanunun bu madde hükmünün yurt çıkarlarına en uygun şekilde kullanılabilmesi ve istis
marların önlenebilmesi için özellikle orta dereceli okullarda kanunen okutulması gereken ders 
saati sayısının bilimsel ve tarafsız bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve maddenin yurdu
muz için en yararlı şekilde uygulanabilmesi için gerekli koşulların hazırlanması zorunlu bulun
maktadır. 

(Kanun Madde 91) 
Madde 42. — Madde hükmüne, «kadroların kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 

71 nci maddedeki şartlara uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atana
bilirler» fıkrası eklenmek suretiyle kadrolarda yaratılacak hareketlilik sonucu açıkta kalması 
muhtemel görülen memurların durumu göz önünde bulundurulmuş ve bunlara diğer sınıflar
da yeni görevler bulma olağanı yaratılmak istenmiştir. Özellikle fonksiyonunu tamamlıyan ku-
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rumların görevlilerinin diğer hizmet sahalarına kaydırılması gerekli olan hallerde bu madde 
hükmü geniş bir uygulanma sahası bulacaktır. 

(Kanun Madde 92) 
Madde 43. — 1. Kanun maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan «160 numaralı Devlet Personel 

Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bulunan kurumlarda çalış
mamış olanlardan ve sınıf tüzüğünde yazılı nitelikleri taşıyanlardan» ibaresi kaldırılmıştır. 

2. Kanunda «aynı sınıfa atanma», «71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir 
sınıfta eşit derecedeki kadroya atanma» olarak değiştirilmiştir. 

3. Kanundaki «maaşlı,, ücretli, yevmiyeli, sözleşmeli Devlet hizmetinde iken» ibaresi kaldırıl
mış buna karşılık tasarıda «Devlet memuru iken» ibaresi yer almıştır. 

4. (2) nci fıkrada yer alan «iktisabettikleri memuriyet kadrolarındaki açıklara» ibaresi yerine 
«memuriyet derecesindeki açık kadrolara» ibaresi getirilmiştir. 

5. (Maddenin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek «Yasama görevinde ve bakanlıkta 
geçirilen her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl t dereceye yükseltilmesine esas olacak şekilde de
ğerlendirilir» hükmü getirilmiştir. 

6. Tasarı ile maddeye eklenen yeni fıkralarla madde hükmüne girenlerin «açık kadro bulun
maması halinde rızaları ile daha aşağı derecelerdeki 'kadrolara atanabilecekleri ancak kadro bo
şalması halinde, muadil kadrolara tâyin hakları saklı olduğu, bunların yeniden hizmete alınmala
rında yarışma sınavı veya seçmesine tabi olacakları ve bu madde hükmüne göre tâyinleri yapıla-
mıyanlara açık maaşlarının tam olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

(Kanun Madde 93) 
Madde 44. — Kanunun 83 ncü maddesinde yer alan «diğer kanunlara tabi kurumlar» ibaresi, 

«sınıf tüzüklerine» yapılan atıf ve «seçme veya sınav şartlarına uyulmak» ibaresi kaldırılmıştır. 
Madde hükmüne göre ancak kendi istekleriyle emekliye ayrılanların yeniden hizmete alınması 

mümkün olabilecek, örneğin kurumlarınca re'sen emekliye ayrılanların bu şekilde yeniden hizmete 
alınmaları mümkün olmıyacaktır. Ayrıca tasarı ile sınıfının gerektirdiği niteliklerin muhafaza 
edilmesi kaydı da hükme, bağlanmıştır. 

(Kantin Madde 99) 
Madde 45. — Kanunun 99 ncu maddesinde çalışma saatlerinin düzenlenmesini sınıf tüzüklerine 

bırakan hüküm kaldırılmış ve bu düzenlemenin özel kanunlardaki hükümlere göre yapılacağı hük
me bağlanmıştır. 

Cumartesi günleri yarım gün çalışma usulünün gerek Devlet hizmetlerinin verimli bir şekilde 
görülmesi gerek memurların özel hayatlarını düzenliyebilmeleri yönünden elverişli olmadığı uzun 
uygulamada anlaşılmıştır. Yeni esaslar bir yandan çalışma saatlerini artırarak vatandaşa daha uzun 
süre hizmet etme, bir yandan da memurlara daha uzun bir hafta sonu tatili yapma olanaklarını ya
ratmaktadır. 

Maddede fazla çalışma ücretine ilişkin hüküm kaldırılarak yerine fazla çalışılan sürelerin yıllık 
izin süresine ekleneceği, ancak eklenen sürenin yıllık iznin yarısını geçemiyeceği hükmü getiril
miştir. 

(Kanun Madde 102) 
Madde 46. — Kamu hizmetlerinin daha etken ve sürekli bir şekilde yürütülebilmesini temin 

amaciyle kamu yönetiminde daha önemli rolleri bulunan kıdemli memurların (ki bunlar çoğunluk
la üst yönetici kadroları işgal etmektedirler) yıllık izin süreleri kısaltılmış ve 5 yıldan fazla fakat 
10 yıldan az hizmeti bulunanların izin süresi 30 günden 20 güne, hizmeti 10 yıldan fazla olanların 
izin süresi ise 40 günden 30 güne indirilmiştir. Ancak memuriyet mahallinden başka yerde izin 
geçirme hallerinde izin sürelerine gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenmesi hükme bağlan
mıştır. 

Bu sürelerin hesabında emeklilik hükümlerine tabi eylemli hizmet sürelerinin toplamının dik
kate alınacağı ilkesi kabul edilmiştir. 
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(Kanun Madde 105) 
Madde 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki; 

«İzin sürelerinin «onunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tesbit 
edilenlerin izinleri, bir katma kadar daha uzatılır. 'Bu sürelerin de sonunda iyileşemiyen Devlet 
memurları hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan bu kanunda ve sınıfının özel tü
züğünde gösterilen sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tesbit edilen
lere, tökrar ıgörev almak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar.» hükmü 
yerine tasarıda bu fılkranm 1 ve 2 nci cümleleri muhafaza edilerek ıs'on cümlesi; «Bunlardan ge
rekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tesbit edilenler, tekrar gö
rev almak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar.» hükmü getirilmiş
tir. 

102 nci maddede tolduğu gibi bu madde hükmü ıgereğince de izin sürelerinin hesaplanmasında 
emeklilik hükümlerine fiilî hizmet sürelerinin toplamının esas alınması düşünülmüştür. 

(Kanun Madde 125) 
Madde 48. — 657 sayılı Kanunun 124 ncü maddesinde disiplin cezaları »genel olarak belirtilmiş 

ve bunlara verilecek cezalar 125 nci maddede sıralanmıştır. Ancak, 125 nci maddede sayılan ce
zaların hangi suçlar için verileceği âmirlerin takdirine bırakılmıştır. Bu duramam hukukî anlaş
mazlıklar yaratacağı ihtimali göz önünde bulundurularak maddede saıyılan cezaların 124 aıcü 
maddede 'belirtilen seJbeplerden hangisi için verileceği hususunda bakanlıkların 'görüşü alınmak 
suretiyle Devlet Personel Dairesince bir tüzük hazırlanması için 657 sayılı Kanunun 126 nci mad
desine bir fıkra eklenmiştir. 

(Kanun Madde 146) 
Maddo 49. — 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 146 ııcı maddesindeki; «Aylıklar, ücret

ler, ödenekler, 'hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve bu öıdemelerin şekil ve şartları bakımından bu 
kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasında yazılı Devlet memuriları, bu kanunda yazılı hüküm
lere, ibu kanunun /birinci maddesinin ikinci fıkrasına taJbi memurlar özel kanuna veya sınıf tüzü-
ğündeki hükümlere tabidirler.» hükmü yeırine tasarınım 49 ncu maddesiyle; «Bu kanunun birinci 
maddesinin birinci fıkrası (kapsamına giren Devlet memurları aylıik, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her 
çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımın dan bu kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikin
ci fıkrası kapsamına giren Devlet memurları, özel kanunlarındaki hükümlere tabidir.» 

Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görevler 
karşılığında, bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçlbir menfaat sağlanamaz.» 
hükmü getirilmiştir. 

Maddedeki sınıf tüzüklerine yapılan atıf ve maddenin 2 nci fıkrası tamamen kaldırılmıştır, 
Tasarı ile eklenen yeni fıkrada, Devlet memurlarına kanun, tüzük, yönetmelik ve âmirler ta

rafından verilen görevler karşılığında, bu kanunla sağlanan haklar dışında ücıret verilmiyeceği ve 
hiçbir menfaat sağlanmıyacağı hükme bağlanm ştır. 

Madde hükmü kamu görevlilerine kanunların, tüzüklerin ve yönetmelik ve âmirlerin tâyin 
ettiği görevlerin aslında tek: bir görevin çeşitli yönlerini teşkil ettiği, görevlerin değişik kanunlarla 
verilmiş olmasının bu ilkeyi bozmıyacağı bu nedenle ek ödemelerin ıgerekli iolmadığı, normal ça
lışma saatlerinde yapılan işler ne şekilde verilmiş olursa olsun asli ıgörevin icapları arasında bulun
duğu ve bunların karşılığının kadro aylığı (olduğu görüşünden hareket edilmiştir. Örneğin her 
hangi bir Bakanlık yetkilisinin Yüksek Plânlama veya benzeri danışma kurullarının toplantısına 
katılması o yetkilinin asli görevinin bir gereğidir. 13u nedenle böyle bir halde bu yetkiliye ek bir 
huzur haldkı veya komüsyon ücreti ödenmesi düşünülemez. 

Ancak asli görevi aksatmıyacak ve çalışıma saatleri içinde memuru meşgul etmiyecek serbest 
meslek faaliyetleri karşılığında kamu kuruluşları dışındaki kuruluşlar tarafından ödenecek bilir
kişi veya hakemlik ücreti ve bunların benzerleri, maddenin koyduğu (kısıtlamanın dışında ola
caktır. 
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Yukarda anlatılan gerekçelere paralel bir görüşle hareket edilerek Devlet dâvalarını intaç e-
den avukat ve benzerlerine ücreti vekâlet ödenmesine ilişkin son fıkra hükmü de madde metnin
den (çıkarılmıştır. Bilindiği üzere 1380 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince Devlet le
hine intacedilen dâvalardan dolayı hükme bağlanan ve tahsil olunan vekâlet ücretlerinin, 

a) % 70 i Hazine avukatlarına, 
b) % 30 u Muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ile icra takip memurlarına dağıtılmak

tadır. Ancak uygulamada dâva konusu 'olayların incelenmesinde ve takibinde ve hattâ savuauma-
ların yazılmasında büyük emeği geçen kamu personeline ise her hangi bir ödeme yapılmamakta
dır. Buna ilâveten Devlet aleyhine sonuçlanan dâvalar dolayısiyle hükme bağlanan vekâlet üc
retleri ise bütçeye konulan ödeneklerden karşılanmaktadır. 

Genel ilke olarak bütün Devlet memurlarına olduğu gibi avukatlara d» yaptıkları hizmetin 
karşılığı olarak aylıîk bir ücret ödenmektedir. Kazanılan dâvalar sonucu doğan hukukî neticeler 
ücreti aylıik şeklinde ödenen bu mesainin ve bu çalışmalara katkıda bulunan bütün personelin me
sailerinin karşılığıdır. Dolayısiyle dâva, kazanılması halinde tesbit edilen vekâlet ücretinin Dev
letin avukat çalıştırmak için ihtiyar ettiği giderleri kısmen karşılamağa mâturf ve Devlete ödenen 
bir tazminat niteliğinde kabul etmek (gerekecektir. 

(Kanun Madde 147) 
Madde 50. — Tasarının bu maddesinde; 657 sayılı Kanunda geçen «sözleşmeli ücreti» ve «ders 

saati ücreti» deyimleri üzerinde - tasarıdaki değişiklikler göız önünde tutulmak suretiyle durulmuş 
ve «ders saati ücreti» deyimi, «ders görevi ücreti» olarak değiştirilmiştir. 

657 sayılı Kanunun 147 nci maddesine «İş güçlüğü ve rızki ızammı» başlığı altında (G) fıkrası 
eklenmiş ve bu deyimin neyi ifade ettiği fıkra metninde belirtilmiştir. 

(Kanun Madde 148) 
Madde 61. — '957 sayılı Devlet Memurları Kanununun 148 nci maddesinde ıgösterge tabloları 

başlığı altındaki «Her sınıf tüzüğünde sınıf içerisindeki derecelerin ve dereceler içerisindeki ka
demelerin aylık .göstergelerini belirten bir tablo bulunur» hükmü tasarıda sınıf tüzükleri yer alma
mış olduğundan, kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 149) 
Madde 52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «kademe aylığı» başlığı altındaki 149 ncıı 

maddesi hükmü, tasarıda smıff tüzükleri yer almamış 'olduğundan, kaldırılmıştır. 
Kaldırılan maddede, kademe aylıkları sınıf tüzüklerine göre tesbit edilmekte idi. 

(Kanun Madde 150) 
Madde 53. — 657 sayılı Kanunda her sınıf için ayrı ayrı gösterge tabloları hazırlanması öngö

rüldüğü halde, tasanda bütün sınıflar için genel bir gösterge tablosu kabul edilmiştir. 
«Derece aylığının» 36 nci maddede yer alan sınıflara ait -genel gösterge tablosundaki derece

lerin her birinin ımuhtevi bulunduğu yatay kademne aylıklarını topluca ifade edeceği belirtilmiş
tir. 

(Kanun Madde 151) 
Madde 54. — 657 sayılı DievLet Memurları Kanunundaki sınıf tüzükleri ile sınıflara ait göster

ge tabloları tasarıda yer almaımış olduğundan, Kanunun 151 nci maddesi hükmü değiştirilmiştir. 
Tasarının bu maddesinde genel gösterge, tablosundaki aylıik derecelerinin ilk ve en yüksek ka

deme aylıklarının neyi ifade edeceği belirtilmiştir. 
(Kanun Madde 154) 

Madde 55. — Katsayının nasıl uygulanacağına ilişkin madde hükmünde «Bu kanuna tabi ku
rumların sınıf tüzüklerinde tesbit edilmiş gösterge rakamları ile belirtilen aylıkların, eylemli öde
me rakamlarına çevrilmesi» ibaresi yerine, «sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge 
rakamlarının, aylık tutarlara çevrilmesi» ibaresi getirilmiş ve Emökii Sandığı Kanunu hükümleri 
maddenin, «Katsayı değişiminin aylık ve ücretlerde artış ve eksiliş sayılmıyacağı» hükmünün dışın
da bırakılmıştır. Buna göırie ikatsayı artışı dolayısiyle aylıik tutarlardaki artış ve eksilişler Emekli 
Kanunu hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınacak ve kesenek ve karşılıklar yeni tutarlar üze-
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rindcn hesaplanacaktır. Ancak katsayı değişimi nedeniyle maaşlarda meydana gelecek artış mc 
murlarııı terfii şeklinde 'kabul edileimiyeceğindien artış farklarının 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca artış farkı ve karşılıkları kesintisine tabi tutulamı-
yacağx aşikârdır. 

Tasan, ile maddeye getirilen bir başka yenilik de katsayının her yıl bütçe kanunlarında gös
terilmesi zorunluluğudur. Böylece madde hükmünde katsayı Ijcsbati için göz önünde tutulması 
gerekeceği öngörülen hususların bütçe çalışmaları sırasında incelenmesi ve bütçe olanaklariyle bir
likte tartışılması en doğru yol olarak düşünülmüş, ayrıca katsayının her yıl yeniden gözden geçi
rilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Tasarı, katsayının hler yıl memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devletin 
malî imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edileceğini belirtmiş fakat otomatik 
bir şekilde işliyen bir mekanizma getirmemiştir. Konsolide bütçenin yaklaşık olarak % 25 - 30 unu 
teşkil edecek olan personel giderlerinin Hükümete hiçbir hareket serbestisi tanıımıyan bir otoma
tizm içinde değişebilir olmasının ekonomik politikası yönünden tehlikeli sonuçlar verebileceği 
endişesi ile bu yola gidilmemiştir. Ancak asgari geçim şartları, fiyat hareketleri, fert başına dü
şten millî gelir artışı gibi unsurları göz önünde tutacak bilimsel araştırmalar sonunda her yıl en 
uygun katsayının tespiti ve bunun bütçe olanakları ve ekonomik politika gerekleri açısından 
değerlendirilerek uygulanabil!:' katsayının tespiti en ideal yol olacaktır. 

(Kanun Madde 155) 
Madde 56. •— 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun «Memurlara ödenecek brüt aylık tutar

ları,,» başlığı altındaki 155 nci maddesi, tasarıda sınıf tüzükleri yer almamış ve sınıflara ait gös
terge tabloları birleştirilmiş olduğundan, değişti rilmiştir. 

Maddedeki «Memurlara ödenecek aylık tutarları deyiminin bu kanunun 36 ncı maddesinde 
yeır alan sınıflara ait 'gösterge tablosundaki rakamların bütçe ile kabul edilecek katsayı ile çarpıl
ması sonunda bulunacak miktarı ifade ettiği belirtilmiştir. 

(Kanun Madde 156) 
Madde 57. — Kanundaki, «kurumların yurt dışı kuraluşlarma dâhil kadrolarda görev alan Dev

let ım/emurlarınm aylıklarına tatbik edilecek katsayının Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının bir
likte teklifi ve Devlet Personel Heyetinin istişari kararı üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit edil-
Jecektir» hükmü ylerine tasarıda Maliye Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu 
tarafından tespit edilecek emsalin aylıklara tatbik edileceği hakkında hüküm getirilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında emsalin her yıl bütçe kanununda gösterileceği hükmü yer almıştır. 

(Kanun Madde 158) 
Madde 58. — Tasarıda, sınıf tüzükleri yter almamış ve sınıf tüzüklerine ait gösterge tabloları 

birleştirilmiş olduğundan,, kanunun «Adayların aylıkları» başlığı altındaki 158 nci maddesi hük
mü değiştirilmiştir. 

Tasarının bu maddesinde, her hangi bir sınıfta aday olarak göreve başlıyacaklann bu kanu
nun 54 ncü maddesindeki esaslara göre girebilecekleri derecenin hakedecekleri kadeıme aylığını 
alacakları ve aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe terfii yapamayacakları 
hükme bağlanmıştır. 

(Kanun Madde 159) 
Madde 59. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Adaylık süresi sonunda asli ımeımurla-

rın alacakları aylıklar;» başlığı altındaki 159 ucu maddesi hükmü tasarıda sınıf tüzükleri yer 
almamış ve sınıflara ait göstferge tabloları birleştirilmiş olduğundan, değiştirilmiştir. 

Tasarının bu maddesinin (A) fıkrasiyle; bir yıldan kısa süre içinde asaleti tasdik edilenlere, 
memuriyetin birinci yılını takibeden bütçe yılı başında bir ileri kademe aylığı verilmesi. (B) fık
rasında da; bir yıldan daha uzun süre içindje asaleti tasdik edilenlere, asaletin tasdik tarihini ta
kibeden, bütçe yılı başından itibaren bir ileri kademe aylığı verilmesi kabul edilmiştir. 
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Maddeye eklenen (C) fıkrasiyle, (A) v*e (B) fıkralarına göre kademe ilerlemesi yapan memur
ların bulundukları derecede başarılı 2 kademe ilerlemesi (İlkokul mezunlarının 4, ortaokul ve lise 
yje bunların dengi okullar mezunlarının 3 kademe ilerlemesi) daha yapmadan derece terfiine hak 
kazanamayacakları hükmü getirilmiştir. 

(Kanun Madde 161) 
Madde 60. — Maddeye eklenen (B) bendi ile, «Bir yukarı dereceye yükselmeye hak kazanan 

devlet memuru; yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine ttekabül eden aylılk, alt derecede 
iktisabettiği göstergeye tekabül eden aylıktan az veya ona eşit ise, iktisabettiği göstergeden yük
sek olan ilk kademenin göstergesine tekabül eden aylığı alır» hükmü getiriilmiş bu suıvetle derecesi 
yükselen bir memurun, terfiden önce işgal ettiği kademenin yeni derecesinin ilk kademe aylığından 
yüksek olması halinde, aylık tutarının azalması ihtimali ortadan kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 162) 
Madde 61. — Kanunun 162 ııci maddesinde konu edilen hususlar tasarının 30 ncu maddesi ille 

değiştirilen 71 nci maddesinde yeni esaslara bağlandığından, gereği kalmıyan 162 nci madde hük
mü yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 163) 
Madde 62. — Madde hükmüne göre istisnai memuriyetlerden ayrılmış oldukları sınıftaki memu

riyetlere dönmek istiyen memurların yeni derecenin tâyininde normal1 derece terfi sürelerine kar
şılık sayılabilir. Derece terfi süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısım kademe terfiinde 
dikkate alınacaktır. 

Bu gibiler aynı şartlardan faydalanarak, 71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka 
bir sınıfa da geçebileceklerdir. 

Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan istisnai memuriyetlere atanmış olanların, bu kanuna ta
bi bir kurumda görev almak istemeleri halinde istisnai memuriyette geçirilen süre, (A) fıkrasın
daki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya yarışma seçmesini başarmak kaydiyle, dere
ce ve kademe ilerlemesine sayılacak ve bu gibiler hakkında adaylık hükümleri uygulanmıyacak-
tır. 

(Kanun Madde 166) 
Madde '63. — Kanunun bu tasarı ile değiştirilen 65 nci maddesinde sınıfların her derecesinde

ki kademe ilerlemelerinin gelecek bütçe yılı başında geçerli olmak üzere, Ağustos ayı içinde top
lu onayla alınması esası getirildiğinden 63 ncü madde metninde kademe ilerlemesinde aylığa hak 
kazanma tarihi «müteakip ay başından itibaren» yerine «mütaakip bütçe yılı başından» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

(Kanun Madde 173) 
Madde 64. — Tasarının bu maddesinde; boş ve dolu kadrolara vekâleten atanacak memurlara 

hangi tarihten itibaren ve ne kadar müddet vekâlet aylığı verileceği- hususları yeni esaslara bağ
lanmış olduğundan, '657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu maddesinin değiştirilmesi uygun 
görülmüştür. 

(Kanun Madde 175) 
Madde 65. — Maddenin birinci fıkrası değiştirilerek «Bir göreve vekâleten atananlara, vekâlet 

edilen kadronun derecesinin dik kademe aylığının 1/3 ü, öğretmenlik, öğretim üyeliği, doktorluk, 
veterinerlik ve köy imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet edenlere sınıflarının bu görevler için tes-
bit edilen memuriyete giriş derecesinin ilk kademe aylığı verilir. Bulundukları mahalden gayri 
bir mahalde bir göreve vekâlet suretiyle atananlara Harcırah Kanununun geçici görevle başka 
mahalle gönderilenlere ait hükümleri uygulanır.» hükmü getirilmiştir. 

Boş bir kadroya açıktan vekâlet edilmesi halinde, vekâlet edenin meslekte geçirilmiş bir tecrü
be dönemi veya kıdem hakkı o'lmıyaeağı düşünülerek, vekâlet edilen kişinin kadro maaşı yerine 
bu görevler için tesbit edilmiş memuriyete giriş derecesinin vekâlet aylığına esas kabul edilmesi 
yerinde görülmüştür. Nitekim bir öğretmenliğe vekâlet halinde, yerine vekâlet edilen kimsenin 
kadro aylığı ister düşük, ister yüksek olsun vekilin yapacağı hizmette bir değişiklik olmıyacağm-

Millet Meelisi (S. Sayısı : 200) 



— 26 — 

dan ücretine, esas teşkil eden aylığın farklı olması >iş - hizmet ilişkisinde rasyonellik- ilkesi ile bağ-
daşmıyacaktır. 

Bu değişiklikten başka, maddenin «tertiplerinde karşılığı bulunmıyan hallerde vekâlet aylıkla
rı kadro tasarruflarından ödenir.» lıükmü de yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 176; 
Madde 66. — Madde tamamen, değiştirilmiş ve ders veya, konferans saati başına ödenecek üc

ret her yıl bütçe kanunları ile gösterilir hükmü getirilmiştir. 
(Kanun Madde 178) 

Madde '67. — Kanunim değişik 99 neu maddesinde nomı-tal «ürenin üstünde çalışılması zaruri 
olan hallerde fazla çalışılan sürenin mieımunm yıllık izniine eMenmeısi esası kabul edildiğinden faz
la ımesai ücretine i'lişjkin 'ollan 178 nci madde tamamen ka Mimlim ıştır., 

Ancak, 'sahasında yetişmiş 'eleman azlığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edileımûyen ve dola-
yısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine imkân olımıyan 'meslek mensuplarına. fazila çalışma üc
reti ödenmesi hükmü 'getirilmiştir. 

Memurların, (bâzı (devrelerde yaptıkları fazla ealusjmaları, yıllık izin sürelerini artmmak yoliyle 
karşılama şu görüşlere dayanmaktadır : 

a) Devlet kösiminde taım isitıilhdam genellikle mevcut değildir. 
b) İş ile insan arasındaki ilişkinin ve dolayisiyle kadroların teshdtinkle normal çalışma saatle

ri «sas alınacaktır. 'Çalışmaların bâzı devrelerde günlük »mesai saatlerini aşması, diğer 'Mfcı devre
lerde lalltınlda ikalmasmı <gere!ktirir. 

c) Memurların normal Cüretler içinde çalışmaları lâzımdır. Bunun üstündeki çalışmalar izinle 
karşılanmalı ve fazla çalışım'adaıı doğabilecek yıpranmaların önüne geçilimelidir. 

Ancak, Ibâzı mesllek kıollarında yetişmiş eleman azlığı dolay isiyle, Devlet görevlerinin normal 
çalışama süreleri içinde yürfütülımeısine imkân sağhyaeak sayıda eleman âstilhd'am ıcdillmesi, mıümkün 
olamafanaktadır. Tıp doktorluğu bunun en iyi örneğidir. Belirli l>ir yerde, talbiblik görevini yürüt
mek için en azımdan üç tıp doktorunun istihdam edilmesi ve bunların nöbetleşme yoliyle görevi 
yürütmeleri gerekir. Ancak, tok Ibiir tıp doktorunun İLstıih(kwn edileJbilımeisi durulmunda , bu ınıefnaı-
run mesai saatleri klışmda da çalışmanı »gerekecek ve izin .süresini artırma yoıliyile de fazla çalışma
nın karşıllanımalsına 'İmkân İmlunamıya'caktır. 67 nci madde 'İni d unumda, 'Mr fazila çalışma ücreti 
ödenmesini önigörmektedir. 

(Kanun Madde 190) 
Madde 6'8. — Maddenin özel kanunlarla Devlet ıneunui'tannm istekleriyle katılalbilecekleri s:os-

yal sigorta, dinlenme kampları ve yardımlaşma, kuruimları kurulabileceği hükmü kaldırılarak ye
rine Memur Yardımlaşma Kunılmunun derhal kurulmasını emreden 'kesin hükümler getirilmiştir. 
Kurumun kuruluş 'gerekçesi -ve gerek kamu personeline gerekse yurt ekonomisini1 sağlıyacağı ya
rarlar «Genel 'G'ere'kçe» lıiölüımünde göısterilmiştir. 

Kurumun kurulmasıiyle haler. ibir 'başıbozukluk içinde Ibulunan dinlenıme kampları da bıiır düzen. 
içine ısokulaJbilecek ve ibu kamp ve telsizlerden belli gruplar yerine bütün kaımıı peırsioneliuin yarar-
1 anıma/sı imkân dâhiline girecektir. 

(Kanun Madde 191 ve 192) 
Madde 09. — Emeklilik ikramiyesi hükmü, ilk' önce 788 sayılı Memurin Kanununda yer almış 

iken, 168?» «ayılı. Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun yürrüılüğe girdiği 1 . (i . 19.10 tarihinden 
itibaren, Memurin Kanunundaki yerini I'hııekli Kanununa devretmiş ve bu esas 1 . 1 . 1950 tarihinde 
yürürlüğe giren 5414 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile de aynen muhafaza 
edilmiştir. 

Son defa, 1 . 1 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren, 5414 sayılı Kanuna ek', 1101 sayılı Kanunla emekli 
ikramiyesi konusunda yeni esaslar getirilmiş bulunmaktadır. 

'Iki bakımdan, 657 sayılı Kanunda yer almış bulunan emekli ikramiyesi ile ilgili 19! ve 192 nci 
maddelerin kanundan çıkarılmadı ve bu hükümlerin yine emeklilik kanunları içinde muhafazası 
uygun görülmüştür. 
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(Kanun Madde 193) 
Madde 70. — Devlet memurlarına mesken kredisi sağlanması, tasarı ile kurulması öngörülen 

«Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» nun ana görevleri arasında düşünüldüğünden, bu mad
denin sosyal ipotek kredisi ile ilgili fıkrası kaldırılmıştır. 

(Kanun Madde 196) 
Madde 71. — Maddenin 1 nei fıkrasında yapılan değişiklikle hangi görevler için mahrumiyet 

zammı ödenebileceğinin de Bakanlar Kurulunca tesbit edilebilmesi imkân dâhiline sokulmuştur. 
(Ek Madde) 

Madde 72. — Madde 71 nci olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmının 
sonuna hayat ve sağlık için tehlike arz eden veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren gö
revler için «iş güçlüğü ve riski zammı» maddesi1 eklenmiştir. 

(Kanun Madde 214) 
Madde 73. — 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 neü maddesinin başlığı, «Kurum

ların memurlarını hizmet içinde yetiştirme yükümlülüğü» yerine «Kurumların memurlarını hizmet 
içinde yetiştirme esasları» olarak değiştirilmiştir. 

2. Maddedeki hizmet içi eğitim konusunda hazırlanacak «Kurumlararası ve kurumsal sınıfla
rın eğitim yönetmelikleri» kısmı kaldırılarak yerine «hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dairesi 
tarafından ilgili kurumlarla birilikte hazırlanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür» ibaresi konul
muştur. 

(Kanun Madde 235) 
Madde 74. — Bu madde ile Dışişleri Bakanlığının Genel kadro Kanununda yer almayan ve 

bütçe yılı çinide derhal kurtulması öngörülen dış kuruluşlara ait kadrolara yapılacak atamalarla, 
bu kuruluşların kadrolarımda yapılacak değişiklikler ve buralara gleıçici görevle gönderilmelerine 
veya aynı şekilde merkeze alınmalarıma Dışişleri Bakanlığınca lüznum ıgörülecek memurların ma
hallinde devamlı olarak kalmalarını sağlayacak kadroların ihdasına dair 657 sayılı Kanunun 235 nci 
maiddesi yürürlüktıen kaldırılmış ve bir yandan bu madde kapsamınla 'giren konuların bütçe idare
since bütçe teknikleri 'çerçevesinde halledilmesi prensibi esas alınırken, bir yandan da tüm kamu 
idaresinin kuruluş ve işleyişinin bütçe yılı başında planlanması ve gerekli tedbirlerim alınması 
zorunlu görülmüştür. 

(Madde 75. — Tasarının bu maddesiyle 657/sayılı Devlet Memurları Kanununun VIII nci kıs
mının sonuna üç ek madde eklenımiştir. 

(Ek Madde 1) 
Ek birinci madde ile 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kan/umun 4 neü maddesi kapsamıma gi

ren 'kurumlarda bu kanuna tabi memurlara geçici süre ile görev vterilmıesi kalbul edilmiştir. 

(Ek Madde 2) 
Ek ikinci maddede geçici süreli görevlendirme esasları belirtilmiştir. 
Geçici süre ile görevlendireceklerin hem kendi sınıf ve meslekinin hem de görevlendirildiği 

işin mevzuatıma uymakla yükümlü olacakları, genel ve katma bütçeli kurumlar dışında görevlendi
rileceklerin aylıkları görev yaptıkları kurumca ödenmekle berabıer kurum personeline tanınan hak
lardan faydalanacakları hükme bağlanmıştır. 

Aynı maddede, gleçiai görevlendirmenin memurun muvafakati ile olacağı ve iki yılı geçmiyece-
ği, bu şekilde 'görevlendirmenin 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkımda 
uygulanacağı ve sıon olarak da görevlendirmenin Devlet Persıomel Dairesinin ioıktmlu görüşüne da
yanılarak ilgili Bakanlıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek kanariyie yapılabileceği belirtilmiş
tir. 

Yukarda anlatılan «geçici süreli görevlendirme» kavramının Türk Personel sisteminin büyük 
ihtiyaç duyduğu personel hareketliliğine sağlayacağı yararlar ve böyle bir kavramın kabulünü 
gerektiren zorunluluklar tasarının genel gerekçe bü'ümünde anlatılmış olduğundan ıburada tekrar 
edilmemiştir. 
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(Ek Madde 3) 

Kk üçüncü maddede; bu kanunun konusu ile ilgili hükümlerin yine bu kanuna ek olarak yapı-
bn-ak kanunlarda yer alacağı kabul edilmiştir. Böylece yeni kurulacak sistemde (bugün mevcut 
düzensizliğin yeniden doğması ihtimali bertaraf edilmeli ve bu kanım 'kapsamına giren kamu per
soneline ilişkin hükümlerin bir bütün halinde bir r. rnda toplanması amaç edinilmektedir. 

(Kanun Geçici Madde 1 ve 2) 
Madde 76. — Tasarının, bu maddesiyle 657 saydı Devlet .'Memurları Kanununun geçici 1 ve 

2 r.ci maddeleri kaldırılmıştır. 
Kaldırılan geçici 1 nci madde aşağıdaki hüküm.1 eri kapsamakta idi : 
İ. 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar, sınıf teskine ilişkin tekliflerini ;Devlet Personel 'Dairesi

ne, kanunun yayımı 'tarihinden itibaren iki ay içinde bildirirler. 
2. Kurumlar, sınıfkandırma konusunda Devlet Personel Dairesinin istiyeceği her türlü bilgiyi 

\ erirler. 
Kaldırılan geçici 2 nci madde aşağıdaki hükmü kapsamakta idi : 
ıKurumların, geçici 1 ;nci maddeye göre teklif enikleri sınıflara uygun olarak tesbit edecekleri 

kadroları üç ay içinde Devlet Personel Dairesi İh1 Maliye Bakanlığına bildirirler. 
(Kamın Geçici Madde 3) 

ıMaddc 77. — Tasarının bu maddesiyle 657 sayı'ı Devlet Memurları Kanununun 'geçici 8 ncü 
maddesinin başlığı «İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi» yerine «Genel Kadro Kanunu tasarısı 
Lazırlaıma süresi» olarak değiştirilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddedeki «Devlet Memuru, sözleşmeli ve yevmiyeli personeli kapsıyan Genel 
Kadro Kanununun ve sınıf tüzüklerinin yürürlüğe girmesiyle yeni sınıf kadrolarına intibak işlem
le vi ne başlanacağı» hükmü yerine, 

«Yalnız, 657 sayılı Kanunun bu kanunla degkik 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Dev
let memuru sayılabilecek olanlara ait genel bir Kadro Kanunu hazırlanması için gerekli çalışma
lara derhal (başlanacağı ve bu çalışmaların ıbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
uç ay içinde tamamlanıp Genel Kadro Kanunu tasarısının T. B. M. M. ne sunulacağı» hükmü geti
rilmiştir. 

(Kanım. Geçici Madde 4) 
Madde 78. — Geçici 4 ncü maddenin başlığı «.sinıi'Jıara girecek personelin intibakını yapacak 

merci» yerine, «intibak işlemlerini yapacak merci» şeklinde değiştirilmiş, madde metninde yer 
alan 'kurumlararası sınıflar ile kurumsal sınıflar ayrımları kaldırılmıştır. 

Gene maddede yapılan değişiklikle personelin intibak işlemlerinin, Devlet Personel Dairesinin 
gözetimi ve kurumlarla işjbirliği ile yapılacağı hükmü yerine geçici 22 nci madde gereğince kuru
lan İntibak Komisyonunun tesbit edeceği genel esaslar içinde kurumlarınca yapılacağı hükmü ge
tirilmiştir. Buna göre İntibak Komisyonu intibak işlemlerinde izlenecek yolu ve intibakın ilkelerini 
tosbit edecek ve bu işin ^koordinasyonunu Bağlıyacaktır. Asıl intibak işlemleri ise kurumlarınca 
yapılacak, bu suretle hem ıkomisyonun yükü azaltılmak suretiyle zamandan kazanılmış olacak, hem 
de memurların kişisel durumlarını en yakından inceliyeıbilecek olan 'kendi kurumlarının çalışma
ları sonucu intibak işlemlerinde başarı oranı artırılmış olacaktır. 

Kanunla intibak komisyonuna verilen görevler usule ilişkin konuların tesbit ve takibi olduğu 
k in memurların özlük haki arının kanunla düzenlenmesini emreden Anayasa hükmüne bir aykırılık 
söz konusu olmıyacaktır. 

(Kanun Geçici Madde 5) 
Madde 79. — 1. Memurların intılb akında malî esaslarla ilgili maddede sınıf tüzüklerine yapılan 

atıf kaldırılmış, yerine kanunda belirtilen nitelikler Ikonımuştur. 
Yeni hükümlerin uygulanması ile memurların tbuıgün eline geçen aylık miktarında azalma ol

mamasını sağlama amacına yönelmiş bulunan madde metnine 657 sayılı Kanundan sonra yürür
lüğe giren 8H9 sayılı Kanunla verilen avansın da eklenmesi öngörülmüş, ayrıca '5 nci bendde sa
yılan unsurlar arasına tazminatlar da konulmuştur. 
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Halen alınan aylık ve diğer ödemeler toplamı ile yeni sisteme göre alınabilecek aylığın arasın
daki eksiliş farkının ödenebilmesi için intibak sırasında aynı görevde kalınmak şartı maddenin 
2 nci bendine eklenmiştir. 

Madde metninde yapılan diğer değişikliklerle memurların intibakında girecekleri derece ve 
kademelerde alacakları aylık tutarları ile fiilen almakta oldukları aylık tutarları arasındaki farkla 
ilgili 3 mcü fıkrada sınıf tüzüklerine yapılan atıf kaldırılmış; 7 . 9 . 1904 tarihine kadar çıkmış 
kanunlarla kabul olunmuş ödenek toplamı esası yerine, 1 . 3 . 1970 tarihine kadar çıkmış kanun
larla alınan tazminat ve ödenek tutarları esası getirilmiştir. Bilindiği üzere 7 . 9 . 11964 tariki 05'7 
sayılı Devlet Memurları Kanununun T. B. M. M. ne sevk tarihi olup .bu tarihten sonra yeni per
sonel rejiminin yeni kanun hükümleri çerçevesinde yürütüleceği düşünülmüştü. Ancak 05(7 sayılı 
Kanunun malî hükümlerinin. bir türlü yürürlüğe igirememesi yeni ücret, ödenek, tazminat kanun
larının çıkarılmasını teşvik etmiş, doğan yeni durum karşısında 7 . 19 . İ1964 tarihinin, tasarının 
malî hükümlerinin uygulanmasına başlangıç, tarihi olarak kabul edilen 1 . 3 . 1970 tarihi şeklin
de değiştirilmesi zorunlu olmuştur. 

(Kanun Geçici Madde 6) 
Madde 80. — Tasarının bu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 6 ncı 

maddesi değiştirilmiştir. 
Bu değişiklikte : 
.1. Daimî hizmetlilerin intibakında «sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlar» ye

rine «kanunda belirtilen, nitelik ve diğer şartlar» ibaresi getirilmektedir. 
2. Daimî hizmetlilerin intılbak sırasında aynı görevde kalmaları şartı kaldırılmıştır. 
3. Aylık tutarlarına 819 sayılı Kanunla verilen avansın da eklenmesi öngörülmüştür. 

(Kanun Geçici Madde 7) 
Madde 81. — Geçici hizmetlilerin intibakında malî hükümler koyan geçici 7 nci maddede ge

çici hizmetlilerin intibakında «sınıf tüzıüfclerinde belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar» ye
rine, «kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar» esası getirilmiş ve yeni atandıkları 
sınıf kadrolarında girebilecekleri derecelerin ilk kademe aylıklarını alırlar» yerine «yeni derece
lerinin ilk kademe aylıklarını alırlar» esası geti -ilmiştir. 

(Kanun Geçici Madde 8) 
Madde 82. — Kadroya bağlı yevmiyeli teknik personelin intibakında malî hükümleri düzenli-

yen geçici 8 nci maddedeki «yevmiyeli personeden intibak sonucunda sınıf tüzüklerinde belirti
len nitelik ve diğer şartları taşıyanlar aldıkları yevmiyeler ne olursa olsun yeni atandıkları sınıf 
kadrolarında girebilecekleri derece ve kademe aylığını alırlar» hükmü yerine «bu kamunda belirti
len nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde aldıkları aylık 
tutarları halen almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdirde, aradaki 
fark derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olu
nur» hükmü getirilmiştir, böylece sınıf tüzüklerine yapılan atıf kaldırılarak kanunda koyulan ni
telik ve diğer şartların göz önünde bulundurulması ve yeni rejimle halen alınmakta olunan yevmi
yelerde bir düşme olması halinde farkın kendilerine ödenmesi kabul edilmiştir. 

(Kanun Geçici Madde 9) 
Madde 83. — Tasarının 83 ncü maddesi ile kanunun geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri aşağıdaki 

nedenlerle kaldırılmıştır. 
Kanunun 36 ncı maddesinde, teknik hizmetler sınıfı ile sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar

dan yüksek öğrenim görmüş olanların Devlet memurluğuna girmeden önce meslekleri ile ilgili 
olarak geçen sürelerinin en çok 12 yılının derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirileceği hük
me bağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Danıştayın 9 . 7 . 1966 tarihli ve 1965/21, 1966/7 sayılı içtihadı birleştirnıo 
kararı ile; 5434 sayılı Kanunun 39 ucu maddesi gereğince re'sen emekliye sevk edilenlerden, aç
mış oldukları dâvalar sonunda emeklilik işlemleri iptal edilmiş olan personelin, emekli statüsünde 
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geçirmiş} oldukları sürelerin kıdemlerinde .sayılmasına karar verilmiş olup, uygulama bu esasa göre 
yürütülmektedir. 

Bu sebeple, 657 sayılı Kanunun geçici 9 ncu maddesinin kanundan çıkarılması uygun görül
müştür. 

(Kanun Geçici Madde 10) 
Geçici 9 ncu madde hükmünün sınıflardan hangileri için uygulanacağının sınıf tüzüklerinde 

gösterileceğini emreden geçici 10 ncu madde hükmüne, geçici 9 ncu madde hükmü yürürlükten 
kaldırıldığından, lüzum kalmamış ve bu madde de yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanun Geçici Madde 11) 
Söz konusu madde 1965 yılında yürürlüğe konulmak istenmiş fakat madde metninde sınıf tü

züklerine atıfta bulunulduğu için madde günümüze kadar yürürlüğe girememiştir. Geçici madde 
ile amaç edinilen öğretmenleri mesleke çekme konusu aradan geçen süre; nedeniyle mahiyetini 
değiştirmiştir. Madde metnine göre 1955 - 1965 yılları arasında zorunluluklar nedeniyle -meslek
ten ayrılan öğretmenlerin yeniden mesleke dönmeleri arzu edilmektedir. Aradan geçen ve 15 se
neye varan zaman fasılası nedeniyle konu bir yandan önemini kaybetmiş, bir yandan da gene 
İm uzun süren zaman fasılası nedeniyle bu gibi kimselerin meslekle olan bağları eski sıkılığını 
kaybetmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin böyle uzun bir meslekten ayrı kalan öğret
menin pedagojik formasyonunu muhafaza edemiyeeeği görüşü ileri sürmeleri nedeniyle madde 
ile umulan faydaların gercekleşmiyeceği düşünülmüş ve maddenin kaldırılması yoluna gidilmiştir. 

(Kanun Geçici Madde 12) 
Madde 84. — 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 12 nei maddesindeki başlık 

«Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalışacak personele tanınan kıdem hakkı» yerine «Me
muriyetten önce sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin 
değerlendirilmesi» şeklinde değiştirilmiştir. 

2. «160 sayılı Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin kap
samına giren kurumlarda hiç (-alışmamış veya ç ılışıp da ayrılmış hekimler, 224 sayılı Sağlık Hiz
metlerinin sosyalleştirmesi hakkındaki kanuna göre sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirildiği illerde bu kanunda söz konusu edilen kadrolara, sınıf tüzüklerinde 
belirtilen nitelikleri taşımaları şartiyle, tahsillerini bitirdikleri tarihten itibaren geçen sürenin ta
mamı intibaklarında nazara alınır.!» hükmü yerine, «Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler
de çalışmakta olan yüksek öğrenim görmüş personelden, Devlet memuriyetine girmeden önce 
yurt içinde ve yurt dışında mesleklerini veya özel müesseselerinde ifa edenler veya memuriyetten 
ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak Devlet hikmetine girmiş bulunanlar için; 

a) Sağlık hizmetlerinde çalıştıkları sürenin 3/4 ü (Sosyalizasyon bölgelerinde en az 3 yıl ça
lışmış olanların bu sürelerinin tamamı), 

1)) Teknik hizmetlerde geçirilen sürenin 3/4 ü, memuriyete geçmiş sayılarak her yılı bir ka
deme ilerlemesi ve her 3 yılı bir derece yükselmesine, esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yılları süresi 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki atanma
da kazanılmış hak sayılmaz. 

İntibak sonucu girilecek dereceler öğrenim durumlarına göre yükselecekleri âzami kademe ay
lığını geçemez, hükmü getirilmiştir. 

Bu maddede değinilen hususların yöneldiği amaç «Genel gerekçe» kısmında ayrıca anlatıldığı 
için burada ayrıca belirtilmemiştir. 

(Kanun Geçici Madde 13) 
Madde 85. — 1. Maddedeki «iSözleşmeli olarak çalıştırılmakta olan sağlık personelinin sınıf 

tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri derece ve kademeler» ifadesi ye
rine, tasarıda «aynı görevde kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre» 
ifadesi getirilmiştir. 

2. Kanundaki «Alacakları aylık tutarları halen almakta oldukları mukavele ücretinden aşağı 
ise aradaki fark ödenmekte devam olunur» hükmü yerine; tasarıda «Alacakları aylık tutarı fii-
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len almakta oldukları mahrumiyet şartları tazminatı ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan söz
leşme ücretlerinden aşağı ise aradaki fark ödenmekte devam olunur» hükmü getirilmiştir. 

(Kanun Geçici Madde 14) 
Madde 86. — Tasarı ile memurların intibakları yeni esaslara göre yapılması öngörüldüğünden 

intibak işlemlerinde uygulanacak esas ve ölçüleri belirten geçici 14 ncü madde yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

(Kanım Geçici Madde 15) 
Hâkimler, savcılar ve yardımcıları, subay, askerî memur ve astsubaylar, üniversite öğretim 

üyeleri ve yardımcıları, özel idare ve belediyeler personelinin, malî hakları tasarıya eklenen ek 
geçici maddelerle düzenlenmiş olduğundan kanunun aynı konulara ilişkin geçici 15 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanun Geçici Madde 17) 
Yukarıki maddelerde sözü edilen .nedenlerle derece ve kademe intibakında dikkate alınacak 

hususlara ilişkin geçici 17 nci madde hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 
(Kanun Geçici Madde 18) 

Kanunun 191 nci maddesinde sözü edilem emeklilik ikramiyesine ilişkin geçici hükümler geti
ren madde hükmü 191 nci maddenin kaldırılmış olması nedeniyle geçici 18 nci madde hükmü de 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanun Geçici Madde 19) 
Yukarıki maddelerde sayılan gerekçelerle intibak hükümlerinin şekil ve şartlan Maliye Bakan

lığı ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanan, [Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir 
yönetmelikte belirtileceğine ilişkin geçici 19 ncu madde hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Kanım Geçici Madde 20) 
Madde 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler 

yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin yürürlükte kalacağı» başlığını taşıyan geçici 20 nci maddesi 
tasarı ile getirilen değişikliklere paralel olarak değiştirilmiştir. 

(Kanun Geçici Madde 21) 
Madde 88. — Bu kanun gereğince yapılacak ödemelerin başlangıç tarihi tasarının 93 ncü mad

desi ile ayrıca tesbit edildiğinden ödemelerin başlangıç tarihi ile ilgili geçici 21 nci madde kaldı
rılmıştır. 

(Kanun Geçici Madde 22) 
Madde 89. — 'Tasarı ile kanunun geçici 22 nci maddesinin başlığı «İntibak ve Uygulama Ko

misyonu» yerine «İntibak Komisyonu» şeklinde değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında komisyonun teşkil edilmesi süresi, «Kanun yürürlüğe girdiği ta

rihten itibaren 1 ay içinde» yerine «Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte» olarak değişmiştir. 
Aynı fıkrada yer alan komisyonun Devlet Personel Dairesinde kurulacağı hükmü kaldırılmış, 

ayrıca «Komisyonun Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinden ikişer temsilciden meydana 
geleceği» hükmü, «Maliye Bakanlığından 3, Devlet Personel Dairesinden 2 temsilciden meydana 
geleceği» şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki kurumların memur ve müstahdemlerinin intibak işlemlerinde ça
lıştırılabileceği hükmü «özlük hakları kurumlarınca karşılanır» ibaresi kaldırılmak suretiyle aynen 
kabul edilmiştir. 

«Gerekirse dışardan mütehassıs ve yardımcı personel istihdam edilir» hükmü kaldırılmıştır. 
Komisyon çalışmalarının ilgili memurların normal görevleri dışında düşünülmesi tasarının 

genel istihdam ve ücret politikasına aykırı düşeceğinden üçüncü fıkradaki «Komisyon giderleri 
Maliye Bakanlığı bütçesine konacak özel fondan karşılanır», 

Dördüncü fıkradaki komisyon üyelerine ve diğer personele verilecek ücret ve diğer özlük hak
lan ve gene aynı fıkrada komisyonun çalışmalan hakkında düzenlenmesi öngörülen yönetmeliğe 
ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Kamun Geçici Madde 23) 
Madde 90. — 657 sayılı Devlet (Memurları Kanununun geçici 23 ncü maddesinin 1 nei fıkrasın

daki «ilkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kadrolarda ve bütçele
rin (D) ve (ıS) cetvelleri kadrolarında çalışmakta olanların, bu kanunum 41 nei maddesine göre 
ilkokul mezunu olmak şartı öngörülecek sınıflarda, 5 sene süre ile çalıştırılmaları caizdir» hükmü 
yerine, tasarıda «ilkokul mezunu olmayıp, bu kajnunun yürürlüğe girdiği tarihte, maaşlı (D) ve 
(ıS) cetveli kadrolarında çalışmakta olanların intibakları durumlarına göre ilkokul mezunu olan
lar gibi yapılır», hükmü getirilmiş, maddenin 5 yıl içinde ilkokul bitirme sınavlarını kazanamı-
yanlarm görevlerine son verileceği yolundaki 2 nei fıkrası hükmü kaldırılmıştır. Uzun süreler-
denberi kamu kesiminde çalışmakta olan ve sayıları çok azalmış bulunan bu gibi kimselerin işle
rine son verilmesinin Devletin istihdam politikasına ve sosyal adalet ilkelerine uygun düşmiyece-
ği düşünülmüştür. 

(Ek Geçici Madde 1) 
Madde 91. — Madde, bu kanuna tâbi kurumalarda çalışanlardan Devlet memuru tanımı kap

samına dâhil olacakların sınıflara intibakına ilifkin hükümler getirmektedir. Buna göre sınıflara 
intibakta; 

a) Memurun, işgal ettiği hukukî pozisyonun bu kanunun 4 ncü maddesinin ('A) fıkrası kap
samına dâhil olup olmadığı, 

b) 36 ncı madde tesis olunan sınıfların aynı maddede yazılı hizmet tanımlan, 
e) Memurun fiilen yaptığı görevin 36 ncı maddede yazılı sınıf tariflerinden hangisine gir

diği hususları, göz önünde bulundurulacaktır. 

(Ek Geçici Madde 2) 
Maddede aylıklı ve barem içi ücretlilerin gir* çekleri sınıflar içindeki derecelere intibaklarımda, 

bulundukları kadroların barem derecelerine gösterge tablosunda tekabül eden derecelere intibak 
ettirilecekleri genıel bir ilke olarak belirtilmiştir. 

Memurun işgal ettiği kadronun gösterge tali'osunda tekabül ettiği derecenin tesbitinde uygu
lanacak usul ve uyulacak ilkeler bu kanun uyarınca kurulacak «İntibak Komisyonu» tarafından 
tâyin edilecektir. 

Eski barem sistemine hâkim olan derecelerle yetp sistemin getirdiği derece dizisi birbirinden 
farklı olduğundan, intibakta memurun durumu eski ve yeni koşullar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle yapılacaktır. Örneğin; 3050 sayılı Kanun hükümlerine göre 1 yıl önce göreve alman 
bir yüksek öğrenim mezunu halen 11 ııci dereceyi işgal etmekte olmasına rağmen intibakta yeni 
gösterge tablosunun 10 ucu derecesinin 2 nei kademesine dâhil edilecektir. 

Madde yukarıda, belirtilen genel ilkeye 5 istisna, getirmektedir. »Şöyle ki : 
1. (lenel idare, din hizmetleri ve avukatlık hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3, ve 4 ncü derecelerine in

tibak ettirilecekler bu kadrolarla ilgili unvanlara sabibolınalıdır. Bunlar dışında kalıp 2 000. 1 750, 
1 500, 1 250 liralık kadro işgal edenler 5 ııci dereceye intibak ettirilir. 

2. Bulundukları kadrolarda üst derece alanlar, her üst dereceye karşılık 3 kademe yürütülerek 
intibak ettirilir. Fakat artan her hizmet yılı ile ilerliyebileceklori! kademe, intibak ettirildikleri 
derecenin son kademe, aylığını geçemez. 

3. Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler gösterge tablosunda 
müktesep haklarının tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

4. İstisna ve ihtisas mevkiinde olanların fiilen, aldıkları ücret veya. aylığa göre intibakları 
yapılır, (a bendinin 2 nei fıkrası hükmü saklıdır) Bunlara., intibak ettirildikleri derecenin ilk 
kademe aylığı, müktesep hak terle edilinceye kadar verilir, fakat diğer memuriyetlere nakil veya 
tahvilinde müktesep hak olmaz. 

5. Terfian, aldıkları derece aylığı ile müktesep hakları olan derece aylığı arasında, farkı tazminat 
veya diğer şekilde alanlar, bulundukları kadronun ilgili olduğu derecenin ilk kademesine intibak 
ettirilirler. Bu dereceler müktesep hak oluncaya kadar aylıklarını almaya devam ederler. 
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Bu maddeye göre intibakları yapılanlardan kanunun gerek 36 ncı maddesinde gerekse ilgili 

diğer maddelerde tesbit edilen öğrenim derecelerine ve meslek niteliklerine göre yükselebilecekleri 
derecelerden daha yukarı derecelere intibakları yapılanlar, bu yeni derecelerinin son kademesine 
kadar ilerliyebilecekler, bunlara ayrıca derece yükselmesi uygulanamıyacaktır. Bu uygulama 
ek geçici madde 3 ve daha sonraki maddeler uyarınca intibaklarda doğacak durumlar hakkında da 
aynı şekilde anlaşılacaktır. 

(Ek geçici madde 8) 
Madde hükmüne göre 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmü çerçevesine girenlerin inti

bakları 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneklerine esas olan dereceler göz önünde bulundurulmak 
suretiyle yapılacaktır. 

Ancak eski barem rejimimize hâkim olan genel görüşte geçici hizmetliler asli ve devamlı Devlet 
hizmeti yapan kimseler olarak kabul edilmedikleri ve bu şekilde alman kadroların geçici nitelikte 
bulunması nedeniyle yeni rejime intibakta bu kadrolarda çalışanların tamamının asli ve sürekli bir 
görev için Devlet memurluğuna alınmaları söz konusu olmıyacaktır. Bunlardan ancak kurum
larınca Devlet memurluğuna alınmaları lüzumlu görülenlerin intibakları yapılacak, diğerlerinin 
görevlerine son verilecektir. 

(E) cetveline dâhil kadrolarda çalışıp Devlet memurluğuna atanmaları gerekli görülenlerden 
barem kanununa tâbi olanların intibakları ek geçici 2 nci madde esasları dâhilinde, barem dışı 
olarak istihdam edilenlerin ise öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri dereceye (E) cetvelle
rinden alman tertiplerde çalışarak geçirdikleri sürelerin her 3 yılı için bir derece verilmek sure
tiyle yapılır. Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalıştırılanlar için de aynı hüküm
ler uygulanır. 

Bütçelerin (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışanların intibakları 633 sayılı Kanunun 
geçici! 3 ncü maddesine göre yapılır. 

Maddenin son fıkrasında «Ek geçici 2 nci maddenin (a) bendi yukarıki fıkralarda belirtilen 
kimselere de uygulanacaktır» hükmü yer almaktadır. Söz konusu (a) fıkrasında yazılı olup asli 
ve devamlı oluşları şüphe götürmiyen yönetici görevlerin (E) cetveli tertiplerinden alman geçici 
kadrolarla doldurulması zaten mümkün olmamakta ipe de halen mevcut karışık düzende ortaya 
Çıkabilecek anlaşmazlıklar bu yolla bertaraf edilmiştir. 

(Ek geçici madde 4) 
Yevmiyeli teknik personelin derecelere intibakına ilişkin esaslar koyan ek geçici 4 ncü madde 

hükmüne göre, 4/J0195 sayılı Kararnameye göre çalıştırılanların 36 ncı maddede yazılı teknik per
sonel niteliğine sahibolanlarm, çalıştıkları her 3 yıl 1 derece terfiine esas olacak şekilde değerlen
dirilmek suretiyle intibakları yapılacaktır. 

4/10195 sayılı Kararnameye bağlı yönetmeliğe göre çalışıp da 3*6 ncı maddede yazılı teknik 
hizmetler sınıfına girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmeti fiilen ifa etmiyenlerin genel 
idare hizmetleri sınıfına intibaklarının aynı esaslara göre yapılması öngörübnektdir. Buna göre, 
4/10195 sayılı Kararnameye göre çalıştırılmakta olan bir lise mezunu veya ekonomi öğrenimi yap
mış bir üniversite mezunu teknik hizmetler sınıfına değil, genel idare hizmetleri sınıfına dâhil edi
lecek ve intibakı buna göre yapılacaktır. Aynı şekilde teknik hizmetlerde değil de, örneğin; büro 
işlerinde çalıştırılan bir mühendis için de aynı şekilde işlem yapılacaktır. 

(Ek geçici madde 5) 
Ek geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler gereğince intibakları yapılanların, kademelere intibakları, 

intibaklarına esas olan kadrolarda geçirdikleri sürenin derece intibakından arta kalan yıl kesir
lerinin değerlendirilmesinde izlenecek yol belirtilmiş ve her yılın bir kademe ilerlemesine esas 
olacağı kabul edilmiştir. Buna göre; 

Hizmet süreleri farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı için bir kademe ilerlemesi verile
cek artan yıl kesirleri ise girdikleri kademede geçmiş sayılacaktır. 

Daha aşağı derecelere intibak ettirilenler, derecenin son kademe aylığını almaları ilkesi benim
senmiştir. 
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(Ek geçici madde 6) 
Madde hükmüne göre, 
a) 11 özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden aylık veya ücret alanlar, 
b) Bunların kurduğu birliklerden aylık veya ücret alanlar, 
c) Bu kurumlarca 4/10195 sayılı Kararnameye göre istihdam edilenler hakkında kendi özel ka

nunları yürürlüğe girinceye kadar 788, 1108, 3656 sayılı Kanunla ilgili hükümler uygulanır. 
Ancak, 
1. Hizmetlerinin gerektiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kadro alır

lar. Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddesinde yazılı hususlar göz önüne alınarak 
tanzim edilip, İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve Devlet Per
sonel Heyetinin kararı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile oluşur. 

2. Yukardaki kurumların 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine giren memurları, Devlet me
murları ile ilgili intibak hükümlerinin (A) fıkrasına göre intibak ettirilir. 

3. Bu kanuna ek gösterge tablosu, bunlara da uygulanır. Kanunun 43 ncü maddesi uyarınca 
alınacak 50 - 70 arasındaki göstergeler bu madde kapsamına giren kuruluşlar için de söz konusu 
olacak ve bu derecelerden kadro alınabilecektir. 

4. 657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri bu personele 
de uygulanır. Ayrıca 43 ncü maddenin son fıkrasındaki 50 - 70 arasında göstergeler alınabilmesi 
hakkındaki hüküm il özel idareleri ve belediyeler hakkında da uygulanacaktır. 

(Ek geçici madde 7) 
Madde hükmünde, hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayış

tay meslek mensupları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788, 1108, 2556, 
521, 832, 3656, 44 sayılı kanunların aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç diğer hükümlerin 
uygulanmaya devam olunacağı belirtilmiştir. Ancak, bu kimselerin aylıkları 657 sajrılı Kanunda 
gösterilen göstergelere göre hesaplanacaktır. 

Bu personel 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlayıp, 1 ncı derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

(Ek geçici madde 8) 
Madde hükmü yeteri kadar açık olduğundan gerekçe yazılmamıştır. 

(Ek geçici madde 9) 
Madde hükmü, 4936 sayılı Kanuna tabi üniversite mensuplarının aylık ve ödenekleri hakkında, 

657 sayılı Kanunda yer alan gösterge tablosunun uygulanacağını belirtmekte ve bu görevler için ta
van ve taban derecelerini tesbit etmektedir. 

Diğer kamu görevlilerinin malî haklariyle üniversite mensuplarının malî hakları arasında pa
ralellik sağlamak amacına yönelmiş bulunan madde kanunun genel ilkelerine uygun esaslar koy
maktadır. 

(Ek geçici madde 10) 
Madde hükmü yeteri kadar açık bulunduğundan gerekçe yazılmamıştır. 

(Ek geçici madde 11) 
Madde hükmü, 3659 ve 2847 sayılı kanunlarla, bunların ek ve değişikliklerine tabi persone

lin malî haklarına ilişkin hükümler getirmekte ve bunlar hakkında 657 sayılı Kanunda yer alan 
gösterge tablosunun ve bu maddede yazılı diğer hükümlerin esas alınacağını belirtmektedir. 

(Ek geçici madde 12) 
Madde hükmüne göre, bu kurumlarda çalışan personele, bu kanunun intibak hükümleri uygu

lanacaktır. 
(Ek geçici madde 13) 

Madde, Devlet Tiyatro Opera ve Balesi mensuplarının, kendi özel kanunları yürürlüğe girince
ye kadar tabi olacakları mıalî hükümleri öngörmektedir. 
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(Ek geçici madde 14) 
Madde, belediye opera ve tiyatroları mensupları hakkında, daha önceki maddelere paralel hü

kümler getirmektedir. 
(Ek geçici madde 15) 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası mensupları hakkında, daha öneeki maddelere paralel hü
kümler getirilmektedir. 

(Ek geçici madde 16) 
Bu madde idle, eik geçicıi 13,14 ncü ve 15 nci maddede yazılı personel hakkında uygulanacak inti

bak esasları öngörülmüştür. Söz (konusu personel hakkında daha önce kendi özel kanunları ve ba
rem kanunlarının bu özel kanunlara paralel hükümleri uyarınca uygulanmakta olan ücret reji
mi tasarı ile getirilen gösterge sistemine uymadığnnıdaın geçici 13,14 mcü ve 15 ndi mıaddellerdeki üc
ret sisteminin uygulanmasına imkân verecek intibak hükümlerinin getirilmesi zorunlu olmuştur. 

(Ek geçici madde 17) 
Bir kamu kuruluşu olan T. C. Merkez Bankasının ayrı bir ücret rejimi uygulaması tasarının 

genel ilkelerine uygun düşmediği için 1211 sayılı Kanunun aylık ve ödeneklere ilişkin hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. özel 'kanunlarında Devlet .memurları Kanununa pa
ralel değişiklik getirilinceye kadar bu kurum personelinin aylıkları bu kanuna ekli gösterge tab
losuna göre hesaplanacaktır. Gene bu süre zarfında söz konusu personele bu kanunun 11 nci ve 
12 nci maddesi hükümlerinde öngörülen hükümler uygulanacaktır. 

(Ek geçici madde 18) 
Bu kamunun yürürlüğe girdiği tarihte sözleşme ile çalışmakta olanlar hakkında uygulanacak hü

kümler öngörülmektedir. Madde hükmüne göre yürürlükte olan sözleşmelere göre işlem yapılmaya 
devam edilecek, Sözleşmelerin sona erenlerden, istiyenlerin Devlet memurluğuna intibakları yapı
lacaktır. Ancak intibakta son işyerinde ve aynı işde sözleşme ille geçen süreler esas alımaeak, daha 
önce başka işyerlerinde sözleşme ile gecem süreler dikkate almımıyacaktır. 

(Ek geçici maıdde 19) 
İntibak hükümlerine ilişkin maddelerde sayılan istihdam şekillerine girmiye'n ve işçi statüsün

de çalışanlardan fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru tanımına girenlerin Devlet me
murluklarına geçmek istemeleri halimde yapılacak işlem öngörülmektedir. Halen bâzı kurum
larda işçi statüsünde ücret alan kimseler büro hikmetlerinde çalıştırılmakta ve yaptıkları işler 
nedeniyle bu kanunun Devlet memuru tanımına girmektedirler. Yeni rejimde bu gibilerin Dev
let memurluğuna intibaklarının yapılması faydalı görülmüştür. 

(Ek geçici madde 20) 
Bu kanunun ek geçici 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 ve 17 nci maddelerinde yazılı personelin aylıkları

nın tesbitinde Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olunan katsayı uygulanacağı 
hükmü getirilmiş ve kamu kesiminin ücret politikasında ahenk ve beraberlik sağlanmıştır. 

(Ek geçici madde 21) 
Kanunun 154 mcü maddesinde Bütçe kanunlarında tesbit edileceği öngörülen katsayı, ilk uy

gulama yılına aidolmak üzere 7 olarak tesbit edilmiştir. 
(Ek geçici madde 22) 

Bu madde ile 657 sayılı Kanunun 190 nci maddesine göre kesilen % 5 memur yardımlaşma ku
rumu kesenekleri, Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşından itibaren ke
silmeye başlanır. Bu kesenekler özel kanunu çıkıncaya kadıar T. C. Merkez Bankasında açılacak 
bir fonda toplanacağı, saymanlıkların kesenekleri, ertesi ayın 15 ine kadar T. C. Merkez Bankası 
şubesine yatırmak zorumda bulundukları hükme bağlammışjtır. 

(Ek geçici madde 23) 
Bu madde ile özel kanunları çıkarılıncaya kadar ek geçici 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 ve 17 nci mad

delerde yazılı kurumlar personeline de Devlet memurlarınla ödenenler dışında her hangi bir öde
me yapılamıyacağı hükmü getirilmiştir. 
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(Ek geçici Madde 24) 
Madde hükmü açık olduğundan gereüsçe yazılmamıştır. 

(Ek geçici madde 25) 
Personel rejimimizin içinde bulunduğu çok karışık durum sebebiyle taslarının getirdiği hüküm

lerim uygulamada karşılaşılmam mıuhtemel sorunların tamamını çjözümliyememesi mümkün görül
mektedir. Uygulamada, tasarıda getirilen hükümlerle çözümlenmesi mümkün olmıyan bir durum 
ortaya çikarsa, bu durum Bakanlar Kurulunca tesbiıt edilecek esaslara göre halledilecek ancak 
gerekli kanun tasarısı en kısa zamanda Tünkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 

(Ek geçici madde 26) 
Tasarı, 1970 malî yılı Bütçe Kanununum kabulümden ısonra yürürlüğe gireceği için Bütçe ka

nunlarında gösterilmesi gerekli bâzı hükümlerin kanunun ilk uygulama yılında Genel Kadro Ka
nununda ıgösterilmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 92. — Madde hükmü yeteri kadar açık olduğundan gerekçıe yazılmamıştır. 
Madde 93. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe ıgirmemiş bulunan hükümleri

nin, yürürlük ve ödemelerin başlangıç tarihini tesibit eden madde hükmü, ayrıca kanunun belli 
tarihlere kadar uygulanmıyaoalk hükümlerini belirtmektedir. 

Madde 94. — Gerekçe yazılması gerekli görülmemiştir. 
Madde 95. — Gerekçe yazılması gerekli görülmemiştir. 
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Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının, 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen

mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/279) 

Ankara, 9.2. 1970 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâızı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâızı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun 
teklifimin gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygıyla rica ederiz. 

Ankara Milletvekili 
A. 8. Hiçerimez 

Ankara Milletvekili 
K. Ataman 

Ankara Milletvekili 
C. Yorulmaz 

Kastamonu Milletvekili 
M. Seydibeyoğlu 

Ankara Milletvekili 
Y. Z. Yağcı 

Adana Milletvekili 
E. Postacı 

Sakarya Milletvekili 
H. Uysal 

Uşak Milletvekili 
Â. Turan 

Urla MüefbveMlli 
N. Aksoy 

Kımşefhlir MüiHeıtvefeüilli 
M. Aksoy 

Tıokait Milletvekili 
î. H. Birler 

Adlamıa Senatörü 
M. öztekin 

İstanbul Milletvekilli 
O. Eyüboğlu 

Tnateon Milletvekili 
A. R. Uzuner 

Ankara Milletvekili 
t. 8. Hatipoğlu 

Bursa Milletvekili 
8. Çanga 

Samsun Senatörü 
R. Isıtan 

Bursa Milletvekili 
/. öktem 

İçel Milletvekili 
Ç. Yılmaz 

Muğla Milletvekili 
A. DöğerU 

Ankara Milletvekili 
/. Cüceoğlu 

İstanbul Milletvekili 
E. Derincay 

Tekirdağ MMıeltvekiiM 
Y. Alpaslan 

Tuıraaelâ Miillıeltviekiilli . 
H. Yenipınar 

Manas MjflıİJeltvıeikülii 
M. özdal 

îıatıamlbuflı Müettvekli 
M. K. Özeke 

Ordu Mü/liLölttvıe&ıülii 
M. Ekşi 

Sıamsum Mlietvekil 
N. Kale 

Tnalhzoo Mdiietvekilli 
C. Küçük 

IstıanJbul Milletvekili 
İV. Uğur 

Ankara Milletvekili 
O. Soğukpınar 

Burdur Milletvekili 
N. Yavuzkan 

Ankara Milletvekili 
Ş. özdenoğlu 

Aydın Milletvekili 
M. Çelik 

Elâzığ Milletvekili 
M. Aytuğ 

Amıalsya MiıleıtMeMi 
V. Meşhur 

İstanbul Milletvekili 
H. Dolun 

Mardam MiflJLertrvtefciili 
Ş. Altındağ 

iSivıas MiMveiküllIi 
M. K. Palaoğlu 

Zonguldak MiMietvelktili 
B. Ecevit 

Giresun MdUeftvekiM 
t. K. Naipoğlu 

lamâr MiMiettivıeikıili 
K. önder 

Muş MMıLetvekülti 
N. Neftçi 

Malatya Seoıatörü 
N. Akyurt 

İstanbul Milletvekili 
R. Ülker 

Ankara Milletvekili 
O. Birgit 

Zonguldak Senatörü 
M. A. Pestilci 

Tunceli Senatörü 
A. Bora 

İstanbul Milletvekili 
B. Ersoy 

Çankırı Milletvekili 
N. Ç. Yazıcıoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
M. Çalikoğlu 

Urfa Milletvekili 
V. MeUk 

Manas MlMıveikiilJi 
M. N. Çuhadar 

Adıyaman Mllıeftvıelklillii 
Y. Z. Yılmaz 

Baibay Mffletbvekfflii 
M. 8. Reşa 

Zonguldak MileltMeMti 
H. Baytürk 

Tnaibaon MMlejtvıekiilıi 
A. Şener 

Tmalhzoo Mûlleftveikül 
M. Aslantürk 
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ÜENEL GEREKÇE 

14 . 7 . 1965 tarihinde kabul edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 23 . 7 . 1965 tarihinde 
yayınlanmış ve bâzı hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanunda, devlet memurlarının yetişme ve ımesleık niteliklerine göre sınıflara ayrılması,, gö
revlerinin, tâyin ve terfi şartlarının ve aylıklarına er as tutulacak göstergelerin tesbiti, Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesince hazırlanacak sınıf tüzüklerine bırakılmaktadır. 

Kanunun geçici maddeleriyle öngörülen müddetler içerisinde sınıf tüzüklerinin hazırlanmasına 
başlanmış ise de, idarelerce ihdası teklif edilen ımemuriyet sınıflarının çokluğu ve kanunun bu 
konuda koymuş olduğu hükümlerin uygulama alanına konulmasında karşılaşılan 'güçlükler sebe
biyle sözü geçen tüzüklerin zamanında ikmal edilerek yürürlüğe konulması mümkün olamamıştır. 

ö te yandan, Ankara Üniversitesinin Anayasa Mahkemesince açtığı dâva neticesinde, sözü ge
çen mahkemece ittihaz olunan 4 . 2 . 1966 tarihli ve esas No. 1965 - 32, karar No. 1966-3 sayılı ka
rarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun üniversite öğretim üyeleri üe yandımcılarının bu 
kanunun malî hükümlerine tabi olacaklarını ifade eden, 1 nci ımaddenin üçüncü fıkrası, Ana
yasanın genel ilkelerine ve 120 nci maddesine aykırı görülerek iptal edilmiştir. 

Bu kararın gerekçesinde, 657 sayılı Kanunun öngördüğü sınıf tüzüklerine 'de temas edilerek, 
kanun koyucunun Anayasa di e tahsisen verilmiş olan düzenleme görevini idareye devretmesinin 
hem görevi veren Anayasa hükmüne, hem de Anayasanın 5 nci maddesindeki yasama yetkisinin 
devrolunamıyacağına dair olan kuralına aykırılık teşkil edeceği ifade olunmuştur. Bu ifadedenı 
meımurlarm nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenekleri 
ve diğer özlük işleriyle ilgili hükümlerin sınıf tüzüklerinde yer almasının, bu hususların kanunla 
düzenlenmesini emreden Anayasanın 117 nci maddesine aykırı olacağı neticesine varmamaiktadır, 
dienilmeiktediır. 

Bu sebeplerle 657 sayılı Kanunun tadili zaruri görülmüştür. 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınıflandırılmaya ait hükümleri ve yeni tasarıyla 

yapılan değişiklik : 
657 sayılı Kanunun kabul ettiği sınıflandırma ile ilgili hükümlere ıgörc, bu kanun kapsamına 

gireın kamu hizmetleri bu hizmetleri yerine getirecek kimselerde aranması gerekli yetişme ve 
meslek niteliklerine nazaran sınıflara ayrılmaktadır. Bir taraftan müşterek yetişme niteliği, diğer 
taraftan da hizmet şart lan göz önünde tutularak sınıflar meydana getirilecektir. Her sınıfın mev-
;uuna giren hizmetlere, başka bir deyimle, bu hizmetlerin memurlara ne şekilde tevdi edileceğini 
gösteren kadrolara ücret tesbiıt edilirken 43 ncü madde hükmüne göre, ]) o hizmetin Devlet için 
taşıdığı değer; 2) hizmetin memur bakımından taşıdığı risk ve şartlar; 3) başka hizmetlerle mu
kayesesi yapılarak hizmetlerdeki önem derecesine göre kurulacak orantının göz önünde bulundu
rulması öngörülmektedir. Kısaca yapılan bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere tesis edilen sınıf -
İçirin ve bu sınıflara ait derecelerin görevlerini arnıî tüzüklerinde tamamlamak gerekmektedir. 
Bu sistemin güçlükler yarattığı meydandadır. 

Buraya kadar yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
bir kuruluştaki görevlerin niteliklerini ve Devlet için taşıdığı değerlere göre sınıflara ve sınıfların 
da derece ve Ödemelere ayrılması, bu görevler karşılığında verilecek ücretlere esas olacak göster
gelerin belirtilmeısi, görevlere atanacak personelde aranacak öğrenim, yaş ve benzeri niteliklerin 
tesbiti işini sınıf tüzüklerine bırakmış bulunmaktadır. 

Anayasanın 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında memur aylıklarının kanunla düzenleneceği ku
ralı karşısında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınıflar içindeki memuriyetlerin derece
lendirilmesi tekniğinde değişiklik yapılması zaruret halini almıştır. Aynı yetişme niteliğini gerek
tiren, bünye ve mahiyetleri itibariyle birbirlerine çok yakın ve aynı muameleye tabi tutulmaları 
goreken hizmetlerden bir sınıf teşkil edilmiştir. Bu sınıflar, hizmetin yalnız güçlük ve sorumlulu-
ğ avdaki artışa göre değil, tesbit edilen çeşitli hizmet seviyelerine nazaran derecelendirirmiştir. 
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Bu tökniğe nazaran sınıfların göstergelerinin tesbitirıde yalnız görevin güçlük ve sorumluluğu 
doğil, aynı zamanda diploma ile tâyin edilenlerin tahsil seviyesi dikkate alınarak uzun pazarlık
ların önlenmesi de mümkün olacaktır. Esasen diploma genellikle kamu görevlerinin değerlendirilip 

• sınıflandırılması bakımından daha objektif bir kıstas telâkki edilmektedir. 
Böylece, memuriyetleri ve bunları işgal edecekleri öğrenim seviyelerine göre çeşitli sınıflara 

ayırmak daha kolay ve realisttir. Aynı zamanda bu sistem yalnız memuriyete ilk girenler için 
değil, mevcut memurların yürürlükteki rejiminden yeni rejime intikalleri için de kolaylık sağlar. 

İlk çalışmalarda çok sayıda sınıf tesisi cihetine gidilmiş iken değişiklik tasarısında sınıf sayı
sı azaltılarak 35 e indirilmiştir. Anayasanın 117 nci maddesi hükmü muvacehesinde, sınıfların 
gösterge tabloları esas olmak ızere bir genel gösterge tablosu konulmuştur. Her sınıf için, o sı
nıfa ait görev, nitelik, özellikler ve anatablodan alınmış gösterge tabloları ayrı ayrı tesbit edilmiş
tir. Bu suretle sınıflandırma 
hangi bir kuruluşun kadrosu 
met seviyesinin derecesi ve bu 

ile aylık şeklindeki ücret sistemi arasındaki ilişki kurulmuştur. Her 
alınırken bu kadronun sınıfı ve o sınıf içinde ilgili bulunduğu hiz-
dereceye ait gösterge miktarı bu tablolardan alınacaktır. Dereceler

deki hizmet seviyeleri birbirine denk sayılan mütaaddit görevleri ihtiva ettiği için memurun o 
derecedeki sair memuriyetlere naklen atanması mümkün olacak ve idare ide bu suretle belirli kad
roya bağlılıktan kurtulacaktır. 

Bâzı memleketlerde olduğu gibi, alt derecenin son göstergesinin üst derecenin ilk göstergesin
den yüksek olması esası derece terfihi yapamıyan memurların çalışma şevklerinin kırılmamasmı 
sağlamak ve aynı zamanda yapılacak intibakta mağduriyetleri önlemek amaçları üe kabul edil
miştir. Bu suretle üst derecelerde boş kadro bulunmaması dolayısiyle terfi edemiyen memurların 
bir süre daha aylık artışından faydalanmaları sağlanmıştır. Bir üst derecenin ilk kademe gösterge
sinden daha yüksek bir göstergeyi alt derecenin kademelerinde alan bir kimse, üst dereceye yük
selmeye hak kazandığı takdirde müktesep göstergesinden olan ilk kademenin göstergesine teka
bül eden aylığı alacaktır. 

2. İntibak esasları : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu mevcut memurların intibakında büyük şikâyetlere yol 
açacak mahiyette bulunmakta idi. Uygulama sırasında halen çalışmakta bulunan memurların 
hangi sınıflara girecekleri ve bu sınıflardaki derecelere ne şekilde intibak ettirilecekleri de sınıf 
tüzükleri ile tesbit olunacaktır. 

Bu tarz bir düzenleme işleminde, her sınıf için ayrı ayrı hükümler vaz'edilerek birbirinden çok 
farklı intibak sonuçlarına varılması tehlikesi mevcuttur. Bu itibarla intibakla ilgili esaslar üze
rinde de bâzı değişikliklere gidilmiştir. Adı geçen değişikliği : 

a)1 İllerde karışıklığa ve yanlış anlamlara meydan vermemek ve bilhassa bu konunun da 
memurun en önemli özlük haklarından sayıldığı için behemehal kanunla düzenlenmesi; b) Müm
kün olduğu kadar mevcut personelin tamamına tatbik edilebilecek genel prensiplerin vaz'edilmesi; 
c) Müktesep hakların korunması; intibak işlemlerinin tesbit edilecek esaslar dâhilinde ilgili ku
rumda teşekkül edecek özel komisyonlara bırakılması; gibi dört noktada toplamak mümkündür. 

3. 11 özel idareleri, belediye ve Kamu iktisadi teşebbüsleri memurları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, özel idare ve belediye, Kamu İktisadi Teşebbüsleri me

murlarını kapsamı içine almamış bulunmaktadır. Halbuki, bu memurların durumu, bâzı özellikle
ri olmakla beraber, Devlet memurlarına çok benzemektedir. İşte özel idare, belediyelerin ve Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin kendilerine has bulunan bu özelliklerini belirten ayrı bir kısım Dev
let Memurları Kanununa eklenmiştir. Kapsam maddesi ile yapılan değişiklikten de anlaşılacağı 
üzere, özel idare, belediyeler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında, özellik taşıyan kısım ile 
Devlet memurları için vaz'edilmiş diğer hükümlerden, söz konusu ek kısma aykırı çelişmiyen 
hükümleri uygulanacaktır. 
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•MADDE GEREKÇEDEKİ 

Madde 1. — Bu tasarının getirdiği önemli yeniliklerden biri il özel idareleri ile belediyeler ve 
Famu İktisadi Teşebbüsleri. Personelinin bu kanun 'kapsamına alınmasıdır. Bilindiği gibi 657 sayılı 
Derlet Memurları Kanununun 1 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile maiballî idareler için ayn bir 
Personel Kanununun hazırlananası öngörülmekte idi. Devlet Memurları Kanununun çok az sayıdaki 
maddeleri hariç, diğer hükümlerinin il özel idareleri belediyeler personeli ile Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Personeline de aynen tatbikimin mümkün olduğu bu arada yapılan çalışmalardan anlaşıl
mıştır. Her üç idare için özellik taşıyan hükümler «IX. Kısım» altında bir bölüm eklenerek, Dev
let Memurları Kanununun mahallî idarelere de teşmili mümkün 'görülmüştür. 657 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin dördüncü fıkrası, değişik >olarak bu tasarıda, istisna hükümlerine takdi-
i'.un, ikinci fıikra halinde düzenlenmiştir. 

(Devlet Memurları Kanununun birinci maddesiîiın ikinci ve üçüncü fıkraları ile getirilen istis
nalar birleştirilerek tasarıda üçüncü fıkrada toplanmışitır. Bu değişiklikte (kapsam dışında kalan 
durum veya görevliler ayrı ayn sayılmıştır. Üniversitelerin Anayasa Mahkemesi neadiınde açtığı 
dâva 4 . 2 . 1966 tarihinde ittihaz olunan 1965 - 3:2 esas ve 1966 - 3 karar sayısı ile talep veç
hile hükme bağlandığından üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının da kayıtsız şekilde is
tisna edilmesi gerekmektedir. Bundan başka, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun birinci mad
decinin ikinci fıkrasında sözü edilen «hâkim ve sa\eı sınıfından» ibaresi de «Hâkimler, Hâkim 
yardımcıları, savcılar ve savcı yardımcıları» şeklinde değiştirilmiştir. Çünkü bu istisnanın amacı 
ya'nız yargı organlarımda görevli hâkim, hâkim j ardıımcusı, savcı ve savcı yardımcılarıdır. Danış
tay ve (Sayıştay meslek mensupları hakkında Anayasanın icabı ayn kanunlar düzenlendiği için bun
lar kapsam dışında bırakılmıştır. 

Madde 2. — 11 özel idareleri, belediyeler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personelinin 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmaları hasebiyle bu üç idare adının da 2 nci maddenin 
birinci fıkrasına ilâve edilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönet
meliklerin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacağını belirtmektedir. Anayasanın 113 ncü 
maddesine göre, yönetmeliklerin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 'konulması şart değildir. 
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde böyle bir şartın öngörülmesi çeşitli bakanlıklar 
ve kamu tüzel kişileri tarafından hazırlanarak bu çeşit yönetmeliklerin Devlet Personel Daire
since incelenmesi ortaya -konulan sisteme uygunluğunu sağlıyacaktır. 

Esasen 657 sayılı Kanunun, Hükümet teklifinde de bu düşünce hâkim olmuş ve yönetmelikler 
hakkında ımüstakil bir fıkra düzenlenmişti. Fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki müzakereler 
sırasında, gerek tüzüklere ait ikinci ve gerekse yönetmelikleri ilgilendiren üçüncü fıkralar (birleş
tirilmiş, bu 'birleştirmede « ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzüklerin uygulanmasını 
gc'^teren yönetmelikler Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur» şekline getirildiği için tü
züklerin uygulanmasını sağlamıyan yönetmeliklerin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konula-
mıyacağı zehabı hâsıl olabileceğinden, maddenin yazılışı değiştirilmiştir. Esasen Devlet Personel 
Dairesi kurulması hakkında 160 sayılı Kanunun beşinci maddesi de bu hususu âmir bulunmakta
dır. 

iMadde 3. — İdari metinlere esas ve direktif tbşkil etmek üzere üçüncü maddenin «A» fıkra
sında yazılmış (... ve Devlet için taşıdığı değeri » deyimi, sınıflar kanunla tesis edil
mekte bulunduğundan ve bu tesis ameliyesi e snamda söz konusu cihet göz önünde tutulduğu 
i;in metinden çıkarılmıştır. 

Madde 4. — Sınıflar kanunla tesis edilmekte olduğundan 28 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
«S. nıf tüzüğünde» deyimi kaldırılmış, yerine «43 ncü madde» deyimi konulmuştur. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesi her kurumda çalıştırılan 
personelin tamamı için görev yerleri belirtilerek 'kadro tesbiti zorunluğunu getirmiştir. 
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Genel Kadro Kanununun hazırlanması için idari taksimat üzerinden ve bölgesel kuruluşlar da 
£(iz önünde tutularak madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kam.ımmm kadroların hazırlanması ile ilgili 34 ncü 
maddesi bu hazırlık çalışmalar mm nerede ve nasıl yapılacağı hususunda bir sarahati ihtiva etme
mektedir. 

Bu itibarla mezkûr madde üzerinde bu yönde bir değişiklik yapılmış; kurumlarca 33 ncü madde
de belirtilen esaslara göre hazırlanan kadroların Maliye Bakanlığına verileceği ve bu tekliflerin 
MaMye Bakanlığı temsilcisi, Devlet Personel Dairesi temsilcisi v|e 'kurum temsilcisi . tarafından 
birlikte incelenerek bu üç temsilcinin birleşik kararı ile kadroların tesbit olunacağı tasrih edilmiş^ 
tir. Bundan başka, kadroların görev yerlerinin ne şeMlde belirtileceği 33 ncü maddede gösterildiği 
için 34 ncü maddede tekrar edilen «görev yerleri belirtilerek» deyimi çıkarılmıştır. 

Madde 7. — Sınıf tesisi esaslarını başlangıçta ortaya koymak maksadiyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 43 ncü maddesi 36 ncı madde ile yer değiştirecek tasarıdaki şekli ile dü
zenlenmiştir. Bilindiği gibi söz konusu 43 ncü madde en düşük ve en yüksek göstergelileri tesbit 
etmiş, her sınıf için uygun görülen göstergelerin ide birinci ve ikinci fıkrada yer alan esaslar 
dâhilinde tüzüklerde belirtileceği hükme bağlanmıştı. Bu değişıiMik tasarısı ille sınıfların tesisi 
işleminin idari metinlerle değil, kanunla yapılması yoluna gidilmiştir. Bu itibarla 70 - 1 000 gös
tergelerinin derece ve ikademelere dağılışının da kanunla yapılıması gerekmiştir. Bu maksatla 
maddeye bir 'genel gösterge tablosu (konulmuştur. Bu tabloda 17 derece ve derecelerin kademe
leri belirtilmiştir. Sınıflara ait göstergeler bu genel tablodan alınmaktadır. 

Madde 8. •— Sınıflar ve sınıflar içerisindeki de reçeller kanunla tesis edilmekte ve 657 sayılı 
Kanununun idari metinlere direktif mahiyetindeki hükümleri derecelerin tesbitinde esas olarak: 

alınmakta bulunduğundan 37 nci madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 38 nci maddesinde «... görevin yeıri veya 

sorumluluğu artmadan...» ibaresi de bir önceki maddede yapılan değişikliğe uygunluğu sağlamak 
maksadı ile metinden ıçukarılmıştır. 

Madde 10. — 657 sayılı Devliet Memurları Kanununun 40 ncı ımaddesinin ikinci fıkrasında 
sınıf tüzüklerine bırakılan hususlar bu tasarıda43 ncü maddede yer aldığı için mezkûr fıkradaki 
«... sınıf tüzüklerinde belli edilen...» deyimi «... 43 ncü maddede belirtilen sınıflardaki....» deyi
mi ile yer değiştirmiştir. 

(Sınıflara ait giriş yaşları 43 ncü maddeye yazıldığından ve derecelerin içinde yaş kaydına lü
zum görülmediğinden bu maddenin son fıkrası metinden çıkarılmıştır. 

Madde 11. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 nci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkralarındaki sınıf tüzükleri ibareleri çıkarılıp yerine «43 ncü madde» ibaresi yazılmıştır. 

Madde 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 42 ned maddesi tatbik yeri kalmadı
ğından kaldırılmıştır. 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi, 43 ncü madde ile yer 
değiştirerek, 43 ncü madde adı altında yeniden düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi 657 sayılı Kanun, sınıfların tesisi ile ücret arasındaki ilişkiyi 36 ve 148 nci mad
deleri ile kurmaya çalışmıştır. Devlet memurları hukukî statüleri de ücret statülerinde olduğu 
gibi sınıf tüzüklerine bırakılmıştır. Bu hükümlere nazaran, bir kuruluştaki görevlerin nitelikleri
ne ve Devlet için taşıdığı değerlere göre sınıflara, sınıfların da derece ve kademelere ayrılması, 
bu görevler karşılığında verilecek ücretlere esas olacak göstergelerin belirtilmesi, görevlere ata
nacak personelin öğrenim, yaş ve benzeri hususların tesbit olunması sınıf tüzüklerinin konuları
nı teşkil etmekte idi. Üniversiteler, mezkûr kanunun 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «... ma
lî hükümler dışında...» ibaresinin, Anayasaya aykınlığı sebebiyle, Anayasa Mahkemesi nezdinde 
de va'detmişlerdi. Bu talep adı geçen mahkemece «....kanun koyucunun bir kanun hükmü ile, 
kendisine verilmiş olan düzenleme görevini idareye devretmesi, hem görevi veren Anayasa hük
müne, hem de Anayasanın 5 nci maddesindeki yasama yetkisinin devrolunamıyaoağına dair olan 
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kuralına aykırılık teşkil eder» mütalâa siyi o 1965-32 esas, 1966-8 karar sayısı ile hükme bağlan
mıştır. 

Bu karara ait açıklamaların ışığı altında 657 sayılı Kanunun yapılan incelemesinde, Anayasa
nın 120 ve 5 nci raddelerine ilişkin Anayasa Mahkemesi görüşünün 117 nci maddesd hakkında da 
aynen vâridolduğu kanaatine varılmıştır. 

Bunun tabiî bir sonucu olarak, Anayasanın 117 nci ve 5 nci maddelerinin birlikte mütalâa ve 
657 sayılı Kanunun sınıf tüzüklerine bıraktığı memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, 
hakları ve yükümleri, aylıkları ödenekleri ile ilgili kısımların kanunla düzenlenmesi zorunluğu ken
disini göstermiştir. Bu takdirde ise, görevlerin tarif ve tadadı yolu ile varılacak sınıflandırmanın 
aylıkla ilgilendirilmesi işlemi zaruri olarak her sınıfın ihtiva ettiği derecelere tekabül eden görev
lerin de kanunda yerini alması ile mümkün olabilir. Görevlerin, tarif ve tadadı yapılarak, sınıflar 
içinde derecelendirilmeleri, idari metinlerden alınarak, kanuna konulduğu takdirde, idarenin teşkilât
lanma ve personel politikası yönünden hareket serbestisi, çok kısıtlanmış olacaktır. 

Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınıflandırma tekniğinde değişiklik yapıl
ması zaruret halini almıştır. Aynı yetişme ve meslek niteliğini gerektiren, bünye ve mahiyetleri ba
kımından birbirlerine çok yakın ve aynı muameleye tabi tutulmaları icabeden hizmetler bir araya 
getirilerek bir sınıf teşkil edilmitşir. Bu tasarıda sınıflar, yalnız hizmetin önem ve sorumluluğun
daki artışa göre değil, tesbit edilen çeşitli hizmet seviyelerine nazaran derecelendirilmiştir. 

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, bu görevi yerine getirecek kim
selerde aranması gerekli yetişme niteliğine göre incelemeden geçirildiği takdirde şöyle bir man
zara ile karşılaşırız. Bir kısmı özel kanunların ihdas ettiği mesleklerin; diğer kısmı da yine özel ka
nunların öngördüğü müşterek yetişmenin şart koşulduğu veya koşulabileceği iştigal sahalarını teş
kil etmektedir. Böylece, müşterek yetişme ve meslek niteliğini haiz kamu hizmetleri topluluklarını be
lirli sınıflar altında göstermek mümkündür. Devletçe göriülcn kamu hizmetleri bu tasarıda, yukarda 
zikredilen kıstasa göre, 35 sınıfa ayrılmıştır. Tasarı metninde görüleceği veçhile her bir sınıfa gi
ren hizmetlerin farklılıkları göz önünde tutularak sınıfların görevleri, sınıflara girecek kimseler
de aranacak nitelikler, sınıfların özellikleri ve gösterge tabloları ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Sınıfla
rın görevleri hakkındaki metinler, 45 nci madde hükmünün yürütülmesi için zaruridir. Bu metin
lerin, sınıf mensuplarına kanunlarla verilmiş veya verilecek olan görevleri daraltması veya geniş
letmesi bahis konusu değildir. Nitelikler kısmında, söz konusu sınıfa girecek kimselerin öğrenim du
rumu yeterlik ve yarışma sınavına tabi tutulup tutulmıyaCağı ve nihayet girişte âzami yaş hadleri 
her sınıfın kapsamı görevlerin hususiyetine göre tesbit edilmiştir. Özellikler kısmında, adaylık sü
resi ve bu süre içinde adakların hizmetiçi eğitime katılıp katılımyacağı belirtilmiştir. Bilhassa bir 
meslekin ifasını gerektiren sınıflarda adaylık süresi içinde hizmet için eğitim şartı öngörülmektedir. 
Aynı bölümde, sınıfa giren adaylara ödenecek aylığın o sınıf için öngörülen öğrenim süresine göre 
tesbit edildiği sınıfın kaç dereceli olduğu, derece yükselmesinde ne gibi işleme tabi tutulacağı, haf
talık çalışma süresi, fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmiyeceği, yer değiştirme hükmünün uy
gulanıp uygulanamıyacağı ve nihayet kazanç sağlayıcı faaliyetlerden hangilerini icraya mezun bu
lunduğu hususlar her sınıf için ayrı ayrı yer almaktadır. 

Gösterge tablolarına gelince: Her sınıfın gösterge tabloları, bu tasarının 36 nci maddesindeki 
genel tablodan alınmak suretiyle düzenlenmiştir. Önce, ilkokul, ortaokul ve lise gibi yalnız genel 
kültür veren eğitim kademeleri ile belirli bir meslekin icrasını öğrenim konusu yapmanın üniversite 
ve yüksek okullar eğitim kademelerinin şart koşulduğu sınıfların taban ve tavan göstergeleri sonra 
da her kademe eğitimin dengi sayılan meslekî eğitimin öngörüldüğü sınıfların taban ve tavan gös
tergeleri, birincilerden, meslek lehine olmak üzere, farklı şekilde tesbit olunmuştur. 

Gösterge tablolarının birinci sütunu o tablonun aidolduğu sınıf derece sayısını, ikinci sütun 
her derecedeki en az hizmet süreleri üçüncü sütun derecelerin ihtiva ettiği kademe sayısını; dördün
cü sütun dereceleri birbirinden ayıran hizmet seviyelerini ve nihayet beşinci sütun da derecelerin 
her kademesindeki göstergeleri ifade etmektedir. Her sınıfın derecelerine ait en az hizmet süreleri 
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tesbit edilirken o sınıfa verilen görevin hususiyeti göz önünde tutulmuştur. Bilhassa belirli bir mes
lekin ifasını istihdaf eden sınıflardan, diplomanın sahibine meslek icrasında yetki verdiği keyfiyeti 
gözden kaçırılmıyarak, başlangıç derecelerinde en az hizmet süreleri umumiyetle kısa konulmuştur. 
-En az hizmet süreleri her sınıf için farklı tesbit olunduğu gibi aynı sınıfın çeşitli derecelerinde 
de üniform şekilde gösterilmekten kaçınılmıştır. Bu tasarının sınıflandırma tekniğinde getirdiği 
bir yenilik de sınıfların, yalnız hizmetin güçlük ve sorumluluğundaki artışa göre değil, tesbit edi
len çeşitli hizmet seviyelerine nazaran derecelendirilmiş olmasıdır. Gösterge tablolarının dördüncü 
sütunlarında her dereceye tahsis olunan hizmet seviyeleri yer almıştır. Bu hizmet seviyeleri halen ida
rede tebellür etmiş hiyerarşi kademeleri göz önünde tutularak tesbit edilmiştir. Genel Kadro Kanu
nu hazırlanırken 

Hizmet seviyeleri esas ittihaz edilecektir. Her hangi bir kuruluşun kadrolanırken, bu kadro
nun sınıfı ve o sınıf için de ilgili bulunduğu hizmet seviyesinin derecesi ve bu dereceye ait gös
terge miktarı bu tablolardfin alınacaktır. Derecelerdeki hizmet seviyeleri birbirine denk sayılan 
müteaddit görevleri ihtiva ettiği için memurun bulunduğu sınıfta kendi derecesinde muadil di
ğer memuriyetlere naklen atanması mümkün olacaktır. 

M>adde 14. — 657 sayılı Kanunun 44 ncü maddesindeki hükümler T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
ile ilgili görüldüğünden bu kanundan çıkarılmıştır. 

'Madde 15. — 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (B) bendi hükmü öğrenim derecesi ve 
diğer şartların tesbitini sınıf tüzüklerine bırakmış bulunmaktadır. 

Bu tasarıda sınırlar ve bu sınıflara ait nitelik ve özelliklerinin bu madde ile kanun metninde 
tesbit edilmiş bulunan (B) bendiyle (B) fıkrası 1. - öğretim veya eğitim kurumlarının birinden 
diploma almış olmak. 2 - diğer şartları taşımak» şeklinde değiştirilmiştir. 

(Madde 16. — 657 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrası bu tasarının 43 ncü madde
si] de tesbit edilen sınıflarda kimlerin giriş sınavndan istisna edileceği ayrı ayrı belirtildiğinden 
«.yarışma sınavına tabi tutulmadan girebilecekleri gerevler 34 ncü maddede belirtilmiştir.» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

(Madde 17. — 657 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları bu tasarıda 
sınıfların 43 noü madde ile tesbit edilmesi sebebiyle, kuramlar sınıfı ve kurumsal sınıf tefrikine 
lüzum kalmamış olduğundan değiştirilmiştir. 

(Madde 18. — 657 sayılı Kanunun 54 ncü maddesinin «;» ncü fıkrası, bu tasarının 43 ncü mad
desinde sınıflar ve bu sınıflara ait nitelik ve özellikler kanun metninde tesbit edildiğinden «bu 
süreler 43 ncü maddede ayrı ayrı gösterilmiştir.»derecesi ile değiştirilmiştir. Bu suretle her sınıfa 
ait adaylık süresini 5 nci maddede görmek mümkün olmuştur. 

Madde 19. — 1) 657 sayılı Kanunun 56 nci maddesi ile adaylık devresi içinde ve 7 nci maddesi 
ile de adaylık süresi sonunda göreve son vermenin usul ve şartları sınıf tüzüklerine bırakılmış iken 
bu tasarı ile sınıfların kanun metninde tesbit edilmesi, hangi sınıflarda adaylık süresi içinde hizmet 
içi eğitimin mevcut olduğu hususunun açık olarak ifade edilmiş olunması 56 nci ve 57 nci maddele
rin yeniden düzenlerek adaylık içinde ve aylık sonunda göreve son vermek işlemlerinin etraflı ola
rak tek madde içinde kanunda tanzim edilmesini öngörmüştür. Bu suretle her sınıf için aylık için
de ve adaylık sonunda başarısızlığın tesbiti ile ilgili bölümü yazmıya da ihtiyaç kalmamıştır. 

2) 657 sayılı Kanunun 58 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «sınıf tüzüklerinde belirtilen 
usul ve şartlara uygun olarak» ibaresi ile ikinci arasındaki «sınıf tüzüğü ibaresi» bu tasarıda sı
nıflar ve bu sınıflara ait nitelik ve özellikler 43 ncü madde ile belirtilmiş bulunduğundan «43 ncü 
maddede belirtilen usul ve şartlara uygun olarak» şeklinde değiştirilmiş ayrıca 43 ncü maddede 
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aldaylılk süresi sonunda yeterlik sınavı şartı konulan lâflarda Ibu sınavda kazanılmasının zorunluğu 
olduğu ifade edilmiştir. 

3) 657 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin A fıkrası sınıf tüzüğü ve çalışmaların yaş hadlerini 
(Madde 44) ihtiva etmektedir. Bu tasarı ile 44 ncü madde smıf tüzükleri kaldırılarak sınıflar ka
nunla tesis edilmiş bulunduğunda istinai memurlukla ilgili bu maddeden de mezkûr ibareler çıkarı
larak yeniden düzenlenmiştir. Keza maddenin B fıkrası kadronun belirli bir sınıf derecesinden ol
madığı hallerde istisnai memuriyet ancak Cumhurbaşkanlığı Dairesinin Memurluklarına tahsis edil
mek suretiyle daraltılmış bu suretle mümkün olduğu kadar genel statünün dışına çıkılmasının ve 
istisnai memuriyet kadrolarının artırılmasının önlenmesine çalışılmıştır. 

4) 657 sayılı Kammun 61 nci maddesi ile istisnai memurluklara atanmalara uygulanacak hü
kümler tanzim edilmiş ve 61 nci maddenin A bendinin ? nci pragrafmdaki şartlara uygun olarak 
çalışan devlet memurlarının bu maddelerden istisna edileceği hususu belirtilmiştir. Bu tasanda ? 
nci paragraftaki memurlar esasen devlet memuru olduklarından bu maddeden istisna edilmesine 
lüzum olmadığı görülmüş ve ikinci pragraf ibaresi bu maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 20. — Bu tasarının 43 ncü maddesinde sınıflar ve bu sınıflara ait özellikler ve nitelikler 
tesbit edilmiş ancak sürekli görevle yurt dışına gidecek olan Devlet memurlarından yabancı dil 
bilmek şartının aranması hususu maddede zikredilmiyerek 657 sayılı Kanunun 63 ncü maddesinden 
sonra bir ek madde ile tanzimi cihetine gidilmiştir. Böylece yurt dışına gideceklerin yabancı dil ba
kımından da ehil olmaları hususunun teminine çalışılmıştır. 

Madde 21. — 657 sayılı Kanunun 65 nci maddesindeki smıf tüzüğü ibaresi sınıflar kanun met
ninde tesis edildiğinden çıkarılmış ve bütün Devlet memurlarının kademe ilerlemesini yılda iki 
defa altı ay ara ile aynı tarihte yapacakları hususu kesin olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 22. — 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) bendi ile son fıkrası sınıf tüzüğü iba
resi kaldırılarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 23. — 657 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi 68 nci maddede belirtilen her iki imkân şek
lini de «Yeterlik veya yarışma sınavı» veya «yeterlik veya yarışma seçmesi» ibarelerini ihtiva 
edecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

Madde 24. —• 657 sayılı Kanunun 70 nci maddesinin bu tasarı ile değişen şeklindeki kanunun 
60 nci maddenin (A) bendinin ikinci - üçüncü paragrafları ile tâyin edilen istisnai memurluklarda 
geçecek sürenin bu memurluklardan ayrılma halinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için 
geçecek sürelere ilâve edileceği öngörülmüştür. 

Madde 25. — 657 sayılı Kanunun 7.1 nci maddesi sınıftan sınıfa geçişin yalnız genel sınıflarını 
belli etmiş ve sınıflara göre özellik arz eden hususları sınıf niteliklerine bırakmıştı. Bu tasarı
nın 13 ncü maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde sınıflar kanun metni ile 
tanzim ve sınıfların nitelikleri de belli edilmiş olduğundan bu madde görev bakımından birbirinin 
devamı olabilecek hizmetlerden birinden diğerine geçiş şartları düzenlenmiştir. 

Madde 26. — 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin üçüncü fıkrası hangi hizmetlerde yer değiş
tirmenin mümkün olacağını smıf tüzüklerine bıraktığı halde bu defa sınıflar ve bu sınıflara ait özel
likler 43 ncü madde ile tesbit edildiğinden yer değiştirmenin hangi sınıflarda uygulanacağı orada 
belirtilmiştir. Fıkra bunu temin edecek şekilde değiştirilmiş, diğer fıkralarda değişiklik yapılma
mıştır. 

Madde 27. — 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin (B) bendi ile smıf tüzüklerine bırakılan 
hususlar 43 ncü maddeye ithal edilerek düzenlenmiş bulunduğundan ( ) bendi bu ciheti ifade 
edecek şekilde yazılmış ve son fıkradan da sınıf tüzüğü deyimi çıkarılmıştır. 

Madde 28. — 657 sayılı Kanunun 83 ncü maddesindeki «tüzüklerinde belirtilen» ibaresi bu ka
nunda sınıflar 43 ncü madde ile tesis edildiğinden «43 ncü madde de belirtilen» şeklinde değiştiril
miştir . Üçüncü fıkradaki «sınıf tüzüğünde» ibaresi yerine de fiilen çalışma şartı münhasıran 
adaylığa inhisar- ettirildiği için «Adaylık süresinde» ibaresi konmuştur. 
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Madde 29. — 657 sayılı Kanunun 84 ncü maddesinin (B) bendindeki «<smıf tüzüğü» ibaresi 
çıkarılarak sınıflar 43 ncü madde ile tesis edildiğinden «43 ncü madde de» ibaresi, adaylık süresi 
içinde fiilen çalışma şart olduğu için de son fıkradaki «sınıf tüzüğünde» ibaresi kaldırılarak «aday
lık süresinde» ibaresi konulmuştur. 

Madde. 30. — 657 sayılı Kanunun 85 nci maddesindeki «Sınıf tüzüğünde» deyimi, sınıflar 
43 ncü maddede tesis edildiğinden, çıkarılarak «3 ncü maddede öngörülmüşse» deyimi eklenmiş
tir. 

Kanunun 86 ncı maddesinde hangi görevlere vekâlet aylığı verilmek suretiyle vekâlet atama 
yapılabileceği belirtilmişti. Yalnız vekâlet edecekler için gerekli şartlarda değişiklik yapılarak gö
revin aksamaması sağlanmıştır. Ezcümle : Maddenin birinci bendindeki 45 günlük süre kaydı kal
dırılmış ; ikinci bendindeki vekâlet edecek memura ait ınitelikler değiştirilmiş ve maddenin sonuna 
ilkokul öğretmenliği kadrolarına okullarda öğrenim yapıldığı süre için 5 . 1 . 1961 gün ve 222 sa
yılı Kanundaki şartlar dâhilinde açıktan vekâleten atama yapabilme imkânı veren bir fıkra eklen
miştir. 

Kanunun 89 ncu maddesindeki sınıf tüzüğü deyimi çıkarılarak ders görevinin öncelikle öğ
retmenlik meslekinden olanlara verilmesini temin edecek bir açıklık getirilmiştir. Ayrıca ders gö
revinin hangi hallerde verileceği hususları açılanmış; belediye sınırları içinde mecburi ders sa
atini doldurmıyan öğretmenler mevcu* iken bu öğretmenlerin okuttukları ders dallarında mecbu
ri ders açığı tamamlandıktan sonra ders görevi verilecektir. Aynı zamanda da kurumlar mensup
larına ders görevi verilebilmesi hali mevcut öğretmenlerin ders görevi almayı istememeleri şartına 
bağlanmıştır. 

Madde 31. — 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, bu kanunla sı
nıflar 43 ncü maddede tesis edildiğinden «sınıf tüzüğünde» ve «sınıf tüzüklerinde» ibarelerinin çı
karılması suretiyle değiştirilmiştir. 

(Madde 32. — 657 sayılı Kanunun 93 ncü maddesi, sınıfların bu kanunla 'tesîs edilmesi sebebiy
le «sînîf (tüzüğümde» ibaresi çıkarılarak «gireceği sınıfta» ibaresi eklenmek suretiyle değiştiril
miştir. 

Madde 33. — 657 sayılı Kanunun 99 ucu maddesinin birinci fıkrası, çalışma saatlerini sınıf tü
züklerinde aksi belirtilmedikçe 40 saat olarak tesbit etmişti. (Bu defa sınıflar bu kanunla tesis edil
diğinden birinci fıkra, «genel olarak Devlet Memurlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. İs
tisnalar 43 ncü maddede belirtilmiştir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 2 ncı fıkrasındaki «bu kanunda ve sınıfı
nın özel tüzüğünde» ibaresi çıkarılarak sınıflar ve bu sınıfların özellikleri kanun ile belirtildiği 
için bunun yerine «kanunlarda» kelimesi konulmuştur. 

Madde 35. — 657 sayılı Kanunun 117 nci maddesi, memurun sadece yetersizlik hallerinde sicil 
raporlarında yazılı hususların kendisine gizli bir yazı ile bildirilmesini öngörmekte idi.. Halbuki 
memurun orta veya iyi sicil alması hallerinin de bildirilmesi memura daha çok çalışma şevki vere
ceği ve tutumunu ileriki yıllarda daha iyiye götürmeye gayret edeceği düşünülerek kendilerine 
durumlarının ne olursa olsun bildirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 36. — 657 sayılı Kanunun 134 ncü maddesinin 1 nci fıkrası, disiplin kurullarının her ilde 
bir disipMn kurulu, kurum merkezinde bir disiplin kurulu kurulması şeklinde olup 136 ncı madde
sinde de bir yüksek disiplin kurulundan bahsedilmekte idi, bu iki madde arasında bağlantı kur
mak ve hangi disiplin kurullarının ne ad altında çalışacağını belirtmek amaciyle madde yeniden 
tanzim edilerek illerde, çalışan memurlar için il disiplin kurulları merkez teşkilâtında çalışan me
murlar için '«iMerkez Disiplin Kurulu» ve aynca bunların üstünde merkesde ^Yüksek Disiplin 
Kurulu» adında üç ayrı kurul kurulacağı belirtilmiştir. 

Madde 37. — Bu kanunla 657 sayıli Kanunun kapsamla ilgili 1 nci maddesi değiştirildiğinden 
aynı kanunun 146 ncı maddesi de buna göre değiştirilmiş; il özel idarele/i ile Kamu İktisadi Te
şebbüsleri belediyeler ve malî haklar bakımından madde kapsamına alnımı/g ve son fıkra kaldırıl
mıştır. 
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Madde 38. — 657 sayılı Kanunun 148 nci maddesi, aynı kanunun 36 ncı maddesinde zikredilen 
gösterge tabloları bu kere tasarının 43 ncü maddesinde tesis edilen sınıflarda ayrı ayrı yer aldığı 
için kaldırılmıştır. 

Madde 30. — Sınıflar ve sınıflara ait gösterge tabloları 43 ncü maddede yer aldığından 149 ncu 
maddedeki kademe aylığı tarifi yeniden yapılmıştır. 

Madde 40. — Sınıflar ve sınıflara ait göster ge tabloları 43 ncü maddede yer aldığından 150 nci 
maddedeki derece aylığı tarifi yeniden yapılmıştır. 

Madde 41. — Sınıflar ve sınıflara ait gösterge tabloları 43 ncü maddede yer aldığından 151 nci 
maddedeki derecelerin ilk ve en yüksek kademe - aylıkları tarifi yeniden yapılmıştır. 

Madde 42. — Sınıflar 43 ncü madde ile tesis edildiğinden 154 ncü maddenin birinci fıkrası 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 43 — Sınıfların 43 ncü maddede yer almaları sebebiyle 155 nci maddedeki «sınıf tü
zükleri» deyimi çıkarılarak madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 44. — 657 sayılı Kanunun 158 ve 15';) ncu ımaddelerinddki hükümler bu tasarının 43 ncü 
maddesinde yer aldığından, söz konusu hükümleri ilgilendiren bu iki madde kaldırılmıştır. 

Madde 45. — 057 sayılı Kanunun 161 nci maddesi yukarı derecede bir görevin açılması sebe
biyle liyakatini isbat ederek yukarı dereceye yükselcınemiş bulunan memurun kademe ilerlemesi 
suretiyle artmış olan aylığının, yeni açılan bir göreve liyakatini isbat ederek yükselmesi halinde 
aylığının, indirilmesini önlemek için yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 46. •— Ö57 sayılı Kanunun 163 ncü maddesinin (A) bendi bu tasarıda 60 ve 61 nci mad
delerle istisnai mora urluklar için yapılan değişikliği aksettirecek şdkilde yeniden tanzim edilmiştir. 

, Madde 47. — 657 sayılı Kanunun 173 ncü maddesinin (B) bendi, bu tasarının 30 ncu maddesi 
ile değiştirilen 86 ncı maddesinde yapılan değişikliklere paralel olarak, büyük ölçüde ihtiyaç du
yulan ilkokul öğrctmenikl erine açıktan vekâlet edeceklere vekâlet ücretinin işe başladıkları gün
den öğrenim dönemi sonuna kadar ödenmesini sağlamak suretiyle hizmetin a.ksamamasını önlemek 
ve hizmeti cazip kılmak amaciyle değiştirilmiştir. 

Madde 48. — 657 sayılı Kamınım .175 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra bir fıkra ekle
nerek, ilkokul öğretmenliği kadrolarına açıktan vekâleten atanacaklara ilkokul öğretmenliği sını
fının giriş derecesinin ilk kademe aylığının verileceği hususu belirtilmiştir. 

Madde 49. — 657 sayılı Kanunun 178 nci maddesinde sınıf tüzüğü sisteminden vazgeçilerek sı
nıfların bu tasarının 43 ncü maddesi ile kanunda tesis edilmesi sebebiyle birinci fıkradaki «ve sı
nıf tüzüklerinde belirtilen hal ve şartlarda» ibaresi metinden çıkarılmış, vekâlet şartları ve aylı
ğını düzenliyen aynı kanunun 86 ncı, 173 ncü ve 175 nci maddelerinde aynı mealde değişiklikler 
yapıldığından 178 nci maddenin ikinci fıkrasına lüzum kalmamış ve bu fıkra metinden çıkarılmış
tır. 

Madde 50. — 657 sayılı Kanunun 195 nci maddesine 'eklenen 2 nci fıkra bu tasarının 1 nci mad
desi ile kanun kapsamına alınan belediyeler ve il özel idareleri personeline verilecek mahrumiyet 
yeri ödeneği, il özel ve belediyelerden birçoğunun geliri çok mahdut olduğu, personel giderleri 
için fazla para ayıracak durumda olmadıkları, bunların çoğu mahrumiyet yerlerinde bulunduğu, 
özel idare ve belediye hizmetlerinin mühim bir kısmını görecek personel o belde halkı arasından 
olacağı göz önünde tutularak il özel idare ve belediyelerin bütün personeline mahrumiyet yeri 
ödeneği verme zoruııluğundan kurtarılmış; bu idarelerce, tâyinleri bakanlıklarca yapılacak (sağlık 
personeli, teknik eleman, İl Özel İdare Müdürü gibi) personel için, genel ve katma bütçeli kurum
lar personeline tanınan Laklar tanınmadığı takdirde, bu kabil personel temin etmenin güç olaca
ğı göz önüne alınarak, 

a) İl özel idareleri ve belediyeler memurlarından tâyinleri bakanlıklarca yapılanların mahru
miyet yeri ödeneği yardımından aynen Devlet memurları gibi yararlanmaları, 

b) Tâyinleri, mahallen yapılmış il özel idareleri ve belediyeleı memurlarına bu ödeneği verip 
vermemekte bu idarelerin serbest bırakılmasını, 
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Sağlamıştır. 

Madde 51. — 657 sayılı Kanunun 210 ncu maddesi, sürekli veya geçici görevle yurt dışında bu
lunanların ölmeleri halinde cenazelerinin yurda getirilmelerini sağlamakta idi. Bu tasarı ile mad
de, yetiştirilmek üzere veya yurt içinde tedavilerinin mümkün olmaması sebebiyle yurt dışına gön
derilenlerin oralarda ölmeleri halinde cenazelerinin yurda getirilmesini sağlıyacak şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 52. — G57 sayılı Kanunun 213 ncü maddesi bu tasarı ile değiştirilerek, il özel idareleri 
ve belediyelerden bâzılarının yakacak yardımı ödenmesi gereken yerlerde bulunduğu göz önüne 
alınarak 195 nci maddede yapılan değişikliklerin ışığı altında; 

a) İl özel idareleri ve belediyeler memurlarından tâyinleri bakanlarca yapılanların yakacak 
yardımından aynen Devlet memurları gibi yararlanmaları, 

b) Tâyinleri mahallen yapılmış il özel idareleri ve belediyeler' memurlarına bu yardımı verip 
vermemekte bu idarelerin serbest bırakılmaları, 

Sağlanmıştır. 

Madde 53. — 657 sayılı Kanunun 214 ncü maddesi, kurumlararası ve kurumsal sınıl: dilimleri 
madde metninden çıkarıldığından gerekli değişiklik yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 54. — Kurumsal ve kurumlararası sınıf ayırımı kaldırıldığı, ve il özel idare ve belediye
ler personeli de kanun kapsamına alındığı için 226 ncı maddede, bunlara paralel olarak gerekli 
değişiklik yapılmıştır. Ancak (A) bendinde SÖK konusu edilen kurulların mahiyeti değiştiğinden, 
bu kurulların alacakları kararların sunulacağı organın da değiştirilmesi gerekmiş, bu sebeple mad
dede buna göre düzeltme yapılmış, bu bend gereğince kurulacak kurulların istişari kararlarını 
Devlet Personel Heyetine sunmaları hususu kabul edilmiştir. 

Madde 55. — 6157 sayılı Devlet Memurları Kanunu görüşme ve danışma kurulları ile kamu 
personeli yüksek kurulunun çalışmasını sağlamak bakımından, kurulan yılda en az bir defa top
lanacağına dair bir hüküm eklenmiş ve madde yeniden düzenlenmiştir. 

Aynı kanunun 230 ncu maddesi de; 
Bu tasarı ile, 'belediye ve il özel idareleri personeli bu kanun kapsamına alındığından, 226 ncı 

maddede madde hükmüne paralel olarak bu idareler personeli için kurulacak merkezi görüşme ve 
danışma kurulları bunların adlarının ve kuruluş tarzlarının bu tasarıda yer almamanı sağlamak 
üzere tanzim edilmiştir. 

Kanunun 231 nci malddesi 226 ncı maddede yapılan değişiklikler göz önüne alınarak yeniden 
tanzim edilmiştir. Ezcümle : 

Görüşme ve danışma kurullarının eşit sayıda idare temsilcisi ile personel temsilcisinden teşek
kül edeceği, idare temsilcilerinin kimler olacağı 'bâzı kurumlar bakımından kanunun muhtelif 
maddelerinde zikredilmekte diğerlerinin tüzük ve yönetmeliklerle teslbit edileceği bu maddede be
lirtilmekte, ancak, Devlet personeli temsilcilerinin nasıl seçilecekleri hususunda her. hangi bir hü
küm bulunmamaktadır. Bu hoşluğu doldurmiak gayesiyle 'bu maddeye dayanılarak hazırlanacak 
tüzüMe düzenlenecek konular arasına Devlet personeli teşekkülleri temsilcilerinin seçilme esasla
rını da ilâve etmiş bulunmaktadır. 

Görüşme ve danışma kurullarının toplanmaları ve çalışmaları dolayıisiyle ödemeler yapılacağı 
taibiîdir. Bu ödemelerin nereden yapılacağına dair kanunda sarih bir hüküm bulunmadığından bu 
halde ödeme yapmanın kaibil olamıyacağı göz önüne alınarak maddeye bu hususta bir fıJkra eklen
miştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



— 48 — 

KISIM - IX 

BÖLÜM - I 

ti özel idareleri 

Ek Madde 2. — (Bu madde ile il kamu •hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde ça
lışan il özel idareleri, bu idarelere "bağlı müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar bütçelerinden 
aylık alan bütün personelin 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olması sağlanmıştır, i l ö'zel idare
leri ve bu idarelere bağlı müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların, il kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği asli görevleri dışında, diğer özel ve tüzel kişilerin de faaliyet gösterebileceği konular
da, ticari bir gaye ile kurdukları teşebbüslerin personeli de 6İ5'7 sayılı Kanunun, kapsamı dışında 
'bırakılmıştır. 

Ek; Madde 3. — Bu maddeye göre bir kimsenin «il özel idare memuru» sayılabilmesi için il 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı olarak vazife görmek üzere 
atanması, il özel idareleri veya il ö'zel idarelerine ıh ağlı müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar 
bütçelerinden aylık alması gerekmektedir. 

Ek Madde 4. •— Bu ımadde Ihükmlü ile özel idare kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 
istenecek kadroların ancak 43 ncü madde ile tesis olunan sınıflardan alınabileceğini, kadro istekle
rinin 3'5 nci maddede yazılı hususları gösterecek şekilde tanzim edilerek içişleri Bakanlığı aracı
lığı ile Devlet Personel Dairesine gönderileceğini, Ibu kadroların Devlet Personel Heyetinin ka ran 
ile Bakamlar Kurulunun onayı ile son şeklini alacağını âmirdir. 

Ek Madde 5. — i l öizel idarelerinden pek 'çoğunun gelir durumlarının1 müsaidolmadığı ve hu ida
relerde daha ziyade mahallî memurların çalıştıkları dikkate alınmak suretiyle duyurmada en ucuz 
şekilde aleniyetin sağlanması düşünülerek madde tanzim edilmiştir. 

Ek onadde 6. — Bu (madde ile sınav sonuçlannda aleniyetin nasıl sağlanacağı belirtilmektedir. 
Ek madde 7. — II özel idare memurlarının da Devlet memurlanna paralel olarak hizmet içi 

eğitimlerine önem verilmiştir. Bu gayeyi gerçekleştirmek için memur adedi 300. ve daha fazla olan 
il özel idarelerinde eğitim biriminin kurulması, memur adedi 150 - 300 arasındaki il özel idarele
rinde ise bir eğitim sorumlusunun bulundurulması öngörülmüş, daha az memuru olan il özel ida
relerinde ise mevcut personelden birisinin eğitim hizmeti ile görevlendirilebilmesi imkân dâhiline 
sokulmuştur. 

BÖLÜM - I I 

Belediyeler 

Ek madde 8. — Bu madde hükmü ile belde kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli gö
revlerde çalışan, belediyeler, belediyelere bağlı müesseseler Ankara Belediyesine bağlı bulunan 
EGO, Sular idaresi Genel Müdürlükleri ile Ankara Belediyesi imar Müdürlüğü ile istanbul Bele
diyesine bağlı İETT işletmeleri Umum Müdürlüğü ve Sular idaresi Müdürlüğü ve izmir Beledi
yesine bağlı ESHOT idaresi Müdürlüğü gibi) il döner sermayeli kuruluşlar bütçelerinden aylık 
alan bütün personelin 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olması sağlanmıştır. Belediyeler ve bu 
idarelere bağlı müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların belde kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
aslî görevlerin dışında diğer özel ve tüzel kişilerin faaliyet gösterebileceği konularda (otel, fırın, kap
lıca işletmeleri gibi) ticari bir gaye ile kurulduklan teşebbüslerin personeli de 657 sayılı Kanunun 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Ek madde 9. — Bu maddeye göre bir kimsenin «Belediye memuru sayılabilmesi için o belde kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı olarak vazife görmek üzere atanması, bele
diyeler veya belediyelere bağlı müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar bütçelerinden aylık almam 
gerekmektedir.» 
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Ek madde 10. — Bu madde hükmü belde kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler için istenecek 
kadroların ancak 43 ncü madde ile tesis olunan sınıflardan alınabileceğini, kadro isteklerinin, 
35 nci maddede yazılı hususları gösterecek şekilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı aracılığı ile 
Devlet Personel Dairesine gönderileceğini, bu kadroların Devlet Personel Heyetinin kararı ile Ba
kanlar Kurulunun onayı ile son şeklini alacağını âmirdir. 

Ek madde 11. — Belediyelerden pek çoğunun gelir durumlarının müsaidolmadığı ve bu idare
lerde daha ziyade mahallî memurların çalıştıkları dikkate alınmak suretiyle duyurmadan en ucuz 
şekilde aleniyetin sağlanması düşünülerek madde tanzim edilmiştir. s

 v 

Ek madde 12. — Sınav sonuçlarında aleniyetin nasıl sağlanacağı belirtilmektedir. 
Ek madde 13. — Belediye memurlarının da Devlet memurlarına paralel olarak hizmet içi eği

timlerine önem verilmiş ve bu gayeyi gerçekleştirmek için memur adedi 300 ve daha fazla olan bele
diyelerde eğitim biriminin kurulması, memur adedi 150 - 300 arasıdnaki belediyelerde ise bir eğitim 
sorumlusunun bulundurulması öngörülmüş daha az memuru olan belediyelerde ise mevcut personel
den birisinin eğitim hizmeti ile görevlendirilmesine imkân verilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Ek madde 14. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 15. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 16. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 17. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 18. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 19. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 20. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 21. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 
Ek madde 22. — Madde gerekli açıklığı taşıdığından madde gerekçesi yazılmamıştır. 

KISIM - X 

Geçici hükümler 

Geçici Madde 1. — Sınıflar 43 ncü madde ile tesis ve intibak hükümleri bu kanunla düzen
lendiği için 657 sayılı Kanunun geçici 1, 10, 14, 17 ve 19 ncu maddelerine lüzum kalmamış ve bu 
maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 2. — Aynı kanunun geçici ikinci maddesi, sınıflar kanunla tesis edildiğinden ve 
il özel idareleri ile belediyelerin kanun kapsamına alınması sebepleriyle yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — 657 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi sınıflar bu kanunla tesis edildi
ği için sınıf tüzüklerine ait hüküm metinden çıkarılmak ve intibak işlemlerine başlama tarihi ile 
bu işlemlerin tamamlanma süresi belli kanunların yürürlük tarihlerine istinadettirilmek suretiyle 
yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca, il özel idareleri, belediyeler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de kanun kapsamına 
alınması sebebiyle bu idarelerin yapacakları intibak işlemleri için tesis edilen hükümler maddeye 
fıkra olarak eklenmiştir. 

Geçici Madde 4. — 657 sayılı Kanunun geçici dördüncü maddesi, intibak işlemlerinim, Devlet 
Memurları Kanunu intibak ve uygulama komisyonunun gözetimi altında kurumlarda ve il özel ida
re ile belediyelerde kurulacak birer intibak komisyonunca yapılacağını belirtmek, bunların ku
ruluş şekillerini göstermek suretiyle, yemiden düzenlenmiştir. 
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Geçici Madde 5. — 657 sayılı Kanunun geçici beşinci maddesi, sınıflar bu kanunla tesis edildi
ğinden madde metnindeki «sınıf tüzükleri» deyimi çıkarılmak ve il özel idareleri ile belediyelerin 
de kanun kapsamına alınması sebebiyle bu idarelere bağlı bir kısım işletmeler personelinin malî 
haklarının tâyin vev tesbitinde 3659 sayılı Kanun ve onu tadil eden kanun numaraları da metne 
konulmak suretiyle, yeniden düzenlenmiştir. 

Bu arada intibak sonunda kendilerine aylık fark verilmesi gerekecek memurlara ödenecek 
olan bu farkın âzami miktarı tesbit edilmek suretiyle değişik veya hatalı uygulamalara engel olun
mak/için maddeye açıklık getirilmiştir. 

Diğer taraftan bu maddenin üçüncü fıkrasının 5 numaralı bendinden sonra gelen kısımda mev
cut « 7 . 9 . 1964 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş ödenek toplamı tutarları» iba
resinde geçen ödenek tabiri ödenek, temsil ödeneği, tahsisat, tazminat gibi namlarla aylıkla bir
likte verilen ek ödemeleri ifade eder. Artırmak, genişletmek -veya yeniden koymak maksadiyle 
7 . 9 . 1964 tarihinden sonra çıkmış olan kanunlarla kabul edilen ek ödemelerin İkamın metnine 
sadık kalınarak müktesep hak sayılmış olacağı tabiîdir. 

Geçici Madde 6. — Aynı kanunun ıgeçici altıncı maddesi, sınıflar kanunla tesis edildiğinden 
madde metnindeki «Sınıf tüzüklerinde» deyimi çıkarılmak, yerine «Bu kanunla» deyimi konulmak; 
il özel idareleri, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de kapsamına alınması sebebiyle bu 
idarelerce 3669 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre istihdam olunan hizmetliler ile bütçelerin 
(N) cetveline dâhil kadrolarda çalışanlar da madde metnine alınmak suretiyle, değiştirilmiştir. 

Bjmunla beraber, bu madde kapsamında bulunan hizmetlilerin girebilecekleri sınıfların derece 
ve kademelerine intibakları sırasında almakta oldukları zamlı ücret tutarlarının, intibaktan sonra 
alacakları aylık tutarlarından fazla olması halinde kendilerine bu madde gereğince aylık fark 
olarak yapılacak olan bu ödemenin azâmi hududunun tesbiti suretiyle maddenin değişik veya ha
talı uygulanması önlenmek istenmiştir. , 

Geçici Madde 7. — 657 sayılı Kanunun geçici yedinci maddesi, bu kanun ile sınıf tüzükleri 
kaldırılmış ve sınıflar 43 ncü madde ile tesis edilmiş bulunduğundan madde metnindeki «sınıf 
tüzüklerinde» deyimi çıkarılmak ve yerine «bu kanunda» deyimi konulmak suretiyle, yeniden dü
zenlenmiştir. 

Geçici Madde 8 — 657 sayılı Kanunun geçici sekizinci maddesi, bu kanun ile sınıf tüzükleri 
kaldırılmış ve sınıflar 43 ncü madde ile tesis edilmiş bulunduğundan madde metnindeki «sınıf tü-
zükleride» deyimi çıkarılmak ve yerine «bu kanunda» deyimi konulmak suretiyle, yeniden düzen
lenmiştir. 

Geçici madde' 9. — 657 sayılı Kanunun geçici dokuzuncu maddesi, bu kanun ile sınıf tüzükle
ri kaldırılmış ve sınıflar 43 ncü madde ile tesis edilmiş bulunduğundan metindeki sınıf tüzükleri
ne ait deyimler çıkarılmak, genel nitelikler bakımından hizmet sahalarına ait deyimler yerine bu 
kanun ile tesis edilen ilgili sınıf adları sayılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Yeniden düzenlenme sırasında, maddenin yeni metinde belirtilen sınıflara girecekleri için kıdem 
haklarının tesbitine ve atanacakları âzami derecenin tâyinine ait objektif esasların hükme bağlan
masına çalışılmıştır. 

Ayrıca maddenin son fıkrasındaki «girecekleri sınıf tüzüklerinin» deyimi yerine, «Genci Kad
ro Kanununun» deyiminin konulması, objektif uygulamaya imkân sağlayıcı niteliktedir. 

Geçici madde 10. — 657 sayılı Kanunun geçici 11 nei maddesi, bu kanun ile sınıf tüzükleri kal
dırılmış ve sınıflar 43 ncü madde ile tesis edilmiş bulunduğundan metindeki «sınıf tüzüklerinin» 
deyimi çıkarılmak ve yerine objektif bir uygulamaya imkân vermesi bakımından «Genel Kadro 
Kanunu» deyimi konularak, öğretmenlik meslekine döneceklerin kıdemlerinin tamamının değer
lendirilmesini teminen kurumlarına dönmek için müracaatları sırasında «durumlarına uygun açık 
kadro bulunması» şartı ile birlikte bu suretle atanacakların girebilecekleri âzami derece gösterile
rek yeniden düzenlenmiştir. 
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treçicd madde 11. — 657 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi bu kanun ile sınıf tüzükleri kal
dırılmış ve sınıflar 43 ncü madde ile tesis edilmiş bulunduğundan, metindeki «sınıf tüzüklerinde» 
<âeyimi çıkarılmak ve yerine «bu kanunda» deyimi konulmuş; maddeye açıklık ve uygulamada ob-
jektifMk getirmek amacı ile de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde çalıştırılan perso
nelin memuriyet dışında geçen sürelerinin kendilerinin kendi meslekî sahalarında çalışmakla ge
çirilmiş bulunması şartı ve müracaatın zaman ve süresinin belirli kılınması ile intibakların en çok 
hangi derecelere kadar yapılabileceğine dair açıklık getiren hükümlerle yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici madde 12. — 657 sayılı Kanunun geçici 13 ncü maddesi, bu kanun ile sınıf tüzükleri kal
dırılmış ve sınıflar 43 ncü madde ile tesis edilmiş bulunduğundan, metindeki «sınıf tüzüklerinde» 
'deyimi yerine «bu kanunda» deyimi konulmak suretiyle değiştirilmiş ve maddeye açıklık ve objek
tiflik getirmek ve bu personellin intibak ettirilecekleri kadrolar için esas ittihaz olunacak miktarı 
belirtmek ve bunların eski kadrolarında aldıkları sözleşme ücretlerini, intibak ettirecekleri sınıf 
için tesbit edilmiş bulunan âzami miktarla sınırlı kılmak gibi uygulamada çelişmeleri önleyici hü
kümler getirilmek suretiyle, yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici madde 13. — 657 sayılı Kanunun geçici 15 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun kabul edildiği 14 . 7 . 1965 tarihinden bu yana vâki değişiklikler (subaylar, arstsu-
baylar ve askerî memurlar hakkında çıkarılması öngörülen (Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun çıkarılmış olması gibi) bu kanunla il özel idareleri ve Kamu İşletmeleri Teşebbüsleri, beledi
yeler personelinin de kanun kapsamına alınmış bulunması ve hâkimler, hâkim yardımcıları, sav
cılar ve savcı yardımcıları dışında kalan memurların kanun içersinde mütalâa edileceği ve Devlet 
Tiyatrosunun memur ve hizmetli kadroları dışında sözleşme hükümlerine tabi sanatçılarının me
murluk statüsünde mütalâasının güçlüğü ve sakıncaları göz önüne alınarak, yeniden düzenlen
miştir. 

Geçici madde 14. — 657 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi, madde metnindeki iki maddi 
hatanın düzeltilmesi amaciyle yeniden düzenlenmiştir. Bunlar «89 ncu ve 173 ncü maddeler hak
kında 173 ncü maddedeki yönetmelik» yerine «89 ncu madde hakkında 176 nci maddedeki yönet
melik» ve «214 - 217 nci maddeleri hakkında...» yerine «214 - 217 nci maddeleri hakkında» de
yimlerinin konulması suretiyle giderilmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 15. — 657 sayılı Kanunun geçici 21 nci maddesi, ödemelerin başlangıç tarihini, 
kat sayıyı tesbit eden, kanunun yürürlüğe gireceği tarihi izliyen aybaşı olarak değiştirilmek sure
tiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik, ödemelerin yapılabilmesi için Devlet Memurları Ka
nununun yürürlüğe girmesini izleyen Genel Kadro Kanununun ve kat sayıyı tesbit eden Kanunun 
çıkarılmasının lüzum ve zaruretine dayanmaktadır. 

Geçici madde 16. — 657 sayılı Kanunun geçici 23 ncü maddesi, il özel idareleri ve belediyeleri 
ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri kanun kapsamına alındığından ve (N) cetvelinde çalışanların da 
intibakı öngörüldüğünden, mezıkûr maddedeki ilkokul mezunu olmıyanlara tanınan beş yıllık sü
renin başlangıç tarihi Genel Kadro Kanununun yürürlük tarihi olarak tesbit edilmek suretiyle 
yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici ek madde 1. — Bu madde ile, sınıflara intibak esasları ayrıntılı olarak tesbit edilmek
tedir. İntibak işlemi yapılır'ken, bu kanunun 43 ncü maddesi ile tesis edilen sınıflar için gerekli 
görülen öğrenim şartı ve öteki nitelikler göz önünde tutulacaktır. 

İntibak işlemlerinin yapıldığı sırada orttaya çıkacak değişik durumların yaratacağı güçlük ve 
sakıncaları giderebilmek amaciyle madde metnine bunların çjözüm yol ve esaslarına dair hüküm
ler konulmuştur. 

Bu durumlar; 
öğrenim derecelerinin altında bir öğrenim derecesinin şart konulduğu bir sınıfa intibaklarının 

yapılmasını istiyenler; 
Bu kanunun 48 ncü maddesi ile tesis edilen sınıflara girişte §art koşulan öğrenim dalı ve okul

lardan gayri fakat öğrenim derecesi bakımından denk sayılan okullardan mezun bulunanlar; 
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Maddenin b, c, d, bendlerİn'deki sınıflar için şart koşulan öğrenim derecelerinin altında bir 
öğrenim derecesine salhip bulunanlar; ile, 

İlkokul mezunu olmıyanlar, hakkında yapılacak intibak işlemleriyle ilgili bulunmaktadır. 
Geçici ek madide 2. — Bu madde, kanunun 43 ncü maddesi ile tespit 'edilmiş ibulunan sınıfların 

derecelerine yapılacak intılbak işlemlerini düzenlemekte'dir. 
öenel Kaidro Kanunu ile kalbul edilecek birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarına bu dere

celerdeki hizmet seviyelerini ifade eden unvanların karşılığı görevleri fiilen yapmakta olan bu 
S65I6 sayılı Kanundaki memuriyet unvanlarına ait kanuni kadroları işgal edenlerle, bunlar dışın
dakilerin uygulamada kolaylık ve pratiklik sağlamak üzere, bu kanunla teslbit edilen sınıfların han
gi derecelerine iriti/bak ettirileceklerin maddede ayrıntılı d a r â k (belirtilmesi yoluna gidilmiştir. 

Geçici ek madde 3. — Bu madde, bu kanunun 43 ncü maddesi ile tesis edilmiş bulunan sınıf
lardaki derecelerin kademelerine yapılacak intibalk işlemlerini düzenlemektedir. Derecelerin kar
şılığında emekliliğe esas aylıklara göre işlem yapılması kalbul edilmek ve bu aylıklardaki hizmet 
sürelerine göre her derecenin 9 kademeisi için intibak işleminin nasıl olacağı belirtilmek suretiyle 
muhtemel karışıklıklar ve güçlükler giderilmek ve uygulamada pratiklik ve kolaylık sağlamak 
amacı güdülmektedir. 

Geçici ek madde 4. — Bu madde, 057 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı kurumlarda, 
«bütçelerin (D), (IS) ve (N) 'cetvellerine dâhil kadrolarda çalıştırılanların, Genel Kadro Kanunu 
ile kalbul edilecek kadroların derece ve kademelere intibaklarını düzenlemektedir. 

Geçici ek madde '5. — Bu madde, -057 sayılı Devlet Memurları Kanununa (bağlı kurumlarda 
bütçelerin (E) cetveline 'dâlhil tertiplerden alman kadrolarda 'Çalıştırrlanlarm2 (bu kadrolarda igeçir-
miş oldukları her üç kizamet yılı (bir terfi süresi sayılmak suretiyle, (Genel Kadro 'Kanunu ile ka
lbul 'edilecek kadroların derece ve kademelerine intifbaklarını düzenlemektedir. 

Geçici ek madde '6. — Bu madde, ;Ö5!7 sayılı Devlet Memurları Kanununa talbi kurumlarda 
4/İ0196 sayılı Bakanlar Kurulu kararına (bağlı yönetmeliğe göre 'çalıştırılan personelin, Genel Kad
ro Kanunu ile alınacak kadrolara derece ve kademe İntibaklarını dıüzenle'mıektedir. 

Geçici ek madde 7. — 'Bu madde, intibakların yapılmasından sonra ilk kademe ilerlemesinde 
süre Ihesalbının yapılış ışeklini ve kademe ilerlemesinin yürürlük tarihini göstermektedir. 

Madde 157. —• Bu madde, Ibu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ve Genel Kadro Kanununun ya
yınlandığı ayın son gününden itibaren yürürlükten kaldırılan hükümleri teslbit etmekte vte iki fık
ra halinde 'bunları ayrıntılı olarak (belirtmektedir. 

Madde 98. — Bu madde, (bu kanun ile 'getirilen çeşitli maddelerinin yürürlük tarihlerini ve ka
nun ile yapılmış (bulunan değişiklikleri de ıgöz önünde tutmak suretiyle yeniden teslbit etmiş (bu
lunmaktadır. 

Madde 59. — Madde, 'bu kanun hüküm]erinin yürütülmesi ile yükümlü organı teslbit etmekte
dir. 

14 . 7 . 1965 GÜN VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN BÂZI MADDELE
RİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BÂZI HÜKÜMLER EKLENMESİ VE BİR KI

SIM HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 637 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası, iki 
fıkra olarak : 

«İl özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri memurları hakkında bu kanunun 
IX ncu kısmındaki hükümleri ile diğer kısımlarının da IX ncu kısmındaki maddelere aykırı olmı-
yan hükümleri uygulanır.» şeklinde, iki ve üçüncü fıkaralan da üçüncü fıkra olarak: 

«Hâkimler, hâkim yardımcıları, »avcılar ve savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, subay ve astsubaylar ve bu kanun hü
kümlerime tabi değildirler.» sekilinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 2. — Aynı kanunun 2 noi maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir : 
Madde 2. — Bu kanun, Devlet memurları ile, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi te

şebbüsleri memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirümeleriini, ilerleme ve 
yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük iş
lerini düzenler. 

Bu kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıka
rılır. Bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe ko
nulur. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Sınıflandırma : 
A) Develt kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışşacak Devlet memurlarını görev

lerin gerektirdiği niteü]klere, mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır. 
MADDE 4. — Aynı kanunun 28 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir : 
Yukardalki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev

let memurları tarafından yapılamıyacağı 3 ncü maddede belirtilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 33 ncü maddesi aşağıdajki şekilde değiştirilmiştir : 

Kadroların tesitti esasları : 

Madde 33. — Bu kanuna tabi kurumlarda, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün gö
revler için görev yerleri, merkez, il veya il merkezi, ilçe veya ilçe merkezi itibariyle belirtilerek 
kadrolar tesbit olunur. 

Belli kamu hizmetlerinin gerektirdiği bölgesel kuruluşlarda kadrolar bölge itibariyle alınır. 
Kurumlar için alınacak kadrolar bir hiyerarşi teşkil etmek ve o kurumun organizasyonu nazarı 

itibara alınmak üzere piramit şeklinde tesbit edilir. 
Bu (kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kimse çalıştırılamaz. 
MADDE 6. — Aynı kanunun 34 ncü maddesi aşağuaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kadroların hazırlanması : 

Madde 34. — Bu kanuna tabi kurumların görevlerini basan ile yapmalarına yetecek kadrolar, 
kurumlarınca hazırlanarak MaMye Bakanlığınca arz edilir. Bu ikadro teklifleri Maliye Bakanlığı 
temsilcisi, Devlet Personel Dairesi temsilcisi veilgili kurum temsilcisi tarafından birlikte incele
nir. Kadrolar bu temsüciilerin birleşik kararı ile tesbit edilir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 43 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değişik, üçüncü fık
rası ise aynen, 36 ncı madde olarak yer almıştır. 

Genel göstergeler : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda aylıklara esas göstergeler aşağıdaki tabloda tesbit 
edilmiştir. 
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En düşük gösterge 70 ve en yüksek gösterge 1 000 dir. 

1 000 
900 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
70 

950 
775 
645 
565 
490 
, 415 
360 
310 
260 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
75 

1 000 
800 
665 
580 
505 
430 
370 
320 
270 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
80 

825 
685 
595 
520 
445 
380 
330 
280 
240 
215 
190 
165 
140 
115 
85 

850 
705 
610 
535 
460 
390 
340 
290 
245 
220 
195 
170 
145 
120 
90 

875 
725 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
95 

900 
745 
640 
565 
490 
410 
360 
310 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
100 

765 
655 
580 
505 
420 
370 
320 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
105 

785 
670 
595 
520 
430 
380 
330 
265 
240 
215 
190 
165 
140 
110 

MADDE 8. — Aynı kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Berece : 

Madde 37. — Derece, sınıf içinde unvanı belli, göstergeleri aynı olan kadrolara atanma imkâ
nını veren, görev bakımından hiyerarşiye veya hizmet seviyesine, memur bakımından başanya 
bağlı bir yükselme adımıdır. 

MADDE 9. — Kademe : 
Madde 38. — Kademe, derece içerisinde, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulun

duğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 40 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az onbeş yaşını doldurmuş olmak ve Türk Ka
nunu Medenisinin 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle, 43 ncü maddede belir
tilen sınıflardaki Devlet memurluklarma atanabilirler. 

Üçüncü fıkrası kaldınlmıştır. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 41 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralan aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İlkokulu bitirenlerin alınabilecekleri sınıflar 43 ncü maddede belirtilmiştir. 
43 ncü maddede öğrenim dallan ve okul adlan giriş için şart koşulmuş olan sınıflara, bu öğre

nim dallarını ve okullan bitirmemiş olanlar atanamazlar. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 42 nci maddesi kaldınlmıştır. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 36 nci maddesi 43 ncü madde olarak aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 
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Tesis edilen sınıflar : 

Madde 43. — Bu kanuna tabi kurumlarda Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetler için tesbit 
edilen kadrolarda çalıştırılan memurların girecekleri sınıflar aşağıda tesis edilmiştir. 

1. Genel idare hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Devletin genel politikası içerisinde, kuruma verilmiş olan hizmetlerin sevk ve ida

re yetkisini haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak; 
Mevzuatın tadili veya yeni mevzuat tekliflerinin hazırlanması çalışmalarını yapmak veya yap

tırmak; 
Yapılan müracaatlar üzerine idari kararlar vermek; 

Kuruma verilen hizmetlerin yürütülmesi' için gerekli plân ve programlan hazırlamak veya ha
zırlatmak, bunların uygulama esas ve prensiplerini tesbit etmek, tatbik ettirmek, kanunla kurulmuş 
heyet, komisyon, kurul veya komitelerde asli görev alarak oy kullanmak ve görüşünü belirtmek; 
kuruma bağlı üniteler arasında iş bölümünü sağlamak; gerekli araştırma ve incelemeler ile tet
kik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak veya yaptırmak, hizmet içi eğitimde görev 
almak, 

Kurum içinde kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için, üniversite veya yüksek okullardan birini veya 

bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen özel veya yabancı fakülte veya yüksek 
okullardan birini bitirmiş, ve yapılacak yeterlik ve yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 

c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi İM yıldır, adaylar bu süre içinde yapılacak hizmet 
içi eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 

Bu sınıftaki adaylardan, 2 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 11 nci derecenin ilk kade
mesine tekabül eden aylık, 3 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlara iikinci kademesine tekabül 
eden aylık, 4 yıl ve daha yukarı öğrenim görmüş olanlara üçüncü kademesine tekabül eden aylık 
ödenir. 

Bu sınıfta onbirinci derecede en az hizmet süresi: İki yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar 
için beş yıl, üç yıllık yüksek Öğrenim yapmış olanlar için dört yıl, ve daha fazla yüksek öğre
nim yapmış olanlar için üç yıldır. 

Bu sınıf onbir derecelidir. 
Bu sınıfta onbirinci dereceden onuncu dereceye, onuncu dereceden sonuncu dereceye yükselme 

için yarışma sınavı, diğer derecelerde yarış seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
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d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri: 

Sınıf in De. en aız Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kaideme Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 — (1) Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri, Devlet Per. 
Heyeti Başkanı, Devlet ist. Enstitüsü Başkanı 

2 1 yıl (3) Müsteşar Yard., Devlet Personel Heyeti Üyesi, 
Kurul Başkanı, Genel Müdür, 2. Bakanlık Mü
şaviri, 1. Genel Sekreter, Başmüşavir 

3 2 yıl (7) Genel Müdür Yardımcısı, Başkan Yardımcısı, 
2. Grenel Sekreter, 1. Üye Müşavir 

4 2 yıl (9) 2. Üye, 1. Müdür, 1. Uzman 
'5 2 yıl (9) - 2 . Müdür, 2. Uzman, 1. Müdür Yardımcısı 
(6 2 yıl (9) 3. Müdür, 2. Müdür Yardımcısı, 3. Uzman, Baş-

raportör 
7 2 yıl (9) 4. Müdür, 3. Müdür Yardımcısı, 4. Uzman, 1. 

Raportör 
8 2 yıl (9) 5. Müdür, 4. Müdür Yardımcısı, 5. Uzman, 2. 

Raportör 
9 2 yıl (9) 5. Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardım

cısı, 3. Raportör 
10 5 yıl (9) 4. Raportör 
11 5, 4 , 3 yıl (9) Raportör Yardımcısı 

Dereceler 

L 000 

900 

750 
625 
550 

475 

400 

350 

950 1 000 

775 800 
645 665 
565 580 

490 505 

415 430 

360 370 

300 310 320 
250 260 270 
225 230 235 
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2. İçişleri meslek sınıfı : 
a) Görev : 11 veya ilçede merkezi idare hizmetlerini yetki genişliği esasları içinde görmek, 

gördürmek, yürütmek, denetleme ve bu hizmetler arasında koordinasyonu yapmak, valiliklere ve 
kaymakamlıklara kanunlarla verilmiş hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, sorumluluğunu taşımak 
ve yetkisine sahibolmak; 

Mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar nezdinde kanunlarla verilen yetkileri kullanmak; 
Kalkınma plânlarının hedeflerine ulaşmasını temin etmek; 
Kamu huzur ve güvenliği, kişi dokunulmazlığı ve tasarrufa mütaallik emniyeti sağlamak, ön

leyici emniyet tedbirlerini almak; 
11 hizmetlerine ait her türlü eylem ve işlem üzerinde mütalâa vermek, vatandaşlık işlerini tet

kik etmek; 
İçişleri Bakanlığında sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağla

mak, işleri düzenlemek, Bakanlığa verilmiş hizmetleri ifa etmek, Devletin genel politikası içerisin
de meslekine verilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yetkisini haiz olmak ve sorumluluğunu taşı
mak; 

Mesleki teftiş, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak; hizmet içi eğitimde görev almak, 
kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 

b) Nitelikler : Bu sımfa girebilmek için, Siyasal Bilgiler veya Hukuk veya ODTÜ. idari Bi
limler Fakültelerinden birini bitirmek, 

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bu
lunmadığına ve her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet Hasta
nesinden sağlık kurulu raporu almış olmak, 

Yapılacak yeterlik ve yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 
Mecburi hizmetle yüldimlü bulunanlar yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar. 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır. Adaylar bu süre içinde yapılacak hizmet 

içi eğitimine katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
Bu sınıftaki adaylara 11 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf onbir derecelidir. 
Bu sınıfta onbirinci dereceden onuncu dereceye yükselmek için yarışma sınavı, diğer dereceler

de yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu^ derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

— 

l yıl 

2 yıl 

2 yıl 

2 yıl 

2 yıl 

2 y ı l 

2 yıl 
2 yıl 
5 yıl 
3 yıl 

(1) 

(3) 

(7) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
(9) 
(7) 

Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri, 1. Vali, Emni
yet Genel Müdürü 
Müsteşar Yardımcısı, 2. Vali, 1. Vali Yardım
cısı, Genel Müdür, Kurul Başkanı 
3. Vali, 2. Vali Yardımcısı, 1. Kaymakam, Ge
nel Müdür Yardımcısı, Belediye Başkanı Yar
dımcısı, Başmüfettiş, 1. Müdür, Kurul Üyesi 
3. Vali Yardımcısı, Müfettiş, 2. Kaymakam, 2. 
Müdür, 1. Müdür Yardımcısı 
2. Kaymakam, 2. Müfettiş, 3. Müdür, 2. Mü
dür Yardımcısı 
4. Kaymakam, 3. Müfettiş, 4. Müdür, 3. Müdür 
Yardımcısı 
5. Kaymakam, 5. Müdür, 4. Müfettiş, 4. Müdür 
Yardımcısı 
6. Kaymakam, 6. Müdür, 5. Müdür Yardımcısı 
7. Kaymakam, 7. Müdür, 6. Müdür Yardımcısı 
8. Kaymakam, 7. Müdür Yardımcısı 
Maiyet Memuru, Emniyet Memuru 

/ 

Derecele 

000 — _ 

900 950 1 000 

750 775 800 

625 645 665 

550 565 580 

475 490 505 

400 
350 
300 
250 
235 

415 
360 
310 
260 
240 

430 
370 
320 
270 
245 
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3. Dışişleri meslek sınıfı : 
a) Görev : Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devletler arasında diplomatik münasebetlerin ge

rektirdiği işleri görmek, gördürmek, geliştirmek, 
Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini diğer devletler nezdinde temsil etmek, 
Türkiye Cumhuriyetinin milletlerarası kuruluşlarla olan münasebetlerini yürütmek ve bunlar

daki gelişmeleri izlemek, 
Türk vatandaşının diğer devletler nezdinde haklarını korumak ve bunlarla ilgili muamelâtı 

yürütmek, devletler hususi hukukuna giren her nevi işlemleri yapmak, 
Türkiye Cumhuriyetinde bulunan yabancı devlet temsilcileriyle olan münasebetleri izlemek, 

Dışişleri Bakanlığınca sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımı ve işbirliğini sağla
mak, işleri düzenlemek, Dışişleri Bakanlığına verilmiş olan hizmetleri ifa etmek, sevk ve idare 
yetkisini haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak, 

Mesleki tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak, hizmet içi eğitimde görev al
mak, 

Kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için : 

Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, ODTÜ İdari ilimler fakülteleriyle iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri veya bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yabancı fakülte veya 
yüksek okullardan birini bitirmek, 

Fransızca veya ingilizce dillerinden en az birini bilmek, 
Yapılacak yeterlik ve yarışma sınavını kazanmış olmak, 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır, adaylar bu süre içinde yapılacak hizmet 

içi eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
Bu sınıftaki adaylara 11 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf onbir derecelidir. 
Bu sınıfta onbirinci dereceden onuncu dereceye yükselmek için yarışma sınavı, dokuzuncu de

receden sekizinci dereceye yükselmek için yeterlik ve yarışma sınavı, diğer derecelerde yarışma 
seçmesi yapılır. 

Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, faz
la çalışma ücreti ödenmez. 

Bu sınıfta güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 
sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
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d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sıü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

— (1) Kâtibi Umumi, 1. Büyükelçi, 1. Bakanlık Mü
şaviri 

1 yıl (3) Kâtibi Umumi Muavini, Genel Müdür, Daimî 
Temsilcisi, Başdelege, 2. Büyükelçi, 2. Bakan
lık Müşaviri, 1. Elçi 
2. Elçi, 1. Daire Reisi, 1. Ortaelçi, Genel Müdür 
Maslahatgüzar, 2. Daire Reisi, 1. Elçilik Müs
teşarı, 2. Ortaelçi 
2. Elçilik Müsteşarı, Daire Reisi Yardımcısı, 2. 
Başkonsolos, 1. Müdür 
3. Elçilik Müsteşarı, 2. Müdür, 1. Konsolos, 
1. Elçilik Başkâtibi 
2. Elçilik Başkâtibi, 2. Konsolos, 3. Müdür 
3. Elçilik Başkâtibi, 3. Konsolos, Başkâtip 
Elçilik İkinci Kâtibi, Konsolos Yardımcısı 
Elçilik 3. Kâtibi, Kançılar, 3. Kâtibi 
Ataşe, Kâtip 

3 
4 

5 

'6 

7 
8 
9 

10 
11 

2 yü 
2 y ü 

2 yıil 

2 yıl 

2 y ü 
2 yıl 
2 yıl 
5 yü 
3 yıl 

(?) 
(9) 

(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
(9)' 
(9) 
(7) 

Derecele 

L 000 

900 950 1 000 
750 775 800 

625 645 665 

550 565 580 

475 
400 
350 
300 
250 
235 

490 
415 
360 
310 
260 
240 

505 
430 
370 
320 
270 
245 
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4. Din yüksek hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : islâm Dininde inanç ve ibadet konularında cami ve namazgahlarda vaazda bu

lunmak, 
Cami, mecsit ve namazgahları ve buralardaki din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kont

rol etmek, 
Hutbe ve vaazların esaslarını tesbit etmek, örnek metinler hazırlamak, 
Din işleri ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak, 

Diyanet İşleri Bakanlığında sorumluluğu kendisine verilen ünitelerde iş dağıtımı ve işbirliği
ni sağlamak, işleri düzenlemek, Başkanlığa verilen hizmetleri ifa etmek, sevk ve idare yetkisini 
haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak, 

Meslekî tahkik ve murakabe işlerini yapmak, hizmet içi eğitimde görev almak, 

Kurum içinde kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için, 
İlahiyat Fakültesi veya islâm Enstitülerinden birini bitirmiş olmak, yapılacak yarışma sınavı

nı kazanmış olmak zorunludur. 
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yarışma sınavına tabi tutulmazlar. 
35 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır. 
Bu sınıfta adaylara 11 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf onbir derecelidir. 
Bu sınıfın bütün derecelerinde yükselmek için yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunamazlar. 
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d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. stü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
T 

10 
11 

— 
ı yıl 
2 yıl 
2 yıl 

2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
5 yıl 
5 yıl 

(D 
(9) 
(7) 
(9) 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(7) 

Diyanet işleri Başkanı, Din işleri Yardım Kur. 
Başkanı, Başkanlık Müşaviri 
1. Başkan Yardımcısı, 1. Üye 
2. Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, 1. Müşa
vir, 2. Üye 
1. Müftü,l. Vaiz 
2. Müftü,2. Vaiz 
3. Müftü, 3. Vaiz, Başraportör 
4. Müftü, 1. Raportör 
5. Müftü, 2. Raportör 
6. Müftü, 3. Raportör 
7. Müftü, 4. Raportör 
Müftü Yardımcısı, Raportör Yardımcısı 

Derec 

1 000 
900 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
235 

950 

775 
645 
565 
490 
415 
360 
310 
260 
240 

1 00 

80 
66 
58 
50 
4 
3 
3 
2 
2 
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5. Teftiş hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda bakan, katma bütçeli kurumlarda genel müdür, kurumun merkez ve 

taşra teşkilâtı ile kanunlarla teftiş ve murakabesi kuruma aidolan tüzel kişiliği haiz her nevi ku
ruluşlar ve özel kişiliğe sahibolduğu müessese veya işletmelerin muamelâtını mevzuat hükümleri 
dâhilinde incelemek, kanunlarla tesbit edilmiş olan kurum ve kuruluşların vergi mükellefleri nez-
dinde mevzuatın verdiği yetkilere sahibolarak mükellef lehine hakkını korumak amacı ile teftiş ve 
murakabe etmek, 

işlemlerinde ve tutumlarında mevzuata aykırılığı görülen memurlar hakkında tahkikat yapa
rak sonuçlarını idari ve kazai mercilere intikal ettirmek, 

Kurumlarca ulaşılması öngörülmüş hedeflerden veya mevzuattan sapmalar varsa bunları ve 
meydana geliş nedenlerini ortaya çıkarmak, bu sapmaların düzeltilmesi, verimi artırıcı ve işlem
leri basitleştirici her türlü lüzumlu hal çarelerini bulup teklif etmek, 

Mevzuat çalışmalarına katılmak, hizmet içi eğitimde görev almak sorumluluğu kendisine veri
len ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağlamak, işleri düzenlemek, kurum içinde, kurumlar ara
sında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 

b) Nitelikleri : Bu sınıfa girebilmek için Siyasal Bilgiler. Hukuk, İktisat, ODTÜ îdari Bi
limler Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden birini veya bunlara denkliği Millî Eği
tim Bakanlığınca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile Özürlü bulunmadığına 
dair her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağ
lık kurulu raporu almış olmak, 

Yapılacak yeterlik ve yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) Özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır, adaylar bu süre içinde yapılacak hizmetiçi 

eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
Bu sınıftaki adaylara 10 ncu derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf on derecelidir. 
Bu sımfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 

Millet (Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet 

1 
2 
3 
4 
ö 
6 
7 
8 
9 

10 

— 
2 yıl 
2 yıl 
3 yü 
3 y ı l 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
2 yü 

(3) 
(7) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(7) 

Teftiş Heyeti Başkanı 
1. Başmüfettiş 
2. Başmüfetiş 
1. Müfettiş 
2. Müfettiş 
3. Müfettiş 
4. Müfettiş 
5. Müfettiş 
6. Müfettiş 
Müfettiş Yardımcısı 

Derec 

900 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
235 

950 
775 
645 
565 
490 
415 
360 
310 
260 
240 

1 00 
80 
66 
58 
50 
43 
37 
32 
27 
24 
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6. Hesap uzmanlığı hizmetleri sınıfı: 

a) Görev : Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile Vergi ve Vergi Usul kanunları ve diğer ka
nunların verdiği yetkilere dayanarak mükelleflerin beyanlarını ve sair hususları incelemek ve in
celemeler sırasında çıkacak vergi suçlarını ve diğer suçları tesbit etmek gerektiğinde soruşturma
nın yapılması için savcılık nezdinde teşebbüste bulunmak, 

Vergi konularında mükellefi yetiştirmek ve aydınlatmak üzere il ve ilçelerde açılacak kurslar
da görev almak, 

Maliye Bakanlığında sorumluluğu kendisiro verilen ünitede iş dağıtımı ve işbirliğini sağla
mak, hizmetiçi eğitimde görev almak, 

Kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 

b) Nitelikleri : Bu sınıfa girebilmek için Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, ODTÜ İdari İlimler 
Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinden biri veya bunlara denkliği Millî Eğitim Ba
kanlığınca kabul olunan bir yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına 
ve her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağ
lık kurulu raporu almış olmak, 

Yapılacak yeterlik ve yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur, 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) Özellikleri : 
Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır, adaylar bu süre içinde yapılacak hizmetiçi eğitime katılır 

ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
Bu sınıf on derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçimi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı ka

zanç sağlıyan hiçbir faaliyette bulunamaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı -. 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri: 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
dereeeısi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

— 
2 yıl 
2 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
2 yıl* 

(3) 
(7) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(?) 

Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı 
1. Baş Maliye Hesap Uzmanı 
2. Baş Maliye Hesap Uzmanı 
1. Maliye Hesap Uzmanı 
2. Maliye Hesap Uzmanı 
3. Maliye Hesap Uzmanı 
4. Maliye Hesap Uzmanı 
5. Maliye Hesap Uzmanı 
6. Maliye Hesap Uzmanı 
Maliye Hesap Uzmanı Yardımcısı 

Dereceler 

900 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
235 

950 
775 
645 
565 
490 
415 
360 
310 
260 
240 

1 000 
800 
665 
580 
505 
430 
370 
320 
270 
245 
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7. Mühendislik ve mimarlık hizmetleri sınıfı 
a) Görev : Kurumlarda mühendislik veya mimarlık meslekleri ile ilgili bütün hizmetleri yap

mak 
Hizmetle ilgili mevzuat, plân, proje ve programlan hazırlamak veya hazırlatmak 
Hizmetlerin kontrolünü yapmak, yardımcı personelin yetişmesini sağlamak, hizmet içi eğitimde 

görev almak. 
Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağlamak, işıleri düzenlemek, 

Devletin genel politikası içinde meslekine verilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yetkisini haiz 
olmak ve sorumluluğunu taşımak 

Meslekî teftiş, tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak kurum içinde kurumlar 
arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için 3453 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinde zükrölunan (Yüksek Mühendislik veya Yüksek Mimarlık veya Mühen
dislik veya Mimarlık) diploması ve ruhsatnamesine sahibolmlak zorunludur. 

c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 
Bu sınıftaki adaylardan 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 8 nci derecenifn ilk kademesi

ne te'kabül eden aylık, 5 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara ikinci kademesinle tekabül eden 
aylık ödenir. 

Bu sınıf 8 derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçimi yapılır. Bu sınıfta hafta

lık çalışma suresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla çalışma ücreti 
ödenmez. 

Bu sınıfta güzel sanatlar telif Ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 
sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 

Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (3. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sÜi. Eademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 — (1) Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri 
2 1 yıl (3) Müsteşar Yardımcısı, 2. Bakanlık Müşaviri, Ge

nel Müdür, Tetkik Heyeti Başkanı 
3 2 yıl (7) Genel Müdür Yardımcısı, Tetkik Kurulu Üyesi, 

1. Başmühendis, Başmüfettiş 
2. Başmühendis, 1. Mühendis, 1. Müfettiş 
2. Mühendis, 2. Müfettiş 
3. Mühendis, 3. Müfettiş 
4. Muh.en.dis, 4. Müfettiş 
5. Mühendis, 5. Müfettiş 

4 
5 
6 
7 
8 

2 yıl 
2 yıl 
4 yı'l 
4 yıl 
4" yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

Derece 

] 000 — — 

900 950 1 000 

750 
625 
550 
475 

. 400 
350 

775 
645 
565 
490 
415 
360 

800 
665 
580 
505 
430 
370 

http://Muh.en.dis
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8. Ziraat ve orman yüksek mühendislik hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda ziraat yüksek mühendisliği veya orman yüksek mühendisliği ile 

ilgili bütün hizmetleri yapmak; 
Hizmetle ilgili mevzuat, plân, proje ve programlar hazırlamak veya hazırlatmak; 
Hizmetlerin kontrolünü yapmak yardımcı personelin yetişmesini sağlamak hizmetiçi eğitim

de görev almak; 
iSorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağlamak, işleri düzenlemek, 

Devletin genel politikası içerisinde meslekine veıilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yetkisini 
haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak; 

Meslekî, teftiş, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak; 
Kurum içinde kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
c) Nitelikler : Bu sınıfta girebilmek için üniversitelerin ziraat veya orman fakültelerinden 

birini veya bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen özel veya yabancı fakülte ve
ya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak zorunludur. 

ç) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 

Bu sınıftaki adaylardan 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 10 ncu derecenin ilk kademe
sine tekaJbül eden aylık 5 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara ikinci kademesine tekabül eden 
aylık ödenir. 

Bu sınıfta onuncu derecede en az hizmet süresi; 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için 3 
yıl, 5 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için iki yıldır. 

Bu sınıf on derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir. Faz

la çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta güzel sanatlar, telif ve /tercüme dijinda serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağüıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz, 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derecel 

— (1) Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri 1000 — — 
1 yıl (3) Müsteşar Yrd., 2. Bakanlık Müşaviri, Genel 

Müd., Tetkik Kurulu Başkanı 900 950 1 000 
2 yıl (7) Genel Müd. Yardımcısı, Tetkik Kurulu Üyesi, 

1. Başmühendis, Başmüfettiş 750 775 800 
2. Başmühendis, 1. Mühendis, 1. Müfetttiş 625 645 665 
2. Mühendis, 2. Müfettiş 550 565 580 
2. Mühendis, 3. Müfettiş 475 490 505 
4. Mühendis, 4. Müfettiş 400 415 430 
5. Mühendis, 5. Müfettiş 350 360 370 
6. Mühendis 300 310 320 
7. Mühendis 250 260 270 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 yıl 
2 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
3 yıl 
3 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
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9. Tabiplik hizmetleri sınıfı : 
a) ıGtörev : 'Kurumlarda her çeşit koruyucu, tedavi veya mücadele hekimliği hizmetleri yap

mak ; 
, Hizmetle ilgili mevzuat, plân, proje ve programları hazırlamak veya hazırlatmak; 

Hizmetlerin kontrolünü yapmak, yardımcı personel yetişmesini sağûamak, hizmetiçi eğitimde 
görev almak; 

ıSorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtım ve işjbirliği sağlamak ve işleri düzenlemek, 
Devletin genel politikası içerisinde meslekine verilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yetkisini 
haiz olma ve sorumluluğunu taşımak; 

Meslekî teftiş, tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak, 
Kurumun içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
fb) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için tıp fakültelerinden birini veya bunlara eşitliği MiMî 

Eğitim ve SSY bakanlıklarınca kabul edilen özel veya yabancı fakülte veya yüksek okullardan 
birini bitirmiş olmak zorunludur. 

c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 
Bu sınıftaki adaylardan 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 7 nci derecenin ilk kademesi

ne tekabül eden aylık 5 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara ikinci kademesine tekabül eden 
aylık 6 ve daha yukarı bir öğrenim yapmış olanlara üçüncü kademesine tekabül eden aylık ödenir. 

Bu sınıfta yedinci derecede en az hizmet süre3i 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için 3 
yıl, 5 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için iki yıl, 6 yılık yüksek öğrenim yapmış olanlar 
için bir yıldır. 

Bu sınıf 7 derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. Fazla çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

iVlillnt Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu,, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en aız Derecedeki 
derecesi Hız. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Dere 

1 — (1) Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri 1000 — 
2 1 yıl (3) Müsteşar Yard., Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Ens

titü Müd., Genel Müdür, 1. Başhâkim, 1. Mü
dür, 2. Bakanlık Müşaviri, Tetkik Kurulu Baş
kanı, 1. Klinik Şefi 900 950 1 0 

3 2 yıl (7) Tetkik Kurulu Üyesi, Genel Müd. Yard., 2. 
Başhâkim, 2. Enstitü Müd., Başmüfettiş, Baş-
müşavir, 1. Hâkim, 2. Müd., 2. Klinik Şefi 750 775 8 
1. Müfettiş, 3. Başhâkim, 2, Hâkim, 3. Müdür, 
3. Klinik Şefi 625 645 6 
4. Başhâkim, 3. Hâkim, 2. Müfettiş, 4. Müdür, _ 
4. Klinik Şefi 550 565 5 
5. Başhâkim, 4. Hâkim, 3. Müfettiş, 5. Müdür, 

•5. Klinik Şefi 475 490 5 
6. Başhâkim, 5. Hâkim, 4. Müfettiş, 6. Müdür, 
6. Klinik Şefi 400 415 4 

2 yıl 

2 yıl 

4 yıl 

4 yıl 

(9) 

O) 

(9) 

(9) 
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10. Veterinerlik hizmetleri sınıfı : 
a) Görev ; Kurumlarda her çeşit hayvan sağlığı hizmetlerini ve hayvansal besin maddeleri ile 

ilgili bütün hizmetleri yapmak; 
Hizmetle ilgili mevzuat plân, proje ve programlan hazırlamak veya hazırlatmak; 
Hizmetlerin kontrolünü yapmak, yardımcı pörsonel yetişmesini sağlamak, hizmet içi eğitimde 

görev almak; 
Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımı ve işbirliğini sağlamak ve işleri düzenlemek, 

Devletin genel politikası içerisinde mesleğine verilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yetkisini 
haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak; 

Meslekî tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak; 
Kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için veteriner fakültesini veya buna denkliği Millî Eği

tim Bakanlığınca kabul edilen özel veya yabancı fakülte veya yüksek okulardan birini bitirmiş 
olmak zorunludur. 

c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 
Bu sınıftaki adaylardan 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 8 nci derecenin ilk kademe

sine tekabül eden aylık, 5 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlara ikinci kademesine tekabül eden 
aylık ödenir. 

Bu sınıf 8 derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. Fazla çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın 
derecesi 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

De. en az 
Hiz. sn. 

— 
1 yü 

2 yııl 

2 yıl 
2 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 

Derecedeki 
Kademe Sa, 

(D 
(3) 

(?) 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

Derecelerdeki hizmet seviyesi Dere 

Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri 
1. Genel Müd., Müsteşar Yard., 2. Bakanlık 

Müşaviri, 1. Müdür, Enstitü Müdürü 
Genel Müdür Yardımcısı, Başmüfettiş, Başmü-
şavir, Tetkik Kurulu Üyesi, 2. Müdür, 1. Ve

teriner 
Müşavir, 1. Müfettiş, 3. Müdür, 2. Veteriner 
4. Müdür, 2. Müfettiş, 3. Veteriner 
5. Müdür, 3. Müfettiş, 4. Veteriner 
6. Müdür, 4. Müfettiş, 5. Veteriner 
6. Veteriner,5. Müfettiş 

1 000 

900 

750 
625 
550 
475 
400 
350 

950 

775 
645 
565 
490 
415 
360 

1 0 

8 
6 
5 
5 
4 
3 
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11. Eczacılık hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda eczacılık, gaienik ve ispençiyari müstahzarat ve imalâtı ile ilgili 

bütün hizmetleri yapmak; 
Hizmetle ilgili mevzuat, plân, proje ve programları hazırlamak veya hazırlatmak; 
Hizmetlerin kontrolünü, yapmak, yardımcı personellin yetişmesini sağlamak, hizmet içi eği

timde görev almak; 
Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağlamak, işleri düzenle

mek, Devletin gıenel politikası içerisinde meslekine verilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yet-
k-sini haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak. 

Meslekî teftiş, tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak, 
Kurum içinde kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışanlara katılmaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için eczacılık fakülte veya yüksek okullarından birini 

veya bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen özel veya yabancı fakülte veya 
yüksek okullardan birini bitirmiş olmak zorunludur. 

c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 
Bu sınıftaki adaylardan 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 9 ncu derecenin ilk kade

mesine tekabül eden aylık 5 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara ikinci kademesine tekabül 
eden aylık ödenir. 

Bu sınıfta onuncu derecede en az hizmet siirosı; 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için 
üç yıl, 5 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar irin iki yıldır. 

Bu sınıf 9 ncu derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün dere selenle yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere iş gerektirdiği süredir. Fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri: 

De. en az Derecedeki 
Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derec 

2 yıl 
2 yıl 
4 yıl 
4 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

— (1) Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri 1 000 — — 
1 yıl (3) Genel Müd., Tetkik Kurulu Başkanı, Teftiş Ku

rulu Başkanı, 2. Bakanlık Müşaviri 900 950 1 00 
2 yıü (7) Başmüşavir, Genel Müd. Yardımcısı, Başeezacı, 

Başmüfettiş 750 775 80 
Müşavir, 1. Eczacı, 1. Müfettiş 625 645 66 
2. Eczacı, 2. Müfettiş * 550 565 58 
3. Eczacı, 3. Müfettiş 475 490 50 
4. Eczacı, 4. Müfettiş 400 415 43 

4 yıl (9) 5. Eczacı, 5. Müfettiş 350 360 37 
4 yıl (9) 6. Eczacı, 6. Müfettiş 300 310 32 



— 77 — 

12. Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Hazırlanmış olan kanun, tüzük, yönetmelik ve sözleşme tasarıları üzerinde incele

meler yaparak mütalâa beyan etmek veya bunların hazırlıklarına katılmak. 
Kurumların gerçek ve tüzel kişilerle olan her çeşit dâvalarını -bütün mahkeme ve mercilerde ve 

mahkemelerin her derecesinde açmak, takip etmek, intaç etmek, kurum aleyhine açılmış dâvalara, 
icra takibatına müdahale etmek ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak ilgili her nevi tebli
gatı kabul etmek ve kanuni bütün gerekleri yerine getirmek; 

Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağlamak, işleri düzenlemek, 
Devletin genel politikası içersinde meslekine verilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yetkisini haiz 
olmak ve sorumluluğunu taşımak, 

Kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmak, hizmet-
içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için Hukuk fakültelerinden birini veya bunlara denkliği 
Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş, olmak, 

Avukatlık ruhsatına sahip olmak zorunludur. 
35 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. ' 

c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 
Bu sınıftaki adaylara 10 ncu derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf on derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

—. 
1 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 

(D 
(3) 
(7) 
(9) 
(9) 

' (9) 
(9) 
(9) . 

Müsteşar. Bakanlık Müşaviri 
Müsteşar Yard. Genel Müdür, Başmüşavir 
1. Müşavir, 1. Avukat 
2. Müşavir, 2. Avukat 
3. Müşavir, 3. Avukat 
4. Müşavir, 4. Avukat 
5. Müşavir, 5. Avukat 
6. Müşavir, 6. Avukat 

9 3 yıl (9) 7. Müşavir, 7. Avukat 
10 3 yıl (9) 8. Müşavir, 8. Avukat 

Derecel 

1 000 
900 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 

— 
950 
775 
645 
565 
490 
415 
360 
310 
260 

— 
1 000 
800 
665 
580 
505 
430 
370 
320 
270 
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13. Yüksek okullar öğretim ve eğitim hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Akademilerde ve bütün yüksek dereceli okul ve enstitülerde kendi yetişmiş ol

dukları öğretim dallarında eğitim, öğretim, inceljeme ve araştırma yapmak; 
Sarumluluğu kendisine verilen ünitede is dağıtımını ve işbirliğini sağlamak, işleri düzenlemek, 

Devletin genel politikası içerisinde meslekine verilmiş olan hizmetlerin sevk ve idare yetkisini 
haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak; 

Meslekî tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak; 

Kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmak, hiz
met içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikleri : Bu sınıfa girebilmek için bir fakülte, akademi, yüksek dereceli okul vjeya 
enstitüyü bitirmiş veya bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen bir yüksek 
öğrenimi yapmış olmak; 

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca dillerinden birini bilmek, 
Yüksek dereceli öğretmen okulları için iki yıl orta dereceli okullarda başarılı olarak öğret

menlik yapmış olmak zorunludur. 
35 yaşını doldurmuş olanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
Bu sınıfa atanabilmek için açılacak «yeterlik ve yarışma» sınavını kazanmış olmak zorunlu

dur. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır. 
Bu sınıftaki adaylardan 2 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 11 nci drecenin ilk, kademe

sine tekabül eden aylık, 3 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara ikinci kademesine tekabül 
eden aylık, 4 ve daha yukarı yıl öğrenim yapmış olanlara üçüncü kedamesine tekabül eden aylık 
ödenir. 

Bu sınıfta onbirinci derecede en az hizmet süresi; 2 yıllık yüksek öğrenimi yapmış olanlar için 
4 yıl, 3 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için 3 yıl, 4 \ıe daha yukan yıl yüksek öğrenim 
yapmış olanlar için bir yıldır. 

Bu sınıf onbir derecelidir. 
Bu sınıfta dokuzuncu dereceden sekizinci dereceye, altıncı dereceden beşinci dereceye yük

selmek için yeterlik ve yarışma sınavı, diğer derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir. Faz

la çalışma ücreti ödenmez. 
Okutmakla yükümlü oldukları ders saatleri, nazari ders öğretim üyeleri için 12 saat, atelye ça

lışmaları için ]8 saattir. 
Serbest meslek kazancı sağlıyan veya ücret karşılığı (625̂  sayılı Kanuna göre özel okullarda 

görev alabilir. Güzel sanatlar çalışmaları ve telif veya tercüme yolu ile kazanç sağlıyabilirler) hiç
bir faaliyette bulunamazlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 

Sınıfın De. en aız Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

—. (1) Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri, Talim Terbiye 
Kurulu Başkanı 

1 yıl (3) Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı, Talim Ter
biye Kurulu Üyesi, 1. Profesör, 1. Öğretim 
Üyesi, Akademi Başkanı, Akademi Müdürü, 
Okul Müdürü 

3 yıl (7) G-enel Müd. Yardımcısı, 1. Akademi Müd. Yar
dımcısı, Başkan Yardımcısı, 2. Profesör, 2. Öğ
retim Üyesi 

3 yıl (9) 3. Profesör, 3. Öğretim Üyesi, 2. Akademi Müd. 
Yardımcısı, 2. Akademi Başkan Yardımcısı 
4. Profesör, 4. Öğretim Üyesi, 3. Akademi Müd. 
Yardımcısı, 3. Akademi Başkan Yardımcısı 

1. Doçent, 5. Öğretim Üyesi, 4. Akademi Müd. 
Yardımcısı, 4. Akademi Başkan Yardımcısı 
2. Doçent, 6. Öğretim Üyesi 
3. Doçent, 7. Öğretim Üyesi 
1. Asistan 
2. Asistan 
3. Asistan 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

3 yıl 
3 yıl 

3 yıl 
3 yd 
2 yıl 
2 yıl 
4,3,2, yıl 

(9) 
(9) 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

Derecele 

L 000 

900 950 1 000 

750 775 800 

625 645 665 

550 565 580 

475 490 505 
400 415 430 
350 360 370 
300 310 320 
250 260 270 
225 230 235 
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14. Orta dereceli okullar öğretim ve eğitim hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Bütün orta dereceli okulların 1 nci ve 2 nci derecelerinde kendilerinin ye

tişmiş oldukları öğrenim gruplarında veya dallarında eğitim ve öğretim yapmak orta dereceli 
öğrenim kuruluşlarında müdürlük, müdür yardımıcılığı, Bakan adına teftiş inceleme ve so
ruşturma görevleri veya sorumluluğu kendine verilen ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağ
lamak, işleri düzenlemek, Devletin genel politikası içerisinde meslekine verilmiş olan hizmet
lerin sevk ve idare yetkisini haiz olmak ve sorumluluğunu taşımak hizmet içi eğitimde görev 
almak, 

Meslekî, tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak; 
Kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
ib) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için, 
Yüksek öğretmen okullarından veya eğitim enstitülerinden birini ve öğretimini yapacakları 

dersle ilgili bir fakülte veya yüksek okulu, ve bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
kabul edilen özel veya yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş, 

Yapılacak yeterlik ve yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 
35 yaşını doldurmuş olanlar bu sınıfa girişte atanamazlar. 
Meclburî hizmetle yükümlü bulunanlar yarışma sınavına ta/bi tutulmaksızın atanırlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır. 
Bu sınıftaki adaylardan 2 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara 11 derecenin ilk kade

meye tekalbül eden aylık 3 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlara ikinci kademeye tekalbül 
eden aylık 4 ve daha yukarı yıl öğrenim yapmış olanlara 3 ncü kademeye tekabül eden aylık 
ödenir. 

Bu sınıfta 11 nci derecede en az hizmet süresi; 2 yıllık yüksek öğrenimi yapmış olanlar için 
4 yıl, 3 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için 3 yıl, 4 ve daha yukarı yıl yüksek öğrenim yap
mış olanlar için 2 yıldır. 

Bu sınıf onfodr derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün dere çelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere, işin gerektirdiği süredir. Faz

la çalışma ücreti ödenmez. 
Orta dereceli okulların ikinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 21 

saat, atelye öğretmenleri 30 saat, atelye şefi, eğitim şefi ve grup öğretmenleri 16 saat, birinci 
devri genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri 24 saat, atelye öğretmenleri 30 saat ders vermek
le yükümlüdürler. 

Orta dereceli okullarda müdür ve müdür yar dımcılarma haftada 12 saate kadar ders görevi 
verilir. 

Orta dereceli okullarda öğretim yapanlara haftada verilecek ders görevi 30 saati geçemez. 
Serbest meslek kazancı sağlıyan veya ücret karşılığı (625 sayılı Kanuna göre özel okul

larda görev alabilir, güzel sanatlar çalışmaları telif veya tercüme yoluyla kazanç sağlıyabilir-
ler) hiçbir faaliyette bulamazlar. 

Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri: 

Smıf'm De. en aız Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Dereceler 

—• (1) Müsteşar, 1. Bakanlık Müşaviri, Talim Terbiye 
Kurulu Başkanı 1 000 — — 

1 yıl (3) Müsteşar Yard., 1. Talim Terbiye Kurulu Üye
si, Genel Müd., Teftiş Kurulu Başkanı, 2. Ba
kanlık Müşaviri, 1. Müdür 900 950 1 000 

4 yıl (9) Başmüşavir, Genel Müd. Yardımcısı, 1. Öğret
men, Başmüfettiş, 2. Talim Terbiye Kurulu 
Üyesi, 2. Müdür 750 775 800 
3. Müdür, 3. Müdür Yard., Müşavir, 1. Müfet
tiş, 2. Öğretmen 625 645 665 
2. Müfettiş, 1. İlköğretim Müfettişi, 4. Müdür, 
2. Müd. Yardımcısı, 3. Öğretmen 550 565 580 
3. Müfettiş, 2. İlköğretim Müfettişi, 5. Müdür, 
3. Müd. Yard., 4. Öğretmen 475 490 505 
4. Müfettiş, 3. İlköğretim Müfettişi, 6. Müdür. 
4. Müd. Yard., 5. Öğretmen 400 415 430 
5. Müfettiş, 4. İlköğretim Müfettişi, 7. Müd,, 5. 
Müd. Yard., 6. Öğretmen 350 360 370 
8. Müd., 5. İlköğretim Müfettişi, 6. Müd. Yard., 
7. Öğretmen 300 310 320 
8. Öğretmen, 6. İlköğretim Müfettişi, 250 260 270 
Stajiyer öğretmen, 7. İlköğretim Müfettişi 225 230 235 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 
1,2,3 yıl 

0). 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
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15. Kütüphane - Müze - Arşiv hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kütüphanenin amacına uygun olarak okuyucu hizmetlerine hazır bulundurmak, 

kütüphanedeki eserlerin özelliklerine göre katalog fişlerini hazırlamak ve hazırlatmak, materyalin 
seçilmesi ile el yazması eserlerinin ve sanat değerlendirmesini yapmak, veya 

Müzelerde eserlerin ziyaretçilere hasar bulundurulması, eserlerin derlenmesi ve muhafazası ile 
ilgili hizmetleri yapmak, memleketimizdeki eski eserler üzerinde araştırma yaparak bunlar hak
kında arkeolojik, etnograf ik, antropolojik, epigrafik, filolojik ve münizmatik ilmî etütler hazırla
mak, veya 

Arşivlerde muhafazası zaruri olan arşiv malzemesinin tesbitini plânlamak, bu malzemenin de
vir ve teslimine ilişkin usul ve esaslar üzerinde çalışmak, bunları teslim almak veya aldırmak, bu 
malzemeyi değerlendirmek, tasnif etmek ve istifadeye arz etmek veya ettirmek ve her türlü tesir
lerden korunması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak. 

Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımını ve işbirliğini sağlamak, işleri düzenlemek, 
hizmet için eğitimde görev almak. 

Meslekî tetkik, tahkik, kontrol ve murakabe işlerini yapmak kurum içinde, kurumlar arasında 
yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için edebiyat fakültelerinden veya Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinin ilgili öğrenim dallarından birini bitirmiş, 

Yapılacak yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 
35 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır. 
Bu sınıftaki adaylara 9 ncu derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf dokuz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerden yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağhyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet (Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 
Sınıfın De. en aız Derecedeki 

derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 
2 
•-> o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

— 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
5 yıl 
5 yıl 
3 yıl 

(7) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(7) 

1. Müdür, 1. Uzman 
2. Müdür, 2. Müd. Yardımcısı, 2. Uzman 
3. Müdür, 2. Müd. Yardımcısı, 3. Uzman 
4. Müdür, 3. Müdür Yard., 4. Uzman 
5. Müdür, 4. Müd. Yard., 5. Uzman 
6. Müdür, 5. Müd. Yard., 6. Uzman 
7. Uzman 
8. Uzman 
Uzman Yardımcısı 

Derecele 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
235 

775 
645 
565 
490 
415 
360 
310 
260 
240 

800 
665 
580 
505 
430 
370 
320 
270 
245 

16. Temel Fen Hizmetleri Sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda : Matematik, fizik kimya, biyoloji, jeoloji, bilimleri ile i 

ma ve uygulama alanlarında görev almak veya; 
Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş birliği ve iş bölümünü sağlamak, hizmefc 

görev almak, 
Kurum içinde, kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katıl 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için Fen Fakültelerinin birinden veya denkliği 

Bakanlığınca kabul edilen özel veya yabancı Fakülte veya yüksek okulların birinden m 
zorunludur. 

35 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır, 
Bu sınıfta adaylara 9 ncu derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf dokuz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az clmamak üzere işin gerektirdiği s 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret kar 

sağhyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

De. en az Derecedeki 
Hiz. sü. Kademe S;». Derecelerdeki hizmet seviyesi Derec 

— 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 
5 yıl 
5 yıl 
3 yıl 

(7) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

1. 
2. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
U 

Müdür, 1. Uzman 
Müdür, 1. Müd. Yard., 2. Uzman 
Müdür, 3. Uzman, 2. Müd. Yard. 
Müdür, 4. Uzman, 3. Müd. Yard. 
Müdür, 5. Uzman. 4. Müd. Yard. 
Müdür, 6. Uzman, 5. Müd. Yard. 
Uzman 
Uzman 

zman Yardımcısı 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 

775 
645 
565 
490 
415 

. 360 
310 
260 
230 

80 
66 
58 
50 
43 
37 
32 
27 
23 

17. Paramedikal hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Diplomalarının verdiği yetkilere dayanarak tedavi kurumlarında 

fizyo - terapi ve rehabilitasyon, tıbbi teknoloji ve yüksek hemşirelik görevlerini yapm 
Sorumluluğu kendisine verilen ünitede işbirliği ve iş bölümünü sağlamak, hizme 

görev almak, 
Kurum içinde, kuruımlararasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara 
b) Nitelikleri : Bu sınıfa girebilmek için, 
Fakültelerin ilgili bölümü veya yüksek okulları ile hemşirelik yüksek okulla 

veya sağlık idareciliği yüksek okulunu bitirmiş olmak veya denkliği Millî Eğitim 
kabul edilen özel veya yabancı fakülte veya yüksek okulların birini ıbitdrmek zorun 

30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikleri : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır. 
Bu sınıftaki adaylara 8 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödeni 
Bu sınıf sekiz derecelidir. 
Bu sınıfta dereceye yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 48 saattir. Dispanser ve sağlık ocaklarında ç 

altıncı derecelerden yukarı derecelerde olanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



Gösterge tablosu^ derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri: 

De. en az Derecedeki 
Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derece 

— 
3 yıl 

3 yıl 

3 yııl 
3 yıl 
3 yıl 
5 yıl 
3 yıl 

(9) 
(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(7) 

1. Başhemşire, 1. Müdür, 1. Uzman 625 645 66 
2. Müdür, 1. Müd. Yard., 2. Başhemşire, 2. 
Uzman 550 565 580 
3. Müdür, 2. Müd. Yard., 3. Başhemşire, 3. 
Uzman, 1. Hemşire 475 490 50 
4. Müdür, 3. Müd. Yard., 2. Hemşire, 4. Uzman 400 415 430 
1. Sağlık İdarecisi, 3. Hemşire, 5. Uzman 350 360 370 
2. Sağlık idarecisi, 4. Hemşnre, 6. Uzman 300 310 320 
3. Sağlık İdarecisi, 5. Hemşire, 7. Uzman 250 260 270 
Uzman Yardımcısı 235 240 245 
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18. 7en - Tatbikat hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda üretim, yapım, bakım ve harita alımı ve ressamlık işlerinde yetiştik

leri meslekle ilgili hizmetleri görmek. 
Sorumluluğu kendisine verilen ünitede işbirliği ve iş* bölümünü sağlamak, hizmet içi eğitimde 

görev almak. * 
Kurum içinde kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışmalara katılmaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için : 

Güzel Sanatlar Akademisi veya Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu veya bunlara denkliği 
Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen özel veya yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini 
bitirmiş olmak zorunludur. v 

35 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamaz. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır. 
Bu sınıftaki adaylardan 2 yıllık öğrenim yapmış olanlara 8 nci derecenin ilk kademesine tekabül 

eden aylık, 3 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlara ikinci kademeye tekabül eden aylık 4 ve daha 
yukarı yıl öğrenim görmüş olanlara üçüncü kademeye tekabül eden aylık ödenir. 

Bu sınıfta sekizinci derecede en az hizmet süresi, 2 yıllık yüksek öğrenimi yapmış olanlar için 
4 yıl, 3 yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar için 3 yıl, 4 ve daha yukan yıl yüksek öğrenim yap
mış olanlar için 2 yıldır. 

Bu sınıf sekiz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) \ 



Gösterge tablosu., derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

De. en az Derecedeki 
Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi , Derece 

— 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
5 yıl 
3, 4, 5 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

1. Müdür, 1. Uzman 
2. Müdür, 2. Uzman, 1. Müd. Yard. 
3. Uzman, 2. Müd. Yard. 
-1. Uzman 
5. Uzman 
6. Uzman 
7. Uzman 
Uzman Yardımcısı 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 

645 
565 
490 
415 
360 
310 
260 
230 

66 
580 
50 
430 
370 
32 
27 
23 

19. Emniyet amirliği hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Devletin ve toplumun genel güvenliği ile, kişilerin ırz, can ve ma 

ve âmmenin istirahatını temin için kanunlarla verilmiş yetkileri haiz olarak mevzuat 
len görevleri yapmak veya yaptırmak; 

Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımı ve işbirliğini sağlamak, işleri 
hizmet içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için polis enstitüsünü bitirmiş, görevini deva 
na engel olacak akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve h 
şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık kur 
mış olmak zorunludur. 

30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi İM yıldır. 
Bu sınıftaki adaylara 8 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir.. 
Bu sınıf sekiz derecelidir. 
Bu sınıfta 3 ncü dereceden 2 nci dereceye yükselmek için yeterlik ve yarışma sın 

recelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiğ 

la çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret ka 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi. Derec 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

— 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
5 yıl 
5 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

' (9) 

1. Emniyet Âmiri 
2. Emniyet Âmiri 
1. Başkomiser 
2. Başkomiser 
1. Komiser 
2. Komiser 
3. Komiser 
4. Komiser 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 

645 
565 
490 
415 
360 
310 
260 
230 

66 
58 
50 
43 
'37 
32 
27 
23 

20. İcra hikmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kanunlarda sorumluluğu kendisine verilen ünitenin işlerini düzenle 

mim yapmak, hizmetin yürümesini sağlamak ve kontrol etmek, 
Mevzuatın, yetkili merciler tarafından alınmış prensip kararlarının, veya çıkarılm 

lerin, her bir durum, hâdise veya müracaata tatbik sureti hakkında sorumluluklan 
vermek, bu kararlar için gerekli ön çalışmalan yapmak veya yaptırmak; teklifte 
kararlan tatbik etmek veya ettirmek veya; 

Devlet gelir ve giderlerinin tahakkuku, tediye ve tahsili işlemlerini muhasebe us 
olarak yürütmek, gerekli kayıtlan tutmak, para, tahvil ve kıymetleri sorumluluğu 
faza etmek, Sayıştaya sorumluluk çerçevesi içinde hesap vermek, veya; 

Gümrük, tarife rejimleri ile ilgili tatbikatı yürütmek, muameleleri yapmak, veya 
lü içkilere ait ilk maddelerin tedarikine, her türlü mamul ve ayn mamul maddelerin 
mullerde kalite kontrol ve ıslahına ait eksperlik hizmetlerini yapmak, veya çay y 
ait ilk maddelerin tedarikine her türlü mamul ve yan mamul maddelerin imaüne, m 
lite kontrol ve ıslahına ait eksperlik hizmetlerini yapmak, veya; 

Standartların kontrolü ile ilgili hizmetleri veya her türlü ölçü ve tartı aletleri 
muayenelerini yapmak; 

Kurum içinde veya kurumlar arasında yapılacak toplantı ve müşterek çalışma 
hizmet içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için en az lise veya ticaret lisesini veya 
Okulunu veya Tapu ve Kadastro lisesini veya Meteoroloji Meslek Okulunu bitirmek 
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Yapılacak yeterlik ve yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 35 yaşını tamamlıyanlar 
girişte bu sınıfa atanamazlar. 
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ancak mecburi hizmetle yükümlü bulundukları kurumlara 
«yeterlik ve yarışma» sınavına tâbi tutulmaksızın atanırlar. 

c) Özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır, adaylar bu süre içinde yapılacak hizmet-
içi eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 

Bu sınıftaki adaylara 9 derecenin ilk kademes ine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf dokuz derecelidir. 
Bu sınıfta onuncu dereceden dokuzuncu dereceye yükselmek için yarışma sınavı, dokuzuncu 

dereceden sekizinci dereceye yükselmek için yeterlik ve yarışma sınavı, sekizinci dereceden yedinci 
dereceye, yedinci dereceden altıncı dereceye, altıncı decereden beşinci derceye yükselmek için 
yarışma sınavı, diğer derecelerde yanşma seçmesi yapılır. 

Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bir, iki ve üçüncü derecelerden gayri derecelerde 
bulunan memurlardan 40 saatten fazla çalıştırılanlara 657 numaralı Kanunun 178 nci maddesine 
göre fazla çalışma ücreti ödenir. 

Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 
sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 

Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

2 yıl 

2 yıl 

2 yıl 

2 yıl 

2 yıl 

2 yıl 
3 yıl 
3 yıl 

(9) 
(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
(9) 

1. Müdür, 1. Başkâtip, Baş Kontrol Memuru 
2. Müdür, 1. Müd. Yard., 2. Başkâtip, 1. Mu
hasip, 1. Âmir, 1. Başmemur, 1. Kontrol Me
muru 
3. Müdür, 2. Müd. Yard., 2. Başmemur, 3. Baş
kâtip, 2. Âmir, 2. Muhasip, 2. Kontrol Memuru 
1. Şef, 1. Kıdemli Memur, 4. Müdür, 3. Müd. 
Yard., 3. Âmir, 3. Muhasip, 3. Kontrol Memuru 
2. Şef, 2. Kıdemli Memur, 5. Müdür, 4. Muha
sip, 1. Şef Yard., 4. Kontrol Memuru 
3. Şef, 3. Kıdemli Memur, 6. Müdür, 5. Kontrol 
Memuru, 5. Muhasip, 2. Şef Yard. 
1. Memur, 6. Kontrol Memuru, 7. Müdür 
2. Memur, 8. Müdür, 7. Kontrol Memuru 
3. Memur, 9. Müdür 

Derec 

550 565 58 

475 

400 

350 

300 

250 
225 
200 
175 

490 

415 

360 

310 

260 
230 
205 
180 
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2. Tarım teknisyenliği hizmetleri sınıfı : 
a) G-örev : Tarım ve tarım ürünlerine veya tarımsal el sanatlarına ait bilgi ve tekniğin çift

çiye tanıtılması ve tatbikatı ile ilgili plân ve programların yürütülmesinde ilk kademe hizmetleri 
yapmak, tarım ürünlerinin artırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda üreticiye reh
berlik etmek; veya, 

Her türlü ormancılık faaliyetlerine ilişkin plân, programların ilk kademe hizmetlerinin yürü
tülmesini sağlamak ve halkı «gitmek; 

Sorumluluğu kendisine verilen ünitenin işlerini düzenlemek ve iş dağıtımını yapmak, hizmetin 
yürümesini sağlamak ve kontrol etmek; veya hizmet içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikler : Bu smıfa girebilmek için; 
Bölge Ziraat Okulu veya Orman Tekniker Okulunu bitirmiş veya bunlara denkliği Millî 

Eğitim Bakanlığınca kabul edilen bir özel veya bir yabancı okulu bitirmiş olmak zorunludur. 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : 
Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır. 
Bu sınıftaki adaylara 8 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf sekiz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, faz

la çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı kazanç 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derecel 

1 

2 

•> 

4 

5 

6 
7 
8 

— 

ı yü 

2 yü 

4 yıl 

4 yıl 

4 yıl 
2 yıl 
2 vıl 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
(T) 

1. Onman Böl. Şefi, 1. tice Şube Bask., Şube 
Müdür Yardımcısı 
2. Orman Böl. Şefii, 2. İlce Şube Bask., 1. Or
man Teknikeri, 1. Tarım Teknisyeni 
3. Orman Böl. Şefi, 2. Orman Teknikeri, 2. Ta
rım Teknisyeni, 3. İlçe Şube Bask. 
4. Onman Böl. Şefi. 3. Onman Teknikeri, 3. Ta
ran Teknisyeni, 4. İlçe Şube Bask. 
5. Onman Böl. Şefi, 4. Tarım Teknisyeni, 4. Or
man Teknikeri, 
5. Tarım Teknisyeni, 5. Onman Teknikeri 
6. Tarım Teknisyeni, 6. Orman Teknikeri 
7. Orman Teknikeri, 7. Tarım Teknisyeni 

475 490 505 

430 

370 

320 

270 
235 
210 

_ __ 185 

400 

350 

300 

250 
225 
200 

415 

360 

310 

260 
230 
205 

22. Ebe, hemşire ve sağlık memurluğu hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumların sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, hekim tavsiye ve 

uygun olarak; kendilerine tanınan meslekî yetki çerçevesinde çalışmak; veya ebeli 
yapmaktır. 

Sorumluluğu kendisine verilen ünitenin işlerini düzenlemek ve iş dağıtımını yapm 
yürümesini sağlamak ve hizmet içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için bir sağlık kolejini bitirmiş olmak zoru 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 
Bu sınıftaki adaylara 8 ııoi derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf sekiz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri: 

De. en az Derecedeki 
Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derecele 

— 

1 yıl 

2 yıl 

4 yıl 

4 yıl 

4 yıl 

2 yıl 

2 yıl 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(7) 

1. 'Kıdemli Ebe, 1. Başsağlılk Memuru, 1. Baş
hemşire, 1. Bağsağlık Teknisyeni 475 490 505 
2. KMemli Ebe, 2. İBaşjhıemşdre, 3. Bağsağlık me
mura 2. Başsağh'k 'Teknisyeni 400 415 430 
1. Ebe, 1. (Sağlık Memuru, 3. Başhemşire, 1. Sağ
lık Te'kııisyeni 350 360 370 
2. Ebe, 2. Sağlık Memura, 1. Hemşire, 2. Sağlık 
Teknisyeni 300 310 320 
3. Ebe, 3. Sağlı'k Memura, 2. Hemşire 3. Sağlık 
Teknisyeni 250 260 270 
4. Ebe, 3. Hemşire, 4. Sağlık Teknisyeni, 4. Sağ
lık Memura 225 230 235 
5. Ebe, 4. Hemşire, 5. Sağlık Teknisyeni, 5. Sağ-
İlk Memura 200 205 210 
6. Ebe. 5. Hemşire, 6. Sağlık Memuru — — 185 

23. Veteriner teknisyenliği hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda hayvan sağlığı, üretimi, bakımı, beslenmesi ile ilgili hiz 

rütülmesinde, veteriner hekim tavsiye ve kararlarına uygun olarak kendilerine tan 
yetki çerçevesinde çalışmak; 

Sorumluluğu kendisine verilen ünitenin işlerini düzenlemek ve iş dağıtımını yapm 
yürümesini sağlamak, ve hizmet içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için, 
Bir hayvan sağlık memurları okulunu bitirmiş olmak zorunludur. 
30 yaşını tamamlryanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır. 
Bu sınıftaki adaylara 8 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf sekiz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

De. en az Derecedeki 
Hiz. ®ü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derecele 

— 
ı yıl 
2 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
2 yıl 
2 yıl 

(9) 
(9) 

' (9) 
(9) 
(9) 
09) 
(9) 
(7) 

Baş Veteriner Teknisyeni 
Kı'demli Veteriner Teknisyeni 
1. Veteriner Teknisyeni 
2. Veterlhreu Teknisyeni 
3. Veteriner Teknisyeni 
4. Veteriner Teknisyeni 
5. Veteriner Teknisyeni 
6. Veteriner Teknisyeni 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

— 

490 
415 
360 
310 
260 
230 
205 
— 

505 
430 
370 
320 
270 
235 
210 
185 

24. Teknisyenlik hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda sanatları ile ilgili olarak ilk kademede ve meslekî yet 

üretim, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini görmek. 

Sorumluluğu kendilerine verilen işyerlerinde işleri düzenleme iş dağıtımını yapma 
yürümesini sağlamak, kontrol etmek ve hizmet içi eğitimde görev almaktır. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için Sanat Enstitüsü veya Kız Enstitüsünü 
pılacak yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 

30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır. 

Bu sınıftaki adaylara 8 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir 
Bu sınıf sekiz derecelidir. 

Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. 

Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karş 
sağlıyan hiçbir faaliyette bulunamaz. 

Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. siü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derecel 

1 
2 ' 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 yıl 
2 yıl 
4 vıl 
4 yıl 
4 yıl 
2 yıl 
2 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

m 

ıBaştekııisyeıı 
Kıdemli Teknisyen 
1. Teknisyen 
2. Teknisyen 
0. Teknisyen 
4. Teknisyen 
5. Teknisyen 
6. Teknisyen 

475 
400 
350 , 
300 
250 
225 
200 

— • 

490 
415 
360 
310 
260 
230 
205 

— • 

, ve tüketimi ile 

505 
430 
370 
320 
270 
235 
210 
185 

ilo 
25. Tütün eksperliği hizmetleri sınıfı : 
a) G-örev : Tütünün üretimi, alım ve satımı, işleme ,imaiât ve tüketimi ile 

ekspertiz işlerini yapmak, hizmet içi eğitimde görev almak, 
Sorumluluğu kendisine verilen ünitenin işlerini düzenlemek ve iş dağıtımını yap 

tin yürümesini sağlamaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa gireceklerin, bir lİ3e ve. ticaret lisesi veya bölge ziraat 

tirdikten sonra 2 yıllık tütün eksperlik kursunu bitirmiş olmaları zorunludur. 
30 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır, adaylar bu süre içinde yapı 

içi eğitime katılır ve sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
Bu sınıftaki adaylara 9 ncu derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf dokuz derecelidir. 
Bu sınıfta dokuzuncu dereceden sekizinci dereceye, yükselmek için yarışma sına 

recelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret kar 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

De. en az 
Hiz. sü. 

— 
2 yıl 

2 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
3 yıl 
2 yıl 
2 yıl 

i 

Derecedeki 
Kademe Sa. 

(9) 
(9) 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(6) 

Derecelerdeki hizmet 

Müdür, Şube Müdürü, '. 
Müdür Yard., İşletme 
Eksperi 
1. Eksper 
2. Eksper 
3. Eksper 
4. Eksper 
5. Eksper 
6. Eksper 
Eksper Yardımcısı 

Başeksp 
Şefi, 

seviyesi 

»er 
Kıdemli 

26. ilköğretim ve eğitim hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : ilkokulda ve diğer 

ila i l ıv i l i Tviı+ii-n /»a l ı e m al o-*v1 o t j tmal ı 
bütün 

an-i+.î-m i 

ilköğretim 
ıra nirra+iıvı 

Tütün 
550 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

— 

kuruluşlarında : 
Vıîırmnorf-lûTMTi'î rvı/vr 

Derece 

565 

490 
415 
360 
310 
260 
230 
205 
— 

ilköğretim 

580 

505 
430 
370 
320 
270 
235 
210 
— 

. ve 
r-m/vt 

görev almak; veya sorumluluğu kendisine verilen ünitelerin işlerini düzenlemek, i 
işbirliğini sağlamak, hizmetin yiirümesini temin ve kontrol etmektir. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için ilk öğretmen okullarından birini bitirm 
runludur. 

30 yaşını tamamhyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yeterlik ve yarışma sınavına tabi tutul 

nırlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır. 
Bu sınıftaki adaylara 9 ncu derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir 
Bu sınıf dokuz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu sürenin en az 26 saatini ders verm 

dürler. 
Serbest meslek kazancı sağlıyan veya ücret karşılığı (625 numarada kanuna gö 

larda görev alabilir, güzel sanatlar çalışmaları ile telif veya tercüme yolu ile kaz 
lir.) (Hiçbir faaliyette bulunamazlar. 

Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

De. en az Derecedeki 
iliz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derece 

2 yıl 

2 yıl 

2 yıl 
2 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
2 yıl 

(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(7) 

550 

475 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

— 

565 

490 

415 
360 
310 
260 
230 
205 
- — 

580 

505 

430 
370 
320 
270 
235 
210 
— 

(9) i; Millî Eğitini Müdür Yard., 1. Şube Müdür 
Yaril. 
1. Okul Müdürü, 1. Kıdemli Öğretmen 
1. İlk Öğ. Müdürü 
2. Okul Müdürü, 2. Kıdemli öğretmen 
2. İlk Öğretim Müdürü, 3. Okul Müdürü, 1. Öğ
retmen 
4. Okul Mücl., 2. öğretmen 
5. Okul Mücl., 3. Öğretmen 
6. Okul M iki., 4. Öğretmen 
7. Okul Mücl., 5. Öğretmen 
(i. Öğretmen. 
7. öğretmen 

27. İmamlık - hatiplik hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Camilerde namaz kıldırmak, hut";e okumak, camide gerektiğinde c 

Dininin inançları ve ibadet konularında aydınlatmak Kur'an kursunda öğreticilik ve 
defin hizmetlerini yapmak müezzin ve kayyımdan denetlemektir. 

b) Nitelikler : Bu sımfa girebilmek için : 
Bir imam - hatip okulunun ikinci devresini bitirmiş. 
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak zorunludur. 
35 yaşını tamamhyaıılar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yıldır. 
Bu sınıftaki adaylara 8 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir 
Bu sınıf sekiz derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği sür 

lışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet sevivesi 

1 
2 
o O 

4 
5 
0 
7 
S 

— 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

Bas İmam 
Kıdemli İmam -
1. İmam - Hatip 
2. İmanı - Hatip 
3. İmanı - Hatip 
4. İmam - Hatip 
5. İmam - Hatip 
(i. İmam - Hatip 

Hatip 

Derece 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

490 
415 
360 
310 
260 
230 
205 
180 

505 
430 
370 
320 
270 
235 
210 
185 
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28. Büro hizmetleri sınıfı : 
a) Görev: Kuramlarda her türlü takip, gönderme, getirme ve teslim alma işlerini yapmak; 

kayıit tutmak; bütün dosyalama işlerini görmek, formüllerle bağlanımış yazışmaları hazırlamak, 
kendi görevinin icabı olan yaaHarı daktilo etmek, daktilo edilen yazılan karşılaştır
mak her çeşit istatistik ve büro makinalarını kullanmak veya; 

Nafkit ve ayniyat mutemetliği yapmak, kendilerine emanet- edilen her türlü eşya, evrak ve maki-
raları muhafaza etmek, veya, 

Makbuz mukabili tahsilat yapmak ve aldıkları parayı muhafaza etmek, sarfına izin verilmiş 
oJan ödemeleri yapmak, tahsilat ve tediye ile ilgili defter ve kayıtları tutmak, veznenin sorumlulu
ğunu deruhte etmek; veya, 

Bankalarının hazırladığı Türkçe veya yabancı dilde yazılmış müsvetiteleri veya söylenenleri 
daktilo ile yazmak; veya 

îküm rasatlarını yapmak ve ilgili kayıtları tutmak, gerekli bilgileri toplamak; veya, 
Kurumların telefon santrallarınıda çalışmak; vya, 
Maiıyetindekilere iş dağıtımını yapmak, hizmetin yürümesini kontrol etmek, sorumluluğu ken

disine verilen ünitenin işlerini düzenlemektir. 
b) Nitelikler: Bu sınıf için açılacak «yeterlik ve yarışma» sınavına gireceklerin en az orta

okulu bitirmiş olmaları zorunludur. 
e) özellikler: Bu sınıfta adaylık süresi altı aydır, adaylar bu süre içimde yapılacak hizmet 

için eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 

Bu sınıftaiki adaylara 6 ncı derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf altı derecelidir. 
Bu sınıfta yedinci dereceden altıncı dereceye yükselmek için yeterlik ve yarışma sınavı, be

şinci dereceden dördüncü dereceye, dördüncü dereceden üçüncü dereceye yüikselımıek için yarışma 
srnavı, diğer derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 

Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saattir. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hiemet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Dereceideki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derece 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

— 
3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 

3 yıl 

(9) 
(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(7) 

Büro Şefi, Başveznedar, Mutemet 300 310 32 
Büro Şef Yand., 1. Veznedar, Mutemet 
Başdaktilo, Kıdemli Memur, 250 - 260 27 
2. Vezneidar, 1. Santralci, 1. Daktilo, 1. Memur, 
1. Tahsildar 225 230 235 
3. Vezneidar, 2. Daktilo, 2. Memur, 2. Tahsildar 

"2. Santralci 200 205 210 
4. Veznedar, 3. Daktalo, 3. Memur, 3. Tahsildar, 
3. Santralci 175 180 18 
5. Veznedar, 4. Daktilo, 4. Memur, 4. Tahsildar, 
4. Santralci — — 160 
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29. Gümrük Muhafaza hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Şahısların veya eşyaların gümrük kontrolü yapılmadan yurda giriş veya çıkışını 

öiiktoiek; veya 
Yasaklanmış su ürünleri avcılığına mâni olmak, veya 
sorumluluğu kendisine verilmiş ünitenin işlerini düzienlemük iş dağıtımını yapmak, hizmetin 

yürümesini sağHamak ve kontrol etmektir. 
Ib) Nitelikler : Bu smıfa girebilmek için : 
En az ortaokulu bitirmek, 
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak, 
Yapılacak «yeterlik ve yarışma» sınavını kazanmış olmak, 
Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulun

madığına ve her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Bovîet hastanesin
den ısağlık kurulu raporu almak zorunludur. 

30 yaşını tamanıClıyanlar girişte bu sınıfa atanaiınaızlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylıik süresi bir yıldır, adaylar bu süre içinde yapılacak hizmet 

içi eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
'Bu sınftaki adaylara 6 ncı derecenin ilk kaden leısine tekaJbül ©den aylık ödenir. 
Bu sınıf altı derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselımeısd için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışıma süresi 40 saatten a: olmamak üzere işin gerektirdiği süredir, fazla 

ç;üış'Hia ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret karşılığı ka

zanç sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sti Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derece 

1 
2 
o o 
4 
5 
6 

" T 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 y £ 
2 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(6) 

Baş Gümrük Muhafaza Memuru 
Kıdemli Gümrük Muhafaza Memuru 
1. Gümrük Muhafaza Memura 
2. Gümrük Muhafaza Memuru 
3. Mümrü'k Muhafaza Memuru 
Stajiyer Gümrük Muhafaza Memuru 

300 
250 
225 
200 
175 
— 

310 
260 
230 
205 
180 
165 

30. Polislik hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Devletin ve toplumun genel güvenliği ile kişilerin ırz, can ve mallını 

âmmenin istnrahatini temin için kanunlarla verJmiş yetkileri haiz olarak mevzuat 
len görevleri yapmak; 

Sorumluluğu kendisine verilen ünitede iş dağıtımını ve iş birliğini sağüamak, 
mektir. 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için ortaokulu bitirmiş, 
Erkekler için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, 
Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

madığına ve her türlü iklim şartlarma dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Dev 
den sağlık kurulu raporu almak ve erkeklerin 1,68 kadınların ise 1,58 boyundan a 
zorunludur. 

30 yaşını taımamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi İM yıldır, adaylar bu süre içimde yapıla 

eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik smavma tabi tutulurlar, 
Bu sınıf tald adaylara 5 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf beş derecelidir. 
Bu sınıfta ikinci dereceden birinci dereceye yükselmek için yeterlik yarışma sın 

recelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 48 saattir. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dramda serbest meslek veya ücret ka 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 



d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 
Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 
2 
o o 
4 
5 

4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 

Komiser Yardımcısı 
Kıdemli Polis 
1. Polis 
2. Polis 
3. Polis 

Derece 

300 
250 
225 
200 
175 

310 
260 
230 
205 
180 

31. Hemşire yardımcılığı ve çocuk bakıcılığı hizmetleri sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda hemşire yardımcılığı veya çocuk bakıcılığı ile ilk ödem 

- etlerini yapmaktır. 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için bir sağlık okulunu bitirmiş olmak zoru 
Bu sınıfa yahnz kadınlar atanır. 
25 yaşını tamaralıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır. 
Bu sınıftaki adaylara 5 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf beş derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün dere Delerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çaflışma süresi 40 saattir. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 
Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 

2 

3 
4 
5 

— 

4 yıl 

4 yıl 
4 yıl 
3 yıl 

(9) 

(9) 

(9) 
(9) 
(7) 

1. Kıdemli Hemşire Yard., 1. Kıdemli çocuk 
bakıcısı 
2. Kıdemli Hemşire Yard., 2. Kıdemli çocuk 
bakıcısı 
1. Hemşire Yard., 1. çocuk bakıcısı 
2. Hemşire Yard., 2. çocuk bakıcısı 
3. Hemşire Yard., 3. çocuk bakıcısı 

250 

Derece 

260 

225 
200 
175 

230 
205 
180 



32. Mescit ve Köy Camileri imam - Hatip sınıfı : 
a) Görev : Mescit veya köy camilerinde veya namazgahlarında Ezan okumak, 

mak, hutbe okumak, gerektiğinde Kuran kursunda öğreticilik yapmak cenaze ve def 
ni yapmak, cami ve namazgahlarda halkı islâm dininin esasları hakkında aydınlatmak 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için : 
Bir imam - Hatip okulunun 1 nci derecesini bitirmiş, 
Muvazzaf askerdik hizmetini yapmış olmak zorunludur. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi iki yı.dır. 
Bu sınıftaki adaylara 5 nci derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf beş derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 

Derecelerdeki hizmet seviyesi 
Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi iliz. sü. Kademe <3a Derece 

1 
2 
3 
4 
5 

— 
€ yıl 
6 yıl 
8 yıl 
4 yıl 

(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(7) 

1. Kıdemli köy imamı 
2. Kıdemli köy imamı 
1. Köy imamı 
2. Köy imamı 
3. Köy imamı 

250 260 270 
225 230 235 
200 205 210 
175 180 185 
— — 160 



33. Koruma Hizmetleri Sınıfı : 
a) Görev : Kamu düzen ve güveninin bozacak her türlü olay karşısında ve mah 

nin istirahat, sağlık ve selâmeti bakımından genel kolluk kuvvetleri gelinceye kada 
tanman yetkiler çerçevesinde ilk kademe tedbirleri almak ve genel kolluk kuvvet 
etmek kamu görevlerine tahsis edilen her türlü bina, tesis araç ve gereçle muha 
veya 

Ceza ve tevkif evlerinin güvenlik ve disiplinini sağlamak; veya ormanları ko 
manlardan her çeşit kanun dışı faydalanmaya mâni oümak, suçluları yakalamaktır, 

b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için; 
ilkokulu bitirmek 
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak, 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

lunmadığına ve her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü D 
sinden sağlık kurulu raporu almış olmak zorunludur. 30 yaşını tamamlryanlar girişte 
namazlar. 

c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır, adaylar bu süre içinde yapılac 
eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar, 

Bu sınıftaki adaylara. 3 ncü derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf üç derecelidir. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlara telif ve tercüme dışında serbest meslek veya ücret ka 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri 

De. en az Derecedeki 
Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derece 

— 
8 yıl 
6 yıl 

(9) 
(9) 
(7) 

Başbekçi, başgardiyan 
Kıdemli bekçi, kıdemli gardiyan 
1. Bekçi, 1. gardiyan 

200 205 210 
175 180 185 
— — 160 



34. Müezzinlik - Kayyumluk Hizmetleri Sınıfı : 
a) Görev : Enaz okumak ve islâm dininin gerektirdiği diğer müezzinlik hiz 

mak, 
Camileri belirli zamanlarda açıp kapamak, temizliğini yapmak ve eşyaları korumak 
b) Nitelikler : Bu sınıfa girebilmek için; 
Bir ilkokulu bitirmiş 
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ve yapılacak «yarışma ve yeterlik sınavını ka 

zorunludur. 
35 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellükler : Bu sınıfta aJdaylık süresi bir yıldır, adaylar bu süre içinde yapılac 

eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
Bu sınıftaki adaylara 3 ncü derecenin, ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf üç derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelere yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği 

çalışma ücreti ödenmez. 
Bu sınıfta, güzel sanatlar, telif ve tercüme dışında, serbest meslek veya ücret kar 

sağlıyan hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
Bu sınıfta 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Gösterge tablosu., derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 
De. en az Derecedeki 
Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi Derece 

— (9) Başmüezzin 200 205 21 
6 yıl (9) Kıdemli müezzin 175 180 18 
6 yıl (9) Müezzin kayyum 150 155 16 



35. Yardımcı Hizmetler Sınıfı : 
a) Görev : Kurumlarda her türlü resim yazı veya dosyaları dağıtmak ve toplam 

atları karşılamak ve yol göstermek, veya 
Duruşma yapılacak yeri bu iş için hazır bulundurmak, duruşmalarda tarafları m 

runa çağırmak, veya 
Küçük iklim elemanlarının rasatlarını yapmak, veya 
Kasaba ve köylerde hastaları aramak bunların ilgili tabibe müracaatlarını sağlam 

yapmak veya yaptırmak; 
Tödavi kuruluşlarında hastaların temizliği ve bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak; 

tuvarlarda malzeme ve aletlerin hazırlık ve temizliğini, yapmaktır. 
b) Nitelikleri : Bu sınıfa girebilmek için : 
ilkokulu bitirmiş, 
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, 
Yarışma sınavını kazanmış olmak zorunludur. 
35 yaşını tamamlıyanlar girişte bu sınıfa atanamazlar. 
c) özellikler : Bu sınıfta adaylık süresi bir yıldır, adaylar bu süre içinde yap 

için eğitime katılır ve bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar, 
Bu sınıftaki adaylara 3 ncü derecenin ilk kademesine tekabül eden aylık ödenir. 
Bu sınıf üç derecelidir. 
Bu sınıfta derece yükselmesi için bütün derecelerde yarışma seçmesi yapılır. 
Bu sınıfta haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere işin gerektirdiği 

çalışma ücreti ödenmez. 

d) Gösterge tablosu, derecelerde en az hizmet süresi ve hizmet seviyeleri : 
Sınıfın De. en az Derecedeki 
derecesi Hiz. sü. Kademe Sa. Derecelerdeki hizmet seviyesi 

1 

2 

3 

— 

6 yıl 

6 yıl 

(9) 

(9) 

(9) 

Başdağıtıcı, Başmüracaat Memuru, 1. Mübaşir, 
Başgezici, sağlık görevlisi 
Kıdemli dağıtıcı, 2. Mübaşir, kıdemli hastaba
kıcı, kıdemli lâboratuvar Yard., kıdemli gezici 
sağlık görevlisi 
1. Dağıtıcı, 3. Mübaşir, 1. Müracaat Memuru, 
1. Gezici sağlık görevlisi, 1. Hastabakıcı, 1. Lâ
boratuvar Yard., 1. Küçük iklim rasatçısı 

Derece 

200 205 210 

175 180 185 

150 155 160 
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MADDE 14. — Aynı kanunun 44 ncü maddesi kaldınlmıştır. 
MADDE 15. — Aynı kanunun 48 nci maddesinin (B) bendi aşağıdaki sekilide değiştirilmiş

tir. 
B) Özel şartlar : 
Hizmet göreceği sınıf için 43 ncü maddede belirtilen : 
1. öğretim veya eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 
2. Diğer şartlan taşımak». 
MADDE 16. — Aynı kanunun 49 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
«Yanşma sınavına tabi tutulmadan girebilecekleri görevler 43 ncü maddede belirtilmiştir». 
MADDE 17. — Aynı kanunun 50 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
«Devlet 'memurluğuna alınacak personel için tertiplenecek yarışma sınavları, Başbakanlık Dev

let Personel Dairesi tarafından veya kurumlar tarafından kurulacak (sınav kurullarınca) yapılır. 
Hangi sınav kurullarının Devlet Personel Dairesince, hangilerinin kurumlarınca kurulacağı ve 

bu sınav kurullannın yapacaklan sınavlar 657 numaralı Devlet Memurlan Kanununun 53 ncü mad
desinde öngörülen yönetmelikle tesbit edilir. 

MADDE 18. — Aynı Kanunun 54 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Bu süreler 43 ncü maddede ayrı ayrı gösterilmiştir.» 
MADDE 19. — Aynı kanunun 56, 57, 58, 59, 60, 61 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

Adaylık devresi içinde göreve son verilme usulü : 
Madde 56. — Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşamıyacak durum

ları, bilgi, beceri ve iş yapma kabiliyeti bakımından yetişme plânı amaçlanna göre noksan olduk-
lan veya adaylık süresi içinde hizmet içi eğitimin şart olduğu hallerde bu eğitime özürsüz olarak 
katılmadıkları âmirleri tarafından tesbit olunanların kurumlarının değerlendirme kurullan kararı 
ve atamaya yetkili âmirin onayı ile adaylık devresi içinde memurlukla ilişkileri kesilir. 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık : 

Madde 57. — Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavının şart olduğu hallerde bu sınavda basan 
gösteremiyen veya özürsüz olarak sınava girmiyen adayların, kurumlannın değerlendirme kurul
larının karan ve atamaya yetkili âmirin onayı ile memurlukla ilişkileri kesilir. 

Asil memurluğa atanma : 

Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil almış ve 43 ncü maddede belirtilen 
usul ve şartlara uygun olarak, ilgili kurumlann değerlendirme kurullannca basanları tesbit edil
miş bulunanlar atamaya yetkili âmirin onayı ile aslî Devlet memuru olarak atanırlar. 

Ancak 43. ncü maddede belirtilen adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların 
bu sınavı da kazanmalan şarttır. 

İstisnai memurluklar : 

Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi memurluklarına, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclis^ 
Başbakanlık, bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçilikleri, elçilikleri, dai
mî temsilciliklere, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müşavere Heyeti üyeliklerine, Millî İstihbarat 
Teşkilâtına, Devlet Tiyatrosu Operası ve Balesi sanatkârlıklanna, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası üyelikleri ve şefliklerine bu kanunun atama, sınavlar, kademe ilerlemeleri ve derece yük
selmelerine dair hükümleri ile bağlı olmaksızın, adı geçen memurluklara tahsis edilmiş derece ay
lığı ile memur atanabilir. 
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İstisnai memurluklara atanmalar : 
Madde 60. — İstisnai Devlet memurluklarına, 
A) Kadro, 'belirli bir sınıfın derecelerinden birinde bulunduğu hallerde : 
1. Sınıfın icaplarına göre ve liyakat sistemi dahilinde o sınıfın bir alt derecesindeki memur

lardan, 
2. Sınıfın dışında, bu kanuna tabi bütün personelden, 
3. Bu kanuna tabi olmıyan, ancak kanunun 48 nci maddesindeki genel şartları taşıyan kişiler

den, 
B) Cumhurbaşkanlığı dairesi memurlarına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Devlet Tiyatrosuna, 

opera ve balesi sanatkârlarına kanunun 48 nci maddesindeki genel şartları taşıyan kişilerden, 
atanmalar yapılabilir. 

İstisnai memurluklara atananlara uygulanacak hükümler : 
Madde 61. — İstisnai Devlet memurluklarına kanunun 60 nci maddesinin (A) bendinin 3 ncü 

paragrafı ile (B) bendine göre atananlar hakkında kanunun genel atanma, sınavlar, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi, hükümleri dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 63 ncü maddesin ilen sonra aşağıdaki madde eklenmiştir. 
Sürekli görevlp dış ülkelere atanacaklardan aranacak yabancı dil bilgisi : 
Ek madde 1. — Sürekli görevle dı°j iülîHîere atanacakların ingilizce, Fransızca dillerinden 

birini veya gidecekleri ülkenin resmî dilini bilmeleri zorunludur. 
Bu yabancı, dil bilgisi, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi ile Devlet Personel 

Dairesinin girişte,, lisan bilgisi şart koşulmamış sınıflar için tanzim edecekleri standartlara gö
re, fakültede yapılacak sınavlarla tahkik pdilir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu o itayla yapılması: 
Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her deracesindeki her kademe ilerlemesini yılda iki defa 

altı ay ara ile aynı tarihte alınacak toplr. onayla yaparlar. 
MADDE 22. — Aynı kanunun 68 nci maddesinin (Â) bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
A) Derece için belirtilen en az hizmet sürenini doldurmuş: 
Son fıkra : 
«Olanlar (yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (Yeterlik veya yarışma sınavı) nda başarı gös

terdiklerinde üst dereceye yükseltilirler. 
MADDE 23. — Aynı kanunun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekik>3 değiştirilmiştir. 

Derece yükselmesi sınav sonuçları, 
Madde 69. — Yeterlik vay a yarışma sınavını ve yeterli]: veya yarışma seçmesini kazananların 

baharı sıralarına göre düzenlenecek listesi açıklanır ve ilgililere bildirilir. 
MADDE 24. — Aynı kanunun 70 nci madd in in (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
A) Bu kanunun 60 nci maddesine göre istijııai memurluklara sınıfın bir alt derecesinden 

yükseltilerek atananların aylık durumlara ile do rece yükselmeleri ve kademelerde ilerlemeleri o 
smıf için belirtilen usullere tabidir. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :. 

I'ir sınıflan başka bir sınıfa (jcemv, : 
Madde 71. — Aşağıda belirtilen sınıfların bel'i derecelerine seçebilmek için : 
1. Geçilecek sınıfa girişte şart koşulmuş öğrenim niteliğine sahibolmak, 
2. Geçilecek derecenin aiolduğu sınıfın bir alt derecesinden bu dereceye yükselme hakkına haiz 

olanlarla birlikte o dereceye yükselmek için açılacak yarışma sınav veya seçmesine katılmak ve 
bunda başarı göstermek sattır. 
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Sınıf değiştirmek suretiyle bir kadroya atananlara o kadronun bulunduğu derecenin ilk ka
deme aylığı ödenir. 

a) Yardımcı hizmetler ile koruma hizır.ptleri sınıflarının 3 ncü ve daha yukarı derecelerinde 
bir sanıfm bir derecesinden diğer sınıfın tekabül eden derecesine karşılıklı olarak, 

B) a) Teftiş hizmetleri sınıfının 3; 2, 1 nci derecelerinden genel idare hizmetleri sınıfının 
4, 3, 2, derecelerine, açık kadroların üçte biri iris" atinde, 

b) Temel fen hizmetleri sınıfının 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, derecelerinden orta dereceli okullar eği. 
tim ve öğretim hizmetler sınıfının İO, 9, 8, 7, S, 5, 4, 3, derecelerine 

c) Polis sınıfı ve büro hizmetleri sınıflarının 2 \«e 1 nci derecelerinde büro hizmetlerinin 5, 4. 
3, 2, 1 nci derecelerin, 

d) Gümrük muhafaza hizmetleri ile polis sınıfının 5, 4, 3, 2 nci derecelerinde büro hizmetleri
nin 5, 4, 3, 2, 1 nci derecelerine geçilebilir. 

MADDE 26. — Aynı kanunun 72 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Yukardaki fıkralar hükmünün hangi sınıflarda uygulanacağı 43 ncü maddede belirtilmiştir.» 

MADDE 27. — Aynı kanunun 77 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının (b) bendi ile son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:. 

b) Derece yükselmesinde üst derecede kadro açıklığında ve 43 ncü maddede «yeterlik veya 
yarışma seçmesi» veya «yeterlik veya yarışma sınavı» konulmuş olması halinde açılacak sınav ve
ya seçmede başarı göstermeleri şartiyle, yûkstel likleri derecenin kademelerinde hesabedilir. 

Son fıkra : 
«Ancak, adaylık süresinde ve bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, 

bu sürelerin hesabı, fiilen, çalışılması gereken sü \min bitiminden sonra hesa,bedilir.» 

MADDE 28. — Aynı kanunun 83 ncü madde d aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :. 
Madde 83. — 43 ncü maddede belirtilen belli sınıflarda çalışan Bevîst memurlarının muvazzaf as

kerlikte geçen hizmet süreleri terhislerinden sonra kurumlarına dönmelerinde derece, ve kademe
lerine intibak işlemi, yapılırken memurlukta geçen süreler gibi hesaplanır. 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulunması ve 43 ncü maddede yarışma sınavı konul
muş olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak, adaylık süresinde ve bası derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu haller
de, askerlikte gecen sürelerin hesabı fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedi
lir 

MADDE 29. — Aynı kanunun 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (B) bendi ile son fıkrası aşa
ğıdaki ş-ekilde değiştirilmiştir. 

B) Derece yükselmelerinde üst derecede kadro açıldığında ve 43 ncü maddede yarışma sınavı 
konulmuş olması halinde açılacak yarılma sınavında başarı göstermeleri şartiyle yükseldikleri 
derecenin kademelerinde, 

hesabedilir. 
Son fıkra 
«Ancak adaylık sünesinde ve bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, 

askerlikte geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir.» 

MADDE 30. — Aynı kanunun 85, 86 ve 89 nci* maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seferde veya talim ve manevra ivin hazarda si',lh, allına almanlar asL-erlik sürelerinin hademe, 
ve derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvazzafiık hizmetleri dışında talim ve manevra mak-
sadiyle veya seferde silâh altına alınanlann kat'.cme ilerlemeleri devam eder, bu süre içinde de
rece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve 43 ncü maddede ön-
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görülmüşse yarışma sınavı veya yeterlik seçmesinde başarı göstermeleri şartiyle silâh altında 
ge^en süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde hesabedilir. 

Bir göreve muvakUat atanmaları : 
Madde 86. — Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı verilmek suretiyle : 
A) Kurumu imzasiyle taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu 

taşıyan, 
B) Malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan, 
C) Fiilen veya şahsan yapılması gerel.ısn görevlerde, 
Aşağıda belirtilen hal ve şartlarda bir başka memur vekil olarak atanabilir :. 
1. Kadronun açık olması veya vekâlet edilocek kadrodaki memurun çeşitli surette izinli ve. 

ya geçici görevle ayrılmış veyahut görevden uzaklaştırılmış bulunması, 
2. Vekâlet edecek memurun aynı sınıftan olması, bulunmadığı takdirde, vekâlet edilecek 

memuriyetin bulunduğu sınıfın tahsil niteliğinde veya bir derece aşağı tahsil niteliğini haiz 
başka bir sınıftan olması, 

3. Vekâlet edecek memurun vekâlet edilecek kadrodaki memurdan üst derecede olmaması, 
hallerinde bir başka memur vekâleten atanabilir. 

Kanunen izinli veya görevinden alınmış bulunan ilkokul öğretmenlerine veya açık bulunan 
ilkokul öğretmenliği kadrolarına ortaokullarda öğretim yapıldığı süre için,, 5 . 1 . 1961 tarih ve 
222 sayılı Kanundaki şartları taşıyanlardan açıktan vekâleten atama yapılabilir. 

Ders görevi : • 
Madde 89. —Her derecede eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs ve benzeri kuruluşlar. 

da hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretini üyesi veya öğretmen ve kurumun bulunduğu belediye 
sınırları içinde mecburi ders saatini doldurmamış öğretmen bulunmaması gibi zaruretler halin
de, öğretim üyelerine veya öğretmenlere veya kurumların yüksek tahsil görmüş görevlilerine ders 
görevi verilebilir. 

Kurum görevlilerine ders görevi verilebilmosi için okullarda görevli bulunan öğretmenler
den ders görevine istekli ve ehliyetli bulunamaması şarttır. 

MADDE 31. — Aynı kanunun 92 nci maddesinin 1, ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

1 nci fıkra : 
«Devlet memurluğundan kendi isteği ile «pkiimek suretiyle ayrılıp 160 numaralı Devlet Per

sonel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bulunan kurumlarda 
çalışmamış olanlardan ve sınıfında yazılı nitelikleri taşıyanlardan tekrar ayrıldığı sınıfın ayrıldı
ğı derecesine dönmek istiyenler boş kadro bulunmak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta olduk
ları aylık derecesine eşit bir derecenin kademesine atanırlar ve o dereceye ait kademe aylığını 
alırlar» 

3 ncü fıkra -
«Yasama görevlerinde geçen süre, kademe ilerlemesinde ve derece yükselmelerinde, 43 ncü 

maddedeki şartlara uyularak sayılır. 
MADDE 32. — Aynı kanunun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

EmehHicrin yeniden hizmete alınması : 
Madde 93. — Bu kanuna tabi kurumlarla diğer kanunlara tabi kurumlardan kendi istekleri 

ile emekli olup gireceği sınıfta yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar, kanunun 92 nci maddesi 
hükümlerine göre, bu kurumlarda boş kadro bulunmak, seçme veya sınav şartlarına uyulmak 
suretiyle yeniden devlet memurluğuna alınabilirler. 

MADDE 33, — Aynı kanunun 99 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Genel olarak devlet memurlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir, istisnalar 43 ncü maddede 

gösterilmiştir.» 
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MADDE 34. — Aynı kanunun 105 nci maddesi'iin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir : 
«İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurumlarının raporu ile 

tesbit edilenlerin izinleri, bir katına kadar daha uzatılır. Bu sürelerin de sonunda iyileşmiyen 
devlet memurları hakkında emelilik hükümleri uygulanır. Bunlardan kanunlarda gösterilen 
sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurumlarınca tesbit edilenler, tekrar görev 
almak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar.» 

MADDE 35. — Aynı kanunun 117 nci madde v, \ aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sicillerin duyurulması : 

Madde 117. — Devlet memurlarının sicil raporlarında yazılı bulunan hususlar, gizli bir yazı 
ile atamaya yetkili sicil âmirleri tarafından kentlilerine bildirilir. 

MADDE 36. — Aynı kanunun 134 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :. 

«Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, her ilde bir» 
ildİ3İplin kurulu «her kurum merkezinde bir» merkez disiplin kurulu «ve ayrıca bir «yüksek di
siplin kurulu» bulunur» 

MADDE 37. — Aynı kanunun 146 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kapsam : 
Madde 146. — Aylıklar, ücretler, ödenekler, hizmetle ilgili her çeşit ödemelerin şekil ve şartlan 

bakımından bu kanıumn birinci maddesinin bi ı inci fıkrasında yazılı devlet memurları ile ikinci 
fıkrasında yazılı il özel idareleri ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri belediyeler memurları, bu kanunda 
yazık hükümlere, bu kr.nımun birinci ır.ad&c-shım üçüncü fıkrasında yaaılı memurlar özel kanun
larında yazılı hükümlere tabidirler. 

MADDE 38. — Aynı kanunim İ47 nci maddecine (G) fıkrası eklenmiş ve 148 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 147. — (G) fıkrası 
G) Memuriyet yeri ödeneği : 
1. Coğrafi özelliğe /yöre memuriyet ödeneği, bu kanunun 195. nci maddesinin birinci fıkrasın

daki yerlerde çalışanlara ödenen parayı, 
2. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde mahrumiyet ödeneği; bu yerlerde dev

let memuru olarak çalıştırılan sağlık personeline ödenecek parayı, 
S. Şantiyelerde mahrumiyet yeri ödeneği, b"1. yerlerde çalıştırılacak devlet memurlarına ve

rilecek parayı, 
MADDE 39. — Aynı kanunun 149 ucu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kademe aı/ltğı : 

Madde 149. — Kademe aylığı, 43 ncü maddedeki sınıflara ait gösterge tablolarındaki aylık de
recelerinden bu dereceye dâhil kademelerden he biri için tespit edilen gösterge rakamına teka
bül eden aylıktır. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 150 nci madde rinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Derece aylığı, 43 ncü maddedeki sınıflara ait gösterge tablosundaki derecelerden her biri için 
tesbit edilen gösterge rakamı tekabül eden aylıktır. 

MADDE 41. — Aynı kanunun 151 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları. 

Madde 151. — Her sınıfın gösterge tablosunla yer alan derecelerden her birindeki birinci ay
lık göstergesine *ek<ıbül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını, aynı derecenin son ayhlk gös
tergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir. 
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MADDE 42. — Aynı kanunun 154 ncü maddesinin 1 nci fıkrası iaşağıdaM şejcilde değiştirilmiş 
ve bir fıkra eklenmiştir. 

«Sınıflara ait gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının eylemli ödeme rakamlarına 
çevrilmesi için bir tek katsayı uygulanır. Bu katsayı her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilir.» 

Hayat pahalılığında yüzde dört artış olduğu takdirde |katsayının da artırılması zorunludur. 
MADDE 43. — Aynı kanunun 155 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memurlara ödenecek brüt aylık tutarları: 
Madde 155. — Bu kanunun 43 ncü maddesinde yer alan sınıf gösterge tablolarındaki rakamla

rın, Genel Bütçe Kanununda o yıl için tesbit edilen katsıayı ile çarpılmasından bulunacak miktar, 
her bir sınıfın derece ve kademesindeki memura ödenecek brüt aylık miktarını gösterir. 

MADDE 44. — Aynı kanunun 158 ve 159 ncu maddeleri kaldırılmıştır. 
MADDE 45. — Aynı kanunun 161 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verilecek aylık : 
Madde 161. — Bir sınıf içinde muhtelif dereceler arasında bir dereceden bir yukarı dereceye 

yükselmeye halk kazanan Devlet memuru, 
a) Yeni girdiği derecenin ik jkademe göstergesine tekabül eden aylığı, 
b) Yeni girdiği derecenin ilik kademe göstergesine tekabül eden aylık, alt derecedeki ikti-

sabettiği göstergeye tekabül eden aylıktan az ise, iktisabettiği göstergeden yüksek olan ilk ka
demenin göstergesine tekabül eden aylığı alır. 

MADDE 46. — Aynı kanunun 163 ncü maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«İstisnai memurluklara : 
A) 60 nci maddenin (A) bendinin ikinci paragrafına göre atananlar görevlerinden ayrıldık

larında, bu göreve gelmezden evvel mensubu olduğu sınıfa, 61 nci maddesinin (A) bendi gere
ğince iktisabettikleri derece ve kademe aylığı ile atanırlar.» 

MADDE 47. — Aynı kanunun 173 ncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şe|kilde değiştirilmiş ve 
bir fıkra eklenmiştir: 

«B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 gün
den fazla devam eden süre için bu sürenin bitimini takibeden iş gününden, başka kurumlardan ve
kâlet ettirilenlerle; ilkokul öğretmenliği kadrolarına açıktan vekâlet ettirilenler işe başladıkları 
tarihten, 

itibaren hak kazanırlar,» 
Eklenen fıkra : 
«Açık bulunan ilkokul öğretmenliği (kadrolarına vekâleten atananlar hariç diğer boş kadrolara 

vekâlet edenlere üç aydan fazla vekâlet aylığı verilmez.» 
MADDE 48. — Aynı kanunun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrasından sonra bir fıkra e|klenmiş 

ve 2 nci fıkrası 3 ncü fıkra olmuştur. 
İlkokul öğretmenliği kadrolarına açıktan vekâlet ettirilenlere sınıfının giriş derecesinin ilk 

kademe aylığı verilir.!» 
MADDE 49. — Aynı kanunun 178 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miş ve 2 nci fıkrası kaldırılmıştır. 
1. Fıkra : 
«Günlük çalışma saatleri dışında vazife görmeyi gerektirecek bir hüviyet taşıyan hizmetler

de çalışan ve bu kanuna tabi olan Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti verilir.» 
MADDE 50. — Aynı kanunun 195 ve 198 nnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

197 nci maddeye bir fıkra eklenmiştir. 
Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartlan dolayısiyle Devlet 

memurlarının yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlerine, sürekli görevle ata
nanlara, o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilir, 
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5 . 1 . 1961 tarih ve 224 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölge
ler, hu bölgelerde Devlet memuru olarak çalışan sağlık personeli için mahrumiyet yeri sayı
lır. 

Muayyen bir teknik projenin tahakkuku için belediye hudutları dışında geçici olarak kuru
lan şantiyeler, buralarda çalışan Devlet memurları için mahrumiyet yeri sayılır. 

11 özel idareleri ve belediyeler memurlarından tâyinleri bakanlıklarca yapılanlar da bundan 
aynen yararlanırlar. 

Tâyinleri mahallen yapılmış il özel idareleri ve belediyeler memurlarına, bağlı oldukları 
idarelerce, bulundukları yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilebilir. 

Madde 197. — 19*5 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre sağlık hizmetlerinin soyalleştirildiği 
bölgelerde verilecek olan mahrumiyet yeri ödeneği ile aynı maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
şantiyelerde ödenecek mahrumiyet yeri ödeneği ayrıca bu ödenekten istifade edecek Devlet 
memurlarının niteliklerine göre ödenecek miktarlar her yıl bütçe kanunu ile belirtilir. 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü : 

Madde 198. — Mahrumiyet yeri ödeneği bu yerlerde göreve başlandığı günü takibeden ay 
başından itibaren ve aylıklarla birlikte kesintisiz ödenir. 

Başka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 
195 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarında mahrumiyet yeri sayılan yerlerde çalışanlar

dan görev yerinden her ne suretle olursa olsun ayrılanlara görev yerinden ayrı kaldıkları sürece 
mahrumiyet yeri ödeneği ödenmez. 

MADDE 51. — Aynı kanunun 210 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. Yurt dışında 
sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek üzere veya yurt içinde tedavisinin müm
kün olamaması sebebiyle yurt dışına gönderilen Devlet memurlarından ölenlerle sürekli 
görevlerde bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarından 
ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zaruri giderler kurumlarınca ödenir. 

MADDE 52. — Aynı kanunun 213 ncü maddesine iki fıkra eklenmişti. 
«11 özel idareleri ve belediyeler memurlarından tâyinleri bakanlıklarca yapılanlar yakacak 

yardımından Devlet memurları gibi aynen yararlanırlar. 
Tâyinleri mahallen yapılmış il özel idareleri ve belediyeler memurları, bağlı oldukları idare

lerce, bu maddeye göre düzenlenecek yönetmelik esasları dairesinde yakacak yardımından is
tifade ettirilebilirler.» 

MADDE 53. — Aynı kanunun 214 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Eğitime tâbi tutulması gereken sınıfların eğitim yönetmelikleri Başkanlık Devlet Personel 
Dairesi tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanır. 

MADDE 54. — Aynı kanunun 226 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Genel olarak kamu personelinin ödevleri, hakları, çalışma şartları yükümleri ve kamu hizmet
lerinin yürütülmesi ile ilgili konuları ve bu kanunun uygulanması dolayısiyle ortaya çıkabilecek 
meselelerde mütalâa vermek üzere : 

A) Genel nitelikteki konular bakımından merkezi, 
B) Bir kurumla ilgili konular bakımından o kurum personelli için, 
O) Sınıfla ilgili konular bakımından o sınıf personeli için, 
D) Belediyeler ve özel idarelerin genel nitelikteki konulan bakımından bu idareler personeli 

için birer merkezi, görüşme ve danışma kurulları kurulur. 
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(A) bendindeki görüşme ve danışma kurulları Devlet Personel Heyeti Başkanının başkanlığın
da toplanır. 

(B) ve (C) bendlerindeki görüşme ve danışma kurullarının başkanlıkları 231 nci maddede 
yazılı tüzükte ve yönetmeliklerde gösterilir. 

(A) bendindeki kurullar istişari kararlarını doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna, 
(A) ve (D) bendindeki kurullar istişari kararlarını ilgili kurumlar en yüksek karar or

ganına, 
(C) ve (D) bentlerindeki kurullar istişari kararlarını Devlet Personel Heyetine, 
Sunarlar. Bu istişari kararlar, varsa muhale f et şerhleri ile birlikte Resmî Gazetede yayınlanır. 
MADDE 55. — Aynı kanunun 228, 230 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değişltirilmiştir. 

Kamu Personeli Yüksek Kurulu Karar verme usulü : 
Madde 228. — Kamu Personeli Yüksek Kurulu, kamu personeli ile ilgili bütün meselelerde 

personel temsilcileri ile idare temsilcilerini bir araya getiren en yüksek görüşme ve danışma or
ganı olarak çalışır ve yılda en az bir defa toplanır; ancak, Devlet, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ve belediyeler ve özel idareler personeli için ayrı ayrı kurulmuş olan görüşme ve danışma kurulla
rı ile kurumlar ve sınıflar için kurulmuş olan görüşme ve danışma kurullarının görüşünü alma
dan kendileri ile ilgili istişari karar veremez. 

Belediyeler, Özel İdareler Kamu İktisadi Teşebbüsleri memurları görüşme ve danışma kurulları : 
Madde 230. — Bütün belediye memurları için kurulacak olan merkezi görüşme ve danışma 

organı «Belediye Memurları Yüksek Kurulu» bütün özel idareler memurları için kurulacak olan 
merkezi görüşme ve danışma organı «Özel İdare Memurlar Yüksek Kurulu» adını alır. 

Belediye Memurları Yüksek Kurulu şu üyelerden kurulur : 
A) İdare temsilcileri : 
1. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, 
2. Ankara, İstanbul, İzmir Belediye Reisleri veya tevkil edecekleri reis muavinleri, 
3. Nüfusu 100 000 den fazla olan beldeler belediye reisleri arasından bir belediye seçimi 

devresine ait olmak üzere içişleri Bakanlığınca ad çekme suretiyle tesbit edilecek iki kişi, 
4. Nüfusu 20 000 ile 100 000 arasında olan beldeler belediye reisleri arasından bir belediye 

seçimi devresine ait olmak üzere İçişleri Bakanlığınca ad çekmek suretiyle tesbit edilecek iki kişi, 
5. Nüfusu 20 000 den az olan beldeler bele diye reisleri arasından bir belediye seçimi devre

sine ait olmak üzere İçişleri Bakanlığınca ad çekmek suretiyle tesbit edilecek iki kişi, 
B) Belediye memurları temsilcileri : 
Belediye memurları sendikalarının veya meslek birliklerinin veya belediye personeli teşekkül

lerinin en yüksek yetkili organlarınca kendi tü züklerine göre, bu kanuna tâbi kendi üyeleri ara
sından ve çeşitli sınıfların hakkaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süre ile seçilecek on üye. 

Belediye Memurları Yüksek Kurulu Başkanlığına kurul üyesi belediye başkanları arasında 
yapılacak seçimle içlerinden biri getirilir. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü seçi
me katılmaz. 

özel İdare Memurları Yüksek Kurulu şu üyelerden kurulur : 
A) İdare temsilcileri : 
1. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
2. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, 
3. İçişleri Bakanlığınca üç yıl için tâyin edilecek iki cali, 
4. İçişleri Bakanlığınca üç yıl için tâyin edilecek üç özel İdare Müdürü. 
B) özel İdare memurları temsilcileri : 
Özel İdare memurları sendikalarının veya meslek birliklerinin veya özel idare personeli 

teşekküllerinin en yüksek yetkili organlarınca kendi tüzüklerine göre bu kanuna tabi kendi üye
leri arasından ve çeşitli sınıflarını hakkaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süre ile seçilecek 
7 üye, 
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Özel İdare Memurları Yüksek Kurulu Başkanı İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır. 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Görüşme ve Danışma Kurulunun adı ve nitelikleri bu personel 

için çıkarılacak kanunda gösterilir. 

Görüşme ve Danışma Kurulları ile ilgili tüzük ve yönetmelikler : 
Madde 231. — Merkezi görüşme ve danışma kurulları ile sınıf kurullarının çalışma tarzları 

toplantı esasları devlet personeli teşekkülleri temsilcilerinin seçilme esasları sınıf kurullarının ad
ları üye sayıları bunlardaki idare temsilcilerinin atanma usulleri ve başka hususlar Başbakanlık 
Devlet Personel Heyetince düzenlenecek bir tüzükle gösterilir. Bir kurum çerçevesindeki görüş
me ve danışma kurullariyle ilgili hususlar o kurumca hazırlanıp Başbakanlık Devlet Personel 
Heyetininin incelemesinden geçirilerek bu kanun hükümlerine göre yayınlanacak olan yönetme
liklerle düzenlenir. 

Bu madde gereğince merkezi görüşme ve da nışma kurulları ile sınıf kurullarının toplanmaları 
ve çalışmaları dolayısiyle yapılacak ödemeleri karşılamak üzere gerekli ödenek Başbakanlık 
bütçesine bir kuram çerçevesindeki görüşme ve danışma kurullarının toplantıları ve çalışmaları 
dolayısiyle yapılacak ödemeleri karşılıyacak gerekli ödenek ilgili bakanlık bütçesine konur. 

MADDE 56. — Aynı kanunun 236 ncı maddesinden sonra (Ix) kısım iki bölüm halinde 
eklenmiştir. 

KISIM IX 

BÖLÜM I 

ti özel idareleri 

Kapsam : 
EK MADDE 2. — Bu bölüm hükümleri il kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli gö

revlerde çalışan il özel idareleri, il özel idarelerine bağlı müesseseler ile döner sermayeli kuruluş
lar bütçelerinden aylık alanlara uygulanır. 

İl özel idareleri ve bu idarelere bağlı müesseseler ile kuruluşlar; il kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği asli görevleri dışında diğer bir özel ve tüzel kişilerin de faaliyet gösterebileceği iktisadi 
alanda ticari esasları uygun olarak faaliyet göstermek üzere kurdukları veya sermayesi yarısın
dan fazlasına katıldıkları teşebbüslerin personeli bu kanunun kapsamı dışındadır. 

İl özel idare memuru : 
EK MADDE 3. — «İl özel idare memuru» deyimi il kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 

sürekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan il Özel idareleri il özel idarelerine bağlı 
müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar bütçelerinden aylık alan kişileri ifade eder. 

Sınıflar ve kadrolar : 
EK MADDE 4. — İl özel idarelerince il özel idare kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler 

için 43 madde ile tesis olunan sınıflardan istenen kadrolar 35 ve 36 ncı maddelerde yazılı husus
ları gösterecek şekilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine 
gönderilir. Bu kadrolar Devlet Personel Heyetinin kararı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile te
kemmül eder. 

Duyurma : 
EK MADDE 5. — Valiler; 
A) Mahallî gazetelerden biri ile ve lüzum görüldüğü takdirde Resmî Gazete veya radyo ile 

kurumlarına hangi sınıftan ve kaç memur alınacağını, 
B) Ayrıca, ilde uygun görülecek diğer araçlarla da 47 nci maddenin (a), (b), (c), (ç), (dV 

(e), (f), (g) fıkralarında yazılı hususları, 
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Duyurma metninde belirtilen bagvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce ilân etmeye 
mecburdurlar. 

Sınav sonuçlan : 
EK MADDE 6. — Her sınavın sonucu, sınava girip kazananların başarı sıralarına göre «Başa

rı listesi» şeklinde mahalli gazetelerden biri ile yayınlanır ve yazı ile ilgililere bildirilir. 

Eğitim birimleri: 
EK MADDE 7. — Yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmek üzere me

mur adedi 300 ve daha faıla olan il özel idarelerinde eğitim birimi kurulur. Memur adedi 150 - 300 
arasındaki il özel idarelerinde, anılan hiımetleri görmek üzere bir eğitim sorumlusu bulundurulur. 
Bunun dışındaki il özel idarelerinde mevcut personelden birisi bu hizmetle görevlendirilebilir. 

BÖLÜM — II 

Belediyeler 

Kapsam : 

EK MADDE 8. — Bu bölüm hükümleri belde kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevlerde çalışan, belediyeler, belediyelere bağlı müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar büt
çelerinden aylık alanlara uygulanır. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müesseseler ile kuruluşların belde kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği asli görevleri dışında diğer öıel ve tüzel kişilerin de faaliyet gösterebileceği iktisadi 
alanda, ticari esaslara uygun olarak faaliyet göstermek üzere kurdukları veya sermayesinin yarı
sından fazlasına katıldıkları teşebbüslerin personeli bu kanunun kapsamı dışındadır. 

Belediye memuru : 

EK MADDE 9. — «Belediye memuru» deyimi,r)elde kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sü
rekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan, belediyeler, belediyelere bağlı müesseseler 
ile döner sermayeli kuruluşlar bütçelerinden aylık alan kişileri ifade eder. 

Sınıflar ve kadrolar : 

EK MADDE 10. — Belediyelerce, belde kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler için, 43 ncü 
madde ile tesis olunan sınıflardan istenen kadrolar, 35 ve 36 ncı maddelerde yazılı hususları gös
terecek şekilde tanzim edilecek İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderi
lir. Bu kadrolar Devlet Personel Heyetinin karacı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

Duyurma : 

EK MADDE 11. — Belediye başkanları : 
A) Belediye sınırlan içinde veya ilçe merkezinde yayırlanan bir gazete ile, ilçe merkezinde 

gazete yayınlanmıyorsa il merkezinde yayınlanan bir gazete ile ve lüzum görüldüğü takdirde Res
mî Gazete veya radyo ile, kurumlarına hangi sınıftan kaç memur alınacağını, 

B) Aynca, beldede uygun görülecek diğer araçlarla da, 47 nci maddenin (a), (b), (c), (ç), 
(d), (e), (f), (g) fıkralarında yazılı hususlan, 

Duyurma metninde belirtilen başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce ilân etmeye 
mecburdurlar. 

Sınav sonuçlan : 

EK MADDE 12. — Her sınavın sonucu, sınava girip kazananlann başarı derecelerine göre «ba
şarı listesi» şeklinde mahallî gazetelerden biri ile, mahallî gazete yayınlanmıyan yerlerde mûtat 
usullerle duyurulur ve yazı ile ilgililere bildirilir. 
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Eğitim birimleri : 
EK MADDE 13. — Yetiştirme faaliyetlerini düaenJemek, yürütmek ve değerlendirmek üzere 

memur adedi 300 ve daiha fazla olan belediyelerde eğitim birimi kurulur. Memur adedi 150 - 300 
arasındaki belediyelerde, anılan hizmetleri görmek üzere bir eğitim sorumlusu bulundurulur. Bu
nun dışındaki belediyelerde, mevcut personelden birisi bu hizmete görevlendirebilir. 

BÖLÜM - III 

Kamu iktisadi teşebbüsleri 

Kapsam : 
EK MADDE 14. — Bu bölüm : 
A) Sermayesinin yarısından çoğu tek başına Devlete (genel ve katma bütçeli dairelere) veya 

Devletle birlikte İktisadi Devlet Teşekküllerine veya bir ve birden çok İktisadi Devlet Teşekkül
lerine ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve müesseseleri, 

B) Kendilerine belirli kamu yetki ve görevleri verilmiş olup galip vasıflan bu kamu hizmet
lerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmıyan, özel ka
nunlara tabi kurumlar ve Uler Bankası, 

C) Devletin (genel ve katma bütçeli dairelerin) veya il özel idarelerinin veya belediyelerin 
veya yukardaıki bendlerde yazılı kuruluşların, sermayelerinin yarısından çoğu katıldıkları teşeb
büsler ve bunların sermayelerinin yarısından çoğu katıldıkları teşebbüsler ve bunların sermayele
rinin yarısından çoğu katılmak suretiyle kurulan ortaklıklar, 

(İş Kanununa tabi işçiler hariç) personeline uygulanır. 

Statü değişikliği : 

EK MADDE 15. — Birinci maddenin (c) fıkrasında belirtilen kuruluşlara ait sermaye payları 
% 50 nin üstüne çıkan ortaklıkların personeli hakkında bu değişikliği kovalıyan üç yıl içinde 
kendi statüleri uygulanır. Kamu payı bu sürenin sonunda % 50 nin altına düşürülmediği takdirde 
ortaklık personeli bu kanun hükümlerine tabi olur. 

İstihdam sekileri : 

EK MADDE 16. — Bu bölüm tabi kurumlarda istihdam şekilleri şunlardır : 
A) Sürekli istihdam, kanun veya statülerine göre tesbit edilmiş kadrolu görevlerde ayhk kar

şılığı çalıştırmayı, 
B) Sözleşmeli istihdam, kurumlarda mevcut kadrolu görevler dışımda beliren önemli, geçici ve 

özel ihtisası gerektiren bir hizmetin yapılması için ilgili (bakanlığın teklifi ve Devlet Personel Heye
tinin olumlu mütalâası alındıktan sonra görevin söıleşmeyle yapılması gerektiğine dair Balkanlar 
Kurulunca alınacak karar üzerine çalıştırmayı, 

C) Süreksiz istihdam, kurumların özelliğine göre belli lamanlarda genişliyen hizmetlerine ait 
görevlerin kadroya bağlanmak suretiyle yürütülmesinde kurumca fayda görülmiyen hallerde bu 
görevlerde süreksiz olarak gündelik karşılığı çalıştırmayı, 

İfade eder. 

Personel deyimi : 
EK MADDE 17. — Bu bölümde geçen «personel» deyimi, 5 nci maddenin (A) fıkrasındaki bir 

kadro karşılığı çalıştırılan kişileri ifade eder. 

Basma bilgi veya demeç verme : 

EK MADDE 18. — Kurum âmiri veya yetkili kılacağı görevliler kurumlarının faaliyetleri hak
kında, basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verebi
lirler. 
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Kadroların tesbiti esasları : 
EK MADDE 19. — Bu bölüme tabi kurumlarda, hikmetlerin gerektirdiği bütün görevler için 

görev yerleri, kurum merkezi, müessese, işletme, şube ve diğer üniteler itibariyle belirtilerek kad
rolar tesbit olunur. Alınacak kadrolar bir hiyerarşi teşkil etmek ve o kurumun organizasyonu dik
kate alınmak üzere piramit şeklinde yapılır. 

Bu kanuna tabi kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kimse çalıştırılamaz. 

Kadroların hazırlanması : 
EK MADDE 20. — B:ı bölüme tabi kurumlarda görevlerin başarı ile yapılmasına yetecek kad

rolar, kurumlarınca hazırlanıp Devlet Personel Heyetinin istişari karan alındıktan sonra, Bakanlar 
Kurulunca onaylanmak suretiyle tekemmül eder. 

Sınıf tesisi : 
EK MADDE 21. — Bu bölüme tabi kurumlardaki hizmetlerle bu hizmetler için tesbit edilecek 

kadrolarda çalıştınlacak personelin girecekleri sınıflar, kurumların bünye ve özelliklerine göre 
hizmet tarifleriyle, hizmet seviyelerinde gerekirse değişiklik yapılmak suretiyle Devlet Memurları 
Kanununda öngörülen sınıflardır. Bu sınıflarla yapılamıyan hizmetler için, hizmetlerin özellik
lerine göre başka sınıflar da tesis olunabilir. 

Yukarda sözü geçen bütün sınıflar, Devlet Personel Heyetinin istişari karan üzerine Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğ'e konulacak sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

Kurumlar Devlet Memurları Kanunu ile tesis edilen sınıflardan bünyelerine uygun olanlarla 
birlikte tesisini teklif edecekleri sınıflara ait gerekli bilgileri Devlet Personel Dairesine verirler. 
Bu konudaki Devlet Personel Heyetli toplantılarına oy vermemek kaydiyle kurum temsilcileri de 
katılırlar. 

İstisnai görevler, : 
EK MADDE 22. — 160 sayılı Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun kapsa

mına giren kurumlarda görevi olmıyan kimseler, bu kanuna tabi kurumlarda Yönetim Kurulu 
Başkanlığı veya üyeliklerine bu kanunun atanma, sınavlar,, kademe ilerlemeleri ve derece yüksel
melerine dair hükümleriyle bağlı olmaksızın atanabilirler. 

Yönetim kurulu başkanlığı ile genel müdürlüğün, yönetim kurulu üyeliği ile diğer bir görevin 
müşterek bulunduğu kadrolara yukarıki fıkra hükmü uygulanamaz. 

Birinci fıkrada sayılan personelin bulunduklan bu kadrolar, emeklilik aylığının hesabında ve 
diğer görevlere naklen atanmalarında her hangi bir sınıf için kazanılmış bir hak sayılmaz. 

Birinci fıkrada sayılan görevlerde bulunan personelin emeklilik kıdemleri yürümekte devam 
eder. 

KISIM - X 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aynı kanunun geçici 10, 14, 17 nci geçici maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aynı kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kadroların bildirilmesi : 
Geçici madde 2. — Devlet Memurlan Kanununun kapsamına giren kurumlar, bu kanuna göre 

hazırlıyacaklan kadro cebellerini bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Başba
kanlık Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığına bildirirler. 

11 özel idareleri ile belediyeler de aynı süre içinde hazırlıyacaklan kadro cetvellerini aynı sü< 
re içinde İçişleri Bakanlığınla verirler. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Aynı kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Intubak işlemlerinin başlangıç tarihi : 
Geçici madde 3. — Bu kanuna tabi kurumlarda her ne ad altlnda olunsa okun bir kadroda 

çalışan personelin yeni sınıf kadrolarına, intibak işlemlerine bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 
başlanır ve Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içipde tamam
lanır. 

il özel idareleri ile belediyelere ait intibak işlemleri, onaylanan kadrolarının kendilerine tebliğ 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Aynı kanunun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci : 
Geçici madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 22 nci maddesi gereğince 

Devlet Personel Dairesinde kurulan Devlet Memurları Kanunu intibak ve Uygulama Komisyo
nunun gözetimi altında intibak işlemlerini yapmak üzere her kurumda : 

I - Devlet memurları için : 
A) Atamaya yetkili âmir veya" tevkil edeceği bir görevli, 
B) Personel işlemlerine bakan âmirin, 
C) ilgili daire genel müdürü, başkanı veya müdürünün, 
D) Hukuk müşavirinin, 
E) intibakı yapılacak personelin varsa gireceği sınıf sendikasının, yoksa kurumunun sendi

kasının temsilcisi sınıf veya kurum için birden fazla sendika kurulmuş ise bunlardan en çok üye
si bulunan sendika temsilcisinin, 

II - il özel idareleri memurları için, 
A) Vali veya v&li muavini, 
B) özel idare müdürü, 
C) Personel Müdürü veya özlük işleri şefi veya özlük işleri memuru, 
D) ijntıbakı yapılacak personelin varsa gireceği sınıf sendikasının, yoksa kurumunun sendi

kasının temsilcisinin, sınıf veya kurum için birden fazla sendika kurulmuş ise bunlardan en çok 
üyesi bulunan sendika temsilcisinin, 

E) Encümen üyelerinden, encümenin seçeceği bir üyenin; 
III - Belediyeler memurları için: 
A) Belediye reisi veya reis muavini, 
B) Muhasebe müdürü veya muhasip, 
C) Hukuk işleri müdürü veya hukuk müşaviri (Varsa), 
D) İntibakı yapılacak personelin varsa gireceği sınıf sendikasının, yoksa kurumunun sendi

kasının temsilcisinin, sınıf veya kurum için birden fazla sendika kurulmuş ise bunlardan en çok 
üyesi bulunan sendika temsilcisinin, 

E) Personel müdürü veya memuru (Personel sorumlusu), 
F) Belediye daimî encümeninin seçeceği bir encümen, 
Üyesinin, iştiraki ile birer intibak komisyonu kurulur. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Aynı kanunun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memurların iniıbakında malı esaslar : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu kanunda belirtilen nitelik 

ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarlan, 
7244 sayılı Kanunla tesbit edilen ve 263 sayılı Kanunla yapılan zamlı aylık tutarlarından aşağı 
olduğu takdirde aradaki fark derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye ka
dar, ödenmekte devam olunur. 

Ancak bu fark ilk katsayının uygulandığı tarihte memurun intibak ettirildiği sınıf için, beli
recek âzami miktarı geçemez. 
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Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre istih

dam edilenlerden, bu niteliğin bulunmadığı yeni kadrolara atananlar, intibak sırasında aynı gö
revde kalmak şartiyle, 

2. 3656 sayılı Kanunun 133 ncü ve 3659 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerinin ihtisas yeri say
dığı kadrolardan yeni kadrolara atananlar, intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, 

3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası ile 3659 
sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 8 noi maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca 1 veya 
2 üst derece kadroya atananlardan aradaki farkı Bakanlar Kurulu Kararı ile tazminat olarak al
makta iken yeni kadrolara atananlar, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değiş
tiren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların 
1, 2 veya 3 üst derece aylığını ve 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası uyarınca 1 ve 2 üst derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan yeni 
kadrolara atananlar, 

5. özel kanunları gereğince ödenek (temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli 
görevlerden yeni kadrolara atananlar. 

Bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, görevleri sınıfların derece ve kademele
rinden alacakları aylık tutarları eski kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık tutarlarından 
veya aylık ve 7 . 9 . 1964 tarihline kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş ödenek toplamı tutar
larından aşağı ise, aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye ka
dar, ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda 
girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gergince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar, tamamiyle ortadan kalkıncaya kaüar, her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere ko
nulacak ödeneklerle karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Aynı kanunun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 6. — Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi (D cet
veli) ve 3659 sayılı Kanıunun 10 ncu maddesine göre istihdam edilen daimî hizmetlilerle, bütçele
rin (N) ve (S) cetvellerine dâhil kadrolarında çalışanlar bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer 
şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, bunların in
tibak sırasında aynı görevde kalmaları şartiyle 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen ve 2 sayılı Ka
nunla yapılan zamh tutarlarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, derece yükselmesi ve ka
deme ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7, — Aynı Kanunun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 7. — Bu kanuna tabi kurumlarda, bütçelerin (E) cetveline dâhil tertiplerden 
alman kadrolarda çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar 
halen bulundukları kadrolarda aldıkları ücretleri ne olursa olsun, yeni atandıkları sınıf kadrola
rında girebilecekleri derecelerin ilk kademe aylıklarını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Aynı kanunun geçici 3 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin, intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 8. — Bu kanuna tabi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağ
lı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel yönetmeliği» ne 
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göre alınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden, bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer 
şartları taşıyanlar, halen bulundukları kadrolarda aldıkları yevmiyeleri ne olursa olsun, yeni 
atandıkları sınıf kadrolarında girebilecekleri derece ve kademe aylıklarını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Aynı kanunun geçici 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Belirli sınıflara gireceklerin kıdem hakkı : 

Geçici Madde 9. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına gi
ren kurumların, tabiplik, veterinerlik, eczacılık, mühendislik, temel fen hizmetleri sahalarında ça
lışmış olup da bu kanunun yayımı tarihinden en çok 10 yıl önce kendi istekleriyle ayrılarak sözü 
geçen kurumlar dışında kalmış ve bu süre içinde meslekiyle ilgili sahalarda çalışmış olan perso
nelden girebilecekleri sınıflardaki nitelik ve diğer şartları haiz olmaları sebebiyle sınıf kadrolarına 
atananlara dış arda geçirdikleri sürenin 3/4 ü kadar kıdem hakkı tanınır. Bu suretle atanacaklar 
sınıflarının üçüncü ve daha yukarı derecelerine atanamazlar. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının «b» bendini 
değiştiren 6422 veya 6435 sayılı kanunlara göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine emekliye 
sevk edilip de Türkiye Büyük Millet Meclislinden veya idari yargı mercilerinden iptal kararı almış 
olanlarla, alacak olanlardan yeni sınıf kadrolarına atananlara, dışarda geçirdikleri süre, kıdem 
hakkı olarak tanınır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlerin genel kadro kanununun yayımı tarihinden iti
baren bir yıl içinde müracaat etmeleri şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Aynı kanunun geçici 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Öğretmenlik meslekine döneceklere tanınan kıdem hakkı : 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun yayımı tarihinden en çok on yıl önce öğretmenlikten isteği 
ile ayrılmış olup da 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren 
kurumlarda çalışmış olanlardan öğretmenlik meslekine dönmek istiyenlerin genel kadro kanunu
nun yayımı tarihimden itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri ve durumlarına uygun açık kad
ro bulunması halinde bu kurumlarda kaldıkları sürenin tamamı kıdemlerine eklenir. Ancak bu 
suretle atanacaklar, sınıflarının üçüncü ve daha yukarı derecelerine atanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Aynı kanunun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalışılacak personele tanınan kıdem hakkı : 

Geçici Madde 12. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına gi
ren kurumlarda hiç çalışmamış veya bu kurumlarda çalışıp da kendi istekleriyle ayrılmış olan he
kim ve tababet şubeleri mensupları, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyal
leştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde aynı kanu
nun 26 nci maddesinde söz konusu edilen kadrolara, bu kanunda belirtilen nitelikleri taşımak şar-
tiyle meslekî tahsillerini bitirdikleri tarihler göz önünde tutulmak suretiyle, kendi meslekî saha
larında çalışmış oldukları sürenin tamamı terfi sürelerinde hesabedilerek intibakları yapılır, an
cak bu suretle intibakı yapılanlar sınıflarının üçüncü ve daha yukarı derecelerine atanamazlar. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlerin genel kadro kanununun yayımı tarihinden 
itibaren iki yıl içinde müracaat etmeleri şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Aynı kanunun geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak malî hükümler : 

Geçici Madde 13. — 5 . 1 . 1961 gvm ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hak
kındaki Kanun hükümlerine göre mukavele ile çalışmakta olan sağlık personeli, aynı görevde 
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kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik vk diğer şartlara göre derece ve kademelerinde ala
cakları aylık tutarı, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları mahrumiyet şartlan tazminatı 
ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretlerinden aşağı ise, aradaki fark, derece 
yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Aynı kanunun geçici 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı : 

Geçici Madde 15. — Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar ve savcı yardımcılan, Danış
tay ve Sayıştay meslek mensuplan, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılan hakkında özel kanun-
lan yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı memurin, 1108 sayılı maaş, 2556 sayıllı hâkimler, 3656 
sayılı Devlet Memurlanş Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair, 4936 sayılı Üniversiteler Kanun
ları ile bunların tadil ve eklerinden kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Aynı kanunun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yeni kanım, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı : 

Geçici Madde 20. — Kanunun 188, 189, 193 ncü maddeleri hakkımda aynı maddelerde yazılı 
özel kanunlar; 

Kanunun 46 ve 52 nci maddeleri hakkında 53 ncü maddedeki yönetmelik, 72 nci maddesi hak
kında aynı maddedeki yönetmelik, 78 nci maddesi hakkında 80 nci maddeki tüzük, 95 nci mad
deleri hakkında 107 nci maddedeki yönetmelik, 109 - 120 nci maddeleri hakkında 112 nci madde
deki yönetmelik ve 121 nci maddeki tüzük; 123 ncü madde hakkında aynı maddeki tüzük, 124 -
145 nci maddeleri haldanda 134 ncü maddeki tüzük 89 nen ve 173 ncü maddeler hakkımda aynı 
maiddelerdeki yönetmelik, 194 ncü madde hakkında aynı maddedeki, yönetmelik, 195 ve 201 nci 
maddeler hakkında 196 nci maddeki yönetmelik, 209 ncu madde hakkında 210 ncu maddeki yönet
melik, 211, 212, 213 ncü maddeler hakkımda aynı maddelerdeki yöaıetmelikler 214 ncü, 217 nci mad
deleri hakkında 214 ncü maddedeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 218 nci, 225 nci madde
leri hakkında 223 ncü maddedeki yönetmelikler ve 226 nci, 227 maddeler hakkında 231 nci mad
deki tüzük ve yötnetmelik, 

Düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlükteki, kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Aynı kanunun geçici 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödemelerin başlangıç tarihi : 

Geçici Madde 21. — Bu kanuna göre yapılacak ödemelerin başlangıç tarihi katsayıyı tesbit 
eden kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen aybaşıdır. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Aynı kanunun geçici 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilimiştir. 

İlkokul mezunu olmtyanlann istihdam süresi : 

Geçici Madde 23. — Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 3656 ve 3659 sayılı 
kanunun maaşlı kadrolannda ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 3659 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine göre istihdam edilen daimi hizmetlilerle, bütçelerin (N) ve (S) cetveli kadrolannda çalışmak
ta olanlardan ilkokul mezunu olmıyanlann 5 yıl süre ile çalıştırılmalan caizidir. 

Bu süre içinde ilkokul bitirme smavlannı kasanamıyanlann görevlerine son verilir. 
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GEÇİCİ MADDE 17. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Sınıflara intibak : 

GEÇÎCÎ EK MADDE 1. — 657 sayılı Kanunu p. bu kanunla değiştirilen 43 ncü maddesi ile tesis 
edilen sınıflar için öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşıyanlar, öğrenim durumlarına göre sınıf
lara ayrılırlar ve o ayrıldıkları sınıflara intibak ettirilirler. Şu kadar ki öğrenim derecesinin al
tında bir öğrenim derecesinin şart koşulduğu birsınıfa intibaklarının yapılmasını yazılı olarak 
istiyenler görevlerine uygun olan sınıfa intibak ettirilirler. 

Bundan başka; 
a) Adı geçen madde de girişte öğrenim dallan ve okul isimleri yazılı bulunan sınıflarda, bu 

öğrenim dalı Ve kol isimlerinden gayri okullardan mezun olup da öğrenim derecesi bakımından 
denk sayılan okullardan mezun olanların da bu sınıflara intibakları yapılır. 

ıb) Genel idare hizmetleri, din yüksek hizmetleri, yüksek okullar öğretim ve eğitim hizmetleri, 
orta dereceli okullar öğretim ve eğitim hizmetleri, emniyet amirliği hizmetleri, sınıflarına intibak
ta, lise veya dengi sayılan okul mezunlarından oniki yıl kamu hizmetinde çalışıp da bu hizmetleri
nin son altı yılını intibak ettirilecekleri sınıfların hizmetlerinde geçirenlerde bu sınıflar için ge
rekli öğrenim şartı aranmaz. 

c) tcra hizmetleri, ebe, hemşire - sağlık memurluğu hizmetleri, ilköğretim ye eğitim hizmet
leri sınıflarına intibakta ortaokul veya dengi sayılan okul veya ilkokul mezunlarından 9 yıl kamu 
hizmetlerinde çalışıp da Tbu hizmetlerinin son 6 yılını intibak ettirilecekleri sınıf hizmetlerinde ge
çirenlerde bu sınıflar için gerekli öğrenim şartı aranmaz. 

id) Büro hizmetleri, gümrük muhafaza hizmetleri, polislik hizmetleri, hemşire yardımcılığı ve 
çocuk bakıcılığı hizmetleri, mescit - köy cami imam - hatiplik hizmetleri sınıflarına intibakta ilk
okul mezunlarından 6 yıl kamu hizmetinde çalışıp da bu hizmetlerin son 3 yılını intibak ettirilecek
leri sınıfın hizmetlerinde geçirenlerde bu sınıflar için gerekli öğrenim şartı aranmaz. 

e) Girişte ilköğrenimin şart koşulduğu sınıflara ilkokul mezunu olmıyanlarda intibak ettiri
lir. 

Sınıf içindeki derecelere intibak : 

GEÇÎCÎ EK MADDE 2. — Aylıklı memurlardan, 
A) Genel idare hizmetleri, içişleri meslek, dışişleri meslek, din yüksek hizmetleri, mühendis

lik - mimarlık hizmetleri, ziraat ve orman yüksek mühendisliği hizmetleri, tabiplik hizmetleri, ve
terinerlik hizmetleri, eczacılık hizmetleri, avukatlık hizmetleri, yüksek okullar öğretim ve eğitim 
hizmetleri, orta dereceli okullar öğretim ve eğitim hizmetleri, sınıflarının; 

Genel Kadro Kanunu ile kabul edilecek birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolarına, bu derece
lerdeki hizmet seviyelerini ifade eden unvanların karşılığı görevleri fiilen yapmakta olan ve 3656 
sayılı Kanundaki memuriyet unvanlarının kanuni kadrolarım, işgal edenler intibak ettirilirler. 

B) Yukarda adı geçen sınıflarda; emekliliğe esas aylığı 400 lira olanlar 11 nci, 450 lira olan
lar 10 ncu, 500 lira olanlar 9 ncu, 600 lira olanlar 8 nci, 700 ve 800 lira olanlar 7 nci, 950 ve 1 100 
lira olanlar 6 nci, 1 250 ve 1 500 lira olanlar 5 nci, 1 750 ve 2 000 lira olanlar 4 ncü derecelerden 
Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara intibak ettirilirler. 

O) Kurul başkanlığını fiilen yapmakta ve kanuni kadrolarını da fiilen işgal etmekte olanlar, 
Genel Kadro Kanunu ile bu sınıflar için kabul edilecek kadrolardan birinci derece kadrolarına, 

b) Müfettiş muavinliği veya hesap uzmanlığı muavinliği görevlerinde bulunup bu unvanları 
taşıyanlar da Genel Kadro Kanunu ile bu sınıflar için kabul edilecek kadrolardan 10 ncu derece 
kadrolarına, 

c) Bu sınıflarda müfettiş veya hesap uzmanlığı unvanını alıp da emekliliğe esas aylığı 400 
lira olanlar 10 ncu, 450 lira olanlar 9 ncu, 500 lira olanlar 8 nci, 600 lira olanlar 7 nci, 700 lira 
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olanlar 6 ncı, 800 - 950 lira olanlar 5 nci, 1100 -1 250 lira olanlar 4 ncü, 1 500 - 1 750 lira olan
lar 3 ncü, 2 000 lira olanlar 2 nci derecelerinden Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara in
tibak ettirilirler. 

D) Kütüphane - Müze, arşiv hizmetleri ve temel fen hizmetleri sınıflarında; emekliliğe esas 
aylığı 400 lira olanlar 9 ncu, 450 lira olanlar 8 nci, 500 lira olanlar 7 nci, 600 lira olanlar 6 ncı, 700 
lira olanlar 5 nci, 800 - 950 lira olanlar 4 ncü, 1 100 - 1 250 lira olanlar 3 ncü, 1 500 - 1 750 li
ra olanlar 2 nci ve 2 000 lira olanlar 1 nci derecelerinden Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadro
lara intibak ettirilirler. 

E) Paramedikal hizmetler ve fen tatbikat hizmetleri sınıflarında emekliliğe esas aylığı 400 li
ra olanlar 8 nci, 450 olanlar 7 nci, 500 lira olanlar 6 ncı, 600 - 700 lira olanlar 5 nci, 800 - 950 lira 
olanlar 4 ncü, 1 100 - 1 250 lira olanlar 3 ncü, 1 500 - 1 750 lira olanlar 2 nci ve 2 000 lira olan
lar 1 nci derecelerinden Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara intibak ettirilirler. 

F) Emniyet amirliği hizmetleri sınıfında; emekliliğe esas aylığı 400 lira olanlar 8 nci, 450 lira 
olanlar 7 nci, 500 lira olanlar 6 ncı, 600 - 700 lira olanlar 5 nci, 800 - 950 lira olanlar 4 ncü, 1 100 
lira olanlar 3 ncü, 1 250 lira olanlar 2 nci, 1 500 lira olanlar 1 nci derecelerinden Genel Kadro Ka
nunu ile alınacak kadrolara intibak ettirilirler. 

G) icra hizmetleri sınıfında; emekliliğe esas aylığı 350 lira olanlar 9 ncu, 400 lira olanlar 
S nci, 450 lira olanlar 7 nci, 500 lira olanlar 6 ncı, 600 lira olanlar 5 nci, 700 ve 800 lira olanlar 
4 ncü, 950 - 1 100 lira olanlar 3 ncü, 1 250 -1 500 lira olanlar 2 nci, 1 750 - 2 000 lira olanlar 1 nci 
derecelerinden Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara intibak ettirilirler. 

H) Tütün eksperliği hizmetleri, tarım teknisyenliği hizmetleri, ebe - hemşire, sağlık memurlu
ğu hizmetleri, veteriner teknisyenliği hizmetleri, teknisyenlik hizmetleri ve imam - hatiplik hiz
metleri sınıflarında; emekliliğe esas aylığı 300 - 350 lira olanlar 9 ncu, 400 lira olanlar 8 nci, 450 
lira olanlar 7 nci, 500 lira olanlar 6 ncı, 600 lira olanlar 5 nci, 700 - 800 lira olanlar 4 ncü, 950 -1100 
lira olanlar 3 ncü, 1 250 - 1 500 lira olanlar 2 nci, 1 750 - 2 000 lira olanlar 1 nci derecelerinden 
genel kadrolara intibak ettirilirler. 

i) İlk öğretim ve eğitim hizmetleri sınıfında, eğitmenlerle; emekliliğe esas aylığı 350 lira olan
lar 8 nci, 400 lira olanlar 7 nci, 450 lira olanlar 6 ncı, 500 lira ile 600 lira olanlar 5 nci, 700 ile 
800 lira olanlar 4 ncü, 950 ile 1 100 lira olanlar 3 ncü, 1 250 ile 1 500 lira olanlar 2 nci, 1 750 ile 
2 000 lira olanlar 1 nci derecelerinden Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara intibak ettiri
lirler. 

J) Büro hizmetleri sınıfında; emekliliğe esas aylığı 300 liraya kadar olanlar 7 nci, 350 lira 
olanlar 6 ncı, 400 lira olanlar 5 nci, 450 ile 500 lira olanlar 4 ncü, 600 ile 700 lira olanlar 3 ncü, 
800 ile 950 lira olanlar 2 nci, 1 100 lira ve daha yukarı olanlar 1 nci derecelerinden Genel Kadro 
Kanunu ile alınacak kadrolara intibak ettirilirle/. 

K) Gümrük muhafaza hizmetleri, polislik hizmetleri, hemşire yardımcılığı ve çocuk bakıcılığı 
hizmetleri, mescit ve köy camileri imam - hatiplik hizmetleri sınıflarında : 

Emekliliğe esas aylığı 300 liraya kadar olanlar 6 ncı, 350 lira olanlar 5 nci, 400 ile 450 olanlar 
4 ncü, 500 ile 600 lira olanlar 3 ncü, 700 ile 800 lira olanlar ikinci, 950 lira ve daha yukarı olan
lar 1 nci derecelerinden Genel Kadro Kanunu ile alnıacak kadrolara intibak ettirilirler. 

L) Koruma hizmetleri sınıfından : 
Emekliliğe esas aylığı 250 liraya kadar olanlar 4 ncü 300 lira olanlar 3 ncü, 350 ile 400 lira 

olanlar ikinci, 450 ve daha yukarı olanlar 1 nci derecelerinden Genel Kadro Kanunu ile alınacak 
kadrolara intibak ettirilirler. 

M) Müezzinlik - Kayyumluk hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfında, emekliliğe esas aylığı 
250 liraya kadar olanlar 6 ncı 300 lira olanlar 5 nci, 350 lira olanlar 4 ncü, 400 lira olanlar 3 ncü, 
450 - 500 lira olanlar 2 nci, 600 lira ve daha yukarı olanlar 1 nci derecelerinden Genel Kadro 
Kanunu ile alınacak kadrolara intibak ettirilirler. 
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Kademelere intibak esasları : 

GEÇİCİ EK MADDE 3. — Derecelere intibakı yapılanlardan : 
a) Geçici ek ikinci maddenin (A) fıkrasına göre derece intibakı yapılanların bulundukları 

sınıf derecesindeki kademelere intibakları, 3656 sayılı Kanundaki memuriyet unvanlarına ait kad
rolarda geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle 
yapılır. 

b) Derece intibaklarına ait hükümlerde bir derecenin karşılığında emekliliğe esas tek aylık 
gösterilmiş olan hallerde, o emekliliğe esas aylığı iktisap tarihinden itibaren bir yılı doldurmamış 
olanlar o derecenin ilk kademesine, iki yılı doldurmamış olanlar ikinci kademesine, iki yılı doldur
muş olanlarla daha usun süre geçirmiş olanlar üçüncü kademesine, 

c) Derece intibaklarına ait hükümlerde bir derecenin karşılığında emekliliğe esas iki aylık 
gösterilmiş olan hallerde; 

1. Birinci emekliliğe esas aylığı iktisap tarihinden itibaren bir yılı doldurmamış olanlar o de
recenin ilk kademesine, iki yılı doldurmamış olanlar ikinci kademesine, iki yılı doldurmuş olanlarla 
daha uuzn süreli bulunanlar üçüncü kademesine; 

2. ikinci emekliliğe esas aylığı iktisap tarihinden itibaren bir yılı doldurmamış olanlar dördün
cü kademesine, ilri yılı doldurmamış olanlar beşinci kademesine, iki yılı doldurmuş olanlarla daha 
uzun süre geçirmiş olanlar altıncı kademesine, 

d) Derece intibaklarına ait hükümlerde bir derecenin karşılığında emekliliğe esas üç ve daha 
fazla aylık gösterilmiş olan hallerde : 

1. Birinci emekliliğe esas aylığı iktisap tarihinden itibaren bir yılı doldurmamış olanlar o 
derecenin ilk kademesine, iki yılı doldurmamış olanlar ikinci kademesine, ilri yılı doldurmuş olan
larla daha uzun süreli bulunanlar üçüncü kademesine, 

2. İkinci emekliliğe esas aylığı iktisap tarihinden itibaren bir yık doldurmamış olanlar o dere
cenin dördüncü kademesine, iki yılı doldurmamış olanlar beşinci kademesine, iki yılı doldurmuş 
olanlarla daha uzun süreli bulunanlar altıncı kademesine, 

3. Üçüncü ve daha fazla emekliliğe esas aylığı iktisap tarihinden itibaren bir yılı doldurmamış 
olanlar o derecenin yedinci kademesine, iki yık doldurmamış olanlar sekizinci kademesine, iki yılı 
doldurmuş olanlarla daha uzu süreli bulunanlar dokuzuncu kademesine, 

intibak ettirilirler. / 

(D), (S) ve (F) cetvellerinde çalışanların derece ve kademe intibakları : 

GEÇİCİ EK MADDE 4. — 657 sayılı Kanuna tâbi kurumlarda bütçelerin (D), (S) ve (F) cet
vellerine dâhil kadrolarında çalıştırılanların Genel Kadro Kanunu ile kabul edilecek olan kadrolara, 
emekliliğe esas aylıkları üzerinden derece intibakları, geçici ek ikinci maddenin (B), (D), (E), 
(G), (H), (i), (J), (K), L), (M) fıkralarındaki esaslara ve derecelerdeki kademelere inti
bakları da ek geçici üçüncü maddedeki esaslara göre yapılır. 

(E) Cetvelinden alınan kadrolarda çalıştırılanların derece ve kademe-intibakları : 

GEÇİCİ E KMADDE 5. — 657 sayılı Kanuna tabi kuramlarda (E) cetveli kadrolarında 
emekli olarak çalışanlar 93 ncü madde hükmüne tabidirler. 

Emekli olmadıkları halde (E) cetveli kadrolarında çalışanlar, öğrenim nitelikleri ve diğer 
şartlara göre girebilecekleri sınıflarda 160 sayılı Kanuna tabi kurumların (E) cetveli kad
rolarında geçirmiş oldukları sürelerin her üç yılı bir terfi süresi sayılmak suretiyle derece ve 
kademelere intibak ettirilirler. 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin derece ve kademe intibakı : 
GEÇİCİ EK MADDE 6. — 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Ku

rulu Kararına bağlı yönetmeliğe göre Başbakanlığın onayı ile alınan yevmiye kadrolarında 
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çalışanlardan Genel Kadro Kanunu ile kabul edilecek kadrolara derece intibakları, bu kadro
larda çalışanların kamu hizmetinde geçen sürelerinin her üç yılı (bir emeklilik müktesep de
recesi sayılmak suretiyle ve geçici ek 2 nci maddenin (B), (D), (E), (G), (H), (J) fıkraların
daki esaslara g'öre derecelerdeki kademelere intibakları da geçici ek 3 ncü maddesindeki 
esaslara göre yapılır. 

GEÇİCİ EK MADDE 7. — İntibaklar yapıldıktan sonra ilk kademe ilerlemesinde emeklili
ğe esas teşkil eden en son aylığını iktisap tarihinden itibaren 6 ayı doldurmamış olanların 
hizmet süresi 6 ay, 6 ayı doldurmuş olanların hizmet süresi bir yıl kabul edilerek kademe iler
lemeleri, malî hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından başlar. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

MADDE 57. — Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren ıkurumlardaM memurlar hak
kında; 

a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 238 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları ile bu kanunun 58 nci madesinin 2 nci ve 3 ncü 
fıkralarındaki söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, Genel Kadro 
Kanunun yayınladığı ayın son gününe kadar saklı kalmak şartiyüe) bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihde; 

!b) 2 . 7 . 1927 tarih ve 1108 sayılı 8 . 7 . 1139 tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 
7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilim, teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetişti
rilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve öde
neklerini ve diğer özlük işlerini düzenlyen diğer hiıkümler Genel Kadro Kanunu yayınlandığı ayın 
don gününden itibaren yürürlükten kalkar. 

Kanunun yürürlüğe girmesi : 

MADDE 58. — Bu kanunun 1 - 14, 18, 38, 42, 44, 53, geçici 1, geçici 5, geçici 13, geçici 14, geçici 
16 nci maddeleri yayınladığı tarihte; 

Bu kanunun 35 nci maddesi, 657 sayıilı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesinde yazılı 
yönetmelik ve 121 noi maddesinde yazılı tüzük; 3o nci madesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 134 ncü maddesinde yazılı tüzük; 

54. — 55 nci maddeleri bu kanunun 55 nci maddesindeki tüzük ve yönetmeliklerim yürürlüğe 
konuldukları tarihlerde; 

Bu kanunun diğer maddeleri Genel Kadro Kananunun yayınlandığı ayın son gününden itibaren; 
yürürlüğe girer. 
ikinci fılo-ada yazılı tüzük ve yönetmeliklerin, Genel Kadro Kanununun yayınlandığı ayın son 

gününden önce yürürlüğe konulmaları zorunludur. 

MADDE 59. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 19 . 6 . 1970 
Esas No. : 1/331, 2/279 

Karar No. : 53 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki Komisyonumuza havale buyurulan; «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâz» 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun kapsamı dışında 
kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı» ile Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimcz ve 57 arkadaşının, «14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kal
dırılması hakkında kanun» teklifi görüşülmüş, aşağıdaki gerekçe ile Yüce Meclise sunulmuştur. 

GKNEL GEREKÇE 

I - Müzakere ve inceleme safhası hakkında bilgi : 

Tasarıların müzakeresine 22 . 5 . 1970 günü başlanılmış, 17 otorumda incelemeler sonuçlanarak 
10 . 6 . 1970 günü aşağıdaki metinde mutabakate varılmıştır. 

Görüşmeler sırasında ana ve önemli maddeler üzerinde Alt Komisyon çalışmalarında da bulunul
muştur. Alt komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar Komisyonumuzda ayrıca görüşülerek olumlu 
sonuca ulaşma imkânları sağlanmıştır. Maliye Bakanlığı uzmanları ve Devlet Personel Dairesi Başkan 
ve uzmanlarının müzakerelerin devammca mütalâaları alınmıştır. Alt komisyonlar inceleme ve çalış
malarına da bu uzmanlar katılmış ve lüzum görülen hallerde kamu personeli meslekî kuruluşlariyle 
çeşitli memuriyetlerde görevli şahısların dilekleri dinlenilmiş ve Alt komisyonlarda değerlendirildik
ten sonra Komisyonumuzda gerekli karara ulaşılmıştır. 

Kanun tasarısının takdim ve savunmasını Hükümet adına Maliye Bakanı yapmış ve önemli otu
rumlarda bulunarak müzakerelere faal bir şekilde iştirak etmiştir. 

Komisyonumuz üyeleri ve sayın milletvekilleri görüşmeleri yakın bir ilgi ile takibetmişler, ortaya 
koydukları görüşleriyle tasarıya değerli katkılarda bulunmuşlardır. Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri de tartışma ve görüşmeleri alâka ile izlemişlerdir. 

Böylesine bir inceleme ve tartışmaya mevzu olan tasarı, sorulan suallere uzmanların verdikleri hu
kukî ve teknik bilgilerle belirli bir açıklığa ulaşmıştır. 

II - Bugünkü sistemden reforma gidıişin sebepleri : 
Bugün tatbikine gayret edilen memur statüsünün gerçek durumunu ortaya koymaya dahi imkân 

yoktur. Devlet hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli memurların işle ilişkileri, aylıkları, ödenek
leri ve özlük durumları değişik, karışık ve gayeden uzaklaşmış mevzuat ile mânasını kaybetmiştir. 
Hizmet ile hizmetin değeri karşılığı olan aylık arasındaki rabıta kopmuştur. Palyatif tedbirlerle da
ğınıklık içinde ve berraklıktan yoksun bir halde bugüne kadar gelinmiştir. 

3656, 3659 ve 2847 sayılı kanunlara tâbi olarak barem içi kadrolarda çalışan memurlar hakkındaki 
yukarıda sözü edilen kanunlarda yapılan değişikliklerden başka, çeşitli hizmetlilerin malî statüle
rini tanzim eden 90 kadar aylık, ödenek ve tazminat kanunu olduğu müşahede olunmuştur. Ayrıca 
bâzı kamu kuruluşlarında malî hakların yönetmeliklerle tanzim edildiği görülmüştür. Yevmiyeli tek
nik personelin ise 4/10195 sayılı Kararname ile istihdam olunduğu bir vakıadır. Barem dışı 
hizmetlilerin durumu ise personel rejimim izdeki karışıklığın sayılamıyacak kadar çok olan misal
lerinden bir başkasını teşkil etmektedir. Memleketimizde 1950 yılından bu yana Devlet personel re
jimi üzerindeki reform teşebbüsleri, sonuç vermiyen tartışmalar içinde, tahakkuk şansına sahibolama-
mıştır. 
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14 . 7 . 1965 günü kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 23 . 7 . 1965 tarihinde 
yayınlanmış ve bâzı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 'bozma kararı gerekçesinde gösterilen sebepler muvacehesinde yeniden 
ele 'alınmayı gerektirdiği için, malî hükümlerin tatbiki mümkün ülamamıştır. Filhakika 657 sayılı 
Kanunun 1 ııci madde 3 ncii fırkasının Anayasaya aykırı bulunduğu iddiası ile ve üniversite öğre
tim üyeleri ile yardımcılarının sözü edilen fıkra, 'kapsamına alınamıyacağı, Ankara Üniversitesi 
tarafından öne sürülerek iptal talebinde bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi 4 . 2 . 1966 tarihli 
ve 1966/3 sayılı Karai'iyle bahse1 mevzu fıkra hükmünü Anayasanın genel ilkelerine ve 120 ııci 
maddesine aykırı görerek iptal hükmünü vermiştir. Fakat bu iptal 'kararı gerekçesin
de 657 sayılı Kanunun 'bütünü de tahlile tabi tutulmuştur, Gerekçede; memurların nitelikleri, 
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer- özlük işleri ile il
gili hükümlerinin sınıf tüzüklerinde yer almasının, bu hususların kanunla düzenlenmesini emreden 
Anayasanın 117 ııci maddesine aykırı olacağı görüşü belirtilmiştir. Ankara Üniversitesinin kendi
sini ilgilendiren konuda açtığı dâva sonucu verilen kararla iptali istenen mevzuun dışına taşarak 
sözü edilen gerekçeyi ortaya 'koyması karşısında icra organı sınıf tüzüklerini tanzimden bizzarure 
tevakki eylemiştir. 

lUı defa nıe'sele daha geniş bir şekil ve mâhiyette ele alınmıştır. Devlet personeli rejimindeki 
ıslahat mefhumu zamanın ekonomik ve sosyal şartları da incelendikten sonra daha şümullü 'bir şe
kilde iııceleıı'miştir. 

İki tasarı ile bilhassa, bütün kamu personelinin ücret sistemlerindeki paralellik ve ücret denk
liğimin sağlaudığı dikkati çekmektedir, ('»erci tasarı 657 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında bir teklif olarak sunulmuş ise de; hakikati halde 95 madde değişiklik, ek ve 
geçici hükümler getirilmiş ve .kanunun kabulünden bu yana ortaya, çıkan yeni durumlar değerlen
dirilmiş, ekonomik ve sosyal şartlar dikkate alınmak suretiyle iyii bir reform hareketinde bulu
nulmuştur. 

Müzakereye esas alman Hükümet tasarısının Devlet memurları hakkında geniş ıslahat getirdi
ği, yenli sosyal haklar sağladığı, ücretle hizmet arasında ahenkli bir denge tesis eylediği ve mev
zuat karışıklığına son verecek durumun temin edildiği görül in iiştür. Kıı 'itibarla Komisyon çalış
malarında teklif olunan sistemin bütünlüğünün bozulmaması uda mahsus bir itina gösterilmiştir. 

IJI - Bu açıklamamızdan sonra tasarıya hâkim olan. anafikirieri şöyle sıralıyabilıiriz; 
\. Kamu idaremizin mo'dern çalışma usulleriyle daha müessir bir şekilde işleyişini temin için 

bu tasarı blir öncü ve konulan prensipleri itibariyle de bir temel niteliğindedir. 
Kamu hizmetle Hinin yürütülmesinde, iş ile insan arasında 'kur ulan ilişkiyi esaslı bir halde düzen

leme, cesaret ve anlayışla ele alınınca bütün reform hareketlerinim başarı şansı artacaktır. Tasarı
nın İm amaca 'katkısının büyük olacağını kabul etmek icabeder. 

Kamu hizmetlerinin faydalı, verimli ve müessir bir şekilde ıgelişuııesi için personel reformunu, 
genel bütçe reformu ile idari reformun taldbetmesi gerekir. Değişiklik teklifinde ortaya konulan 
kurallar 'diğer reformcu hareketlere imkân ve zemin hazırlıyacak mahiyettedir. 

2. Hareketsiz, 'donmuş bir personel rejimi memleketimizin gelişen ve, değişen şartları içinde 
uygun mütalâa edilmemelidir. İki sebeple mevcut istihdam şeklini ve memuriyet anlayışını bir ta
rafa bırakmak gerekir. Aksi takdirde reformcu kavramlara ulaşmak mümkün olamaz. 

Sosyal Devlet, bir mânada, hizmet veren Devlet demektir. Hizmet mefhumu geniş anlamda
dır. Gelişmeyi sağlamak için bu noktada meseleyi 'değerlendirmek ve Devlet personel rejimine faal 
bir istikamet vermek zorunluluğu vardır. Kamu hizmetlerine sosyal ve ekonomik şartla uygun bir 
hareketlilik getirilir iken bütçe sistem ve tekniği ile personel rejimini birlikte göz önünde bulun-
durmak lâzımdır. Tasarı, dinamik bir personel rejiminin esaslarını koyarken, sosyal ve ekonomik 
icaplara göre gelişmeye uygun unsurları derpiş eylemiştir. Bu suretle Devlet personel reformu de
vamlı bir gelişmeye ayak uydurmaya müsaittir. 

3. Anayasa Malı'ke'mesinin yukarda sözü edilen kararının, gerekçesinde; düzenleyici hükümle
rin konulması Yasama Organına ait bir yetki bulunduğundan bahsilc, memurların nitelikleri, atan-
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maları, ödev ve. yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri ilgili hü
kümleri sınıf tüzüklerine bırakılamıyaeağı, bunların kanunla düzenlenmesi gerekeceği belirtilmiş
tir. 

Bu halde memurların sınıflandırılması hususu itina ile incelenerek tasarı metninde yerini almış
tır. Personel rejiminde nıemurların sınıflandırılmasını, dar çerçevelerde mütalâa, hareket kabili
yetini önler. Bu konuda uzun süredir yapılan tartışmalara rağmen, bilimsel berraklıkta bir tarif 
üzerinde mutabakata varılamamıştır. Bu durum ise personel rejimimizdeki ıslahat hareketini ge
ciktirmekten başka bir sonuç vermemiştir. 

Tasarıda, dar çerçeveler içinde ve dinamizmi önleyici sınıflandırmadan tevakki olunarak anası-
nıflar tesbiti suretiyle meseleye çözüm yolu bulunmuştur. Bu pratik .hal tarzı ile •anasını fi arı as
gari bir hadde, tanzim prensibi benimsenmiştir. 

Bütün kamu hizmetlerinin anasınıfları şöylece sıralanmıştır: 
1. Genel idare hizmetleri, 
2. Teknik hizmetler, 
3. Sağlık hizmetleri, 
4. Eğitim ve öğretim hizmetleri, 
5. Avukatlık hizmetleri, 
6. Din hizmetleri, 
7. Emniyet hizmetleri, 
8. Yardımcı hizmetler. 
Bu konuda meseleyi bütün yönleriyle değerlendirmek üzere alt komisyon çalışmaları yapılmış

tır. Hizmetlerin anasınıflarda teslnt olunmasına ilişkin'bir itiraz veya yeni sınıflar ihdası hususun
da esaslı teklif vukubulmamıştır. 

Komisyonumuz, Hükümet tasarısiyJe ortaya konulan bu anahizmetler sınıflandırılmasını, esasa 
müessir bulunmıyan sıralandırmada bir değişiklik ve «öğretim hizmetleri» ne eğitim terimini de 
eklemek suretiyle, aynen kabul etmiştir. 

Anasmıflardan, tâli hizmet ıgruplarmı, daire, müessese ve mesleklerin özelliklerine göre istihraç. 
mümkündür. 

Bu tasarı ile değiştirilen o2 nci maddenin 2 nci fıkrası, anahizmet sınıflarında yer alan kamu 
personelinin, meslekî özelliklerine ve kurumların mahiyetleri nazara alınarak, hizmet gruplarının 
durumları hakkında Devlet Personel Dairesince, gruplandırma yönetmelikleri hazrılanmasını der
piş eylemiştir. Bu suretle kanunla tcs'bit edilen sınıflandırmanın tatbikatı müessir bir şekilde 
sağlanmış olacaktır. 

Komisyonumuz, sınıfların tarifleri üzerinde de esasa tesiri bulunacak değişiklik yapmamıştır. 
Tasarı, sınıflandırma tariflerinde, mefhuma göre tavsif yerine, kamu personelinin kamu idaresin
de işgal edeceği hizmetin maddi unsurlarını nazara alarak tanımlamayı uygun bulmuştur. Bu usul 
pratiktir. Tatbikat yönünden faydalı ve kolaylık sağlayıcıdır. 

Hizmet sınıflarının özelliklerine göre gösterge tablosunda gösterilen derece ve kademelere uy
gulanması hususunda kabul edilen esaslar maddeler gerekçesinde açıklanmıştır. 

4. Tasarının kapsam, maddesinde tarifini bulan Devlet memurlarının hukukî durumları kati
yet ve açıklığa kavuşmuştur. Malî hükümler yönünden de durum aynıdır. Ücretin aleniliği pren
sibi mükemmelen benimsenmiştir. Dengeyi bozan ve aleniliği bertaraf eden yan ödemeler, tazminat 
ve vekâlet ücreti, ek görev karşılığı yapılan ödemeler kaldırılmıştır. Memura ödenecek aylık, 
tam bir berraklığa ulaştırılmış ve hangi halde, ne suretle ödemelerde bulunula bileceği tasarı mad
delerinde tam bir vuzuh ile belirtil mistir. 

Bu suretle dağınık mevzuat bertaraf olunmuş, gizlilik arz eden, kişiye özel menfaat sağhya»\, 
objektif kriterden yoksun yan ödemeler usulleri son bulacaktır. Böylece muvazeneli ve anlayışlı bir 
ücret politikasını yürütmek amacı mümkün olabilecektir. Her halde kapsama alman bütün Dev
let personelinin atanma, aylık ve bütün sosyal haklarını tek metinde toplamak en iyi bir hal tar
zıdır. 
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5. Zamanın fiyat ve millî gelir hareketlerini takibe; uygun bir ücret sistemini kajbul için uzun 
tartışmalara lüzum yoktur. Bu tasarı ile değişen katsayı sistemi getirilmiştir. Ücretin otomatik 
bir şekilde fiyatları takibi zarureti enflâsyona sebebiyet verebilir. Mekanik bir tarzda üeretin fi
yatları kovalaması fiyatların ücretin üstüne sıçraımıa gayretleri ekonomik hayatım denigesind bo
zar. Bu itibarla ücretlerin mekanik artışı yerine, değişen kaitsayı sistemind kabul, ekonlomik ve 
bütçe muvazenesi yönlümde mâikul bir tutumdur. Bu sistemle 1101 sayılı Kanunun getirdiği hüküm
leri birlikte mütalâa etmek ıgerekir. Katsayı d eğdşiMikleönde emekliler ayrı bir hükme hacet 
kalmaksıznı istifade edeceklerdir. Bunun ne derecelerde eheraimiyetli bir sosyal adalet gelişmesi 
İmlunduğunu ayrıca belirtmeye lüzum görülmemek icabeder. 

(5. Tasarı yetişmiş ve ehliyetli personelin, ehliyetine uygun istihdamı yer]erinçte görev 'alabil
mesi imkânılarmı sağlamaktadır. Getirilen hükümlerle kamu kesimi ile özel kesiım arasımda iş 
gücü harelkeltıliliği temin okınmaiktadır. özel sektörde temayüz etmiş elemanları kamu. hiız-
unetinde değerine uygun bir durumda istihdam mümkün olabilmektedir. Özellikle sağlık ve tek-
nilk hizmetler sınıflarımda bu değeıdendirmenim emeklilik yönünden de yeni imlkâıılan tasamda yer 
almıştır. St'aitilk kadro sistemi de teırk edilmiştir. Her yıl bültçe kanunlıaıriyle kadrolar lele alma-
ĉ alk hizmetlerin yerine getirilmesinin zorunlu 'kıldığı düzenlemeler yapılmış olacaktır. örtiaya ko
nulan sisltemıde yatay ve dikey hareketlilik vardır. Devlet memurnun kıdeme tabi bir şekilde is
tihdamı, ıgenç ve enerjik elelmianlardan istifadeye engel teşkil etmektedir. Tasarı, en az 10 yıl 
Devlet hizmetimde bulunmuş, 'olanların, bulundukları dereceye bakılmaksızın, yönetici kadrolara 
tâyinleri imkânını Vermektedir. Bu suretle 'kamu lıizmetılerine dinamizm getirilmesi ıııüımkün ola
caktır. Gemç elemanın bu dikey sıçrama şansı, başarı sağladığı sürece değerlendirilmiş olacak
tır. Yani başka göreve tâyin halinde elde lokman ınıalî imlkânlar müktesep hak sayılmıyacaktır. 

IV - Tasara ile Devlet mamurları için bir Yardımlaşma Kumumu kurulması derpiş edilmiştir. 
Bu suretle hem kamu personelline yeni imlkânlar içinde faydalar sağlanması düşünülmüş ve heim 
de yurt ıdkonamlisine, ekonomik kalkınma plânında öngörülen istikamette katkıda.- bulunlmıası 
nazaıra ahnımjışitır. •• 

Tasarının maddelerinin incelenmesinde görüleceği gilbd Ikapsalmia .alınan Devlet ımemuıılarıııın 
tâyinlerinden itibaren tabi bulunacakları hükümler ve kazanacakları haklar açık bir şekilde tan
zim edilmiştir. Lüzum ve zaruret 'görülen yerlerde Devlet ımemurlarınnn konut ihtiyçlarımm karşı
lanması, mahrumiyet, iş güçlüğü ve ilişki zamları, faala çıalışlmla ûertelti, (ders igörevi gibi özellik 
arz eden ödemeler iltibasa miahal vermiyecek tarada düzene konulmuştur. 

V ••> Kanun -tasarısının 1 nici maddesinde kapsama, alınan kalmu personeli gösterilmiştir. Bu 
suretle, 

1. Hâkimler, 'hâkim yardımcıları, Oumıhurdyet savcıları, Ouımhuriyet savcı yardımcıları, Da
nıştay, Sayışltay meslek /mensupları, 

2. Ündversit öğretim üyeleri ve yardımıcıları, 
r>. Kamu iktisadi teşebbüsleri personeli, 
4. Belediyeler ve il özel idareleri memurları,. 
f>. Devlet 'Tiyatro, Opera ve Balesi sanatkârla rı ile orkestra teknik personeli, 
6. Belediye opera ve tiyatro 'mensupları, 
7. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, 
Devlet Mcimııriları Kanununun kapsaımı dışında bırakılmışlardır. 

A) Anteak bu tasarı ile DeVİelt ımemurları aylıklarında ımıeydana gelecek genel yükselişe para
lel .olarak bir artış sağlanmasını teminen yukarda belirtilen ımeslek ve kurumlar mensupkırınm 
da kemdi özel kanunları hazaırlaınıncaya kadar, geçici hükümlerle malî gelişmeden faydalandırılma
ları düşünülmüştür. An/caık üniversite eğretim üyeleri ile yarldımcılarınm değişiklik arz ^den 
durumları ve üniversiteler arasında aylıklarda büyük farklılıklar bulunuşu muvacehesinde bir 
denge 'tesiv? olunamamıştır. 
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Bu itibarla üniversitelıcrin geçici hükümlerle dahi olsa, tasarı ile rabıtaları kurulaîmaımıştır. 
B) Yargı organlarında gürevM; Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve üye yardımcıları ve ra

portörleri, 'hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile 'bu (meslekten sayıil'an görevlerde 'olan
lar, Da,nı§tay, Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve savcı yandıfnıcıları hakkında ken
di özet kanunları yürürlüğe girinceye kadar hüküm ifade etmek üzere ve aylıklara münhasır olmak 
kaydiyle ele geçici 7 ve- S nci /maddeler tasarıda düzenlenmiştir. Bu maddeler hakkında da tiki de
fa Alt Komisyon çalışması yapılmıştır. 

Vargı 'organında görevlerin durumlarına. tam bir vuzuh veredmlmek için tasarının 1 nci nıakide
sine «Anayasa, Mahkemesi Başkan, üye ve yedek üyeleri ile raportörleri» ilâve okunmuştur. 

Vargı organında görevin özclMği ve Anayasanın 134 ve 140 ncı maddelerinin koyduğu kural 
muvacehesinde ek geçici (S nci madde tanzim olunmuştur. II, 2 ve 3 ireli derecelerde kanunun gös-
teı-ge üsitü ücret alacaklar 'hakkında icraya tanıdığı yetkilerin 'bu dereceler karşılığını alacaik yargı 
organlarındaki görevliler için uygıılan)ması süz konusu olanııyaeağma göre, özel 'haini kanun ile 
tanzimi zaruridir. Yargı 'organlarında 'görev alanlardan 10, 9, 8 ve 7 nci dereceiler karşılığını ala
cak görevlilere gösterge tablosundaki rakama ( flOO), 6, 5 've 4 ncü dereceler gösterge rakamla
rına ( + 150) nin ilâvesiyle buluna e ak değer üzerinden aylık allmalan, gösterge derecelerine ya
pılan + 100, +150 ve +200 lorin emekliliğe esas teşkil etmemesi prensıibolarak kabnl edilımiştir. 
Bu prensip tasarının diğer görevliler için koyduğu 'genel kaideye uygundur. 

C) Yasama lorgannıda görevli personelin durumu Ida ayrıca nazara alınmıştır. T. B. M M. de 
çalışanı unemuırla/rın atanıma ve ımcsai düzeninin Başkanlık Divanına (bırakılması tabiîdir. Bu iti
barla tasarının yürürlük maddesine, T. B. M. M. de çalışan personeli istihdaf eden hır hüküm ko
nulmuştur. Ayrıca 36 ncı maddeye de bir fıkı"; eklenmiştir. Böylece yaslama organında vazife 
gören 'mamurların tabi "bulunacakları tâyin, terfi ve çalışma usullerinin 'T. IB. 1YT. "M. Başkanlık Di
vanınca, hu kanuna göre düzenlenerek, yürütülmesi temin edilmiştir. 

Ç) Kamu kesiminde hizımet gören personelden, ımeimurlar ile işçiler arasındaki fa.ıJkı (belirten 
tarife açıklık getirmiştir. 

Bu suretle tatbikatta iltibasa mahal 'verebilecek vuzuhsuzluğun önlenmesi temin edilmiştir. 

VI - Komisyonumuzda ehemmiyetle ale alınan bir konu da ; halen kamu hizmetinde görevli 
persıonelin, aylık ve ücretlerinin bu tasarı il'e ortaya, konullan gösterge cetvelindeki derecelere in-
t ı'b ak lan 'olmuştur. 

G-erçckten Devlet 'memuru kanunla konulan bir statüye tabidir. Devletle /memur arasmda 
mukaveleli bir dunum farz 'olunamaz. Bu itibarla kanunla teyiclolunmadıkca müktesep hak söz 
konusu değildir. Ancak ımeJmurlar 'anasında hak tefrikine ımüncer olacak ayımmdar ula eşitliği ve 
adilâne muvazeneyi bozar. Şimdiye kada/r yapılan tatibikat iile kaldrosuzluk 'yüzünden 1, 2, 3 üst de-
receden aylı'k ödemelerle denge tamamiyle bozulmuş ve çok farklı durumlar doğmuştur. Reformun 
bir (gayesi de aylık ve ücret ödemelerindeki bu muvazenesizliği bertaraf etmektir. Tasarı ile (bun
dan slonrası için istenilen muvazene sağlanır ii'ken,mevcut halin intibaklarında da hakşinas 'olîmak 
gerekir. Bu sebeple kadrolannm 1, 2 ve 3 /üstünden maaş alan memurlann bu durumları kişiye 
özel olarak mütalâa edilmiştir. Bundan sionrası için de Ibu tasan hükümlerine tabi lollmak esası 
kaibül edillmiştir. 

VII - Bu tasarı kanunlaştığı halde Devlet memurları 'rejiminde ciddî 'bir ıslahatın ilk ve en 
önemli adımı atılmış olacaktır. 

Tasarı üzerinde yapılan tartışmalar, getirilen büklümlerin tamamen incelenmesinden doğduğu 
anlaşılmaktadır. Komisyonumuz tasarı ile getirilen sistemli benimsediği için Ibunun bozulma/ması 
hususunda titiz davranmıştır. Tasarıda yapıdan değişiklikler sistemi bozucu nitelikte «olmayıp ta
salıyı daha 'mükemmel hale '•getirme (gayesine nûtuf bulunmuştur. 

Maddelerin görüşülmesi sıralsında bâzı maddelerde Maliye Bakanlığı ile Devlet Persionel Dai
resinin görüşleri alınarak kuruluş kanunlarına, yoksa 'bu kanuna göre hazır/lianacak ^övey ve ça-
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1 ışıma yönetmeliklerinden yurt dışında 'görev alacak görevlilerin, lisan bilmelerinin yönetmelikler
de ibelirtiimcsd ilgililere hatırlatılmış ve maddeler üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda sıra ile 
izah olunmuştur. 

'057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nei maddesini değiştiren kapsam matlaplı 1 ne i 
madde, 

Maddenin bu kanun kapsamı dışında bırakılanları tadadeden 2 nei fıkrasına, hâkimler sınıfını 
tarif eden deyimlerin bu sınıfı gereği gilbi 'belirtmediği mülâlhaz'asıiyle, 

«Anayasa Mahkemesi Başkanı, üye, yedek üyeler ile raportörleri, hâkimlik ve savcılık meslek
lerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanlar» şeklinde ayrıntılı bir tadat yapıl
mış «Sayıştay meslek mensupları» ibarelerinden Sonra da Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları iba
releri ilâve edilmiş, üniversiteler kanun kapsamı dışında bırakıldığından Üniversiteler Kanununa 
tatbi olmaları nedeniyle iktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
Askerî Personel Kanunu içerisinde mütalâa edileceklerinden ötürü de «uzman çavuş ve uzman jan
darmalar, kanun kapsamı dışımda mütalâa edilmeleri gerektiğinden maddeye ithal edilmek suretiy
le değiştirilerek kalbul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi : 
Maddenin «sö'zlesmeli personel» matlaplı (B) fıkrası, fikradıa geçen «olumlum kelimesi çıkarıl

mak, «dayanılarak» kelimesi «alınarak» şeklinde değiştirilmiş, 
'Tasarıda mevcudolmıyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (C) fıkrası 

da işçi tarifini kapsıyacak şekilde tasarıya ithal edilmiş ve fıkra (C) iş kanunları ile 2174 sayılı 
Sendikalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına göre işçi sayılan ve bu kanun hükümlerine 
tabi olmıyan kişileri ifade eder.) şeklinde düzenlenerek've hu suretle maddenin (A, B ve C) fık
raları da değişikliğe talbi tutulduğundan madde matlalbı da «657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 4 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde değiştirilerek kalbul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi : 
Maddenin birimci paragrafındaki «... komandite ortak olamazlar» ibaresinden sonra «Ticaret ve 

sanayi müesseselerinde görev alamazlar» ibaresi konulmak ve aynı paragrafta yasaklama dışında 
tutulan faaliyetler '041 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddesi ve lO'öö sayılı Kanunun 2 nei maddesi 
hükümleri de ilâve edilmek ve nihayet bu maddenin ikinci paragrafında bulunan, tasarının diğer 
birçok maddelerinde de göçen ve Komisyonumuzca (kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna göre 
hazırlanacak görev ve çalışma yönetmelikleri) şeklinde"düzenlemen ibare 'bu maddede de aynı şe
kilde değiştirilmiş ve 'bu değişikliklerle kalbul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi : 
(Maddenin ikinci paragrafı (kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumluluklar, görevlerin özel

likleri ve bu görevleri yapacak kimselerde aranması gereken nitelikler bu kanun ve kuruluş ka
nunları ile belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak düzenlenecek görev ve çalışma yönetmelikle
rinde gösterilir. 

Görev ve çalışma yönetmelikleri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerine 
dayanılarak ilgili kurumlarca hazırlanır.) şeklinde değiştirilerek daha vazılh bir hale getirilmiş, 
ıbu derişik şekliyle kalbul edilmiştir. 

Tasarının 7 nei maddesi : 
Maddeye 1, 2, 3 ve 4 ncü derecede ihdas edilecek kadroların ihdas şekli ile Millî Güvenliğe iliş

kin kadroların hazırlamış şeklini hükme bağlıyan Ibir fıkra ilâve edilerek bu değişiklikle kalbul 
edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi : 
Maddenin önemine binaen teşkil edilen bir alt komisyonda, kamu idaresindeki niteliği dikkate 

alınarak ilgili kurum yetkili!eriyle de temas edilerek talep ve dileklerden, kanunun reformist ka-
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rakterini zedelemiyecck nitelikte olanları dikkate alınarak alt komisyonda telbellür eden genel 
anlayıştan mülhem olarak bu madde aşağıda arz edilen gerekçeler muvacehesinde yeniden düzen
lenmiştir. 

Şöyleki : 
Grene! idare hizmetleri sınıfında bu sınıfın gerek tarifinde ve gerekse derecelendirilmesinde her 

hanıgi bir değişiklik yapılmamış, ıbu sınıfta büyük Ibir huzursuzluğa ve çeşitli yorumlara ve kıstas
lara yol açacak olan (ancak) kelimesi ile başlıyan ve muhtelif unvan ve makamları emsal olarak 
gösteren tarif tamamen tasarıdan çıkarılmıştır. 

Teknik hizmet sınıfı, bu sınıfta en fazla üzerinde durulan husus: 4/10195 sayılı Kararname ile 
bundan 12 yıl önceki hayat şartlarına göre teknik personele verilmiş bulunan kadroların korunabil
mesi ve bu kanunda teknik personelin halen almakta olduğunu alıp alamıyacağı hususu olmuştur. 

Bu sınıfın gerek tarifi ve gerekse derecelendirilmesi mevzuunda uzun müzakereler cereyan et
miş, sercledilon bütün hususlar nazarı itibara, alınarak ve tasarının temel prensipleri ve. sistemi göz 
önünde tutularak tarif paragrafına ( Jeolog, kimyager) ibarelerinden sonra (Teknik Öğ
retmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 
:>437 ve 1152 sayılı kanunlara göre Tütün Eksperi sayılanlar) ibareleri ilâve edilmiştir. 

Bu suretle tarif (içerisindeki gözükmiyen bâzı meslek grupları da bu sınıfa dâhil edilmiştir. 

Bu sınıfın derecelendirilmesinde : 
a) Paragrafında, tab hatası olarak noksan yazılmış olan (işe başlama ve. yükselme derecesi) 

ilâve edilerek fıkra (Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 14 ncü derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.) şeklinde düzeltilmiştir. 

Yine bu sınıfın (b) fıkrasındaki C> ncı derece olan son kademesi 5 nci dereceye çıkarılmıştır. 
Ayrıca (b) fıkrasından sonra teknik hizmetlerde mühim bir yeri işgal eden fen memuru ve tek

nik okullar mezunları için derecelendirilmede yer verilmediğinden (b) fıkrasından sonra fen 
memuru ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar ile, .°>437 ve 1.152 sayılı Kanuna göre 
tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Şeklinde bir (e) fıkrası ilâve edilmiş, ta
sarıdaki (e) fıkrası bu suretle (d) fıkrası olmuş ve fıkraya (Yüksek öğrenim görmüş olanlar) 
ibaresinden sonra (ile yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar) ibaresi (10 ncu de
recenin ilk kadem eslinden) ibaresinden sonra da (bunlardan mühendis ve mimar sıfatını almış 

olanlar 10 ncu derecenin '.) ncü kademesinden işe başlarlar) ibaresi ilâve edilmiş, tasarıdaki «d» 
fıkrası «e» fıkrası olarak ve, metinde geçen ve fuzuli olduğu anlaşılan (veya resmî) ibaresi çıka
rılmak suretiyle değiştiril mistir. 

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının tarifi hususunda serdedilen muh
telif görüşler muvacehesinde tarif kapsamı genişletilerek (Bu sınıf sağlık hikmetlerinde «Hayvan 
sağlığı dâhil» meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi 
Devlet memurları ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş ebe, hemşire, sağlık me
muru, sosyal hizmet mütehassısı, pisikoloğlar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağ
lık idarecisi ile ebe, hemşire, köy ebesi, hemşire yardımcısı, «Fizik tedavi, lâboratuvar, eczacı, 
diş, anestezi, röntgen» teknisiyenleri ve yardımcıları, «(Jevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni» 
sağlık memuru, sağlık savaş memuru ve benzerleri kapsar.) şeklinde düzenlenmiştir. 

'Derecelendirilmede (a) ve (b) fıkrası tasarıdaki şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

((.•) fıkrasındaki lise ve dengi öğrenim görenlerin son kademesinin 6 ncı derecenin son kade
mesi yerine 5 nci derecenin son kademesi olarak değiştirilmesi uygun görülmüş ve bu şekilde ka
bul edilmiştir. 

(d) fıkrası tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
(e) fıkrası, fıkradaki (5 yıl daha fazla) ibarelerinden sonra, (yüksek) ibaresi konulmak sure

tiyle değiştirilmiş, bu sınıfa dâhil, olanların hizmet sürelerinin değerlendirilmesini öngören ve (e) 
fıkrasından sonraki metin yeniden tedvin edilerek (Yııkardaki fıkralara girenlerden Devlet hizme-
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tine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini 'serbest olarak veya resmî veya özel 
müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışılarak yeniden Devlet 
memuriyetine girmek istiyenlerün sağlık hizmetlerinde geçen süre'sünden Devlet hizmetinde ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında zikre
dilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette 
geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunmuş olanla
rın kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez) şeklinde düzenlenmiştir. 

öğretim hizmetleri sınıfının tarifi, (Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı) şeklinde değiştirilmiş, 
Derecelendirmede : 
(a) paragrafındaki ilkokul öğretmenlerinin son yükselme derecesi 5 ten 4 ncü derecenin son 

kademesine çıkarılmış, 
(b) fıkrasındaki 3 ncü derecenin son kademesi de 1 nci derecenin son kademesi şeklinde değiş

tirilmiş, 
(c) fıkrası tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Hizmet sınıflarının sırasında da bir değişiklik yapılmış, bu değişikliğe göre; 
Avukatlık hizmetleri sınıfı 5 nci, din hizmetleri sınıfı 6 nci, emniyet hizmetleri sınıfı 7 nci 

ve yardımcı hizmetler sınıfı 8 nci sıralarda yer almışlardır, 'Bu sıra değişikliğine uyularak (Avu
katlık hizmetleri sınıfı) nm görüşülmesine geçilerek bu sınıfın tarifi tasarıdaki şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

2 nci paragraftaki Ibu sınıfa girecekler (10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar) yerine 
avukatların yüksek tahsilden sonra özel kanunlar .gereğince avukat olabilmek için 2 sene staj yap
mış ve imtihanda muvaffak olduktan sonra avukat olmaları özelliği göz önünde tutularak (10 ncu 
derecenin 3 ncü kademesinden işa başlarlar) şekli kabul edilmiştir. 

ıGenel idare hizmetleri sınıfında arz edilen mucip sebepler dolayısiyle tasarıdaki 2 nci paragra
fın tamamı çıkarılmıştır^ 

Din hizmetleri sınıfı tarifinde her hangi bir değişiklik yapılmamış, 
Yalnız bu sınıfın derecelendirilmesinde eğitimde geçen süreler göz önünde tutularak : 
(a) fıkrası aşağıdaki şekli almıştır : 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 16 nci derecenin ilk kademesinden, imam - hatip

ler, müezzinler, Kuran kursu öğretmenleri, vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve Kuran kursu 
öğretmenleri 10 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 8 nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler.) (b) fıkrası, fıkradaki 15 nci derecenin ilk kademesi yerine 15 nci derecenin 4 ncü kademe
sinden işe başlarlar şeklimde değiştirilmiş, 

(c) ve (d) fıkralarında her hangi bir değişiklik yapılmamış. Aynı gerekçe tahtında, «ancak» 
kelimesi ile başlıyan son fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

Emniyet hizmetleri sınıfı tarifine komiser kelimesinden sonra başkomiser, emniyet müfettişi, 
polis müfettişi, emniyet âmiri ve emniyet müdürleri unvanları ilâve edilmiş, 

Emniyet mensuplarının kendilerine hâs emeklilik statüleri icabı diğer hizmet mensuplarına 
oranla emekliye erken sevk edilişlerini dikkate alan komisyonumuz, 

(a) fıkrasında baHıis konusu edilen ilkokul mezunu olanların başlangıç derecelerini 14, ortaokul 
mezunu olanların başlangıç derecelerini 13 ncü olarak ve yükselebilecekleri dereceleri ise polisler 
için 8, komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri için 
7 nci derece olarak tesbit etmiştir. 
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(h) fıkrasında bahis konusu edilen lise ve dengi okul mezunu olan meslek mensuplarının baş

langıç dereceleri tasanda olduğu gibi bırakümış, yükselebilecekleri dereceler, polisler için 7, ko
miser muavinleri, komiserler, başkomiserler, emniyet müfettişleri, polis müfettişleri ve emniyet 
âmirleri için 6 ncı derece olarak tesbit edilmiştir. 

(c) fıkrasında bahis konusu edilen yüksek okul mezunu meslek mensuplarının başlangıç de
receleri tasarıda olduğu gibi bırakılmış, yükselebilecekleri dereceler, polisler için 7, komiser mu
avinleri ve komiserler için (5, başkomiser ve emniyet âmirleri için 5 ve emniyet müdürleri için 
i nci derece olarak tesbit edilmiş ve emniyet hizmetleri sınıfı ile ilgili fıkra bu değişikliklerle ka
bul edilmiştir. 

Yardımcı hizmetler sınıfının terfi bölümünde, (mahkemelerde) kelimesiyle başlıyan ve (.... hu
zuruna çıkarmak) şeklinde sonuçlanan kısmı ile (veya lâboratuvarlarda) ibaresiyle başlıyan ve 
(....temizliğini yapmak), şeklinde sonuçlanan kısım fıkra metninden çıkarılmış, -başlangıç dere
cesi aynen bırakılmış, yükselinebilecek derece ise 11 olarak değiştirilmiş ve «Yardımcı hizmetler 
sınıfı» ile ilgili fıkrada bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Genel hükümler kısmında ise ilk ve ortaokul mezunlarından da yüksek öğrenim sayılmayan 
meslekî öğrenim görmüş olanların mevcudolduğu kabul edilerek (a.) fıkrasında değişiklik yapıl
mış ve (a) fıkrası, 

(a) «İlkokul, otaokul, lise ve bunların dengi okulları bitirdikten sonra, memuriyete girmeden 
önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan meslekî 'öğrenim görenlere bu öğrenimlerini başarı ile 
tamamladıkları her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.» şeklinde düzenlenmiş. 

0b), (c) ve (d) fıkraları aynen kabul edilmiş, metne ilâve edilen bir (e) fıkrası ile, meslek e 
özel yarışma sınavına tabi tutularak intisabeden; [Bakanlık müfettiş yardımcıları, maiyet memur
ları, Dışişleri meslek mensupları, Maliye hesap uzman yardımcıları ve bankalar yeminli murakıp 
yardımcılarının yeterlik sınavını kazanmaları halinde tabi tutulacakları esaslar tesbit edilmiş. 

(II) numaralı bir fıkra ilâvesiyle de yasama meclislerinde görevli çeşitli hizmet sınıfları men
suplarının kadro, unvan, derece, intibak ve sair özlük haklarının kullanılması ile ilgili yetkilerin 
yasama meclisleri başkanlık divanlarına aidolduğu hususu hükme bağlanmış, ve tasarının 9 ncu 
maddesi yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

12 nci madde, 
Maddenin ikinci paragrafı metinden çıkarılmak, yönetmeliklerin kuruluş kanunlarına göre 

hazırlanmasının uygun olacağı gerekçesiyle de maddenin birinci paragrafındaki (Kuruluş ve 
yönetmelikleri) ibaresi (Kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalış
ma yönetmelikleri) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

14 ncü madde, maddenin ikinci paragrafının birinci satırında (Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel (Dairesinin) ibaresindeki (ile) takısı (ve) şeklinde, yine ikinci paragrafta (olumlu gö
rüşüne dayanılarak) ibaresi de (olumlu) kelimesi metinden çıkarılmak, (görüşüne) kelimesinin 
(ne) takısı 'kaldırılmak ve (dayanılarak) kelimesi (alınarak) şeklinde düzeltilmek suretiyle ibare 
(....ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak) şeklinde düzenlenerek bu değişikliklerle ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 24 ncü maddesi, maddenin birinci paragrafı sonuna ve parantez içerisinde (Devlet 
memuriyetine geçme tarihi adayluk süresinin sonu olan tarihtir.) ibaresi konulmak suretiyle de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 27 nci maddesi, maddedeki kademe ilerlemelerinin gelecek bütçe yılı başında uygu
lanır şeklindeki hükmü ile kademe ilerlemesinin yapıldığı tarih ile gelecek bütçe yılı başlama 
tarihi arasındaki süreyi ödeme dışı bıraktığından, kademe ilerlemesi yapanların mutazarrır olmala
rını önlemek nedeniyle, kademe ilerleme tarihlerinin ödemeye esas alınmasını ve gelecek bütçe 
yılı haçında ödenmesini öngörür şekilde yeniden düzenlenerek bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 28 nci maddesi, maddenin (c) paragrafından sonraki «Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerindeki kadrolara, derece yükselmelerindeki kadrolara, derece yükselmelerindeki süre 
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kaydı aranmaksızın tâyinindeki usule göre daha aşağı derecelerden meımır tâyini caizdir» şek
lindeki hükmünü, şarta bağlıyan ve (ancak kelimesiyle başhyan fıkra, fi liranın (memurun en az) 
şeklindeki ibare ile (10 yıl) ibaresi arasına, tasarıdaki ('Devlet memurluğunda) şeklindeki kap
samı çok geniş deyim yerine (13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun -.! ncü maddesine tabi ku
rumlarda çalışmış olması) ibaresi konulmak ve fıkra sonundaki -(niteliklere haiz olması şarttır) 
ibaresi de (nitelikleri kazanmış bulunması şarttır.) şeklinde düzenlenerek bu değişikliklerle ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 30 ncu maddesi, maddenin birinci paragrafında geçen (kuruluş ve görev yönetme
liği) ibaresi 12 nci maddede olduğu gibi ve aynı gerekçe tahtında, ('kuruluş kanunlarına, yoksa 
bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde) şeklinde değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 35 nci maddesi, dış ülkelere burslu gidenlerle, kurumlarınca gönderilenlerin tahsi
satları arasındaki farkın ödenme şeklinin bir yönetmelikle tesbiti uygun görülerek maddenin 
3 ncü paragrafındaki (aradaki fark kurumlarınca ödenir) ibaresi (aradaki fark Devlet Personel 
Dairesince hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir.) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 39 ncu maddesi, maddenin son paragrafında parantez içindeki (Öğretim yapıldığı 
süre için) ibaresi yerme (Yaz tatili hariç) ibaresi konulmak, yine aynı paragrafta vekâleten 
atama yapılabilecek tadadî kadrolara, (Diş tabibi), (Eczacı), (Mühendis) 1er ilâve edilmek, me
tindeki (Doktor) deyimi yerine (Tabip) deyimi konulmak, *( Veteriner) kelimesinden sonraki 
(ve) takısı kaldırılmak suretiyle yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları ile ilgili tasarının 43 ncü maddesi, 
maddenin yasama organı üyeleri ile ilgili ikinci paragrafı, vuzuha erdirilmek ve ileride melhuz 
tereddütleri izale etmek amacı ile esasa müessir olmıyan kısmi değişikliğe tabi tutulmuş, 

Yeniden memuriyete intisabedecek olan yasama organı üyelerinin yarışma sınavı dışı bırakıl
ması hususu da maddenin 5 nci paragrafında yapılan bir değişiklikle hükme bağlanmış, madde 
yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

İlmiklilerin yeniden hizmete alınjması hususunu hükme bağlayan taşanının 44 ncü maddesi, 
maddeye, <eme!kli iken yaısaıma organı üyeliğine seçilenlerden istekleri ile emekliliklerinden vaz
geçenlerin de tekrar Devlet memurluğuna 'girenlere tanınan ıhalklara ısıahlbolacaiklarma dair bir 
fıkra ilâvesi suretiyle değiştirilerek -kabul edilmiştir. 

Talsarmın (Yıllılk izni) düzenliyen 46 nci madden, (maddedeki gidiş - dönüş ile ilgili kısım 
.Maddeden 'tayyedilmek (suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Taisıarınm 50 nci maddesi, maddedeki (G) fıkrası, fıkraya «çaılışına santiarının güçlüğü» dola-
} isiyle de işgücü ve riısiki zammı -ödeneceği husufu mı derpiş 'eden .bir ibare ilâve edilmek sure
tiyle değiştirilerek kabul ^edilmiştir. 

Tasarının 57 nci maddesi, kurumların yurt duşı kuruluşlarıma dâhil Ikadrolarında görev alan 
Devlet memurlarının 155 nci maddeye göre maaşlarının tesbitin.de İMaliye (Bakanlığı görüşü ya
nında Devlet Personel Dairesi ile Dışişleri Bakanlığının da igörüşlerinin alınmasını temin eden 
t a i'Zıda değiştirerek kabul edilmişti r. 

Tasarının 62 nci maddesi, maddemin 1 nci paragrafımın ,3 ncü satırındaki ( karşılık sayı
labilir) ibaresi, Ikatiyet ifade edici tarzda ve (karşılık ısıayıbr.) şeklinde değişıtirilereık 'kabul edil-
ıınıştir. 

Tasarının 64 ncü maddesi, diğer bâzı maddelerde de yapıldığı gibi, 
Maddenin (B) fıkrasındaki «Doktor» deyimi «Tabip» şeklinde değiştirilerek, ayrıcıa «Tabip» 

deyiminden ısionra «diş tabibi, 'eczacı, mühendis» unvanları ilâve edilmek ve veteriner kelknesin-
.ien sonraki (ve) takısı kaldırılıp yerime .(virgül) konulmak, (virgülden) isonra (köy imamlığı) 
umresi arasında (ve kasaiba) ibaresi ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek 'kabul edilmiştir. 

Tasarının 65 nci maddesi, 64 ncü maddedeki değişikliğe imütetıaizır 'olaraık aynı değişiklikler 
yapı'lnriıalk. 'suretiyle kabul 'edilmiştir. 
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Tasarının 67 ne i maddesi, maddenin ikinci paragrafındaki (ücreti ödenebilir) şeklindeki 

cümle sonu ibaresi, katiyet ifade ede/r tarzda (ücreti (ödenir.) şeklinde, 
İkinci paragrafta (Hangi meslek mensuplarına..) ibaresinin (meslek) ve (mensuplarına) ke

limeleri arasına (ve görev) kelimesi konulmak .suretiyle 'de madde vuzuha erdirilmiş ve bu de
ğişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 08 nci ımaddesi, maddede kurmuş şdk.li tesbit edilen (Devlet Memurları Yar-
dıınlaşıma •Kurumu) mun biran önce hizmete girebilmesini iteminen, ibu (kanamam yayı/mı tarihin
den itibaı^en en geç (1) yıl içinde kurulması hususu 'hükme bağlanmış ve (madde bu değişiklikle 
kaimi 'edilmiştir. 

Tasarının 72 nci maddesi, maddenin 1 nci >'iragrafı sonundaki «ödenebilir.» kelimesi kati
yet ifade eder tarzda «ödenir.» şeklinde değiştirilmiş. 

1 ve 2 nci fıkralar arasına, bu zammın miktarı, hangi 'memurlara verileceği, 'meslek nitelikleri, 
çalışma şartları, teminlerinde ve hizmette tutulmalarmda güçlük bulunması ve benzer hususların 
nazara alınmasını temin eder mahiyette bir fıkra ilâve 'edilmiş, ve buna paralel olaraik 2 nci fıkra 
da. redalkte 'edilerek madde 'bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 75 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanamumun 59 inci madde kapsa
mına, ıCumhuriyct Senatosu, ve Millet Meclisi mamurlarının da ithalini 'teıminen maddeye, yeni bir 
(4 ncü ek (madde) ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 77 nci maddesi, maddede, Meclislere i(3) lay içerisinde arzı öngörülen (Genel 
Kadro Kanunu) için (tanınan bu sürenin, kanunun 'tatbikini geciktireceği mülâhazasiyle (1) aya in
dirilmesi uygun mütalâa edilmiş ve .madde bu def tşiklilkle «beraber redaksiyona tabi 'tutulmak su-
ı etiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 80 nci maddesi, maddeye, Millî } -ühbarat Teşkilâtında çalışan daimî hizmetlilerin 
bu kanuna göre girecekleri sınıflara yapılacak intibaklar sonucu 644 sayılı'Kanunla ialmakta okluk
ları yan 'ödemeler dolayısiyle doğacak farkın ö denmesinde uygula nacak hususları skapsıyan 
bir fıkra ilâve iödıilmok «suretiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının 84 ncü maddesi, maddeye bağlı (geçici VI nci madde)- nin ( serbesıt olarak) iba
resinden sonra gelen (veya resmî ) ibaresi, «şasen resmî müesseselerdeki hizmet bu 
kanımla değerlendirildiğinden ibu ibare fuzulî göı ilereikimetinden çıkarılmış. 

.Maddeye halen Parlâmentoda 'bulunan yüksek öğrenim yapmış sağlı/k ve teknik /hizmet sınıfla
rının mensubu üyelerin de bu maddedeki hükmünden faydalanmaıları sağlanmak amaöiyle bir (c) 
fıkrası 'eklenerek mjadde bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 87 neti ımaddesi, maddede sayılan yönetmelikler meyanma, ıbıı tasarının 35 nci madde
sinde bahis konuus edilen yönetmelik ithal edilmiş, 

Sayılan yönetmeliklerin hazırlanarak uygulanıl asına 'geçilmesi hususu da (6) aylık bir süre İle 
rmırlaııdırılmaık_ suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

• 'Tasarının >89 ncu maddesi, İbu madde ile kıırulı ı>&sı (hükme bağlanan (Devlet memurları intibak 
komisyonu) ııa Devlet Personel dairesinden katılacak Itemsilci sayısı, Maliye (Bakanlığı temsilci sa
yısı seviyesine çıkarılmak suretiyle değiştirilerek kabul edimiş'tir. 

Tasarının 01 nci maddesi, ımadjdeye foağlı ek geçici maddelerden, (Aylıklı ve barem içi ücretli
lerin derecelere intibakı) 'başlığı altındaki ek geçici 2 nci maldldenin (a) Merası (36 ncı maddede 
gösterilen sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine intı'bak ettirileceklerin, kadro ımvanları ibu de
receler için 34 ncü (maddenin 2 nlci fıkrası gereğince ihdas edilecek kadro unvanlarına uymadığı 
takdirde bu kadrolar şahıslarına muınlhaısır olmak üzere malhfuz tutulur. ŞaHısa münhasır mlan bu 
kadrolar, her 'hangi surette 'boşaldığı takdirde kaldırılır.) şeklinde, 

(lb) fıkrası (balen Ibulunldukları kadrolarda .1, 2 veya 3 'üst 'derece aylık veya ücret alanlar, 
kadrolarına tekabül eden derecelere intılbak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 2 veya 3 İM derece 
aylık ve ücretlere teikalbül eden (derecelerin ilk kaideme aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılan intılbakta halen bulundukları kadroda Ibir üst denece aylığı alanlardan istiyen-
ler, kadro derecelerinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 
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Bu gibiler, '36 ncı madde ile tesis eUilen sınıflardaki tahsil derecesine yöre varılacak en üst de
receyi aşmamak şartiyle ve 68 nci maddenin (1)) vo (c) fıkraları uyarınca, aldıkları aylıklara 
muadil kaidroları ihraz etmeleri 'halinlde kademe ve derece ilerlemelerine t'a'bi 'olurlar.) şeklinde 
değiştirilmiş, 

(e) fıkrası .aynen kalbul. edilımiş, 
(>d) fıkrası (istisna ve ihtisas mevkilerinde bulunanlarm., fiilen aldıkları kadro aylık veya üc 

ret 'derecelerine eşit (derecelere intibakları yapılır. .Bu jgi bilere 'diğer memuriyetlere nakillerindi1 

ve tahvili erinde müktesep 'hak tenkil etmek üzere, intibak ettikleri kkHecenin ilik kademe aylığı; 
kenidile.fi için (müktesep Ihak tenkil edinceye kadar verilmeye devam ollunur.) şeklimde değiştirilmiş, 

(e) fıkrası aynen kabul edilmiş, nıaiddeye (aylıklı 'barom içi kadrolarda 'görev 'yapmakta olan
ların klalha 'önce bu kanun kapsamıma giren kurumlarda (D) ve (E) cetveli kadro] arınlda ve yev
miyeli teknik personel 'Statüsünde geçirilmiş ve daha, önceki intıibaklarlda (dikkate alınmamış sıürc-
leııi, -ayrıca intibakta ek geçici o ncü ana'dklenin 2 nci fıkrası hükümleri çerçJevesıinide değerlendiri
lir.) şeklinde Ibir (f) fıkrası ilâve edilmiştir. 

Hizmetlilarm derece intı'bakı ile ilgili ek geçici 3 ncü maddeye 2 nci paragraf olarak (Ancak, 
1214 sayılı Kanun hükümi'eri uyarınca yapılmış olan intılıak işlemleri sırasında değeri endirihne-
raıiş bulunan sürelerden kaidece bu kanun kapmasına 'dâhil olan kurumlarda geçirillmıiş süreler esas 
alınır. Ve ikinci paragrafta (kaltnu hizmetlerinde) ibaresi vuzuha kavuşmak için (3656) sayılı Ka
nuna taJbi kurumlarida) şeklinde, son satımdaki (suretiyle yapılır) kelimeleri arasına (intihaldiarı) 
keıliimesi ilâve eklillmek suretiyle bir fıkra eklenmiştir. 

(Yevmiyeli teknik personelin /derecelere intibakı :) -başlığı altındaki ek 4 ncü madde, aynen ka
bul etdilmiiş, 

(Kademelerde ve kaideline içinde intıfbak :) başilığı altmUaki ek geçici 5 nci 'maddenin birinci 
fıkrası (ek 'geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü (maddeler gereğince sınıf ve derece intılbakı yapılanların, gir
dikleri sınıf ve 'derecelerdeki kadeımelctre intibakları, intibaklarına esas olan kadrolarlda geçirdik
leri süre «kadro üstÜnlde 1, 2 ve 3 ncü (derece alanlar hariç) esas alınmak ve 'bu sürenin her Ibilr yı
lı için bir kaideme verillmeik ısuretiylle yapıta*.) şeklinde 'değiştirilimiş, 

(1.1 özel idareleri ve (belediyeler memurları :) başlığı altındaki ek geçici 6 ncı madde, aynen ka
imi eldilmiıştir. 

(Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, Savcı yarklııııcıları, Danıştay 've Sayıştay meslek men
supları :) başlığı altındaki ek geçici 7 nci »makide, (Anayasa Malhkemesi Başkan, üye, üye yardım
cıları ve raportörleri, 'hâkimlik ve savcılık mesl eki erinde (bulunanlarla 'bu im eslekten sayılan görev
lerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek (mensupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardıimcılan 
hakkında kenldi özel kanunları yürürlüğe girinceye kaklar 7'88 sayılı Mdmurin, 1108 sayılı Maaş, 
2536 sayılı Hâkimller, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay ka
nunları ve '365'6 sayılı Kanun İle ek ve tadillerinin aylık 've ödeneklerle ilgili hükümleri hariç; di
ğer hükümlerinıin uyıgulaınlmasma devam 'olunur. Ve hu kanunda Devlet (memurlarına sağlanan, di
ğer haklardan faydalanır] ar.) şe'klinlde 'değiştirilmiş, 

Ek geçici 8 n'ci ımâdjde (Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve üye yardımcıları ve raportörleri 
ile Hâkimlik ve Savcılık ımeslekinldle bu meslekten salyılıan görevlerde 'bulunanların ve Danıştay ve 
Sayıştay meslek ımensuplliarı İle Sayıştay savcı ve yarldumcılarınm aylıkları, 'fiilen almakta 'bulun
dukları aylıklarının derecelerinin gösterge tablosunda. tekalbül ettiği 'derecelere intibak ettitnilmek 
suretiyle 'hesaplanır. 

Buruların, 'kaid emel erinin teslbiti, intibaklarına esas lolan aylıklarında geçirdikleri süre esas alın 
inak ve hu ıslürenin (her Ibir yılı için bir kademe verilinek suretiyle yapılır. Artan yıl 'kesirleri gir
dikleri kademede 'geçmiş sayılır. 

Birinci sınıf hâkilm ve savcılarla, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına, göre 
1 noi 'derece kadroda 'bulunanı]ar, gösterge tian'l osunun 1 nci »derecesinin son kaldeımesi ıolan 1 000 
göstergesine intibak elderler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 ı-aka-
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mınldan ısonra 'bulunacak ısayının belli katsayı ile çarpılması sonunda «İtle edilecek miktar esas alı
narak yapıdır. 

Hâkimlik ve Savcılık «meslekinde ve bu meslekten 'Sayılan 'görevlerde bulunanların, Anayasa 
Maihkeım'esi raportörlerinin, Danıştay ve 'Sayıştay meslek mensupları ile 'Sayıştay savcı yardıimc'ı-
1 arının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 7 mel derecelerin kademelerinde foullunanlara o kademenin gös
terge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin 'kademelerinde (bulunanlara o kade
menin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 8, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara -o 
kademtenin gtöst'enge rakamıma ilâve ödıilecek 200 rakamından sonra (bulunacak: ısayının fbeMi katsa
yı ille çarpılmiası slomunda elde edilecek miktar esas tutularak yapılır.) 

Bu kanunun kapsamı dışında (bırakılan ve fakat kendi özel kanunları çıkarılıncaya Ikadar bu 
tasarıya ilâve Edilen ek 'geçici '9 ve 10 ncu 'maddelerle tasarının ımalî ytönlden getireceği yenilfllkier-
den faydalanmaları öngörülen üniversite 'öğretim üye ve yardımcılarının değişiklik iarz eden du-
ı-umlan, 'dikkate 'alınarak tasarı kapsamı dışında bırakılmaları zarureti muvacehesinde bahis ko
nuşu ek geçici 9 ve 10 ncu maddelör ımetinlden çıkarılmıştır. 

(3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadillerine taJbi kuruımlar :) 'başlıklı, tasarı
nın ek geçici 11 nci -maddesi (3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve 
tadillerine taibi olan kuruimllıarın «Kt ve Balık Kurumu ve Petrol OfM dâhil» pensioneli hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe ^girinceye kadar söz konusu kaımnlann ilgili hükümleri ile özel 
kanunlarındaki hükümlerinin uyguilanımasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesaibınlda aşağıdaki esaslar uygulanır : 
A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerek

tirdiği görevler için 057 sayılı Kanunun '56 ııcı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci 
maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını tesbit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge tab
losu esas alınır. 

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli ku
ruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde bulundu
rulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilir.) şeklinde değiştirilerek, ek ge
çici 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ilgili olarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
devamlı kadrolarında çalışanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer 
kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük

sek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu maddenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 3 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 ııcı maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek «iş güçlüğü ve riski 

zammı» ile, «mahrumiyet zammı» ve «fazla çalışına ücretleri» nin Kurum Yönetim Kurulu bir yö
netmelikle tesbit eder. 

d) Kurumun 1, 2, 3 ve 4 nciı derecelerden ihtiyacı olan kadroları Kurum Yönetim Kurulu 
bir yönetmelikle tesbit eder. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hazimetlerinin yürütülmesinde 
(her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.) şeklinde 
ve ek geçici 10 ncu madde olarak yeni bir madde ilâve edilmiştir. 
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Tasar ının ek geçici 12 nei maddesi ek geçici 11 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
(Tiyatro, opera., bale sana tkar la r ı ve orkestra, teknik, personeli :) başlığı a l t ındaki tasarının ek 

geçici 13 neü maddesi yeniden düzenlenerek ek ge<;iei 12 nei madde olarak kabul edilmiştir. 
(Belediye opera ve t iya t ro lar ı :) matlaplı , tasar ın ın ek geçici 14 neü maddesi, madde nıatlabı 

(Belediye opera ve t iya t ro lar ı , şehir ve belediye konserva tuvar ve orkestrası :) şeklinde değiştiri
lerek, madde metni de bu değişikliğe paralel olarak redakte edilerek ek geçici 13 neü madde ola
r a k knlnıl edilmiştir. 

((cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeler i :) başlıklı, tasar ının ek geedei 15 nei maddesi 
yeniden düzenlenerek ek geçici 14 neü madde olarak kabul edilmiştir. 

(Tiyatro, opera, bale sana tkâr la r ı ile orkestra teknik personelinin derece int ibakı :) başlıklı, 
t asar ın ın ek geçici Ki nei maddesi (Kik geçici kî, 13 ve 14 neü maddelerde yazılı personelin inti
bakında, bu maddeler kapsamına «»•iren görevlerde geçirdikleri sürelerin her yılı I kademe ilerle
mesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri l i r . 

Ancak, bunlardan 1, 2, 3 ve 4 neü derecelere intibak ett ir i leceklerin, bu dereceler iein Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayan ı l a rak Bakan la r Kurulunca 1esb.it. 
edilen unvanla r için ihdas edilecek kadrolara a tanmış olmak şar t t ı r . 

Bunlar dışında kalın da 1, 2, 3 ve 4 neü deı ecelere1 int ibakı gerekenler gösterge tablosunun 
5 nei derecesine intibak ett ir i l ir ler .) şeklinde değişt ir i lerek ek geçici 15 nei madde olarak kabul 
edilmiştir. 

(T. (•. Merkez Bankası mensupları :) başlığı a l t ındaki ek geçici 17 nei madde, banka mensup
ları bu kanun kapsamı dışında bırakı ldıklar ından tasar ıdan çıkarılmış, yerine (Devlet sanatç ı lar ı : ) 
matlaplı (ek secici 12 ve 14 neü maddelerle düzenlenen kurulularda görevli olup, üstün yetenek
lere sahip ve uluslararası ün yapmış sanatçı lar için ilgili kurumun teklifi, Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesinin «görüşüne dayan ı la rak Bakanlar Kuru lu karar ı ile I 000 + 200 Kik 
kadrolar ihdas edilebilir ve bu kadro lara memuriyet te kıdem ve süre şar t la r ı aranmaksızın atama 
yapılabil ir . ) şeklinde ve ek geçici I (i ncı madde olarak yeni ek geçici bir madde ilâve1 edilmiştir. 

(Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler :) başlıklı, tasarının ek «eçici 18 nei 
maddesi ek geçici 17 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bu kanuna tabi ku rumla rda işçi s ta tüsünde çalışmakta • olan memurlar ın du rumu :) başlığı 
a l t ındaki ek secici .19 ncu madde, (Bu kanuna tabi ku rumla rda işçi statüsünde1 çalışmakta olup 
ela fiilen yapt ık lar ı iş dolayısiyle Devlet memuru tanımına girenlerin Devlet memurluklar ına geı<;-
nıek istemeleri kurumlar ın ın muvaTakati ve boş kadronun mevcudiyet i hal inde halen gördükleri 
hizmetin. mtalhiyetiııle' göre 3'0 ueı (maddede, yazılı sinıriaım intıbalkları yapıdır. Bu takdirde,işfçi sta
tüsünde ıgeçirdiikleıi süneler her yılı bir kıadeimc ilenLennesi ve1 her üç yılı Kir derece yüikselınıeısine1 

esas 'alınacalk şekilde değeri'c'ndriırilir.) şekl inde ve dk geçici 18 ııoi ımadde oıla,rak 'kail rai cdilmişltir. 
(057 s a j ı k K a n u n kapsamı dışmdıa kaılan kuıuınıilıar nıensupliarına 'uygula nacalk ka t s ay ı : ) 

baslığı altınldakıi tasiarımn. dk geçici 20 nei maddesi , 'madde liretinin de1 bulunanı miadde nunıaralıarı 
değiş t i r i lerek ek geçici 19 nen madde olıanalk kuKul edilmiştir. 

(Kanunun ilk ıuygulalm>a yı l ında ka t say ı : ) baslığı a l t ındaki e'k .geçici 21 nei madde, elk geçici 
20 nei .madde loılaınalk .aynen 'kabul edilmiştir . 

(Meınıur yardımlar ımı (kurumu kesenekler i : ) başlıktı, tasar ının ek geçici 22 nei maddesi ek 
geçici. 21 ne i ımfaddıe loilaraik aynen kaıbul edilmiştir . 

Tasar l ım ek geçici 23 neü ınaddesi, madde me tn inde gecen ek geçici ımtadde nu mamdan değişt i
ri lerek, ek geçici 22 nei m'adde olaralk (kaıbul edrlımiştir. 

Tasar ın ın e'k gemici 24 ıncii maddesi, ınnadde »metininde geçen ek ıgeeici mıadde numaraılaırı değişti
ri lerek, elk geçici 23 neü madde elaıralk kaibnl edilmiştir . 

Tasarının! elk geçici 25 nei maddesi , e'k geçici 24 neü madde; o l a rak ayn'en kabul edilmiştir. 
Tasarının ek geçici 20 ncı ma eldeci, madde m otninde geçen ek igeçici mıaldde numıaraları değiş-

tiııûlerek, ek geçici 25 nei madde olarak kabul ed ilmiştir. 
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Yasıaıuna organı üyeleriyle dışardan atlanmış Bakanların cmielklilikleııini devam ettirmeleri ile 
ilgili (Yasama organı üyeleriyle dışardan atanmış Biakanılardan 'emekliliğini deviam ettirenlerin, 
kazıamlmış haklarımı teşkil eden emekli keseneklerine esas olan dereceileriııe, gösterge tablosunda 
tekabül «eden dereceler üzıeıdndein intibakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.) şeklinde bir mad
de, ek geçici 26 mcı madde olarak metni ilâve od ilerek kabul edilmiştir. 

Halen teşkilât (kamumu ve kadroları buslummıyan bakanlıklar ile ilgili (Halen teşkilât kanunu ve 
kadroları bulunmıyan bakanlıklar için 'Genel Kadro Kanunu ile ahıiiacalk kadrolara, 'bu bakanlık
larda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili kumlıışl'arda 'buluınan personelden, hakanılıkçja lüzıulm ıgörü-
1 enlerin1 fiilen ifa -ettikleri görevlere tâyin ve intibakları bu kanun bükümlerime göre yapılır.) 
şeklinde bir madde, ek geçici 27 nci mıadde olarak metne ilâve edilerek kabul edilmiştir. 

Ek geçici diki ve üçüncü ımıalddeler uyarımca öğrenim derecelerine göre girebilecekleri derece
nin daha aşağısında bir dereceye intibak ettirilenlerle ilgili (ek 'geçici 2 ve 3 n!cü maddeler (uya
rınca öğrenim dereceli erinle göne girebilecekleri derecenin daha aşağısında bdr dereceye intibak 
ettirilenler sınıflarımın giriş derecesine yükseltilirler. Bunlarım eski derecelerinde geçirdikleri 
sürenin her yılı (bir kadeıme ilerlemesine esas olacak şekilde yeni derecelerinde dikkate alınır.) 
şeklinde bir madde ek geçici 28 noi ımadde olarak ilâve edilerek kabul edillmiişitir. 

Tasarının 92 nci ım.addesi, ımaddeye; 
Atam Enerjisi Komisyonumda hizmetlerin 234 sayılı Kanum hükümleri uyıamnoa sözleşme ile 

devam olunacağı hususunu hükme bağlıyacak tarzda bir (c) fıkrası, 
1211 sayılı Türküye Cumhuriyet Mcıtklez Bankası Kanunu hülküimleıini mialhfuz tutmak amacı ile 

bir (d) fıkrası, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının Anayasamızın 129 ucu maddesinde öngörüldüğü şekilde kendisi

me mevdu görevleri taım olarak ifa edebilmesini teminem ide bir (e) fıkrası 
ilâve edilerek kabini edil'miştir. 
Devlet bütiçesimldem finanse1 edilen bütün kurumlarda ,ürganizasyon ve metot araşitimmaları, kad

ro analizleri ve diğer bütün gerekli incelemeleri yapacak, kadro talepleri ile 'ödemek taleplerinin 
uzun vadeli plân ve proigııaımlara dayanım!asmı konltrol ve inceıliyecelk olan uzıman kadrolarının 
Maliye Bakanlığı vie Devlet Personeli Dairesine verilebilmesini sağlıyacak hükümleri havi yeni 
bir mıadde 93 ncü madde olarak ımıetne ilâve edilerek kabul edilmiştir. 

Tasarınsın 93 mcü maddesi, 94 ncü mıadde •alarak 'değişiklikle kabul edilmiştir. 
Tasarının 94 ncü maddesi, 95 nci /mıadde olaraik aynen kaibuil edilmiştir. 
Tasarının 95 nci maddesi, bu kanunun Yasıama Meclisleri ile ilgili (hükülmılerinm Yasamla Mec

lisleri Başkanları tarafından yürütüleceğini hükme bağlıyacak şekilde değiştirilerek 96 mcı madde 
-olarak kabul (edilmiştir. 

Tasarının, 2, 5, 8,10,11,13,15,16,17; 18,19 ; 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 3;2, 33, 34, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 45, 47, 48, 4ö, 51, 52, 53, 54, 55, 5ı6, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 
81, 82, 83, 85, 86, 88 ve 90 nci maddeleri ,aynen kabull edilmişltir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Sakarya Rize Ankara Erzurum 

N. Bay ar E. Y. Ahcul M. K. Yılmaz li. Danışman 

Adana Afyon K. 
Söz hakkım mahfuzdur. TT. Dinçe r 
.¥. K. Ki'ıçüktepepınar 

Aydın Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. 

M. K. Yılmaz H. t. Cop 

Ankara Ankara. 
T. Tolter A. Yalçın 

Bolu Burdur 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir N. Yavuzkan 
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(joruın Udime 
Söz hakkını mahfuzdur. U. J-I arman c-ı oğlu 

A. fopçubası 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzduı\ 

İT. Özkan 

İzmir 

içel 
(\ Okyayuz 

İzmir 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İstanbul 
O. C. Fer soy 

Kars 

Kskişehiir 
.1/. / . Ânrjı 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzduı'. 

L. Yurdoğlu 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. Söz haldom mahfuzdur. 

M. Akan 

Manisa; 
Söz hakkım mahfuzdur. 

ir. okçu 

(\ Karagözoğlu 

M araş 
.t. I mam oğlu 

K. Okyay Bâzı maddelere muhalifim 
//. Tosyalı 

Muğla, Ordu 
Söz hakkım mahfuaduı*. K. Şensoy 

M. Akarca 

Sivas 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Timin 

Tokat 
/. //. Kalvı 

Zonguldak 
tf. T. Müftüoğlu 

Trabzon Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Uzun er O. Dengiz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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UÇ KÜM UT ÎN TUK I «IH 

657 sayılı Devli;/, Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Kapsam . 
Madde 1. — Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerde 

çalışan genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı Döner Sermayeli kur oluşlardan, kefalet sandık
larından, veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygulanır. 

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar ve savcı yardımcıları, danışıtay ve sayıştay meslek men
supları, üniversite öğTeltim üyeleri ve yardımcıları, subay ve astsubaylar bu kanun hükümlerine 
tabi değildirler. 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3 ncü maddesinin (A) fılkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiişltir : 

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görev-
leım gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 noü maddesinin (A) ve (B) fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet Memuru : 
A) «Devlet Memuru» deyimi, Devlet kamu hicmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev

lere devamlı vazife görmek üzere atanan genel ve fcaitma bütçelerle bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, Beden Terbiyesi Bölge müdürlükleri bütçelerin
den aylık: alan kişileri, 

Sözleşmeli personel : 
B) «Sözleşmeli Personeli» deyimi, özel bir m sı! ek bilgisine ve ihtisasıma ihtiyaç gösteren ge-

cıcA işlerde ve zaruri hallere münhasır olmak üzere, kanunlarla verilen yötkiye ve Maliye Bakan
lığı ille Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşlmine dayanılarak Balkanlar Kurulunca sözleş
meli olarak çalıştırılmalarına karar verilen kimseleri. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bi'lnıınıa yasağı : 
Madde 28, — Devlet Memurları Türk Ticaret EanToıma göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılma

larını gerektirecek bir faaliyeitte bulunamazlar. Ticari mümessili veya ticari vekil, veya kollek-
tif şirketlerde ortak veya komandit şirkette koınundite ortak olamazlar. Devlet Memurlarının 
•irpeısi oldukları yapı ve tüketim koıoperatiflerinio yönetim ve deniştim görevleri bu yasaklamanın 
dışıtnıdaJdır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Kapsam : 
Madde 1. — 'Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalı

şan genel ve katma 'bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, 
veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, iBaşkan, üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlarla Tbu mesleklerden sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, İktisadi 
ve Ticari tümler akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, subay, astsubay, uzman çavuş ve 
uzman jandarmalar <bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 4. — Bu kanunda geçen : 

Devlet memuru : 
A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevle

re devamlı vazife görmek üzere atanan genel ve katma ^bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan, kefalet sandıklanndan, Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri bütçelerinden aylık 
alan kişileri, 

Sözleşmeli personel : 
B) «Sözleşmeli personel» deyimi, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici 

işlerde ve zaruri hallerde münhasır olmak üzere, kanunlarla verilen yetkiye ve Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesinin görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca sözleşmeli olarak ça
lıştırılmalarına karar verilen kimseleri, 

İşçiler : 
O) îş kanunları ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına göre işçi 

sayılan ve bu kanun hükümlerine taibi olmıyan kişileri, 
îfade eder. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 
Madde 28. — Devlet memurları Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmala

rını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Ticari mümessil veya ticari vekil, veya kolektif şir
ketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerin
de görev alamazlar. Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı ve tüketim kooperatiflerinde yöne
tim ve denetim görevleri ile 6 . 7 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 5 ve 6 nci maddesi, 21.10.1968 
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Yukarıdaki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev
let Memurları tarafından yapılamıyacağı kuruminım kuruluş ve görev yönetmeliklerinde göste
rilir. 

Eşleri, reşit olmıyan veya mahcur olan çocukları yukar ki fıkralarda gösterilen faaliyetlerde 
bulunan Devlet Memurları bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yüküm
lüdürler. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Sınıf : 
Madde 32. — Sınıf, bu kanuna tabi kurumlarda müşterek genel meslek niteliklerini gerekti

ren Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetler için tesblt edilen kadrolara aıtanan Devlet Memur
larının toplamından meydana gelir. 

Memurların meslek niteliklerine göre gruptadırılmaları Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanacak meslek gruplandırma yönetmeliği ile yapılır. 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadroların testbiti : 
Madde 33. — Kadrosuz Devlet Memuru çalıştnılamaz. 
Genel ve Katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet san

d ı k t a ve Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde Devlet Memuru deyimine giren kişilere gör
dürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tesbit olunan kadrolar her yıl Bütçe Kanunla
rında gösterilir. (Millî güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hariç) 

Kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumlulukları, görevlerin özellikleri ve bu görevleri ya
pacak kimselerde aranması gereken nitelikler kurumların kuruluş ve görev yönetmeliklerinde gös
terilir. 

Kuruluş ve görev yöneltmelikleri Maliye Bakanlığı, ve Devlet Personel Dairesinin olumlu görüş
lerine dayanılarak ilgili kurumlarca hazırlanır. 

MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadroların hazırlanması : 
Madde 34. — Devlet Memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, 

Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurumca birlikle hazırlanır. 

MADDE 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadro cetvelleri : 
Madde 35. — 33 ve 34 ncü maddeler uyarınca (hazırlanan kadro cetvellerinde : 
Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir. 
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tarihli ve 1066 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu yasaklamanın dışındadır. 
Yukarıdaki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev

let memurları tarafından yapılamıyacağı kurumların kuruluş kanunlarına, yoksa bu kanuna göre 
hazırlanacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde gösterilir. 

Eşleri, reşidolmıyan ve mahcur olan çocukları yukardaki fıkralarda gösterilen faaliyetlerde bu
lunan Devlet memurları bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlü
dürler. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadroların tesbiti : 
Madde 33. — Kadrosuz Devlet memuru çalıştırılamaz. 
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet sandık

ları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde Devlet memuru deyimine giren kişilere gördürü
len hizmetlerin gerektirdiği görevler için tesbit olunan kadrolar her yıl bütçe kanunlarında gös
terilir. (Millî Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hariç.) 

Kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumluluklar, görevlerin özellikleri ve bu görevleri yapa
cak kimselerde aranması gereken nitelikler bu kanun ve kuruluş kanunları ile belirtilen ilke ve 
esaslara uygun olarak düzenlenecek görev ve çalışma yönetmeliklerinde gösterilir. 

Görev ve çalışma yönetmelikleri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerine 
dayanılarak ilgili kurumlarca hazırlanır. 

MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadroların hazırlanması : 
Madde 34. —Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, 

Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır. 
1, 2, 3 ve 4 ncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Per

sonel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu karan alınması şarttır. (Millî Güvenliğe 
ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.) 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 
Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan Devlet Memurlarının sınıfları aşağıda 

gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yör.etim, icra, büro ve benzeri nızmetHeri güren ve 

bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara girmiyen .Oevlet Memurları genel idare sınıfını teşkil eder. 
Bu sınıf da; 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 13 ncı derecenin ilik kademesinden işe başlarlar 

ve 11 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
ıb) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 

ve 9 ncu derecenin son ka'demieısine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ndi derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve G ncı 

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

»on kademesine kadar yükselebilirler. 
Ancak bu sınıfta gösterge tablosunun 1, 2, 3 ncü ve 4 ncü derecelerine yükselebilmek için Ge

nel Sekreterlik, Müsteşarlık, Valilik, Elçilik, Daimî Temsilcilik, Bakanlık Müşavirliği, Müsteşar 
Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, Genel Müdürlük seviyecin-
deki daire ve kurul başkanlıkları, Tetkik Kurulu Başkan ve üyeliği, Devlet Personel Dairesi Eaş-
kan ve heyet üyeliği, Genel Müdür Başyardımcılığı, Daimî Temsilcilik Yardımcılığı, Genel Mü
dürlük seviyesindeki daire ve kurul başkanlık başyardımcılığı, Bakanlık başmüfettişlikleri, Mali
ye Başhesap Uzmanlığı, Bankalar Yeminli Başnmrakıplığı, Bakanlık Hukuk Müşavirliği, Sayıştay 
Başsavcılığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük seviyesindeki daire ve kurul başkan yar
dımcılığı, bakanlıklar 1 nci sınıf müfettişlikleri, 1 nci sınıf maliye hesap uzmanlığı, 1 nci sınıf ban
kalar yeminli murakıplığı ve bu seviyedeki vali muavinliği ve kaymakamlık unvanlarına tahsis 
edilmiş kadrolara tâyin edilmiş olmak şarttır. 

Yukarıdaki fıkrada sayılmamakla beraber Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin gö
rüşüne dayanılarak benzer seviyede görev oklağ ı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen görev
ler için 1, 2, 3 ncü ve 4 ncü derecede kadrolar ihdas edilebilir. 

/ / - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i 

hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Jeolog, Kimyager, Fen Me
muru, Tekniker, Teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en as orta derecede meslekî 
tahsil görmüş bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta; 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 14 ncü derecenin son kademesine kadar yüksele

bilirler. 
b) Lise dengi teknik öğretim müesseselerinden mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar ve 6 ncı derecenin son kademe.'dno kadir yükselebilirler. 
c) Yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik üğrcnJm yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
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MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

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

gösterilmiştir. 
I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve 

bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfını teşkil eder. 
Bu sınıfta : 
a) ilkokul ve dengi okullar mezunları 16 ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

11 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olanlar 15 noi derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 

ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 ncı 

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

cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 

mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, mühen lis, yüksek mimar, mimar, jeolog, 
kimyager, teknik öğretmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hiz
metlerde çalışanlar, 3437 ve 1152 sayılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, 
tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahibolup en az orta derecede meslekî tahsil gör
müş bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 

ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) lise dengi teknik öğrenim 12 nci derece ün ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci dere

cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar ile, 3437 ve 1152 sayılı ka

nunlara göre tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 5 noi derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

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

Yukarıdaki (d) ve (e) fıkralarına girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde 
veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyet
ten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yenidenDevlet memuriyetine girmek istiyenlerin teknik 
hizmetlerde geçirdikleri sürenin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kade
me ilerlemesi ve her 3 yilı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresi 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 
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Yukarıki (c) ve (d) fıkralarına girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde 
veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyen-
lerin telaıik hizmetlerde geçirdikleri sürenin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her 
yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hikmet yılı süresi 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak T. O. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunmuş olanların 
kazanılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

/ / / - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan ta

bip, veteriner, eczacı gibi Devlet memurları ile bu hizmet sahasında çalışan hemşire, ebe, sağlık 
memuru ve emsali yardımcı sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfta; 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nei derece

nin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul dengi sağlık okullarından mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe 

başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 ncı 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden 

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

ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde veya yurt 

dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel sağlık müesseselerinde ifa edenlerle me
muriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenlerin 
sağlık hizmetlerinde geçirdikleri sürenin 3/4 ü (sosyalizasyon bölgelerinden en az 3 yıl çalışanların ve
ya çalışacak olanların tamamı) memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yılı süresi 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atan
mada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak T. O. Emekl Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunmuş olanla
rın kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durttmUarma göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

IV - Öğretim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf, bu kanunun kapsamına giren kurumlarda öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğret

menleri kapsar. 
Bu sınıfta; 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk kade

mesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Özel Kanunlarına göre gerek orta dereceli ve gerekse yüksek dereceli öğretim müesseselerin

de öğretim görevi yapmak niteliği taşıyanlar 10 ncu derecenin Ok kademesinden işe başlarlar ve 
3 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
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Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunmuş olan
ların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kadem aylığını geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, 
diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi Devlet memurları ile bu hizmet sahasmda çalışan yüksek 
öğrenim görmüş, ebe, hemşire, sağhk memuru, sosyal hizmet mütehassısı, psikologlar, diyetçiler, 
sağhk mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy ebesi, hemşire yardımcısı (Fi
zik tedavi, lâboratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen) teknisiyenleri ve yardımcıları, (Çevre sağlı
ğı ve toplum sağlığı teknisyeni) sağhk memuru, sağlık savaş memuru ve benzerleri sağhk porso-
nelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derece

nin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi sağhk okullarından mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin

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

lar ve 1 nci derecenin sonk ademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hizmetine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ay
rıldıktan sonra bu işlerde çalışılarak yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenlerin sağlık 
hizmetlerinde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve 
geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kade
me ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselme sine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süre sinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. 0. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunmuş olan
ların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intıfbak neticesinde ilgililerin gire çekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez,. 

IV - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen 

öğretmenleri kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) Özel kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk kade

mesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) özel kanunlarına göre gerek orta derece li ve gerekse yüksek dereceli öğretim müessese

lerinde öğretim görevi yapmak niteliği taşıyanl ar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlar
lar ve 1 nci derecenin ©on kademesine kadar yükselebilirler. 
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c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğretim müesseselerinde öğretim görevi yapanlardan 
asfetanlar 6 ncı derecenin, doçentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

V - Din Hizmetleri Sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî 

görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta; 
a) ilkokul mezunu olan köy imam - hatipleri, müezzinler ve kayyımlar 16 ncı derecenin ilk 

kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) imam - hatip okulunun birinci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin ilk 

kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) imam - hatlip okulunun ikinci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin ilk 

kafdemesinden işle başlarlar ve 6 ncı derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk kade 

mosinJden işe'başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yüksieiebilirler. 
Ancak, bu sınıfta, gösterge tablosunun 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derecelerine yükselebilmek 

için Diyanet işleri Başkanlığı, Yüksek Din işleri Kurulu Üyeliği unvanlarına tahsis edilmiş kad
rolara tâyin edilmiş olmak şarttır. 

VI - Emniyet Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser ve emniyet âmiri unvanlarını 

haiz Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta; 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci, ortaokul mezunu olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar ve bunlardan polisler 9 ncu komiser muavini ve komiserler 8 nci emniyet âmirleri 
7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

!b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kaJdemesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 9 ncu komiser muavini ve komliserler 8 nci emniyet âmirleri 6 ncı derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlar ve bunlardan 
polisler 9 ncu komiser muavini ve komiserler 8 nci emniyet âmirleri 5 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

VII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, mü

racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıt
ma işlerinde çalışmak veya mahkemelerde duruşma yapılacak yeri hazırlamak, duruşmalarda 
tarafları mahkeme huzuruna çıkarmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak 
veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı 
ile ilgili hizmetleri yapmak veya lâboratuvarlarda malzeme ve aletlerin hazırlık temizliğini 
yapmak, kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki 
görevlerle her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum 
gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler; 16 ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 13 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

VIfi - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı 

ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



— 155 — 

(Bilire Plân Komisyonunun dcğiştirişi) 

c) üniversiteler dışında kalan yüksek öğretim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 10 
ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 'bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, doçentler 
5 nci derecenin ve profesörler 1 nci derecenin s on kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı 

ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu isınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe 'başlarlar ve 1 nci derecenin 

son kademesine kadar yükselebilirler. 

VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve 

dinî görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 16 nci derecenin ilk kademesinden, imam - hatip

ler, müezzinler, Kuran kursu öğretmenleri, vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve Kuran 
kursu öğretmenleri 10 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 8 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

ıb) İmam - hatip okulunun 1 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci dereceni11 

4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu derece nin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini (bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin 

ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk 

kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfet

tişi, polis müfettişi emniyet âmiri ve emniyet mü iürü unvanlarını haiz üevlet memurlarını kap
sar. 

Bu sınıfda ; 
a) ilkokul mezunu olanlar 14 ncü ortaokul m czunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci komise.' muavinleri, komiserler, başkomi.'jerler, emniyet 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci derecelin mu kademesine kadar yükselebilirler 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son kademesine, komiser muavinleri, komiserler, başkomiser
ler, emniyet müfettişleri polis müfettişleri ve em: iye i âmirleri 6 nci derecenin son kademenine ka
dar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncü dere: anin ilk kademesinden ine ba^-r lar ve bunlardan 
polisler 7 nci, komiser muavinleri ve komiserler 3 nci, başkomiserler ve emniyet âmirleri 5 nci, 
emniyet müdürleri 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VIII - Yen!imci hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarca Jr ^ L"..iü yazı ve dosya dağitmak ve tepiar:ir-.k, müra

caat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma iş
lerinde çalışmak veya basit iklim rant la r ım yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya te
davi kuramlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yap
mak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hiz netleri gibi arşahismetlere yardımcı mahiyetteki 
görevlerle hsr kururum özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasma lüzum 
gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanları kapsar. 
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Bu sınıfa girecekler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Ancak bu sınıfta gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine yükselebilmek için muha
kemat genel müdürlüğü, bakanlık hukuk müşavirliği ve muhakemat müdürlüğü unvanlarına 
tahsis edilmiş kadrolara tâyin edilmiş olmak şarttır. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden; 
a) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra yüksek öğrenim sayılmıyan meslekî öğrenim 

görenlere bu öğrenimlerinin başarı ile tamamlanan her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
ıb) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yük

sek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin basan ile tamamladıklan her öğrenim yılı için 
bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallannda doktora ya
panlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimini tamamlıyanlara 
1, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallannda doktora yapanlara 2 kademe ilerle
mesi uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğ
renim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 4 yılı aşan başanlı her öğrenim yılı için 
bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıf lannda 5 yıldan 
fazla yüksek öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun olanlann 5 yılı aşan başarılı her öğ
renim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 40 nci maddesi aşağıdaki şekilde de. 
ğiştirilmiştir : 

Memuriyete girişte yaş : 
Madde 40. — Genel olarak 18 yaşını tamamlı yanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni 

Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına 
atanabilerler. 

MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi : 
Madde 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler Devlet memuru olabilirler. 
Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. 
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Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Yukarıda sayılan sınıflara gireceklerden : 

I. 
a) İlkokul,, ortaokul, lise ve bunların dengi okulları bitirdikten sonra, memuriyete girme

den önce bir üst seviyede öğrenim sa.yılmıyan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini başarı 
ile tamamladıkları her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra devlet memurluğuna girmeden önce yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin başarı ile tamamladıkları her öğrenim yılı için bir ka
deme ilerlemesi, tıpkı uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara 
bir derece yükselmesi uygulanır. 

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

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğ
renim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı için bir 
kademe ilerlemesi uygulanır. Telmik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıldan fazla 
yüksek öğrenim gerektiren yüksek okulardan mesun olanların 5 yılı aşan başarılı her öğrenim 
yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tutulnı.ık suretiyle alman; Bakanlık Müfettiş Yardım 
çaları, Maiyet memurları, Dışişleri meslek memurları, Maliye hesap uzman yardımcıları ve banka
lar yeminli murakıp yardımcılarının özel yeterlik smavı yönetmelik' irine göre yapılacak yeterlik 
SMiavında başarı göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıplığa, Dışişleri 
meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşulan bir dereceye atan
maları esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygu
lanır. 

II. 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Yasama Meclislerinde aslî 

ve sürekli görevde bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük haklarının 
kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarına 
aittir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay asrı kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kimımunun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi : 
Madde 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler Devlet Memuru olabilirler. Ortaokul mezunla

rından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli 
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Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, 
kuruluş ve görev yönetmelikleri ile daha yükseli öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul 
veya öğrenim dallarını bitirmiş olmak şartı konulabilir. 

Yurt dışında veya yurt içinde özel öğretim müesseselerinde öğrenim görenlerin bu öğrenimle
rinin resmî öğretim müesseselerine denkliği Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
Devlet Personel Dairesince kararlaştırılır. 

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

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrası kal
dırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademimin aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu 
bu kanuna ekli 1 No.lu cetvelde gösterilmiştir. 

Şu kadar ki : 
a) 36 nci maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil Mzı görev

ler için, ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz önünde 
bulundurulmak suretiyle 1 000+50, 1 000 + 100, 1 000 + 150, 1 000 i 200 lük göstergeler tesbit 
edilelbilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resinin olumlu görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunla-
riyle gösterilir. 

Bu şekilde tesbit, edilen göstergeler üzerinden aylık alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza 
ederler. 

1 000 + 50, 1 000 I 100, 1 000 + 150, 1 000 + 200 lük göstergelerden yapılan ödemeler memurlar 
için terfi bakımından müktesep hak sayılmaz. 

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

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

MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

(B) Özel şartlar : 

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 nci ve 4:1 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum
larının birinden diploma almış olmak. 

2. Kuruluş ve görev kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartları haiz bulunmak. 

MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 49 nou maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yarışma sınavlarına katılma : 

Madde 49. — Devlet memurluğuna girmek istiyenlerden genel ve özel şartları haiz bulunmı-
yanlar yarışma sınavına giremezler. 

Genel ve özel şartlara hai?; olanların gitmek ntöt îMeri sınıfın yarışıma sınavına katılmaları ve 
sınav?, ba^amij.';. olmaları şarttır. 

Yanıma sınavına taibi tutulmadan girebilecek sınıf ve görevler tüzükle belirtilir. 
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görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları
na yoksa bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönetmelikleri ile daha yüksek öğrenim 
dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını bitirmiş olmak şartı konulabilir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 noü maddesinin 2 nci fıkrası kal
dırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş t T : 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu 
bu kanuna ekli 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

Şu kadar ki : 
a) 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhili bâzı görev

ler için, ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz önünde bu
lundurulmak suretiyle il |000 i+ (50, X İ000 •+ 1100, i 000 '+ 150 |ve 1 iOOO !+ Ö00 flük göstergeler tes
bit edilebilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tasbit edilir ve her yıl bütçe kanunttariyle göste
rilir. 

Bu şekilde tesbit edilen göstergeler üzerinden aylık alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza 
ederler. 

1 000;+ 50,1 )000 H- 100, il 000 ,+ 150 ve 1 000 + 200 lük Sgöstergelerden yapılan (ödemeler me
murlar için terfi bakımından müktesep hak sayılmaz. 

ib) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahiyet ve icaplarının gerektirdiği hallerde Bakan
lar Kurulu kararı ile 50 ile 70 arasında gösterge tesbit edilebilir ve bu şekilde ihdas edilen dere
celer üzerinden bu kanunun 33 - 36 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde kadro alınabilir. 

iMADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 
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MADDE 18. — 657 saylılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yarışma sınavlarının yapılması : 

Madde 50. — Yarışma sınavlarının tabi olacağı genel şartları belirten bir tüzük Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanır. 

Kuramlar bu tüzükte belirtilen genel şartları ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak su
retiyle özel yarışma sınav yönetmelikleri düzenlerler. 

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

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

MADDE 20. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 ncü maddesinin son fıkrası kal
dırılmıştır. 

MADDE 21. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Adayların yetiştirilmesi: 

Madde 55. — Adaylar, görev alacakları kurumların bu kanunun 214 ncü maddesinde gösteri
len hizmetiçi eğitim yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

MADDE 22. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Adaylık süresi içinde göreve son verme : 

Madde 56. — Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durum
ları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tesbit olu
nanların kurumlarının değerlendirme kurulları kararı ve atamaya yetkili âmirin onayı ile adaylık 
devresi içinde ilişikleri kesilir. 

MADDE 23. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık : 
Madde 57. — Adaylardan adaylık süresi sonunda yapılacak sınavlarda veya değerlendirme

lerde başarı gösteremiyenlerin, haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınavlara girmiyenlerin, ku
rumların değerlendirme kurullarının kararı ve atamaya yetkili âmirin onayı ile görevlerine son 
verilir. 

MADDE 24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Aslî memurluğa atanma : 
Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil almış ve kurumlarının değerlendirme 

kurullarınca başarıları tesbit edilmiş bulunan adaylar atamaya yetkili âmirin onayı ile aslî 
Devlet memuru olarak atanırlar. 

Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı da kazanmaları şart
tır. 
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MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynpn kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
£ iştirilmiştdr : 

Aslî memurluğa atanma : 
Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil almış ve kurumlarının değerlendir

me kurullannca başanlan tesbit edilmiş bulunan adaylar atamaya yetkili âmirin onayı ile aslî 
Devlet memuru olaraJk aitanırlar. (Devlet memuriy atine geçme tarihi adaylık süresinin sonu olan 
tarihtir.) 

Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı da kazanmaları şarttır. 
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MADDE 25. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklara atanma : 

Madde 60. — İstisnai Devlet memurluklarına bu kanuna tabi olan veya olmıyan ve kanunun 
48 nci maddesinde yazılı genel şartları taşıyan kişilerden atanmalar yapılabilir. 

MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

lstis?ıai memurluklara atanacaklara bu kanunun uygulanacak hükümleri : 

Madde 61. — 60 ncı madde gereğince istisnai Devlet memurluklarına atananlar hakkında ka
nunun genel atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hü
kümleri uygulanır. 

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

MADDE 27. — 657 »ayılı Devlet Memurları Kanununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her derecesindeki kademe ilerlemelerini gelecek bütçe yılı 
başında geçerli ohnajk üzere, Ağustos ayı içdnde aynı tarihte alınacak toplu bir onayla yaparlar. 

MADDE 28. — 657 «ayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi aşağıdajki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Derece yükselmesinde süre ve usul : 

Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerinden gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeM memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul mezunları 5, ortaokul ve üse mezunları 4 yıl) bu
lunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığını (ilko|kul mezunları 5, ortaokul ve üse mezunları 
4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 »ene almış, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş ve görev yönetmeliklerinde belirtilen ni
telikleri ihraz etmiş, 

c) Sicil tejkımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olduğu kurumun «Değerlendir
me Kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

olanlar «Yeterlik veya yarışma seçmesi» veya «Yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı gös 
terdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (yeterlik veya yarışma sınav) larının genel esasları 
Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir tüzükle belirtilir. Kurumlar bu tüzük esasları 
içinde yönetmelilkler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü «derecelerindeki kadrolara, derece yükselmMerindeki süre kaydı aran
maksızın tâyinindefci usule göre daha aşağı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun en az 10 yıl Devlet memurluğunda 
bulunmuş ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri haiz olması şarttır. 
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MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması: 

Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her derecesindeki kademe ilerlemelerini Ağustos ayı içinde 
aynı tarihte alınacak toplu bir onayla yaparlar. 

Kademe ilerlemesinde kademe ilerleme tarihleri ödemeye esas alınır. Ancak, ödeme gelecek 
bütçe yılı başında yapılır. 

MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Derece yükselmesinde süre ve usul : 

Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerinden gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu tak
dirde bir alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul mezunları 5, ortaokul ve lise mezunları 4 yıl) bulun
muş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığını (ilkokal mezunları 5, ortaokul ve İse mezunları 
4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 sene almış, yok sa bu kanuna göre hazırlanacak, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlarına görev ve çalışma yönetme
liklerimde belirtilen nitelikleri ihraz etmiş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselecek nitelikte olduğu kurumun «Değerlendirmei 
Kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

Olanlar «Yeterlik veya yarışma seçmesi» veya «Yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı gös 
terdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (yeterlik veya yarışma sınav) larının genel esasları 
Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak Irr tüzükle belirtilir. Kurumlar bu tüzük esas 
lan içinde yönetmelikler yapabilirler. 

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

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış olması ve tâyin olunacağı görev 
için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. 
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Bu suretle üst dereceye atanan memurlar bu görevlerde kaldıkları sürece iatandıkian kadro
nun aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve başka gö • 
revlere atanmıa halinde kapanılmış hajk sayılmaz. 

Bunların atandıkları üst kadrolarda geçirdikleri her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir de
rece yükseltilmesine esas olacajk şekilde değerlendirilir. 

MADDE 29. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 70 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 30. — 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
Madde 71. — Memurların sınıflarının gösterge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf değiş

tirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu kanun
da veya bu kanuna dayanılarak çıkarılan kuruluş ve görev yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere 
sabibolmaları ve girecekleri dereceler için açılacak yarışma sınavını veya yarışma seçmesini ka
zanmış bulunmaları şarttır. 

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

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son kademe
de geçirdiği süre yeni sınıfındaki kadroya intibakında dikkate alınır. 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

Madde 73. — Başka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, kar
şılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını istiyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi ilgili 
kurumların atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memurların istekleri ile yer değiştirmeleri : 
Madde 74. — Bu kanuna tabi kurumlardan birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek istiyen 

memurlar bulundukları görevin dâhil olduğu sınıf içinde kalmak, derecelerinden yukarı olma
mak ve kurumlarının muvafakati şartiyle bir kadroya atanabilirler ve bu halde atandıkları kadro
nun aylığını alırlar. 

MADDE 34. — 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Yabancı bir memleket veya teşekkülde hizmet alma : 

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

Yukarıki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memle
ketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik haklan 5434 sayılı 
Kanunun 31 nci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. 
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Bu suretle üst dereceye atanan memurlar bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kadronun 
aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları kadro aylığı, emekli aylığının hesabında ve başka görevlere 
atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların atandıkları üst kadrolarda geçirdikleri her yıl 
1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir derece yükseltilmesine esas olacak sekilide değerlendirilr. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
Madde 71. — Memurların sınıflarının gösterge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf de

ğiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu ka
nunda veya bu kanuna dayanılarak çıkarılan kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna g'öre hazırla
nacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere sahilbolmaları ve girecekleri dere
celer için açılacak yarışma sınavına veya yarışma seçmesini kazanmış bulunmaları şarttır. 

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

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son kademe
de geçirdiği süre yeni sınıfındaki kadroya intibakında dikkate alınır. 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



— 166 — 

(Hükümetin teklifi) 

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu kanunun sınavlarla ilgili hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hiz
met sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı (orta okul ve lise veya dengi okul
lar mezunları için her 4, ilkokul mezunları için her 5 yılı) bir derece yükselmesine esas olacak şekil
de değerlendirilir. 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

78 nci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar ve (burslu gidenler hariç) aylıklarını 
kendi kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün haklan ile 
yükümlülükleri devam eder. izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. 

Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı, kurumlarınca gönderilenlerin transfer edilen maaş 
karşılıkları gittikleri ülkelerde öğrencilere verilen tahsisattan az ise aradaki fark kurumlarınca 
kendilerine ödenebilir. 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alı
nanlardan terhislerini mütaakıp tekrar Devlet memurluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya ata
nabilirler ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi ya
pılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri 
kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. 

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

MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları : 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar aday
lık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra 
kademe ilerlemesi yapılmak ve yarışma sınavı veya yeterlik seçmesine tabi tutulmak suretiyle de
rece yükseltilmesinde de değerlendirilir. 

MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerinin kademe 
ve derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında taflim ve manevra maksadiyle 
veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yük
selmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve yarışma sınavı veya yeterlik 
seçmesinde basan göstermeleri şartiyle silâh altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin ka
demelerinde dikkate alınır. 
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MADDE 35. — 657 sayıllı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

78 nci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar ve (burslu gidenler hariç) aylıklarını 
kendi kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün haklan ile 
yükümlülükleri devam eder. îzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. 

Burslu gidenlerin aldıklan burs miktarı, kurumlarınca gönderilenlerin transfer edilen maaş 
karşılıklan gittikleri ülkelerde öğrencilere verilen tahsisattan az ise aradaki fark Devlet Personel 
Dairesince hazırlanacak bir yönetmelikte tesbit edilen esaslar dairesinde kurumlarınca kendileri
ne ödenebilir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci maddesi ayn en kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasannın 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasannın 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı verilmek suretiyle bir göreve vekâlet şartları : 
Madde 86. — Bir görevin Devlet memurları eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaşsız ve

kâlet asıldır. 
Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve say

man mutemetlerinin çeşitli suretle izinli veya geçici görevle görevlerinden ayrıilmış olmaları veya
hut görevden uzaklaştırılmış bulunmaları veya bu görevlere ait kadroların boşalması halinde aynı 
veya alt derecedeki memurlardan vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama yapılabilir. 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek okul
ların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (öğretim yapıldığı süre için), doktor, veteriner ve köy ve ka
saba imamlığı kadrolanna açıktan vekil atanabilir. 

MADDE 40. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler : 
Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan bir Devlet memuruna esas görevinin yanın

da meslekî bilgisi ile ilgili olmak üzere ve hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yetkili âmirin 
muvafakati ile serbest meslek icra edenlerden müracaat eden bulunmadığı sürece : 

A) Bu kanunun 87 nci maddesinde yazılı kurumlardan bu kanun kapsamı dışında kalanların 
tabiplikleri, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, 

B) 'Bulundukları yerlerde ilçe, bucak veya zaruret halinde illerde belediyelerin teknik hizmet 
kadrolarının yüksek mühendis ve mühendislikleri, yüksek mimar veya mimarlıkları, 
ücret karşılığında ikinci görev olarak verilebilir. 

MADDE 41. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ders görevi : 

Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluş
larda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi zaruretler 
halinde öğretmenlerle öğretim üyelerine veya diğer Devlet memurlarına ders görevi verilebilir. 

MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

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

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi istekleri ile çekilenlerden tekrar Devlet memur
luğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunımak ve bu sınıfın nitelMerini taşı
mak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kade
mesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit 
derecedeki kadrolara da atanabilirler. 
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MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı verilmek suretiyle bir göreve vekâlet §artları : 
Madde 86. — Bir görevin Devlet memurları eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaşsız vekâ

let asıldır. 
Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve say

man mutemetlerinin çeşitli suretle izinli veya geçici görevle görevlerinden ayrılmış olmaları veya
hut görevden uzaklaştırılmış bulunmaları veya bu görevlere ait kadroların boşalması halinde aynı 
veya alt derecedeki memurlardan vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama yapılabilir. 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek okul
ların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz tatili hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteri
ner, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekil atanabilir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet memur
luğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşı
mak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı ka
demesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıf
ta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 
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Devlet memuru iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden tekrar seçilemiyenler veya seçim 
kanunu gereği istifa edip yasama organı üyeliğine seçilemiyenler, yasama görevi sona erenler ile 
dışardan atanmış bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna dönmek istiyenler bu maddenin son 
fıkrası hükmüne göre iktisabettikieri memuriyet derecesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktâsabettikleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde rızaları ile daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına muadil dere
ceden bir kadronun boşalması halinde bu yerlere tâyin hakları saklıdır. 

YukardaM fıkrada yazılı şartlara göre tâyinleri yapılamıyanlara açık maaşları tam olarak 
ödenmeye devam olunur. 

1, 2 ve 3 ncü fıkralara göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda 
öngörülen yarışma seçmesine veya yarışma sınavına tabidirler. 

Yasama görevinden ve bakanlıkta geçirilen her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl 1 derece 
yükseltilmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

MADDE 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Emeklilerin yeniden hizmete (umması : 
Madde 93. — Bu kanuna tabi kurumlardan kendi istekleri ile emekli olup sınıfında yazılı ni

telikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre, kurumlarda boş kad
ro bulunmak şartiyle yeniden Devlet memurluğuna alınabilirler. 

MADDE 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Çalışma saatleri : 
Madde 99. — özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere Devlet memurlarınuı genel 

olarak haftabk çalışma süresi 40 saattir. 
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 
Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memurların, lüzumu halinde çalışma süresinin üstünde de 

çalışmaları mecburidir. Fazla çalışılan süreler yıllık izin süresine eklenir. Ancak eklenen süre 
yıllık izin süresinin yarısını geçemez. 

MADDE 46. — 657 sayılı Devlet Memurları Kamtnunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yıllık izin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl 

dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde 
bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tesbit 
edilenlerin izinleri bir katma kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmiyen Devlet memur
ları hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden ka-
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Devlet memuru veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya 
yasama organı üyesi iken emekli olanlardan tekrar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gereği is
tifa edip yasama organı üyeliğine seçilemiyenler yasama görevi sona erenler ile dışardan atan
mış bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna dönmek istiyenler bu maddenin 6 ncı fıkrası hükmü
ne göre iktisabettikleri memuriyet derecesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde rızalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına muadil dere
ceden bir kadronun boşalması halinde bu yerlere tâyin hakları saklıdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı şartlara göre tâyinleri yapılamıyanlara açık maaşlan tam olarak 
ödenmeye devam olunur. Bunlann açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emeklilikle
rine tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen 
yarışma seçmesine veya yarışma sınavına tabidirler. 

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

MADDE 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Erkeklilerin yeniden hizmete alınması : 
Madde 93. — Bu kanuna tabi kurumlardan kendi istekleri ile emekli olup sınıfında yazılı ni

telikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre, kurumlarda boş kad
ro bulunmak şartiyle yeniden Devlet memurluğuna alınabilirler. 

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

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yıllık izin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl 

dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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zandıklan resmî sağlık kurullarınca tesbit edileıler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski 
smıf ve derecelerine öncelikle atanırlar. 

MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Bu madde gereğince verilecek disiplin cezalarının, 124 ncü maddede belirtilen sebeplerden 
hangisi için verileceği bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Dairesince hazırla
nacak bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 49. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kapsam : 
Madde 146. — Bu kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet memurla

rı aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından 
bu kanundaki hükümlere; aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren Devlet memurları, özel 
kanunlardaki hükümlere tâbidir. 

Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görevler 
karşılığında, bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz. 

MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (B) ve (E) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı maddeye aşağıdaki (G) fıkrası eklenmiştir : 

(B) Sözleşmeli Ücreti : Bu kanunun 4 ncü maddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan per
sonele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders Görevi Ücreti : Bu kanuna tâbi kırumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim 
kurumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluşlaıda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğ
retmenlerle öğretim üyelerine ve diğer Devlet memurlarına belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait 
aylıktan ders saati itibariyle ödenen parayı, 

(G) tş Güçlüğü ve Riski Zammı : Hayat ve sağlık için tehlike arz eden veya normalin üstün
de gayret sarfını gerektiren görevler için yönetmelik hükümlerine göre ödenen parayı. 

MADDE 51. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 148 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 149 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kademe aylığı : 
Madde 149. — Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosun

daki derecelere dâhil kademelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden 
aylıktır. 

MADDE 53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 150. — Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosunda
ki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder. 

MADDE 54. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 151 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları : 
Madde 151. — Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 nci kademe gösterge

sine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesi
ne tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir. 
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MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 50. — 857 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (B) ve (E) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı maddeye aşağıdaki (G) fıkrası eklenmiştir : 

(B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanunun 4 ncü maddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan perso
nele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim ku
rumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğret
menlerle öğretim üyelerine ve diğer Devlet memurlarına belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait ay
lıktan ders saati itibariyle ödenen parayı, 

G) İş güçlüğü ve riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakımından 
güçlük arz eden veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için yönetmelik hü
kümlerine göre ödenen parayı. 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 55. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Katsayı : 
Madde 154. — Sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylsk tutarla

rına çevrilmesi için tek katsayı uygulanır. 
Bu katsayı her yıl memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî im

kânları göz önünde bulundurulmak suretiyle, Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilir. 
Katsayı değişimi, Emekli Kanunu hükümleri dışında, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 

MADDE 56. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 155 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Memurlara ödenecek aylık tutarları : 
Madde 155. — Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki ra

kamların, genel bütçe kanununda o yıl için tesbit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak 
miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir. 

MADDE 57. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yurt dışında aylıklar : 
Madde 156. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet me

murlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve ka
nunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri ha
riç) kalan kısmın, Maliye Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tesbit 
edilecek emsal ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme mik
tarı ile emsalli tutan arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır. 

Bu emsal her yıl bütçe kanununda gösterilir. 

Adayların aylıkları : 
MADDE 58. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 158 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir : 
Madde 158. — Her hangi bir sınıfta aday olarak göreve başlıyanlar, bu kanunun 54 ncü mad

desindeki esaslara göre girecekleri derecenin bak edecekleri kademe aylığını alırlar. 
Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe terfii uygulanmaz. 

MADDE 59. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Asaleti tasdik edilen memurların alacağı aylıklar : 
Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümleri çerçevesinde aslî memurluğa ata

nanlardan : 
A) Bir yıldan kısa süre içinde asaleti tasdik «dilenler memuriyetin birinci yılını takibeden 

bütçe yılı başından, 
B) Bir yıl ve daha uzun süre içinde asaleti tasdik edilenler asaletin tasdikini takibeden büt

çe yılı başından, 
İtibaren bir ileri kademeye yükseltilirler. 
O) (A) ve (B) fıkralarına göre kademe ilerlemesi yapan memurlar bulundukları derecede, 

başarılı 2 kademe ilerlemesi (ilkokul mezunları 4, ortaokul ve lise ve bunların dengi okullar me
zunları 3 kademe ilerlemesi) daha yapmadan derece terfiine hak kazanamazlar. 
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MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yurt dışında aylıklar : 
MADDE 156. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev alan Devlet me 

murlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) ka
lan kısmın, Devlet Personel Dairesi, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak 
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek emsal ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden 
ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesna
dır. 

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 60. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 161 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verilecek aylık : 
Madde 161. — Bir sınıf içindeki muhtelif dereceler arasında bir dereceden bir yukarı dereceye 

yükselmeye hak kazanan Devlet memuru : 
A) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alır. 
B) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylık, alt derecede iktisabetti-

ği, göstergeye tekabül eden aylıktan as veya ona eğit ise, iktisabettiği göstergeden yüksek olan 
ilk kademenin göstergesine tekabül eden aylığı alır. 

MADDE 61. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 162 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklardan ayrılanların dununu : 
Madde 163. — İstisnai memuriyetlere : 
a) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tak

dirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları, süre, bu kanunda derece terfii için belirtilen 
esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tâyininde normal derece terfii sürelerine karşılık sa
yılabilir. Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısım kademe ter
fiinde dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka 
bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmjyan kurumlardan atananlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve 
atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre 
ve girilecek derecenin sınav veya yarışma seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerle
mesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 63. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 166 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma : 
Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Devlet memuru bu ilerlemeye ait onay tarihini takibeden 

bütçe yılı başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

MADDE 64. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Vekâlet aylığına hak kazanma : 

Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve başladıkları tarihten, 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 

günden fazla devam eden süre için, bu sürenin bitimini takibeden işgününden, başka kurumlar
dan vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, öğretim üyeliği, doktor, veteriner ve köy imamlığı kadro
larına açıktan vekâlet ettirilenler işe başladıkları tarihten itibaren hak kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, doktor, veteriner ve köy imamlığı kadrolarına 
vekâleten atananlar hariç, diğer boş kadrolara vekâlet edenlere 6 aydan fazla vekâlet aylığı ve
rilmez. 
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MADDE 60, — Tasarının 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu: 
Madde 163. — İstisnai memuriyetlere : 
a) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tak

dirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu kanunda derece terfii için belirtilen esas
lara göre girebilecekleri yeni derecenin tâyininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde 
dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka 
bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve 
atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve 
girilecek derecenin sınav veya yarışma seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesi
ne sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Vekâlet aylığına hak kazanma : 

Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve başladıkları tarihten, 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 gün

den fazla devam eden süre için, bu sürenin bitimini takibeden iş gününden, başka kurumlardan 
vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, köy 
ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet ettirilenler işe başladıkları tarihten itibaren hak 
kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, köy ve 
kasaba imamlığı kadrolarına vekâleten atananlar hariç, diğer boş kadrolara 6 aydan fazla vekâlet 
aylığı verilmez. 
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MİDDE 65. — 657 sayılı Dovlet Memurları Kanununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir göreve vekâleten atananlara, vekâlet edilen kadronun derecesinin ilk kademe aylığının 
üote biri, öğretmenlik, öğretim üyeliği, doktorluk, veterinerlik, köy imamlığı kadrolarına açık
tan vikâlet edenlere, sınıflarının bu görevler için tesbit edilen memuriyete giriş derecesinin ilk 
kadenje aylığı verilir. Bulundukları mahalden gayrı bir mahalde bir göreve vekâlet suretiyle ata
nanlara Harcırah Kanununun geçici görevle başka mahalle gönderilenlere ait hükümleri uygula
nır. 

MADDE 66. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

Fa 

[mistir 

Ders ve konferans ücretleri : 

Madde 176. — 89 ncu madde gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders veya konferans 
saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

MADDE 67. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178̂  nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

••la çalışma ücreti : 

Madde 178. — G-ünlük çalışma saatleri dışında fazla çalışılan süreler hakkında bu kanunun 
99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve dola-
yısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla çalışma üc
reti ödenebilir. 

Hangi meslek mensuplarına ne miktar fazla mesai ödeneği her yıl bütçeler kanunlarında gös
terilir ve uygulama Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 68. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ek Sosyal Sigorta ve yardımlaşma : 

Madde 190. — Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ih
tiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına yararlı olacak ve
rimli sahalarda değerlendirmek üzere özel bir kanunla «Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu» kurulur. 

Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamına alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki 
3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tâbi Devlet Memurları bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan aylık tutarlarının % '5 i bu kurum için kesilir. 
Halen bu kanunun kapsamına giren kanunlara ait dinlenme kampları ileride memur 

yardımlaşma kurumuna devredilmek üzere müşterek bir idareye tevdi olunur. 
Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı olduğu merci Maliye BaJkanlığınca hazırlanacak bir 

tüzükle tesbit olunur. 

MADDE 69. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 nci ve 192 nci maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 65. — 65? sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir göreve vekâleten atananlara, vekâlet edilen kadronun derecesinin ilk kademe aylığının üç
te biri, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendislik, veterinerlik, 
köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet edenlere, sınıflarının bu görevler için tesbit 
edilen memuriyete giriş derecesinin ilk kademe aylığı verilir. Bulundukları mahalden gayrı bir 
mahalde bir göreve vekâlet suretiyle atananlara Harcırah Kanununun geçici görevle başka mahalle 
gönderilenlere ait hükümleri uygulanır. 

MADDE 66, — Tasarının 66 nci maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti: 

Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışılan süreler hakkında bu kanunun 99 
ncu maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve dola-
yısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla çalışma üc
reti ödenir. 

Hangi meslek ve görev mensuplarına ne miktar fazla mesai ödeneceği her yıl bütçeler kanunla
rında gösterilir ve uygulamaya Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlana
cak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 68. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 

Madde 190. — Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihti
yaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli 
sahalarda değerlendirmek üzere bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıka
rılacak özel bir kanunla «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» kurulur. 

Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamına alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki 
3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tabi Devlet memurları bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan aylık tutarlarının % 5 i bu kurum içdn kesilir. 
Halen bu kanunun kapsamma giren kurumlara ait dinlenme kampları ilerde Memur Yardım

laşma Kurumuna devredilmek üzere müşterek bir idareye tevdi olunur. 
Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı olduğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir 

tüzükte tesbit olunur. 

MADDE 69. — Tasarının 69 ncu maddesi aynen kabul edflıniştir, 
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(MADDE 70. •>— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Devlet memurları için konut : 
Madde 193. — Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihti

yaçları, İmar ve iskan Bakanlığınca tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar 
gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan kar
şılanır. 

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir. 

MADDE 71. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 196 ncı madesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman, hangi hallerde ve görevlerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları üe ödeme usulü 
şekil ve şartlan Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
onanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 72. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun VI. kısmının sonuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

1§ güçlüğü ve riski zammı : ':• 

EK MADDE — Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma şartlan bakımından güçlük arz eden 
veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için iş güçlüğü ve riski zammı ödenebi
lir. 

Hangi görevler için ne miktarda iş güçlüğü ve riski zamma ödeneceği her yıl bütçe kanunların
da gösterilir. Uygulama Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 73. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 214 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:. 

Kurumların memurlarım hizmet içinde yetiştirme esasları : 

Madde 214. — Devlet memurlarının hizmete yakınlığını sağlamalı verimliliğini artırmak ve 
daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dai
resi tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

MADDE 74. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 235 nci maddesi kaldınlmıştır. 

MADDE 75. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun VIII. kısmının sonuna aşağıdaki madde
ler eklenmiştir:. 

Geçici süreli görevlendirme : 

EK MADDE 1. — Bu kanuna tabi memurlara, 13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadrolan ile ilişki
leri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. 
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MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. —- Tasarının 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI nci kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eldenmiştir. 

İşgüçlüğü ve zammı : 

EK MADDE — Hayat ye sağlık için tehlike veya çalışma şartlan bakımından güçlük arz eden 
veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için işgüçlüğü ve riski zammı ödenir. 

Bu zammın miktarı ve hangi memurlara verilebileceği, meslek nitelikleri, çalışma şartları, te
minlerinde ve hizmette tutulmalarında güçlük bulunması ve benzer hususlar nazara alınmak su
retiyle tesbit edilir. 

Uygulama Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir yönetme
likle düzenlenir. 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü ve riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilir. 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VIII nci kısmının sonuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

Geçici süreli görevlendirme : 

EK MADDE 1. — Bu kanuna tabi memurlara, 13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına girer, kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkile
ri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik haklan devam ecler. 
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Geçici süreli görevlendirme şarMarı : 

EK MADDE 2. — Geçici süreli görevlendirme y oliyle başka bir görevde çalışan memurlar hak
kında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve meslekinin ve hem de geçici 
sürteli olarak görevlendirildiği i§in mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışında, bir kurumda geçici süreli olarak görevlendirilen 
memurlar aylıklarına gittikleri yerlerin bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlendirildikle
ri kadronun aylık ve diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçmez. y 

d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler 
hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şarttır. 

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakan
lıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek karariyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendirmenin uy
gulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 

EK MADDE 3. — Bu kanunun konusu ile ilgli hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda 
yer alır. 

MADDE 76. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 77. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Genel kadro kanunu tasarısı hazırlama süresi : 

Geçici Madde 3. — 1970 bütçe yılında, bu kanuna tabi kurumlarda her ne ad altında olursa 
olsun çalışan personelden, bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet Memuru sa
yılabilecek olanlara ait kadroların 33, 34 ve 35 nci maddelerde belirtilen esaslar dâhilinde genel 
bir kadro kanununda tesbiti sonunda hazırlanacak genel kadro kanunu tasarısı, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 78. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

İntibak işlemlerini yapacak merci: 

Geçici Madde 4. — İntibak işlemleri, bu kanunun geçici 22 nci maddesi gereğince kurulan 
İntibak Komisyonunun tesbit edeceği genel esaslar içinde bu kanunun hükümlerine göre kurum
larınca yapılır. 

MADDE 79. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şê  
kilde değiştirilmiştir : 

Memurların intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 5. — Bu kamına tabi kurumlardaki memurların bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan zam ve 819 sayılı 
Kanunla verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan aşağı olduğu takdirde, 
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Geçici süreli görevlendirme şartlan : 

EK MADDE 2. — Geçici süreli görevlendirme yolu ile başka bir görevle çalışan memurlar hak
kında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve meslekinin ve hem de ge
çici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına. uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bıitceli kurumlar dışında, bir kurumda geçici süreli olarak görevlendirilen 
memurlar aylıklarını gittikleri yerlerin bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlendirildikleri 
kadronun aylık ve diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçmez. 
d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görev-

' 1er hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şarttır. 
e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakan

lıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek karariyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendirmenin uy
gulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 

EK MADDE 3. — Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanun
larda yer alır. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun 59 ncu maddesindeki «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si» ibarelerinden ,sonra «Memurluklarına» kelimesi ilâve edilmiştir. 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Genel Kadro kanunu tasarısı hazırlama süresi : 

Geçici madde 3. — 1970 bütçe yılında, bu kanuna tabi kurumlarda her ne ad altında olursa 
olsun çalışan personelden, bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayı
labilecek olanlara ait kadroların 33, 34 ve 35 nci maddelerde belirtilen esaslar dâhilinde hazırlana
cak Genel Kadro kanunu tasarısı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu maddesi ay,ıen kabul edilmiştir. 
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aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte de
vam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre istihdam edilenlerden, bu niteliğin bulunma

dığı yeni kadrolara atanan, (İntibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle), 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara 

atanan (intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle), 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası ile 

1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan aradaki farkı Bakanlar Kurulu kararı ile tazminat ola
rak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değiş
tiren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun İ nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların 
1, 2 veya 3 üst derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan, yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince, tazminat, ödenek (temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edi
len belirli görevlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların derece 
ve kademelerinden alacakları aylık tutarlan, eski kadrolannda fiilen almakta olduklan aylık 
tutarlanndan veya aylık ve 1 . 3 . 1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazmi
nat, Ödenek toplam tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda 
girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar, tamamiyle kalkıncaya kadar, her yıl bütçelerinde belirli tertiplere konulacak öde
neklerle karşılanır. 

MADDE 80. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malı esaslar: 

Geçici Madde 6. — Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre 
istihdam edilen daimi hizmetlilerle bütçelere ekli (S) cetveline dâhil kadrolarda çahşanların bu 
kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde 
alacaklan aylık tutarlan, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlanna, 263 sayılı Kanunla 
yapılan zam ve '819 sayılı Kanunla verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktar
dan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle gideri
linceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

MADDE 81. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 
Geçici Madde 7. — Bu kanuna tabi kurumlarda, 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 

bütçelerin masraf tertiplerinden alınan kadrolarda istihdam edilen geçici hizmetlilerden bu ka-
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MADDE 80. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malı esaslar : 

Geçici madde 6. — Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre 
istihdam edilen daimî hrîmetlilerle bütçelere ekli (S) cetveline dâhil kadrolarda çalışanların bu 
kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece vev kademelerinde 
alacakları aylık tutarları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarına, 263 sayılı Kanunla 
yapılan zam ve 819 sayılı Kanunla verilen avansın de eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan 
aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilince
ye kadar, ödenmekte devam olunur. 

(Millî İstihbarat Teşkilâtında 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam edilen 
daimî hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların de
rece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları esM kadrolarında fiilen almakta oldukları üc
ret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli toplam tutarlarından 
aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam edilir.) 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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nunda belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar halen bulundukları kadrolarda aldıkları üc
retler ne olursa- olsun yeni derecelerinin ilk kademe aylıklarını alırlar. 

MADDE 82. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intibakında r.ıalî esaslar : 
Geçici Madde 8. — Bu kanuna tâbi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma 

bağlı «Muayen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel yönet
meliği» ne göre ailınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
4/10195 sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu 
takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam olunur. 

MADDE 83. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 84. — 657 sayıflı Devlet Memurları Kanununun Geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin 
değerlendirilmesi : 

Geçici Madde 12. — Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olan yüksek 
öğrenim görmüş personelden Devlet Memuriyetine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel sağlık müeseselerinde ifa edenler veya memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak Deviet hizmetine girmiş bulunanların : 

a) Sağlık hizmetlerinde geçirmiş bulundukları sürenin 3/4 ü, (sosyalizasyon bölgelerinde en 
%z 3 yıl çalışmış olanların bu sürelerinin tamamı). 

b) Teknik hizmetlerde geçirmiş bulundukları sürenin 3/4 ü, memuriyette geçmiş sayılarak 
hor yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değer
lendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yılları süresi 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

'MADDE 85. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalışhnlan personele uygulanacak malî hükümler : 
Geçici Madde 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 

hakkındaki kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli aynı görevde 
kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer santiara göre derece ve kademelerinde alacak-
Lnı aylık tutan, eıski kadrolarından fiilen almakta oldukları mahrumiyet şartları tazminatı ve 
seyyar hizmet tazminaltı dışında kalan sözleşme ücretlerinden aşağı ise, aradaki fark, kademe iler-
lamieısi ve derece yükselmesi sureltiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

MADDE 86. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 14. 15. 17. 18. ve 19 ncu mad
deleri kaldırılmıştır. 
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MADDE 82. — Tasarının 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — 657 sn yılı Devlet Memurları Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetleri
nin değerlendirilmesi : 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olan yüksek 
öğrenim görmüş personelden Devlet memuriyetine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerini serbest olarak veya özel sağlık müesseselerinde ifa edenler veya memuriyetten ay
rıldıktan sonra bu işlerde çalışarak Devlet hizmetine girmiş bulunanların : 

a) Sağlık hizmetlerinde geçirmiş bulundukları sürenin 3/4 ü, (sosyalizasyon bölgelerinde en 
az 3 yıl çalışmış olanların bu sürelerinin tamamı.) 

b) Teknik hizmetlerde geçirmiş bulundukları sürenin 3/4 ü, memuriyette geçmiş sayılarak her 
yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yık bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri
lir. 

c) Bu değerlendirme aynı şekilde Parlâmentoda bulunan yüksek öğrenim yapmış sağlık ve 
teknik hizmet sınıfları mensupları için de uygulanır. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yılları süresi 12 yık geçemez ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük-
seM>ilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Tasarının 86 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçjici 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değlştirMmiştdr : 

Yeni Kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı: 

Geçici Madde 20. — 33 ncü maddedeki yönetroslik, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci maddedeki 
yönetmelik, 80 nci maddedeki tüzük, '95 nci maddedeki yönetmelik, 107 nci maddedeki yönetmelik, 
] :L2 nci maddedeki yönettanelik, 121 nci maddedeki tüzük, 123 noü maddedeki tüzük, 125 nci madde
deki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 193 ncü maddedeki tüzük, 
194 ncü maddedeki yönetmelik, 196 nci maddedeki yönetmelik, 210 ncu maddedeki yönetmelik, 
211, 212 ve 213 ncü maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci maddeler
deki yönetmedikler ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci maddedeki 
tûsük ve yönetmelikler, 

Düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlükteki kanun, tüzük ve yö
netmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 88. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 21 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 89. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

İntibak Komisyonu : 
Geçici madde 22, — Bu kanun hükümlerine göre yapılması gerekli intibakın genel esaslarını 

tesbit etme)k üzere kanunun yürürlüğe girdiği tanihte Maliye Bakanlığından 3 ve Devlet Personel 
Dairesinden 2 temsilcinin katılmasiyle «Devlet Memurları Kanunu İntibak Komisyonu» adiyle 
bir komisyon kurulur. 

Komisyon, bu kanun hüjkümleri gereğince yapılması gerekli intibak ile ilgili her türlü incele
meyi yapabileceği gibi komisyonda kurumların memur ve müstahdemleri geçici olarak çalıştırıla
bilir. 

MADDE 90. — 657 sayılı Ûevlet Memurları Kanununun geçici 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Geçici madde 23. — İlkokul mezunu olmayıp bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kad
rolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibak
ları durumlarına göre ilkokul mezunu -olanlar gibi yapılır. 

MADDE 91. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici ejk maddeler eklen
miştir : 

Sınıfları intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan 
personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 nci madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları 
dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev göz önünde tutularak sınıflara dâhil edilirler. 

Aylıklı ve barem içi ücretlilerim, derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde gereğince sınıflar içindeki derecelere intibak 
aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
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(Bütçe Plân Komisyonumun değiştirişi) 

MADDE 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı : 

Geçici madde 20. — 33 ve 35 nci maddelerdeki yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci 
maddedeki yönetmelik, 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci maddedeki yönetmelik, 107 nci maddedeki 
yönetmelik, 112 nci maddedeki yönetmelik. 121 nci maddedeki tüzük, 123 ncü maddedeki tüzük, 
125 nci maddedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 193 ncü madde
deki tüzük, 194 ncü maddedeki yönetmelik, 196 nci maddedeki yönetmelik, 210 ncu maddedeki yö
netmelik, 211, 212 ve 213 ncü maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci 
maddelerdeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci 
maddedeki tüzük ve yönetmelikler, 

Altı aylık bir süre içinde düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar ba hususlara dair yürür
lükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 88. — Tasarının 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İntibak Komisyonu : 
Geçici Madde 22. — Bu kanun hükümlerine göre yapılması gerekli intibakın genel esas

larını tesbit etmek üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığından 3 ve Dev
let Personel Dairesinden 3 temsilcinin katılmasiyle «Devlet Memurları Kanunu intibak Komis
yonu» adı ile bir komisyon kurulur. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince yapılması gerekli intibak ile ilgili her türlü in
celemeyi yapabileceği gibi komisyonda kurumların memur ve müstahdemlerini geçici olarak ça
lıştırabilir. 

MADDE 90. — Tasarının 90 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir : 

Sınıflara intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan 
personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 nci madde ile tesis olunan sınıfların 
tarifeleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev göz önünde tutularak sınıf
lara dâhil edilirler. 

Aylıklı ve barem içi ücretlilerin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde gereğince sınıflar içineM derecelere inti
bak aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
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Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi kadrolarında çalışmakta olanlar, bulundukları kadro
ların barem derecelerine, gösterge tablosunda tekabül eden derecelere intibajk ettirilirler. Ancak; 

a) Genel idare hizmetleri, din hizmetleri ve avukatlık hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 ncü 
dereceleriııe intabak ettirileceklerin, bu dereceler için 36 ncı maddede tesbiıt edilen unvanları-ihraz 
etmiş olmaları şarttır. 

Bunlar dışında kalıp da halen bu sınıflarda 2 000, 1 750, 1 500 ve 1 250 liralık kadroları işgal 
edenler, 5 nci dereceye dâhil edilirler. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar girdikleri 
derecelerde bu kanunun yürürlüğünden önce almakta oldukları her üst dereceye karşılık 3 kade
me yürütülmek suretiyle intibak ettirilirler. Şu kadar ki, bu gibilerin yukarki fıkraya göre intibak
ları yapıldıktan sonra artan her hizmet yılı da değerlendirilmek suretiyle ilerliyebilecekleri kade
me, intibak ettirildikleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tablosunda 
müktesep haklarının tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

d) istisna ve ihtisas mevkilerinde bulunanların, (a) bendinin 2 nci fıkrası hükmü saldı kalmak 
üzere, fiilen aldıkları kadro aylık veya ücret derecelerine eşit derecelere intıbaklan yapılır. Bu 
gibilere diğer memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere, in
tibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığı; kendileri için müktesep hak teşkil edinceye ka
dar verilmeye devam olunur. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edildikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan dere
ce aylığı arasındaki farkı tazminat olarak veya diğer suretle alanlar, bulundukları kadronun mu
adili olan derecenin ilk kademesine intibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için müktesep hak 
teşkil edinceye kadar intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya devam ederler, 

Hizmetlilerin derecelere intibakı: 
EK GEÇİCİ MADDE 3. — 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda çalı

şanların intibakları 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli kese
neklerine esas olan derecelerine göre yapılır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf tertip
lerinden alınan ücretli kadrolarda çalışmakta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna atanma
ları gerekli görülenlerden barem kanunlarına tabi olanların intibakları ek geçici 2 nci madde esas
ları dâhilinde, barem dışı olarak istihdam edilenlerin ise, tahsil durumları itibariyle girebilecek
leri dereceye kamu hizmetlerinde geçen müddetlerinin her üç senesi için bir derece verilmek su
retiyle yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalıştırılanlar hakkında da yukarki fıkrada
ki intibak hükümleri uygulanır. 

Bütçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gösterilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 633 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (a) bendi hükmü yukarki fıkralara girenler hakkında 
da uygulanır. 
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Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi kadrolarında çalışkmakta olanlar, bulundukları 
kadroların barem derecelerine, gösterge tablosunda tekabül eden derecelere intibak ettirilirler. 
Ancak; 

a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1,2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kadrolar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 
tutulur. Şahsa munlhasır olan bu kadrolar, herhangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kadro
larına tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle beraber, aldıkları, 1, 2 veya 3 üst defece ay
lık ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kıdeme aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulundukları kadroda bir üst derece aylığı alanlardan 
istiyenler, kadro derecelerinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 ncı madde ile tesis edilen sınıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 08 nci maddenin (b) ve (c) fıkraları uyannca, aldıkları 
aylıklara muadil kadroları ihraz etmeleri halinde kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tab
losunda müktesep haklarının tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

d) İstisna ve ihtisas mevkilerinde bulunanların, fülen aldıkları kadro aylık veya ücret de
recelerine eşit derecelere intibakları yapılır. Bu gibilere diğer memuriyetlere nakillerinde ve 
tahvillerinde müktesep hak tenkil etmemek üzere, intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe ay
lığı ; kendileri için müktesep hak teşkil edinceye kadar verilmeye devam olunur. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edildikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan clereco 
aylığı arasındaki farkı tazminat olarak veya diğer suretle alanlar, bulundukları kadronun muadili 
olan derecenin ilk kademesine intibak ettirilirler. Bu dereceler kendiler1! için müktesep hak teşkil 
edinceye kadar intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya devam ederler. 

f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev yapmakta olanların daha önce bu kanun kapsamına giren 
kurumlarda (D) ve (E,) cetveli kadrolarında ve yevmiyeli teknik personel statüsünde geçirilmiş 
ve daha önceki intibaklarda dikkate alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek geçici 3 ncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Hizmetlilerin derecelere intibakı : 

EK GEÇlCÎ MADDE 3. — 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda 
çalışanların intibakları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
kepeneklerine esas olan derecelerine göre yapılır. 

Ancak, 1214 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapıhmş olan intibak işlemleri sırasında değer
lendirilmiş bulunan sürelerden sadece bu kanun kapsamına dâhil olan kurumlarda geçirilmiş süre
ler esas alınır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf tertip
lerinden alman ücretli kadrolarda çalışmakta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna atanma
ları gerekli görülenlerden barem kanunlarına tabi olanların intibakları eik geçici 2 nci madde 
esasları dâhilinde, barem dışı olarak istihdam edilonlerin ise, tahsil durumları itibariyle girebile
cekleri dereceye 3656 sayılı Kanuna tâbi kurumlarda geçen müddetlerinin her üç senesi için bir 
derece verilmek suretiyle intibakları yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalıştırılanlar hakkında da yukarıM fıkradaki 
intibak hükümleri uygulanır. 

Bütçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gösterilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 633 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükümlerine göte yapılır. 
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Yevmiyeli teknik personelin derecelere intbakı: 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararname
ye bağlı «Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Teknik Personel Yö
netmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına girmek 
niteliğinde olanların söz konusu kararname hükümlerine tabi olarak çalıştıkları her üç yıl bir de
rece terhine esas alınmak suretiyle yeni derecelere intibakları yapılır. 

Aynı Yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 36 ricı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına gir
mek niteliğinde olmıyanlarla teknik hizmetle ilgili görevi fiilen yapmıyanlarm genel idare hizmet
leri sınıfına intibakları yukarki esaslara göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen teknik hizmet yapmakla 
beraber bu kanunun 36 ncı maddesinde teknik hizmetler sınıfına girebilmek için öngörülen mesle« 
kî eğitim şartını haiz bulunmıyanlarm bu sınıfa intibaklarında meslekî eğitim kaydı abanmaz. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece intibakı 
yapılanların, girdikleri sınıf ve derecelerdeki kademelere intibakları; intibaklarma esas olan kad
rolarda geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek sure
tiyle yapılır. 

Bulundukları derecedeki hizmet süreleri farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı bir ka
deme, ve artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır. 

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı derecelere intibak ettirilenlere, intibak ettirildikleri de
recenin son kademe aylığı verilir. 

ti özel idareleri ve belediyeler memurları : 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — İl özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden veya bunların kurdukları 
birliklerden aylık veya ücret alanlarla, bu kurumlarca 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
bağlı Yönetmelik gereğince yevmiyeli olarak istihdam edilen personel hakkında, kendi özel kanun
ları yürürlüğe girinceye kadar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı kanunlarla bun
ların ek ve tadillerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak; 

A) 11 özel idareleri ile belediyeler nimetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanu
nun 36 ncı maddesi ile tesis edilen sınıflardan kadrolar alırlar. 

Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak şe
kilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve Devlet 
Personel Heyetinin kararı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde tesbit edilen sınıflara ayrılan memurları Devlet memurları için bu kanunda tes-
bit edilen intibak hükümlerine göre, (A) fıkrasında belitüen şekilde ahnan kadroların derece ve 
kademelerine intibak ettirilirler. 

C) 11 özel idareleri ve belediyeler memurlarının aylık miktarlarının tesbitinde bu kanuna 
ekli gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre yükseli-
nebilecek en yüksek dereceler hakkındaki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü maddesinin son 
fıkra hükmü bu kurumlar personeli hakkında da uygulanır. 
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Bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (a) bendi hükmü yukarıki fıkralara girenler hakkında 
da uygulanır. 

Yevmiyeli teknik personelin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Karar
nameye bağlı «muayyen Ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik per
sonel yönetmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfı
na girmlek niteliğinde olanların söz konusu ka arname hükümlerine tabi olarak çalıştıkları her 
üç yıl bir derece terfiine esas kılınmak suretiyle yeni derecelere intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla teknik hizmetle' ilgili görevi fiilen yapmıyanlarm genel idare 
ıhizmetleri sınıfına intibakları yukarıki esaslara ^ore yapılır. Şu kadar ki, fiilen teknik hizmet 
yapmakla beraber bu kanunun 36 ncı maddesinde teknik hizmetler sınıfına girebilmek için öngö
rülen meslekî eğitim şartını haiz bulunmıyanla *m bu sınıfa intibaklarında meslekî eğitim kay
dı aranmaz. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri sınıf ve derecelerdeki kademelere intibakları; intibaklarına esas 
olan kadrolarda geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürelerin her bir yılı için bir kademe ve
rilmek suretiyle yapılır. 

Bulundukları derecedeki hizmet süreleri farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı bir ka
deme ve artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır. 

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı derecelere intibak ettirilenlere, intibak ettirildikleri 
derecenin son kademe aylığı verilir. 

İl özel idareleri ve belediyeler memurları : 

EK G-EÇİCi MADDE 6. — 11 özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden veya bunların kur
dukları birliklerden aylık veya ücret alanlarla, bu kurumlarca 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararma bağlı yönetmelik gereğince yevmiyeli olarak istihdam edilen personel hakkında, kendi 
özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadillerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak; 

A) il özel idareleri ile belediyeler hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesi ile tesis edilen sınıflardan kadrolar alırlar. 

Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak 
şekilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı aracılısı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve 
Devlet Personel Heyetinin kararı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde tesbit edilen sınıflara ayrılan memurları Devlet memurları için bu kanunda 
tesbit edilen intibak hükümlerine göre, (A) fıkraımda belirtilen şekilde alman kadroların derece 
ve kademelerine intibak ettirilirler. 

0) ti özel idareleri ve belediyeler memurlarının aylık miktarlarının tesbitinde bu kanuna ek
li gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre yükse-
Mnebilecek en yüksek dereceler hakkındaki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü maddesinin sön fık
ra hükmü bu kurumlar personeli hakkında da uygulanır. 
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Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek men
supları : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Hâkimler ve hâkin yardımcıları, savcılar ve savcı yardımcıları ile Da
nıştay ve Sayıştay meslek mensupları hakkında k endi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 783 
sayıb. Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2536 sayılı Hâkimler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı 
Danıştay ,832 sayılı Sayıştay kanunları iîe 3GE?6 sayılı Kanunim ek ve tadillerinin aylık ve ödenek
lerle ilgili hükümleri hariç diğer hükimüerinm uygulanmasına devam olunur. 

A) Hâkimler ve hâkim yardımcıları ile savcılar V3 savcı yardımcıları ve Danıştay ve Sayıştay 
meslek mensuplarının aylıkları bu kanıma ekli gösterge tablosuna göre hesaplanır. 

B) Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, Lavcı yardımcıları ile Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları 10 ncu derecenin ilk kademesinden ir o bağlarlar ve 1 nci derecesinin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Hâkim ve hâkim y ardımcıları ile savcı ve savcı yardımcıları, Danış
tay ve Sayıştay meslek mensupları bulundukları kadroların barem derecelerinin gösterge tablo
sunda tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

fhıiversilc öğretim üyeleri re yardımvdan : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 4933 sayılı Kanun ile bu kanunun ek ve tadillerine göre üniversite öğ
retim üyesi ve yardımcısı olarak sayılanlar hakkında kendi özel kanunları yürrülüğe girinceye kadar, 
788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 3656 sayılı Eamın ile ek ve tadilleri ve 4936 sayılı Kanun ve 
ek ve tadillerindeki ilgili hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversite öğretim üyeleri ile yardımcı
larının aylıkları aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur. 

A) Üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılarının aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gös
terge tablosu esas alınır. 

B) öğretim üyeleri ve( yardımcılarının giriş va tavan dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) öğretim üye ve yardımcıları 10 ncu derecenin (teknik hizmetler ve sağlık hizmetlerine 

ilişkin öğrenim dallarında 9 ncu derecenin) ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardan asistan
lar 7 ned derecesinin, doçentler 5 nci derecesinin ve profesörler 1 nci derecesinin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 
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Ifakimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek men
supları : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Anayasa Mahkemesi Başkan, üye, üye yardımcıları ve raportörleri, 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, Danış
tay ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları hakkında kendi özel ka
nunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hakimler, 
44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay Kanunları ve 3656 sayılı 
Kanun ile ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümler hariç diğer hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. Ve bu kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer haklardan faydala
nırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasa Mahkemeli Başkan, üye ve üye yardımcıları ve raportör
leri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danış
tay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve savcı yardımcılarının aylıkları, fiilen al
makta bulunduklan aylıklarının derecelerinin gösterge tablosuna tekabül ettiği derecelere intibak 
ettirilmek suretiyle hesaplanır. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarına esas olan aylıklarında geçirdikleri süre esas alın
mak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri gir
dikleri kademede geçmiş sayılır. 

Birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay Kanunlarına göre 
1 nci derece kadroda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci derecesinin son kademesi olan 1 000 
göstergesine intibak edenler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamın
dan sonra bulunacak sayının "belli kat sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alına
rak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa 
Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcıla
rının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gös
terge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kade
menin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara 
o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 230 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat 
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 
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b) öğretim görevlileri: Hariçten öğretim görevlisi olarak tâyin edilenler, girişlerinde haiz ol
dukları niteliklere göre gidebilecekleri derecenin ilk kademe aylığını alırlar. 

Resmî bir görevden nakil suretiyle gelenler müktesep hak derecelerinin tekabül ettiği dere
cenin ilk kademe aylığını alırlar. 

Bunlar karşılık gösterilerek tâyin edildikleri kadro derecesinin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

c) Okutmanlar, lektörler ve uzmanlar: Asli görevleri üniversitede olan okutman, lektör ve 
uzmanlar 10 ncu derecenin ilk kademesi ile hizmete alınırlar. 

Bunlardan okutmanlar ve lektörler 7 nci derecenin, uzmanlar 5 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

4936 sayılı Kanun ve onu tadil eden 1187 sayılı Kanun hükümlerine göre üniversite tazminatının 
ödenmemesini gerektiren işlerde çalışmaya devam üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarına bu 
kanuna göre ödenecek aylık tutarlarının yarısı ödenir. Ancak emekli kesenekleri kadro maaş
ları üzerinden kesilmeye devam olunur. 

İntibak hükümleri : 
EK GEÇÎCÎ MADDE 10. — öğretim üye ve yardımcıları, bulundukları kadroların barem dere

celerinin gösterge tablosunda tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

359 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadillerine tâbi kurumlar : 

EK GEÇÎCÎ MADDE 11. — 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve tadil
lerine tâbi olan kurumların personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerek

tirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci mad
dedeki esaslar dairesinde kadrolarını tesbit ederler. 

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

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde bulundurul
mak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilir. 
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3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadillerine tabi kurumlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dâhil) personeli hakkında 
kemdi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel 
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) ıSöz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetterimn gerek

tirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci mad
dedeki esaslar dairesinde kadrolarını tesbit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabımda bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge tab
losu esas alınır. 

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde bulundurul
mak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalı
şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük

sek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
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EK GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibakla
rında bu kanunun intibak hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, hâle sanatkârları ve orkestra teknik personeli : 

EK G-EÇÎCÎ MADDE 13. — Devlet tiyatro, opera ve balesinin özel kanununa göre, stajiyer, mü
tehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan personeli baklanda, kendi özel kanunları yürürlüğe girin
ceye kadar 5441 sayılı Kanun ile bu kanunda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. Ancak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesinin stajyer ve sanatkârlarının (mütehassıs hizmetliler hariç) 
aylıklarının hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden başlar ve girdikleri derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

C) Devlet tiyatrosu ve operası orkestra üyeleri hakkında ek geçici 15 nci madde hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

D) Devlet tiyatro, opera ve balesinin (A) bendinde tesbit edilen personelinin dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinde belirtilen sınıflara ait hüküm
lerle, intibak hükümleri uygulanır. 

Belediye Opera ve tiyatroları : 

EK OEÇlOl MADDE 14. — Belediye opera v e tiyatrolarının teknik bünyeye dâhil olan staji-
yer, mütehassıs hizmetlililer ve sanatkârları hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girin
ceye kadar 23 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadil
lerinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına d< vam olıyrur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanatkârların (mütehassıs hizmetliler hariç) aylık 
ücretleri hakkında, bu kanunun ek geçici 13 ncü maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tes
bit edilen taban ve tavan rakamları uygulanır. 

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkâr ve stajiyerler için bu bendde gösteri
len hiadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir. 

B) Belediye opera ve tiyatrolarında çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkın
da bu kanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır. 
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c) Türkiye Eadyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek (iş güçlüğü ve riski 
zammı) ile, (mahrumiyet-zammı) ve (fazla çalışma ücretleri) ni kurum yönetim kurulu bir yönet
melikle tesbit eder. 

d) Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihtiyacı olan kadroları kurum yönetim kurulu bir 
yönetmelikle tesbit eder. 

e) Türkiye Eadyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde 
her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibak
larında bu kanunun intibak hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra teknik personeli : 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Devlet tiyatro, opera ve balesinin özel kanununa göre, stajiyer, 
mütehassis hizmetli, sanatkâr olarak çalışan personeli hakkında, kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar 5441 sayılı Kanun ile bu kanunda atıf yapılan kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiyerleri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve sahne 
uygulatıcılarının aylıklarının hesabında bu kanu na ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajiyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcıları 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükse leMirler. Sahne uygulatıcıları 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 ncı derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

C) Devlet tiyatrosu ve operası orkestra üyeleri hakkımda ek geçici 14 ncü madde hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

D) Devlet tiyatro, opera ve balesinin (A) bendinde tesibdt edilen personelin dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara ait 
hükümlerle intibak hükümleri uygulanır. 

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve belediye konservatuvar ve orkestrası : 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar 
ve orkestralarının teknik bünyeye dâhil olan stajiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları hak
kında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 23 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun 
ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadillerinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanatkârların (mütehassıs hizmetliler hariç) aylık üc
retleri hakkında, bu kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbiıt edi
len taban ve tavan rakamları uygulanır. 

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi g'eçen sanatkâr ve s'tajiyerler için bu bendde gösterilen 
hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir. 

B) Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvarları ve orkestralarında 
çalıış&n ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkın'da bu kanunun belediyeler personeli dle 
ilgili hükümleri uygulanır. 
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(Hükümetin teklifi) 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri : 

EK GEÇÎCÎ MADDE 15. — Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre 
teknik kuruluşuna dâhil olan personeli hakkında kendi özel kanunlan yürürlüğe girinceye 
kadar, 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dâhil üyelerinim aylıklarının 
hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Batılardan stajiyerler 10 ncu derecenin, üyeler 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve enstrüman üyeleri '5., birinci derece keman üyeleri, grup şef muavinleri ve çift saz 
çalanlar (flüt, küçük flüt, obua - korangle, klarnet, basklâittiet, fagot, kontrfagot) 4., 
konsertmaister muavinleri ve grup şefleri 3., şef, şef muavinleri, birinci, ikinci, üçüncü kon-
sertmaisterler ve çello solisti 1. nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasının özel kanununa göre, teknik karuluşu dışında kalan 
personeli hakkında, bu kanunun Devlet memurlarının sınıflandırılmaları; derece ve kademelere 
intibakları ile ilgili hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik personelinin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — Ek geçici 13,14, ve 15 nci maddelerde yazılı personelin intibakında bu 
maddeler kapsamına giren görevlerde geçirdikleri sürelerin her yılı 1 kadem© ilerlemesi ve her 3 
yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

T. C. Merkez Bankası mensupları : 
EK GEÇÎCÎ MADDE 17. — 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun aylık ve ödeneklere iliş

kin hükümleri kaldırılmıştır. 
T. C. Merkez Bankası personelinin aylık ve ödenekleri hakkında bu kanunun ek geçici 11, ve 

12 nci maddesi hükümleri uygulanır. 
Bu kurumlarda gösterge tablosunun 1, 2, 3, ve 4 ncü derecelerine yükselebilmek için Banka 

Başkanlığı, başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği, denetim kurulu üyeliği unvanlarına tah
sis edilmiş kadrolara tâyin edilmiş olmak şarttır. 

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümiler : 
EK GEÇÎCÎ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlarına göre sözleşme 

ile çalıştırılmakta olanlar hakkında sözleşmelerinde yazılı süreler sona erinceye kadar sözleşme 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Bunlardan sözleşmelerinin hitamında devlet memurluğuna geçmek istiyenlerin bu kanuna 
tabi kurumlarda sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesi, 
her 3 yılı bir derece ilerlemesine sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıflara intibakları, yapıla
bilir. 
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(Bütçe Plân Komisyonumun değiştirişi) 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre 
teknik kuruluşuna dâhil olan personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. Ancak; 

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dâhil üyelerinin aylıklarının 
hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Bunlardan staj'iy erler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre, teknik kuruluşu dışında kalan 
personeli hakkında, bu kanunun Devlet memurlarının sınıflandırılmaları; derece ve kademelere 
intibakları ile ilgili hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik personelinin derece intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 15. —• Ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılı personelin intibakın
da bu maddeler kapsamına giren görevlerde geçirdikleri sürelerin her yıl 1 kademe ilerlemesi 
ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Ancak bunlardan 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere intılbak ettirileceklerin, bu dereceler için Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca tesbit edi
len unvanlar için ihdas edilecek kadrolara atanmış olmak şar t ta 

Bunlar dışında kalıp da 1, 2, 3 ve 4 ncü dere çelere intibakı gerekenler gösterge tablosunun 
5 nci derecesine intibak ettirilirler. 

Devlet sanatçıları : 
EK GEÇİCİ MADDE 16. — Ek geçici 12 nci ve 14 ncü maddelerle düzenlenen kurumlarda 

görevli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslararası ün yapmış sanatçılar için ilgili kurumun 
teklifi, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu 
karan ile 1 000 + 200 lük kadrolar ihdas edilebilir. Ve bu kadrolara memuriyette kıdem ve süre 
şartlları aranmaksızın atama yapılabilir. 

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler : 
EK GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlarına göre söz

leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında sözleşmelerinde yazılı süreler sona erinceye kadar söz
leşme hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Bunlardan sözleşmelerinin hitamında Devlet m emurluğuna geçmek istiyenlerin bu kanuna tâbi 
kurumlarda sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesi, her 3 
yılı bir derece ilerlemesine sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıflara intibakları yapılabilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Bu kanuna tabi kurumlarda. iş<;i statüsünde çalışma]d a ulan memurların durumu : 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanuna tabi k urumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fii
len yaptıkları iş doiayısiyle devlet memura tanımına girenlerin devlet memurluklarına geçmek 
istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş kadronun mevcudiyeti halinde halen gördükleri hiz
metin mahiyetine göre 36 ncı maddede yazılı sınıflara intibakları yapılabilir. Bu takdirde işçi sta
tüsünde geçirdikleri süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi^ 
esas alınacak şekilde değerlendirilir. 

657 sayılı Kanun kapsanır dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı : 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — Bu kanunun ek geçici 6, 7, 9, 11, 13,14,15, 17 nci maddelerinde yazılı 
olanların aylık miktarlannın tesbitinde de genel bütçe Kanunu ile devlet memurları için kabul 
olunan katsayı uygulanır. 

Kanunun ilk uygulama yılında katsayı : 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Bu kanunun 154 ncü maddesinde bütçe kanunlarında tesbit edileceği 
öngörülen katsayı kanunun ilk uygulama yılı için (7) dir. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — 657 sayılı Kanunu n 190 ncı maddesinde memur aylıklarından kesil 
mesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kuruma kesenekleri, Genel Kadro Kanununun yürürlüğe 
girdiği ayı takibeden aybaşından itibaren kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özel kanunu çıkın
caya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. Saymanlıklar her aynı kese
neklerini ertesi aynı 15 nci günü akşamına kadar T. C. Merkez Bankasına yatırmak veya gönder
mek zorundadırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 23. — Ek geçici 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 ve 17 nci maddelerde yazılı kurumlar 
personeline Devlet memurlarına ödenenler dışında her hangi bir ödeme yapılamaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun ek ge cici 1, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddeleri 
uyarınca yapılacak intibaklarda, personelin genel kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte
ki hukukî durumları esas alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması doiayısiyle ke
sin bir şekilde halledilmesine imkân bıüunmıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile genel 
ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyie çözümlenen haller için jen kısa samanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Bu kanunun 43 ne ü maddesi uyarınca tesbit edilecek 1000 nin üstün 
de ve 50 ile 70 'arasındaki göstergeler ve bu göstergelerin hangi memuriyetler için lalınacağı, kanu
nun ilk uygulama yılında Genel Kadro Kanunu ile gösterilir. 

Aynı kanunun ek geçici 7, 9, 11, 13, 15, 17 nci maddelerinde sıayılan personelden kimler için 
1000 göstergenin üstünde gösterge tesbit edileceği hususunda 43 ncü madde ve yukanjki fıkra hü
kümlerine göre işlem yapılır. 
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(Jiütce Phltı Kıornisy onunun değiştirici) 

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olan memurların durumu : 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru tanımına girenlerin Devlet memurluklarına geçmek 
istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş kadronun mevcudiyeti halinde halen gördükleri hizme
tin mahiyetine göre 36 ncı maddede yazılı sınıflara intibakları yapılır. Bu takdirde işçi statüsünde 
geçirdikleri süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas alına
cak şekilde değerlendirilir. 

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı : 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 ncı maddelerinde yazılı 
olanların aylık miktarlannın tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul 
olunan katsayı uygulanır. 

Kanunun ilk uygulama yılında katsayı : 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — Bu kanunun 154 ncü maddesinde bütçe kanunlarında tesbit edi
leceği öngörülen katsayı kanunun ilk uygulama yılı için (7) dir. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — 657 sayılı Kanunun 190 ncı maddesinde memur aylıklarınından 
kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri, Genel Kadro Kanununun 
yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşından itibaren kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özel ka
nun 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. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde yazılı kurumlar 
personeline Devlet memurlarına ödenenlar dışında her hangi bir ödeme yapılamaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 23. — Bu kanunun ek geçici 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17.ve 18 nci mad
deleri uyarınca yapılacak intibaklarda, personelin Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihteki hukukî durumları esas alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiyle 
kesin bir şekilde halledilmesine imkân bulunmıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile 
genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Bu kanunun 43 ncü maddesi uyarınca tesbit edilecek 1 000 in üs
tünde ve 50 ile 70 arasındaki göstergeler ve bu göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, 
kanunun ilk uygulama yılında Genel Kadro Kanuni üs gösterilir. 

Aynı kanunun ek geçici 7, 9, 12, 14 ve 16 ncı maddelerinde sayılan personelden kimler için 
1 000 göstergesinin üstünde gösterge tesbit edileceği hususunda 43 ncü madde ve yukarıki fıkra 
hükümlerine göre işlem yapılır. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 92. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkriası aşağı-
dajki şekilde değiştirilmiştir: 

b) 2 . 7 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 8 . 7 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 7244 
sayıh kanunlarla bu kanunların ek ve tadiBeri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürür
lüğe giren tekilât kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurla
rının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerl'eme ve yükselmelerini, ödev, 
hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ödenetklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hü
kümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kal
kar. 
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(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Yasama organı üyeleriyle dışardan atanmış bakanlardan emeklili
ğini devam ettirenlerin, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine esas olan derecele
rine, gösterge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intibakları yapılır ve emeklilikUeri dü
zenlenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Halen teşkilât kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için 
Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tâ
yin ve intibakları bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — Ek geçici 2 ve 3 ncü maddeler uyarınca öğrenim derecelerine 
göre girebilecekleri derecenin daha aşağısında bir dereceye intibak ettirilenler sınıflarının giriş de
recesine yükseltilirler. Bunların eski derecelerinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe ilerle
mesine esas olacak şekilde yeni derecelerinde dikkate alınır. 

MADDE 92. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç fıkra eklenmiştir. 

b) 2 . 7 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 8.7.1939 tarih ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarih ve 7244 
saydı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürür
lüğe giren teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memur
larının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, 
ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen 
hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten 
kalkar. 

c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca sözleşme ile yürütülmesine devam olun&cağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunur. 

id) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır. 
e) 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu maddeleri, 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sayılı 

Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri hükümleri, saklıdır. 

MADDE 93. —Bu kanunun ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Dairesi bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse 
edilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli 
bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plân ve program
lara dayanması şarttır. 

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel KadroKanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe uz
manı ve Devlet Personel Dairesine Devlet Personel uzmanı kadroları verilir. 

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri 
ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidirler. 

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları kuruluş ve görev yönetmelikleri ile düzen
lenir. 
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(Hükümetin tek lii'i) 

MADDE 93. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi : 
A) 657 sayılı Devlet Memurdan Kanununun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel Kad

ro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden akbaşından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.) 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1 . 3 . 1970 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ayba
şından itibaren uygulanır. Ancak; 1 . 3 . 1970 ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihi takibeden akbaşına kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır : 

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve 
bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda tes'bit edilen yeni derece ve kademe aylığı 
ile, 1 . 3 . 1970 tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas olan asli gö
revinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sayılı Kararname hü
kümlerine göre ödenen yevmiye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark 
tesbit edilir ve bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tes'bit edilecek usule göre 
kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna 
göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

2. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşma 
kadarki süre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak 
yapılacak gerekli intibak sonunda tesbit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde ödenir. 

3. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden ay başına 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun görevden ayrılan veya ölenlerin, görevden ayrıl
dıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göıe yapılacak intibak sonucunda 1 nci fıkra hü
kümlerine göre tesbit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde söz 
konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte, aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri ile ek 
geçici 25 nci maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 malî yı
lında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü 
ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun 
hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

E) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşma kadar 1108 sayılı 
Maaş Kanununun değişik 13 ncü maddesinde yazılı yıMık 15 günlük izin, hizmet süresi 5 yıldan 
az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı iki 
aylık sıhhi izin süresi içinde resmî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yatarak veya 
ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze giderleri ku
rumlarınca karşılanır. 
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(Bütee Plân Kiomisyurumun değiştirici) 

MADDE 94. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi : 
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel Kad

ro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi taMbeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.) 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1 . 3 . 1970 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi taMbeden ay 
başından itibaren uygulanır. Ancak, 1 . 3 . 1970 ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden aybaşma kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır : 

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve 
bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda tesbit edilen yeni derece ve kademe aylığı 
ile, 1 . 3 . 1970 tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas olan aslî 
görevinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sayılı Kararname 
hükümlerine göre ödenen yevmiye, işçi yevmiyesi tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark 
tesbdıt edilir ve bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tesbit edilecek usule gö
re kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna 
göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

2. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşma 
kadarM süre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak 
yapılacak gerekli intibak sonunda tesbit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde ödenir. 

3. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ay
rıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 nci fıkra 
hükümlerine göre tesbit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde 
söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri 
ile ek geçici 24 ncü maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 noi maddeleri 1970 malî 
yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hük
mü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

E) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşına kadar 1108 sayılı 
Maaş Kanununun değişik 13 ncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 
5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede 
yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yata
rak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze gi
derleri kurumlarınca karşılanır. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 94. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 95. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
17 . ö . 1970 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel R. Sezgin E. Atabeyli T. Bilgin 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. 
Y. Z. Önder A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu R. Sezgin 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakam V. 
M. Erez O. Oğuz T. Gülez H. Atabeyli 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu î. Ertem N. Menteşe 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. Öztürk S. Kılıç S. O. Avcı N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
ff. Nakiboğlu T. Kapantı H. Özalp t. Sezgin 

I NO. CETVEL 

GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

925 
750 
650 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
70 

950 
785 
670 
570 
490 
415 
360 
310 
260 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
75 

975 
820 
690 
590 
505 
430 
370 
320 
270 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
80 

1 000 
855 
710 
610 
520 
445 
380 
330 
280 
240 
215 
190 
165 
140 
115 
85 

890 
730 
630 
535 
460 
390 
340 
290 
245 
220 
195 
170 
145 
120 
90 

925 
750 
650 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
95 

770 
670 
565 
490 
410 
360 
310 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
100 

790 
690 
580 
505 
420 
370 
320 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
105 

710 
595 
520 
430 
380 
330 
265 
240 
215 
190 
165 
140 
110 
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(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 95. — Tasarının 94 noü maddesi 95 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Bu kanunun Yasama Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi başkanları, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

CETVEL 

Tasarıya bağlı 1 No. lu cetvel aynen kabul edilmiştir. 

t>m<t 
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