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nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
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ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
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Plân Komisyonu raporu (1/331, 2/279) 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Geçici Komisyon Başkanlığının. 2/379 esa3 

numaralı kanun teklifinin komisyonlarına hava
lesine ve Ulaştırma Komisyonundan da üç üye
nin komisyonlarına katılmasına dair tezkeresi 
kabul olundu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısı ve Ankara Milletve
kili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının, 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında ka
nun teklifinin tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Birleşime saat 13,09 da ara verildi. 

İkinci Oturum 
Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı ikinci defa 

açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonunda 
kabul edildiği bildirildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı ve 1 nci maddesi üze
rindeki görüşmelere bir süre devam olundu. 

30 . 6 . 1970 Sah günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son ve
rildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
Nurettin Ok Memduh Ekşi 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Genel kadro kanunu tasarısı (1/354) 

(Plân Komisyonuna) 
Teklif 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
775 sayılı Gecekondu Kanunundan sonra yapı
lan gecekonduların yıkılmaması ve cezalarının 
affı hakkında kanun teklifi (2/380) (İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân, Adalet ve Plân komis
yonlarına) 

Raporlar 
3. — Çiftçi mallarının korunması hakkında 

kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Millî Savun
ma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 

4. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He

saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 
(S. Sayısı : 209) 

5. —- T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Ha
ziran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 210) 

6. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Ey
lül, Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) 

7. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) 

8. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KATİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — 116 ncı Birleşimi açıyorum. Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar veçhile 
aralıksız müzakerelere geçiyoruz. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hicerimez ve 57 arkadaşı
nın, 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Plân Komisyonu raporu 
(1/331, 2/279) (S. Sayısı: 200) 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde kifa
yeti müzakere takriri verilmiş bulunmaktadır. 
Son söz Sayın Coşkun Karagözoğlu'ndadır. On
dan sonra kifayeti oylarınıza arz edeceğim. 

Buyurunuz Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Mec
liste müzakere edilmekte bulunan kanun tasa
rısının basit bir ücret kanunu olmaktan çıka
rılması, gerçek bir personel reformu olabilmesi 
için komisyonda yaptığımız eleştirilere ve gay
retlere Yüce Mecliste de devam edebilmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, gerçek bir personel reformu 
ancak gerçek bir idari reformla gerçekleşebilir. 
Burada bahis konusu olan sadece ücretlere mu
ayyen zamların yapılması değil, sadece kamu 
personelinin hayat şartlarının yükseltilmesi de
ğil, kamu personelinin hizmet arz ettiği halkın 
şikâyetlerinin Önlenebilmesi, halka yeterli* kali
teli ve ucuz hizmet götürülebilmesidir. Bu iti
barla, kamu personeli reformunun idari reform
la çok yakın ilgisi vardır ve kamu personeli 
meselesini genel ekonomi politikasının, bütçe 

politikasının dışında mütalâa etmek mümkün 
değildir. Genel ekonomi ve bütçe politikası 
hakkındaki samimi ve ciddî fikirlerimiz bi
lindiği için, sadece bu kanunun neden gerçek 
bir personel reformu olma niteliğini kaybetti
ğini, birinci madde ile ilgili olarak şu çok dar 
zaman içinde kısaca ortaya koymak istiyorum. 

Bir personel reformunun ilk şartı; bütün 
kamu personelini içine almasıdır. Gerçek bir 
personel reformu, kamu hizmetlilerinin hepsini 
içine aldığı zaman ancak bir personel reformu 
olma iddiasını taşıyabilir. Halbuki, tasarıda 
200 000 e yaklaşan il özel idareleri, belediyeler 
ve İktisadi Devlet Teşekkülleri personeli bu 
kanun kapsamı dışında bırakılmıştır, sadece 
ücret bakımından bu kanunun kapsamı içine 
alınmıştır. Bilindiği gibi, bu kanunla personele 
birtakım teminat hükümleri getirilmektedir. 
200 000 civarındaki memurun, bu teminat hü
kümlerinden mahrum bırakılmasının, «Personel 
reformu yapıyoruz» iddiası karşısında ne ölçüde 
samimî olduğu aşikârdır. 

Ayrıca, bu kanun kamu personelinin önemli 
kısmına birtakım haklar verilmektedir. Bunlar, 
dün arkadaşlarımın tek tek saydıkları gibi, sos
yal hizmetler zammı, aile yardımı, yakacak 
zammı, memuriyet yeri zammı gibi çeşitli isim
ler altında personele verilecektir. Bu imkânla
rın bir kısmını personelin bâzılarına tanımak, 
bâzılarına tanımamak, daha başlangıçta bir re
form iddiasının ne ölçüde samimiyetten uzak 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; meselenin bir de Ana
yasa yönünden tetkik edilmesine zaruret bulun
duğuna kaani bulunuyoruz. Anayasamızın 112 
nci maddesi açıklıkla, «İdarenin bir bütün oldu
ğunu» ve «İdarenin kuruluş ve görevleri mer-

— 397 — 



M. Meclisi B : 116 30 . 6 . 1970 O : 1 

kezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına i 
dayanır» denilmek suretiyle «İdare, kuruluş ve ; 
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenle- | 
nir» esasını getirmiştir. Şimdi, bu kanunla, ye
rinden yönetim esaslariyle kurulmuş bulunan 
idari teşkilât personeline her hangi bir reform 
niteliğinde hizmet, imkân getirilmemektedir. 

Ayrıca, yine Anayasamızın 117 nci maddesi i 
açıkça; «Devletin ve diğer kamu tüzel kişile- j 
rinin, genel idare esaslarına göre yürütmekle • 
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektir
diği asli ve sürekli görevler, memurlar eliyle 
görülür» demek suretiyle, memurların, Devletin 
ve diğer kamu tüzel kişilerinin kadrolarında ça
lışan personel olduğunu kesinlikle ifade etmiş- j 
tir. Bu durumda, Anayasamızın bir yandan 112 i 
nci, diğer yandan 117 nci maddesinin açık hük- | 
mü karşısında bir bütün olan idarenin sadece 
merkezî teşkilâtında görev almış personele re
form imkânları getirilmekte, buna mukabil yine j 
Devletin, Anayasanın âmir hükmü gereğince 
ademi merkeziyet şeklinde teşkilâtlanmış bulu
nan, mahallî görevler gören personeline, bu im
kânlar getirilmemektedir. Bunun, Anayasa- i 
mızla ne ölçüde çelişik bir manzara ortaya koy
duğunu Yüce Meclisin takdirlerine sunmak isti
yorum. 

Nitekim, dün teknik personelin bu kanun 
kapsamı dışında kalmasına dair verilmiş bulu-, 
nan önergenin eleştirisi sırasında Sayın Maliye 
Bakanının ifade buyurdukları cümleyi aynen 
zaptettim. Bunu okuyarak, bu kanımızda Sayın 
Maliye Bakanının da bizimle beraber olduğunu 
tevsik ve tesbit ettirmek istiyorum. Sayın Ba
kan teknik personel için aynen, «Asıl kanunun 
kapsamı dışında bırakılmaları Anayasaya uygun 
düşmez» demek suretiyle, Anayasanın 117 nci 
maddesinde tarif edilen hizmetleri gören perso
nelin kanun dışında bırakılmasının Anayasaya 
aykırı olabileceğini, biraz evvel benim savundu
ğum fikir paralelinde ifade buyurmuşlardır. Bu 
itibarla, Sayın Bakana katılarak, 200 000 bele
diyeler, özel idareler ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri personeli adına Anayasanın âmir hük
mü muvacehesinde bunların bu kanun kapsa
mına alınmamış olmalarının, Anayasaya aykırı 
bulunduğunu Yüce Meclisin dikkatine sunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, bağlama
nızı rica edeceğim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Salıyorum Sayın Başkan. 

Bir önemli husus da şu; yine dün Sayın Ba
kan «Mahallî idarelerin ayrı kanunları vardır, 
idarelerindeki hüviyetleri göz önüne alınarak, 
bunlar için ayrı kanun çıkarılmalıdır. Bize ya
pılması gereken eleştiri, olsa olsa bu kanunu 
biran evvel sevk edin şeklinde olmalıdır.» dedi
ler. 

Değerli arkadaşlarım, yapılması gereken 
eleştiri «bu kanunu biran evvel sevk edin» şek
linde olursa, yeterli olmaz. Gerçek şudur; «mer
kezi Hükümet personeli için bir reform tasarısı 
sevk edilirken, neden onunla beraber, aynı gün
de aynı hizmeti gören mahallî idareler personeli 
için bir kanun tasarısı sevk edilmemiştir» şeklin
de bir eleştiri yapılabilir. Bu kanunla beraber 
belediyeler, özel idareler, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri personelleri için de ayrı bir kanun 
sevk edilmiş olsa idi, bu eleştiriyi yapmaya se
bep kalmazdı. Tenkidin esası; kamu hizmeti 
gören personelin bir kısmına reform imkânları
nı tatbik ederken, reform nimetini verirken, 
diğerini âtiye bırakmak haklanın Anayasaya 
rağmen ısrarla devam edilmek istenmesidir. 

Sayın Bakan, her iki kanunu birlikte sevk et
memiş olmakla kusurludur, hatalıdır. Her iki 
kanunun birlikte sevk edilmesi, ancak Anayasa
nın âmir hükmünü yerine getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun, temel bir 
kanundur. Mahallî idarelerin ayrı kanunlarının 
bulunması, bunların hususiyetleri, mahallî ida
reler personelinin ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri personelinin, bu kanunun kapsamına alın
malarına mâni değildir. 

Bu itibarla, bu büyük hatanın, Anayasanın 
esprisiyle çelişen bu haksız tutumun düzeltile
bilmesi için, Yüce Meclisin kamu personeli hiz
metlilerine, Anayasamızın 12 nci maddesinde
ki büyük hukuk prensibini teşkil eden «eşitlik» 
kaidesi ışığında adı geçen personelin de bu ka
nun kapsamına alınması için oylarını kullanma
sını istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci madde üzerindeki müzakerenin kifaye

tini arz ve talebederim. 
Siirt 

Zeki Çeliker 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan takrirleri aykırılık değil 
de maddenin tertip sırasına göre okutup oyları
nıza arz. edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim : 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

«Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve yedek 
üyeleriyle raportörleri ve Yargıtay raportör
leri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunan
larla bu mesleklerden sayılan görevlerde olan
lar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve 
Sayıştay savcı ve yardımcılar, üniversite öğre-
tim üyeleri ve yardımcıları, iktisadi ve ticari 
ilimler akademileri öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, subay, astsubay, uzman çavuş ve uz
man jandarmalar, bu kanun hükümlerine tâbi 
değildirler.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan önergeye katılıyorlar mı? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Sayın 
Güler'in takririne katılmadıklarını ifade ediyor
lar. Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın İbrahim öztürk*ün takririni okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanun tasarısı

nın birinci maddesinin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini saygiyle arz ederim. 

Madde 1. — Anayasa Mahkemesi Başkan, 
üye ve yedek üyeleriyle raportörleri, hâkimlik 
ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla, bu mes
leklerden sayılan görevlerde olanlar (bucak 
müdürü, kaymakam ve valiler) bu kanun hü
kümlerine tabi değildir. 

Maraş 
İbrahim öztürk 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, öz-

türk'ün takririne katılmıyorlar. Takririn dik
kate alınması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Beyti Arda ve Çetinkaya'nın takrir
lerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
057 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1 nci 

maddesinin, «İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri öğretim üyeleri ve yardımcılariyle» biten 
kısmın sonuna, aşağıdaki ilâvenin yapılmasını 
arz ederiz. 

Erzincan Kırklareli 
Hasan Çetinkaya Beyti Arda 

İlâve — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
4/10195 sayılı Kararname ile* istihdam edilen
ler, subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
janldarmalar bu kanunun hükümlerine tabi de
ğildirler. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademileri-
nin maddeye ilâvesini kabul ediyoruz, iştirak 
ediyoruz, Komisyon olarak. Yalnız, önergenin 
ikinci kısmını teşkil eden 4/10195 »ayılı Karar
nameye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Devlet Mühendislik ve Mi-
marlık Akademileri» deyimini... 

PLAN KOMfiSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Zaten, 1172 ve 
1184 sayılı kendi kanunlarında bunların, öğre-
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tim üyeleri ve yardımcılarının Üniversiteler Ka
nununa ve profesörlerin tabi olduğu hükümlere 
tabi olması kabul edilmiştir. Bu bakımdan bun
ların fıkraya ilâvesine katılıyoruz. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — öner
gemi izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çetinkaya. 
Komisyonun kısmen katılıp, kısmen de katıl
mamalarından mütevellit kısaca kah edin Sayın 
Çetinkaya. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş oldu
ğumuz önerge ile, Devlet Mühenidislik - Mimar
lık Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıla
rının ithali Komisyonca benimsenmiştir. Ancak, 
ikinci beridde 4/10195 sayılı Kararnameye gö
re çalışanların bunun dışında tutulması sebe
biyle ikinci defa söz almış bulunuyorum. 

ıSayın milletvekilleri; 4/10195 sayılı Karar
namenin neden dolayı tatbikata konulduğunu, 
biraz geriye doğru gitmek suretiyle açıklamak 
istiyorum. 

Bu Kararname, 1958 yılında Türkiye^de tek
nik elemana olan ihtiyaçtan dolayı ve bunları 
Devlet baremi içimde istihdam imkânı bulun
mamasından mütevellit, yeteri elemanı şantiye
lerde, işyerlerinde çalıştırmak için ihdas edil
miştir ve o zaman'dan beri de tatbik edilmek
tedir. 

Sayın Bakan, dün burada vermiş olduğum 
bir önergeye istinaden, «harita mühendisleri 
arazide çalışıyor ama, Devlet için, sürekli gö
revden dolayı memur sayılırlar» şeklinde bir 
beyan'da bulunmuşlardır. 

Bu personelin memur sayılıp sayılmıyacağı 
hususu da ayrıca bir tartışma konusudur. Bun
dan önce, Meclisimizce kabul edilen 274 sayılı 
Kanunda işçi, memur tarifi yapılmıştı. Bu tari
fe göre; bedeni çalışması, fikrî çalışmasından 
üstün ise işçi, bunun aksi olanlar memur olarak 
kapsam içine alınmış ve madde bu şekilde geç
mişti. 

Şimdi, arazide çalışan mühendisin elbette ki 
bedeni çalışması, fikrî çalışmasından üstündür. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yapmaaa... 

HASAN ÇETİNKAYA (Devamla) — Bunu 
yarın ne şekilde halledeceğiz? Ben ayrıca, mü
hendislerin, Danıştaydan aldıkları kararlardan 

da bahsetmek suretiyle huzurunuzda bu ger
çeği, daha etraflı olarak açıklamak fırsatını 
bulmuş olacağım. 

Danıştayın vermiş olduğu kararlanın tarüh 
ve numaralarım okumakla iktifa edeceğim. 
«Asfalt arazi mühendisi, asfalt şantiyesinde 
çalışıyor, dâva açıyor, Danıştay 8 nci Daire. 
15 . 2 . 1966 Esas; 3132 Karar; 498. 

Mlakina İkmal Şefi, Danıştay 8 nci Daire. 
21 . 12 . 1967 gün, Esas; 2271, Karar; 4298. 
Karayolları Bölge Müdür Muavini - arkadaşlar, 
şantiyede de çalışmıyor, Bölge Müdür Muavini 
olarak çalışmıştır dâva açmıştır, kendisi için de 
aynı karar verilmiştir.» 

Binaenaleyh, Danıştaydan işçi kararı almış 
olan bu arkadaşlarımızın bu kanun kapsamına 
alınınasiyle yanlış bir yola gidilmiş olunacak
tır. İleride daha çözülmesi zor durumlar mey
dana gelecektir. Bu bakımdan ben, 4/10195 
sayılı Kararnameye göre çalışanların bu kap
sam dışında tutularak özel bir kanunun getiril
mesini teklif etmiş bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Çetinkaya ve 

Sayın Arda'nın takririnde bahse konu, «Dev
let Mühenidislik ve Mimarlık akademileri öğre
tim üyeleri ve yardımcıları» paragrafımın mad
deye girmesine muvafakat ettiklerimi, diğer 
fıkraya katılmadıklarımı ifade ettiler. 

Hükümet.... 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) —- Sayım 

Başkan, söz istiyorum. Bendenizin de aynı ma
hiyette takririm var. Bu takrir kabul veya 
reddedildiği takdirde bendenizin de takriri ka
bul veya reddedilmiş olacaktır. Bu bakımlıdan, 
aynı mahiyetteki takrir sahibi olarak «öz isti
yorum. 

BAŞKAN — Takrir sahibi değilsiniz şu an
da. Sizinkini de getireceğiz efendim. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Birinci kısma katılıyoruz. İkinci 
kısma katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okuman 
takririn (birinci paragrafıma katıldıklarını, iknm-
ci paragrafıma katılmadıklarını beyan etmek
tedirler. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayım 
Başkan, o zaman benimi görüşme imkânım ol
maz. 
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BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Uzuner, 
çok rica ederim. Usulsüz mümkün değil efen
dim. Takririniz geldiği zaman izah edensiniz 
efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, arz edemedim, benim takririm de aynı 
mahiyettedir. 

BAŞKAN — Aynı değil efendim. Bunları 
komisyona verdik, komisyon bunları tertifbetti. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, 10195 sayılı Kararname ile ilgili... 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylarınıza arz ede
ceğim efendim. Birinci paragrafta Hükümet ve 
komisyon katılmaktadır. Bu hususun dikkate 
alınması cihetini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar...' Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci fıkraya komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. İkinci fıkranın dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Komisyon ve Hükümet, birinci paragrafa 
lUihal katılıyorlar. 

Sayın Ata Topaloğlu'nun, Sayın Ali Rıza 
Uzuner'in, Sayın Hüseyin Balan ve 9 arkada
şının müştereken verdikleri takrirleri ayrı ayrı 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de

ğiştiren kanun tasarısının 1 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ata Topaleğlu 

«Mesleklerini muhtelif görevlerde ifa eden 
yüksek mühendis, yüksek mimar - mühendis, 
mimar, jeolog, kimyager, fen memuru, tek
nikerler, teknisiyen ve emsalli teknik unvanla
ra sahip bulunan teknik hizmetler sınıfı da 
bu kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz sayın Baş
kan. Zaten biraz önce oylanan önerge ile aynı 
mahiyettedir. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon Topak 
oğlu'uun takririne katılmıyor. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ali Rıza Uzuner'in takririni okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değiştirilmesini öngören 1 nci maddesinin «Kap
sam» başlığı altındaki 1 nci maddesine aşağıda
ki fıkranın ilâvesini arz teklif ederim. 

Traibizon 
Ali Rıza Uzuner 

«Kurumlarda, meslekleriyle ilgili görevleri 
fiilen ifa eden ve mer'î hükümlere göre yük
sek mühendis, mühendis, yüksek mimar, jeo
log, kimyager, teknik öğretmen okullarından 
mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında 
teknik hizmetlerde çalışanlar, 3437 ve 1152 
sayılı kanunlara göre tütün eksperi sayılan
lar, fen memuru, tekniker, teknisyen ve em
sali teknik unvanlara sahibolup en az orta de
recede meslekî tahsil görmüş bulunan teknik 
sınıfı bu kanun kapsamı duşunda bırakılmıştır.» 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yorlar. Takririnizi kısaca izah buyurmak üzere 
Sayın Ali Rıza Uzuner, buyurun, 

ALİ RIZA UUNZER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün de tasarının tümü üzerinde görüşürken 
önergemi izah sadedinde 10195 sayılı Kararna
menin tatbik edildiği teknik sınıfın neden bu 
kanunun kapsamı dışında kalması lâzımgeldiği 
hususunu arz ve dızah edeceğimi buradan belirt
miştim. 

Değeri arkadaşlarım, 
Çok paradoksal bir durum doğdu. Şimdi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun tadil eden 
bir tasarı İle karşıkarşıyayız. Bu tasarının kap. 
samına ıgörmiyen İktisadi Devlet 'Teşeikküleıri 
vaı\ İktisadi Devlet Teşekkülleri ve kapsam dı-

401 — 
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şınıda kalan kuruluşlarda çalışan teknik eleman-
lar van*. Ben 1 nci maddeden öyle anlıyorum. 
Bunlar kapsam (dışımda tutuluyor. Diğer taraf
tan, dliğer Devlet kuruluşlarında, yani bu kanu
nun kapsamı içinde bulunan teknik elemanlar 
farklı statülere tabi tutulaoak. Bir defa, Anaya
sanın 117 nci maddesi muvacehesinde 10195 sa
yılı Karamamenlin tatbik edilegeldiği teknik sı
nıfın memur ©ayılmadığı aşikâr. Ne diyor? De
ğer üreten ve devamlılık arz eden... Değer üre
tiyor burada, devamlılık yoktur. Bu, mücerret 
bir iddia değildir arkadaşlar. 

Benden evvel konuşan arkadaşım kısaca be
lirtti, 10195 sayılı Kararnameye bağlı muayyen 
ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak 
yevmiyeli personel yönetmeliğine bağlı olaırfak 
çalışan teknik personellin, 3008 «sayılı tş Kanunu
na göre, işçi sayılabileceği Danıştayın mütiaaddit 
kararlariyle ortaya konmuştur. Arkadaşım, as
falt arazi mühendislerinden bahsetti, makina 
imalât şefi için de verilmiş bir karar var, Da
nıştay 8 nci daire 21.12.1967 E. 2771 K. 4289. 

Bir başka örnek : Karayolları Bölge Müdür 
Muavini için, yine Danıştay 8 nci Dairenin ver
diği 3099 sayılı karar var. Şantiye şefleri için de, 
ısynı mahiyette Danışbayın verdiği kararlar var. 

Anayasanın 117 nci maddesindeki genel ida
re esaslarıma göre, «vazife görmödiği, bu şekilde 
tesbit edilen teknik personellin, kapsamı daha 
geniş olan 931 sayılı Kanunun uygulama alanı 
içerisine gitridiklerini kabul etmek gerekir» de
niyor. 

Yargıtyın 9 ncu Hukuk Dairesinin 25.2.1967 
E. 1201/1245 sayılı içtihadına göre, teknik per
sonelin yıllık ücretli irinlerinden ve kıdem taz
minatımdan da f aydalamnası gerekmektedir. 931 
sayılı Kanun, hizmet akdi esasını kabul etmiş
tir. 10195 ısaylı Kararnamedeki yönetmeliğe gö
re, «çalışan teknik personelin ücretlerinin yönet
melikle gösterilmiş olması, iş görme ilişkisinin 
hizmet akdi olarak nitelendirilmesine engel ol
maz. Yönetmelik, işveren müessese taralından 
yapılmıştır, icaba davet niteliği taşımaktadır» 
demektedir. 

Diğer yöniyle Borçlar Kanununun 353 ncü 
maddesinde, «hizmet sözleşmesiyle ilgili hüküm
ler, hizmet akdlinin teşekkül unsurlarını havi ol
makla beraber, ilmî veya bediî malûmatı mah-
susayı haiz olanlar tarafından, üoretle yiapılage-

len mesai hakkındaki akitlere de tatbik olunur» 
denilmektedir. Bu maddenin söz konusu ettiği 
«ilmî ve bediî» yönden yetişmeyi, yani tialhsili 
gerekli kulan bir meslekte çalışanların yaptığı 
sözleşmelerdir. Meselâ avukat, mlimar, mühen
dis, artistler gibi. 

Değerli arkadaşlarım, yukarda arz ettiğümiz, 
'belirttiğimiz gibi, yargı c^ganlaafonın kararlan 
ve hukuk kaideleri karşısında teknik eleman, 
özel hukuk statüsüne taibi olması gereken, yani 
kamu hukuku kapsamına girmiyen bâr sınıf ola
rak görülmektedir. Bu halliyle de 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 4 ncü mladdeslindeki 
memur tarifindeki «kamu hiiızmMerinin gerek
tirdiği aslî ve sürekli işlere atanan...» vasfına 
uygun düşmemektedir. 

Ayrıca, çalasına şekli itibar'iyle proje, tesis, 
üretim ve işletme üniteleri şeklinde üç grupa 
ayrılabilen teknik elemanların, çalışma zorunlu
lukları, genel idare esasına göre çalışan me
murlara benzememektedir. Bu tapu memurunun 
mesai saatleri ıdışınidıa satış akdi yapması, bir 
nüfus memurunun nüfus kâğıdı vermesi, pek 
raslanmıyan olaylar olmasınla karşılık, teknik 
elemanın 24 saat telefon ârızasiyle meşgul el
ması, su arızalarının giderilmesinde çalışması, 
elektrik enerjisi inkıtalannda arızanın gideril
mesiyle arazide çalışması pek çok raslanan ve 
bir bakıma bünyenin özelliğinden doğan bir dav
ranıştır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, izahatınızı bağ
lamanızı rica edeciğim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bağlıyo
rum, Sayın Başkanım. 

Bu çalışma zorunluluklarının teknik elema
nın, taşandaki memur statüsüne sokulması ha
linde izah ve kabulü imkânsız görülmektedir. 
Aynca, yatırm ve üretim tesislerinin verimliliği 
düşecek, millî gelir, daha evvel de belirttiği
miz gibi, azalma temayülü gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bir oümle ile sözle
rimi bağlıyorum. Gerek mevcut hukuk düzeni
nin icabettirdiği, gerekse mevcut çalışma şart
larının zorunlu kıldığı halleri gerçekleştirecek 
özel bir kanun, teknik, elemanlar için ihdası zo
runlu olup, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanu
nu kapsamına alınmaması gerekmektedir. Hü
kümet tasansmda değişiklik yaparak kapsamı 
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dışı bıraktığımız bâzı müesseselerin, bu ölçüde 
hukukî kaynaklan yoktur, şartlan bunlara uy
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
10195 sayılı Kararname ile istihdam edilen 

ve teknik sınıf olarak, Komisyon değiştirgesin
den aldığım teknik sınıf, fiilen mühendislik 
yapanlar - yanlış anlaşılmasın - idari kademede 
çalışanlar var, yönetici olarak çalışanlar var, 
ama fiilen mühendislik hizmeti yapanlar, devam
lılık arz etmiyen hizmetlerdir. Kanunların ge
reği olan ve bünyeden doğan özellikleri dola-
yısiyle kapsam dışı kabul Duyurulmasını bilhas
sa istirham ederim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner'in tak
ririne Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Hüseyin Balan ve arkadaşlarının tak
ririni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun de

ğiştirilmesini öngören 1 nci maddenin, «Kap
sam» başlığı altındaki 1 nci maddesine aşağıda
ki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

«Meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden 
ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mü
hendis, yüksek mimar, mimar, jeolog kimyager, 
fen memuru, teknikerler, teknisyen ve emsali 
teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede 
mesleki tahsil görmüş bulunan teknik hizmetler 
sınıfı bu kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.» 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

Ordu 
Ferda Güley 

Konya 
İrfan Baran 

Samsun 
îlyas Kılıç 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Kars 
Kemal Güven 

Adıyaman Kars 
Kâmil Kırıkoğlu Osman Yeltekin 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılıyorlar mı? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 

Takrir sahiplerinden Sayın Balan, kısaca 
takririnizi izah etmek üzere buyurun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Aynı mahiyette önerge... 

BAŞKAN — Netice bir ama, yazılış şekilleri 
değişik, metin değişik. O bakımdan, arkadaşla
rımızın da müsamahalarını rica edeceğim. Çün
kü birinci maddedir. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sevgili arkadaşlarım; 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren, bu kanuna bâzı madde
ler ekliyen ve bir kısım maddelerini de kaldıran 
kanun tasansının birinci maddesinin «kapsam» 
bölümünde, teknik personelin durumuyla ilgili 
teklifimi açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Bu tasannın temel amacı, 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununun bugüne kadar uy-
gulanamıyan malî hükümlerini uygulama 
imkânını yaratmaktır. Sayın Maliye Bakanı
nın da ifade ettiği gibi, Devlet memurlanna 
yüzde 50 den, yüzde 100 e kadar bir maaş artışı 
sağlanacaktır. Bu tasan kamu oyuna açık
landıktan ısonra, çeşitli meslek gruplarımın 
tepkisi, hattâ direnmeleriyle karşı karşıya ge
linmiştir. Bu tepkiler ve direnmeler sonucu, 
biraz daha açıklık kazanan istekler ve ihtiyaç
lar yönünden tasanya bâzı ekler yapılmış, 
değiştirme yapılmış, ya da bâzı sınıfların 
tasannın kapsamı dışında bırakılması temin 
edilmiştir. Tasannın dışında bırakılan perso
nel için, yine bu tasarının temel ilkelerine 
paralel özel kanunlar çıkanlacak ve bu sınıf
lann da durumları düzenlenecektir. 

Sayın Maliye Bakanı, «Bâzı sınıfların tasa
nnın kapsamına alınma istekleri yanında, 
bâzı sınıflann da tasannın kapsamı dışında 
kalma istekleri mevcuttur» buyurdular ve bu 
durumu «arı kovanına» benzetip kınadılar. 
Gerçekten, kovana anlar girer çıkar ama so
nunda kovan bal ile dolar. Yani, iş tatlıya 
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bağlanır. Aslında tasarının «kapsam» bölü
münde bu çığır açılmıştır. 7 <.ayrı sınıftan per
sonel, tasarının kapsamı dışına alınmıştır. 
Gerçekte bu işlemde isabet de vardır. Bu 
tasarının, bir reform tasarısı olduğunu iddia 
ederek, tüm personeli bir torbaya doldur
maya imkân yoktur, zaruret de yoktur. As-
lolan, adedi 800 000 e yaklaşan Devlet per
sonelinin her sınıfını memnun edecek, me
murlara huzur, heves ve güvenlik sağlıyacak 
bir düzen getirmektir. 

Sayın Maliye Bakanının her seferinde iddia 
ettiği gibi, bir reform kanununun bâzı kişi
leri memnun ve bâzı kişileri de meyus et
mesi mâkul ve olağan bir sonuç kabul edile
mez. Kabul edilemiyecek sonuç, bir kısım 
personelin yüzde 100 maaşını artırırken, di
ğer bir kısmının, kazanılmış haklarını da 
elinden almak suretiyle mağdur edilmesidir. 
Bu mağdur ©dilen sınıJf, teknik personeldir. 

(Sevgili arkadaşlarım, teknik personel bu
gün 10195 sayılı Kararnameye göre, işçi sı
nıfının! içimde yevmiyeli olarak çalışmaktadır. 
Şüphesiz, bu kararnameden önce teknik per
sonel barem dâhilindeydi. Bu kararnamenin 
çıkarılmasının sebebi, barem dâhili teknik per
sonel çalıştırmanın gerçekten güçlüğünden 
doğmuştur. Senelerden beri, Devlet yatırım
larını gerçekleştirmek için teknik personel 
temini ancak 10195 sayılı Kararnamenin 
uygulanmasiyle mümkün olmuştur. Bugün, 
teknik personel ihtiyacını karşılamak için, bu 
kararname de kifayetsiz hale gelmiştir. 

(Sayın Maliye Bakanı, «Teknik personelin, 
tasannm kapsamı dışında kalması Anayasaya 
'aykırıdır» buyurdular. Bu bir görüştür. An
cak, 10195 sayılı Kararnameyle yevmiyeli 
işçi durumunda çalışanları arzuları hilâfı
na memur kadrosuna zorla almak da Anaya
saya aykırıdr. 

Anayasanın 117 nci maddesi memuru tarif 
etmiş : «Görevinde devamlılık bulunan ve hiz
met üreten kişiler..» olarak kabul etmiştir. 
Halbuki, teknik personel hizmet üretmiyor, 
değer üretiyor, eser yaratıyor. Bir eseri bi
tirip, diğerine geçiyor. Teknik personel, gö
revi icabı yatırım yapan sahalarda teknik me
suliyet yanında, ağır malî mesuliyet ve cezai 
mesuliyet altında görev yapmaktadır. Tek
nik personel, millî kalkınmayı yaratıcı vas

fıyla omuzlayıp, başarmak mesuliyeti altında
dır. Ortaya koyduğu eser, toplumun uygar
lık ölçüsü olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Balan, görüşlerinizi ve 
izahatınızı bağlamanızı rica edeceğim. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Görüş
lerimi 5 dakikaya sığdırmak için gayret ediyo
rum, kesmeniz aleyhime oluyor, rica ediyorum. 

Teknik personel memnun edilmediği tak
dirde, boşalacak kadrolara yabancı eleman
ları getirirsek, en aız iki kat ücreti döviz 
olarak ödemek zorunda kalırız. Nihayet, bir
çok Avrupa ülkelerinde, teknik personel ayrı 
bir statü içinde gözetilmiş, ayrı kanunla hak
ları korunmuştur. 

(Bütün bu zorunluklan göz önüncle bulun
durup, teknik personelin kanunun kapsamı dı
şında bırakılmasını arz ve tekiM ediyorum. 
Teknik personeli, istemediği bir statüye zorla 
sokacak olursanız, arzu edilmiyen durumlarla 
karşılaşmaktan endişe etmekteyim. 

Miktarı, niteliği belli olmıyan yan ödeme
lerle, bahşiş verir gibi davranıp, teknik per
sonelin kazanılmış haklarını elinden almak, 
bu maksatla kanun çıkarmak haksız ve ada
letsiz bir eylemdir. Dönüşü olmıyan bir yola 
girildikten sonra da, pişmanlık para etmiye-
cektir. Devlete karşı teknik personel gü
venini yitirirse ve kadrolarda çözülme baş
larsa, bunu durdurmak için alınacak yan ted
birler yetersiz kalacaktır. 

Ben, arkadaşlarıma tekrar rica ediyorum; 
önergeme İltifat ediniz, teknik personeli ka
nunun kapsamı dışında bırakınız. Büyük bir 
gaileyi önlemiş olacaksınız. 

Takdir ve karar Yüce Meclisindir. Sevgili 
arkadaşlarıma saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Balan ve arkadaşları ta
rafından verilen değiştirge önergesine Komisyon 
ve Hükümet katılmamaktadır. Takririn dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Şerafettin Yıldırım ve Sayın Kâzım 
Coşkun tarafından verilmiş olan takriri okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ile Dev

let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin 
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1172 ve 1184 sayılı kanunlarla kazandıkları sta
tüler muvacehesinde ve benzer öğretim kurum
lan arasında bir tenazur temin etmek maksadı 
ile, tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasına, 
«İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim 
üyeleri ve yardımcıları» ibaresinden sonra aşa
ğıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ankara Ankara 
Şerafettin Yıldırım Kâzım Coşkun 

«Devlet Güzel Sanatlar Akademileri öğretim 
üyeleri ve ya/dımcılan, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri öğretim üyeleri ve yar
dımcılan,» 

BAŞKAN — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcı-
lan Genel Kurulca kabul edildi. Yalnız bura
da «Devlet Güzel Sanatlar Akademileri öğre
tim üyeleri ve yardımcılan» ibaresinin de metne 
girmesi talebe dilmektedir.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, biraz evvel arz etmiş olduğum üzere 1172 
ve 1184 sayılı kanunlarda tasrih edildiği cihetle 
- önceki önerge de aynı mahiyette idi ve Yüce 
Meclisçe kabul edilmiş bulunmaktadır - bunun 
da aynı işleme tabi tutulması gerekir. 

BAŞKAN — Anhyamadım efendim. Şimdi, 
daha evvel kabul edilen «Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri» nin şümulü içinde mi 
kabul ediyorsunuz efendim? Yani, bu «Devlet 
Güzel Sanatlar Akademileri» ni de aynı şekilde 
mi mütalâa ediyorsunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 1172 ve 
1184 sayılı kanunlar ile «Devlet Güzel Sanatlar 
Akademileri» de buraya dâhildir. 

BAŞKAN — Sayın takrir sahipleri burada
lar mı efendim?.. Yoklar. 

Şu halde, Komisyon bunu kabul ediyor, de
ğil mi efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) —• Evet, ka
bul ediyoruz Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Hükümet kabul ediyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kabul 
ediyorlar. Bir paragrafı esasen daha evvel ka
bul edilmişti. «Devlet Güzel Sanatlar Akade
mileri öğretim üyeleri ve yardımcılan» deyimi
nin de metne girmesi hususunun dikkate alınma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon olarak filhal katılyor musunuz 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Filhal ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur-

lan Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun tasansının 
1 nci maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygılarımızla teklif 
ederiz. 

Gerekçe sözlü olarak sunulacaktır. 

O. H. P. Bolu C. H. P. Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

C. H. P. Trabzon C. H. P. Niğde 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

«Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve yedek 
üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde bulunanlarla bu mesleklerden sa
yılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay 
meslek mensuplan ve Sayıştay savcı ve yardım
cılan, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılan, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, Devlet 
Güzel Sanatlar Akademileri, Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri öğretim üyeleri ve 
yardımcılan, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsü, subay, astsubay, uzman ça
vuş ve uzman jandarmalar bu kanun hükümle
rine tâbi değildirler.» 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, takrirde 
sizin de isminiz bulunmaktadır. Buyurunuz 
efendim, kısaca izah ediniz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, Yüce Heyeti meşgul etmek istemiyorum. 
Takririmizin ilk iki unsuru daha evvelki takrir-
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lerle kabul edilmişti: Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kabul edilmişti. 

Takririmizin bir başka unsuru, Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü ile ilgilidir. Mucip se
bepleri daha evvel arz edilmişti, onun için meş
gul etmek istemiyorum. Oylanmasını istirham 
ederim. 

BAŞKAN — İlk iki kısım esasen oylanarak 
kabul edilmiştir. Yalnız üçüncü kısmın oylan
masını istiyorsunuz, değil mi efendim? 

NURİ KODAMANO&LU (Niğdo) — Evet 
Sayın Başkanım ve bu usulün daha sonraki tak
rirler için de uygulanması gereklidir. 

BAŞKAN —- «Türkiye ve Orta - Doğu Âm
me İdaresi Enstitüsü» kısmının da ilâvesi iste
niyor. 

Komisyon bu hususa katılıyor mu efendim? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale)— Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor; Hükümet 

takdire bırakıyor. 
«Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 

Enstitüsü» ibaresinin metne ilâvesi hususunun 
dikkate alınıp alınmamasını oylannıza arz ede
ceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ali Rıza Uzuner'in de aynı mahiyette 
bir takriri vardır. Sayın Uzuner, takririnizi ge
ri alır mısınız 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, aynı mahiyettedir ve istediğim husus 
kabul edilmiştir, iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner; biraz 
evvel kabul edilen takririn mealinin aynı olması 
hasebiyle oraya katıldıklarını, bu sebeple de tak
rirlerini geri aldıklannı ifade ediyorlar. 

Sayın Abdurrahman Güler'in aynı mahiyette 
bir takriri var. Bu husus kabul edilmiş olması 
hasabiyle tekrar oylarınıza arz etmiyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Bal
kan, usulde bir yanlışlık var efendim. Şimdiye 
kadar usul ve Tüzükte buyurulduğuna göre, 
aynı mahiyette olan önergeler birlikte oylanır 
ve takririn geriye iadesi şekli mevzuubahis ola
ma». 

BAŞKAN — Sayın Şener, çok haklısınız. Fa
kat 19 tane takrir var. Bunlann içinde yazılış 
şekilleri deği§ik olanlan çoktur. Biz bunlan 
Komisyona havale ettik; Komisyondan aldığı
mız sıraya göre arz ediyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bunu bir usul müzake
resi haline getirmiyelim. Badema, çok önerge
ler vardır ve bunlar da aynı mahiyettedir, aynı 
mahiyette ve mânada olmalan itibariyle bunla
rın arz ettiğim şekilde oya konulması müzakere
nin şekli bakımından daha kolay olur, efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efen
dim. 

Komisyondan da bu hususu rica edeceğiz, 
aynı önergeleri bir araya getirsinler. 

Sayın Asutay ve Sayın önder tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin aşağı

daki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İzmir İzmir 
Burhanettin Asutay Kemal öndeı 

«Madde 1. — Bu kanun Dev]et kamu hiz
metlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler
de çalışan genel ve katma bütçelerle bunlara 
bağlı döner sermayeli kurluşlardan, kefalet 
sandıklanndan veya Beden Terbiyesi bölge mü
dürlüklerinden bütçelerinden aylık alanlara uy
gulanır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve yedek 
üyeleri ile raportörleri, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerimde bulunanlarla bu mesleklerden sayı
lan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayışitay 
meslek mensuplan ve Sayıştay savcı ve yardım
cıları, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcı
ları, iktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğ
retim üyeleri ve yardımcıları, subay, astsubay, 
uzman çavuş ve uzman jandarmalar; İş kanun
ları ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar kanunlarına göre işçi sayılanlar, bu 
kanun hükümlerine tabi değildirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın A&utay ve önder'in tak
rirlerinin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
komisyon ve Hükümetin şu veya bu sebeplerle 
katılmadıklarını ifade etmelerinde ve bu ifade
lerinin bilhassa zabıtlara geçmesinde fayda var
dır. Aslında 4 ncü maddede buna benzer bir 
meşruhat konmuştur. İleride tatbikatta bir ih
tilâf bahb konusu olmasın diye, 1 nci maddeye 
de aynı mahiyette bir ibare konulmak isten
miştir. 4 ncü maddede olduğu için 1 nci mad
deye konulmadığını ifade etsinler de, bu yüz
den tatbikatta bir müşkülât olmasın. 

BAŞKAN — Takrir sahibinin bu kısa iza
hatından sonra, komisyona bu hususu tekrar 
soruyoruz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Teyiden arz ediyorum: 

4 ncü maddede bulunduğu cihetle iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, 4 ncü maddede bu
lunduğu cihetle katılmadıklarını beyan ediyor
lar. -

Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET ÖAKANI REFET SEZGİN (Ça-

nakale) — Aynı mülâhaza ile katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet de, aynı gerekçe ile 
katılmadıklarını ifade ediyorlar. Dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir hususu arz etmek istiyorum: Sayın Kemal 
Demir ve arkadaşlarının verdiği önergede, 
«Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Ensti
tüsü» tâbiri kullanılmıştır. Bu meltni «... Ensti
tüsü öğretim üye ve yardımcıları» tâbirinin 
ilâve edilmesi gerekir. Bunun oya sunulmasını 
bilhassa rica ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. O şekildeki tek
lifinizi diğer takrirlerin görüşülmesinden sonra 
tekrar Genel Kurulun oylarına arz edeceğim 
©fendim. 
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Sayın Şener'in ikazları üzerine, Sayın Do
ğan Avşargil'in önergesindeki «Belediyelerin, 
il özel idarelerin» tâbiri ile, Sayın özdenoğlu'-
nun önergesindeki «Döner sermayeli kuruluş
lardan» deyiminden sonra «Kamu İktisadi Te-
şebüsleri, belediyeler ve özel idarelerden» tâ
biri Sayın özgüner'in önergesindeki «Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idare
ler» tâbiri; Sayın Karagözoğlu'nun önergesin
deki «özel idareler, belediyeler ve Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri» tâbiri ile; Sayın Sakıp Hiç-
erimez, Kemal Demir ve arkadaşlarının önerge
sindeki teklifleri aynı mahiyettedir. Çoğunluk 
taşıması hasebiyle, Sayın Sakıp Hiçeriımez ve 
Sayın Kemal Demir'in takrirlerini okutacağım. 
Diğer arkadaşlardan bu takrire katılıp katıl
madıklarını sormak suretiyle bir takriri oyla
makla sonuca ermiş olacağız. 

Takriri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı madedlerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısının 1 nci cmadesiyle değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 1 nci madddsIMnl nci fıkrasrnın aşağı
daki şekilde değiştirilmesini, saygılarımızla tek
lif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Trabzon 

Kemal Demir Ahmet Şener 
Niğde İstanbul 

Nuri Kodamanoğlu Bahir Ersoy 
Ankara 

Cengizhan Yorulmaz 

«Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışan ge
nel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlardan, kefalet sandıkların
dan, il özel idareleri, belediyeler, Kamu İkti
sadi teşebbüslerinden veya Beden Terbiyesi 
Bölge müdürlükleri bütçelerinden aylık alanla
ra uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bu takrire 
katılıyor musunuz efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Aynı 
mahiyette olmasından dolayı katılıyorum efen
dim. 
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BAŞKAN — Sayın özdenoğlu katıldıklarını 
ifade etiler. 

Sayın Karagözoğlu, siz de katılıyor musu
nuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ka
tılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu da takrire 
katılmaktadırlar. 

Sayın Avşargil, siz de katılıyor musunuz? 
TUFAN BOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Kaltılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN .— Sayın Avşargil de takrire katı

lıyorlar. 
Sayın özgüner? Yok. 
Sayın Hiçerimez, takririnizi izah etmek üze

re buyurunuz efendim. 

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

Dün kısmen bu takririm üzerinde genel ola
rak görüşlerimi arz etmiştim. Bugün de şu hu
suslara dikkatinizi çekmeye çalışacağım. 

Getirilmiş olan Personel reformu niteliğin
deki kanun tasarısının en önemli unsurlarından 
bir tanesini, tek istihdam politikasının olması 
gerektiğidir. Bu tek istihdam politikasından, 
kamu görevlisi bulunan belediyeler, özel idare
ler ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri personelinin 
kapsam dışında bırakılması, malî yönden değil, 
sadece ücret bakımnıdan bu kanunla ilgilendi
rilmiş bulunması, büyük bir haksızlığı meyda
na getirmektedir. Bu haksızlık, 180 000 civarın
da bulunan bu kamu personelinin mevcut hak
larının büyük bir kısmının alınması ve bu ya
sanın getirdiği birtakım sosyal hakların da ken
dilerine verilmemesini intacetmektedir. 

Bir örnek vereyim: Farz ediniz, 1 500 kişi
lik bir Devlet müessesesinin vezne memuru ile 
bir de belediye, özel idare veya iktisadi Devlet 
Teşekülünde çalışan bir vezne memurunu düşü
nünüz. Devlette çalışan vezne memuru, bugün
künden çok daha ilerde birtakım maddi imkân
lar ve sosyal haklar sahibi olacak; belediye, 
özel idarede ve iktisadi Devlet Teşekkülünde 
olup da aynı görevi gören, aynı tahsilde ve ay
nı kıdemde bulunan diğer bir personel mevcut 
haklarını kaybedecek ve bu yasanın getirmiş 
olduğu haklardan da istifade edemiyecektir. 

Meselâ bir itfaiye memurunu düşününüz: 
Tekel idaresinde çalışıyorsa, sadece bir fabri-
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kanın yangın felâketine karşı bir görev ifa 
ediyorsa, aldığı para belediye hudutları içinde 
bir beldeyi yangın felâketinden korumaya çalı
şan bir itfaiye memurundan çok daha fazla ola
caktır. 

Binaenaleyh, bu bütçe ile katiyen alâkası 
'bulunmıyan, malî yönden bütçeye, yani şu 2,5 
milyar liraya, en ufak yük tahmil etmiyecek 
olan bu hususun dikate alınarak saydığım bele
diye özel idare ve İktisadi Devlet Teşekülleri 
personelinin kapsam içine alınması 180 bin me
muru Parlâmentoya karşı çok daha içten bağ
lıyacaktır. 

Bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim: 
Dün, çok saydığımız ve sevdiğimiz Sayın Ma
liye Bakanı şöyle bir ibare kullandılar, «Bu
günkü personel kanunları Anayasaya aykırı
dır» dediler. O halde, Anayasanın emrettiği 
şekilde çıkarılmak için uğraştığımız bu yasanın 
içine bu personel alınırsa, halen bu personelin 
Maliye Bakanımızın ifadesine göre; Anayasa 
dışı birtakım kanunlarla daha uzun müddet 
idare edilmelerini önlemiş oluruz. 

Kaldı ki, 1965 senesinde çıkarılan 657 sayı
lı Kanun sonrasında bu aksaklık görülmüş, fa
kat nedense bugüne kadar bu hata düzeltileme-
miştir. Eğer biz bu hatayı bugün de tekrar ede
cek olursak belki bir 5 - 10 sene daha bu perso
nelin mağdur olmaları devam edecektir. Hatır
layınız % 10 - 15 avanstan da bu arkadaşları
mız yararlanamamışlardır. Mağduriyet üstüne 
mağduriyet gitmektedir. Türk kamu hayatında 
tefrik yaratılmış olmaktadır. Bunu Yüce Heye
tiniz takdir edecek ve gerekli karan da müspet 
olarak verecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon? 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, önergemi izah etmek için söz ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Siz katıldınız efendim. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, dün mu
cip sebeplerini de arz ettiğim gibi, mahalli ida
reler, yani belediye ve özel idareler bu kanunun 
malî hükümlerinden istifade edecekler. Ama bu 
kanunun getirdiği bütün haklardan istifade et
mesi hususu mümkün değil. Çünkü, belediyele
rin ve il özel idarelerinin ayrı teşkilât kanunla-
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n vardır. Binaenaleyh, bu kanunların yeniden 
gözden geçirilip tasarının getirilmesi lâzım. Yok
sa bu kanunun malî hükümlerinden bahsedilen 
idareler istifade edecektir. Diğer haklardan, ya
ni bu kanunun diğer bütün hükümlerine tabi ol
ması mümkün değildir. Ayrı teşkilât kanunları 
vardır. Bu bakımdan Komisyon olarak katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor, takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu... 

TUFAN DOĞAN AVŞARG1L (Kayseri) — 
Sayın Başkan, önergemi izah etmek için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Size sordum, sayın müşterek 
önerge sahiplerine katıldığınızı ifade ettiniz. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
müzakereyi uygulamanız hakkında, usul üzerin
de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
Birbirine eşit ve aynı istikamette verilmiş 

olan önergeleri beraber mütalâa edip beraber oy
lama teklifini, usulî bakımdan, Sayın Şener ar
kadaşımız yaptı. 

Başkanlık Divanı bunun doğru olduğunu ka
bul ederek bu tarzda uygulamaya başladı, öner
geleri okutup aynı istikamette olan diğer önerge 
sahiplerine «Siz de bu önergeye katılıyor musu
nuz?» diye sorarak o önergeleri verilmemiş veya 
verilmişse de geri alınmış gibi mütalâa edip bi
rinci önerge üzerinde o önergeyi vermiş olana söz 
hakkı tanıyıp o önerge ile kendi önergesinin be
raber mütalâa edilmesi görüşünü belirtmiş olan 
arkadaşlarımızın verdiği kendi önergesi üzerin
deki konuşma hakkını ortadan kaldırmak doğru 
olmas. 

, Aslında bir kasde bağlamıyorum Sayın Baş
kanım. Ama, önerge sahibinin kendi önergesin
den önce okunmuş olan önergeye katıldığını söy
lemesi «Benim önergem de o istikamettedir, be
raber oylayabilirsiniz.» anlamındadır. Benim 
önergem de aynı maksadı taşımaktadır, ay

nı maksat için verilmiştir, beraber oylan
masında mahzur yoktur buna katılıyorum» 
anlamına gelir, önergeyi geri almak de
ğildir. Geri alınmamış önergeler üzerinde 
her zaman İçtüzüğün tanıdığı hakka dayanı
larak önergeyi vermiş olan üyenin konuşma hak
kı saklıdır. 

Bu hususu tekrar ederek sözlerimi bitireyim; 
kasde bağlı olarak yapıldığına inandığım bu hu
susu, hiç değilse bundan sonraki uygulamalarda 
bu tarzda uygulamasını Yüce Başkanlık Diva
nından rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demir'e teşekkür ederim. 
Kendisinin kanaatini taşımıyoruz. Bundan son
raki uygulamamız da bu beyan çerçevesi içinde 
olmıyacaktır. Çünkü... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, teklifi... 

BAŞKAN — Bir dakika, görüşüyorum beye
fendi. Çünkü, takrir okunduktan sonra Komis
yona «katılıp katılmama» hususu sorulmakta, 
Komisyon tarafından «Katılınılmıyacağı» beyan 
edildikten sonra takrir sahibinin söz hakkı doğ
maktadır. 

Bu bakımdan, müzakereye vaz'ettiğimiz tak
rire Komisyon ve Hükümetin katılıp katılmadı
ğını soruyoruz, onların beyanı üzerine bu kısa
ca izah etme hakkı doğuyor. Bu sebeple tatbi
katımızın yerinde olduğunu; çünkü, diğer sa
yın üyelerin verilmiş bir takrire katılmak sure
tiyle o takririn müzakereye vaz'edilmesini ve o 
takririn Hükümet ve Komisyondan sorulması hu
susunu peşinen kabul ettiklerini Başkanlık dü
şünmektedir. 

Arz ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade eder inisiniz? 

BAŞKAN — Usul bu efendim, Sayın Demir 
arz ettiler. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
müşkülât çekeceğiniz için arz ediyorum... 

BAŞKAN — İnşallah, kıymetli yardımları
nızla müşkülât çekmeksizin yönetimi yürütürüz 
efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bu defa sorduğunuz zaman takrir sahibi üye ka-
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tıldığını söylemiyecektir, «Benim önergem de ay
nen kalsın» diyecektir ve müşkülât çekeceksi
niz. 

Bundan sonra bin de böyle uygulayacağız. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, teklifi bendeniz yaptığım için, teklif sahibi 
olarak lütfedin izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bitti. Tutumum hak
kında bir arkadaşa söz verdim. Bir beyanınız 
varsa bulunduğunuz yerden değil... Hizmeti yü
rütelim efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teklif bende
nizin efendim. Eğer lazımsa bu konuda bendeni
zin de konuşması icabeder. 

Burada benim teklifim üzerine, aynı mealde
ki önergeler birlikte oylandı, fakat siz önerge 
sahiplerine önergelerini izah sadedinde söz ver
miyorsunuz. Bu, bir kısıtlamadır. Bunun yapı-
lamıyacağını izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Demir benim 
tutumum hakkındaki kıymetli ve nazik beyanını 
ifade buyurdular. Bendeniz de kanaatimi arz 
ettim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, belki benimki de nazik olacaktır. 

BAŞKAN — Siz daima naziksiniz Sayın Şe
ner. Meseleyi yürütelim. Çok özür dilerim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde bun
dan sonra arkadaşlarım hiçbir önergeye iştirak 
etmiyeceklerdir ve haklarını kullanacaklardır. 

BAŞKAN — Pek tabiî haklarıdır. Biz, onla
rın haklarını kullanmamaları için bir meseleyi 
yönetmiyoruz. 

Sayın özdenoğlu'nun takririni okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin ilk cümlesinden 

çıkabilecek ters anlamı önlemek amaciyle ilk sa
tırdaki «.. çalışan...» kelimesinin sonuna bir 
«virgül» eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu 

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

BAŞKAN — Komisyon «virgül» ilâvesinin 
yerinde olduğunu ifade ettiler. Takririn dikka

te alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Filhal Komisyon katılmaktadır. 
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Sayın Ali Rıza Uzuner'in bir takriri vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de

ğiştirilmesini öngören tasarının 1 nci maddesi 
2 nci fıkrası başındaki «Anayasa Mahkemesi» 
deyiminden sonraki «Başkan» kelimesinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, arkadaşımızın tek
lifi doğrudur. Bir redaksiyon hatası olmuştur. 
Anayasa Mahkemesinde «Başkanlık» diye bir ay
rı müessese yoktur. Asıl ve yedek üyeleri vardır. 
Doğrudur, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Filhal 
Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 

Sayın özgüner'in bir takriri vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı kanun tasarısının 1/1 maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

içel 
Turhan özgüner 

Madde 1/1 : Bu kanun Devlet kamu hizmet
lerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde 
çalışan genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet san'dık-
larmdan veya Beden Terbiyesi bölge müdürlük
leri, kamu iktisadi teşekkülleri, belediyeler ve 
ÖZ8İ idareler bütçelerinden aylık alanlara uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Kabul buyurduğunuz tadil teklifleriyle de
ğişen şekli, 1 nci madde olarak okutuyorum 
efendim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsa-. 
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı. 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet. Memurları 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

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

lerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde 
çalışan, genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet sandık
larından, veya Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lükleri bütçelerinden aylık alanlara uygulanır, 

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri 
ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık meslekle
rinde bulunanlarla bu mesleklerden sayılan gö
revlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, 
üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, ikti
sadi ve Ticari ilimler akademileri öğretim üye
leri ve yardımcıları, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim üyeleri ve yardım
cıları, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri öğre
tim üyeleri ye yardımcıları, Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü öğretim üyeleri 
ve yardımcıları, subay, astsubay, uzman çavuş 
ve uzman jandarmalar bu kanun hükümlerine 
tabi değildirler. 

BAŞKAN — Tadil şekli ile 1 nci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 3 ncü maddesinin (A) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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BAŞKAN — Genel Kurulun almış olduğu 
karara binaen oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3 — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 4. — Bu kanunda geçen : 
Devlet memuru • 
A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
lere devamlı vazife görmek üzere atanan genel 
ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner serma
yeli kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, Be
den 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 hallere münhasır olmak 
üzere, kanunlarla verilen yetkiye ve Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüş
lerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca sözleş
meli olarak çalıştırılmalarına karar verilen 
kimseleri, 

işçiler : 
C) iş kanunları ile 274 sayılı Senidikalar 

Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına göre 
işçi sayılan ve bu kanun hükümlerine tabi olmı-
yan kişileri, 

ifade eder. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Sayın 
Özgüner ve Sayın Hiçerimez tarafından veril
miş iki takrir vardır. 

Madde üzerinde söz alan sayın üyeler; Ha
san Çetinkaya, Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, 
Ahmet Şener, Nuri Kodamanoğlu'dur. 

ilk söz Sayın Hasan Çetinkaya'da. Buyurun. 
Sayın milletvekillerine sürenin 5 dakika ile 

kısıtlı olduğunu hatırlatırım. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 
arkadaşlarım, (c) paragrafında; «işçiler, iş ka
nunları ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve Sos
yal Sigortalar Kanunlarına göre işçi sayılan ve 
bu kanun hükümlerine tabi olmıyan kişileri 
ifade eder.» denilmektedir. Biraz önce 1 nci 
madde kapsamında mütalâa etmediğimiz tek
nik personel bu kapsamın dışında mütalâa edil
diğine göre, bugün belediyelerde, özel idareler
de ve kanun kapsamı dışında bırakılan iktisadi 

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve 
bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını gö
revlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere 
göre sınıflara ayırmaktır. 
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Devlet Teşekküllerinde yevmiyeli çalışan fakat 
10195 sayılı Kararnameye tabi olmıyan - ki, 
bunlar yevmiyeli çalışmaktadırlar - teknik ele
manların işçi sayılıp sayılmaJdlklarının da Sa
yın Komisyon tarafımdan izalh edilmesini istiyo
rum. 

'Saygılar1 sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sarfınazar et

tim. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Çok değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Kanunun 
Yüce Meclisimizden çıkarıldığı 14 . 7 . 1965 
tarihindeki sözleşmelj personel tarifini aynen 
okuyorum: (b - «Sözleşmeli personel» deyimi, 
yurtta yapılamıyan özel ihtisas öğrenimline ihti
yaç gösteren belirli istisnai görevlerde kurum
ların bu kanundaki esaslara uygun olarak gö
rev kanunları ile alacakları yetkiye dayanıla
rak, geçici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan İri
şleri...) 

Demek ki, Yüce Meclisimiz 1905 yılında bu 
maddeyi tedvin ederken, sözleşmeli personel is-
tilhdamınldaki birtakım genişliği kısıtlama yolu
na gitmiş, özellikle atom enerjisi gibi, Türkiye'
de öğrenimi mümkün olmıyan bir meslek dalın
dan gelecek kimseler için böyle bir büküm ge
tirmiştir. 

Halbuki bugün getirmen tasarıda bu tarif 
çok genişletilmiş ve önlemeye çalıştığımız ve 
mutlak surette tek istihdam politikasını ve bir
takım kişilerin şu veya bu şekilde böylesi kad
rolarla tatmin* yolunla gidilmek suretiyle, per
sonel arasında huzursuzluğun çıkmaması içim 
çalıştığımız hususun şu şekilde bozulduğunu gö
rüyoruz. Okuyorum efendim. («Sözleşmeli per
sonel» deyimi özel bir meslek bilgisine, ihtisa
sına ihtiyaç gösteren geçfoi işlerde ve zaruri 
hallerde münhasır olmak üzere, kanunlarla ve
rilen yetkiye ve Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Persionel Dairesinin görüşlerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunda sözleşmeli olarak çalıştırıl
malarına karar verilen kimseler...) diyor. Hem 
bu tarüf çok genişletilmiş, suiistimale müsait 
hale konmuş, helm de Anayasanın 117 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına ters bir durum'a getiril
miştir. 

O bakımdan, teklifimiz; 657 sayılı Kanunun 
bu Meclisten çıkan şeklinim aynen kabul edil

mesi tarzındadır. Bu takdirde sözleşmeli perso
nel konusunda husule gelecek birtakım suiisti
malleri ve personel arasındaki huzursuzlukları 
gidermiş olacağız. 

Şöyle bir şey akla gelebilir; çok önemi} bâzı 
İnternetlerin görülebilmesi için değerli bâzı ele
manlara böylesi bir sözleşme ile hizmet ettirme 
imkânı sağlanmak istenmiştir, denebilir. Fakat 
bunun hemen alternatifi, yani yevmiyeli perso
nel istihdam şekli ve istisnai memuriyetle per
sonel istihdamı şekli tasarıda vardır. Bu husus
lar drjkkate alınırsa takririmizin yerimde olaca
ğı intibaının doğacağı ümidiyle saygılar suna
rım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarını, 
Burada, «Sözleşmeli personel» deyimi evvel

den beri siyasi tercihler sebebiyle memleketi
mizde maalesef böyle kullanılmıştır, kullanıl
maktadır, bundan sonra da aynen kullanılması 
mümkün olacaktır. Onun içim bu konuda hassa
siyet gösteriyoruz. «Sözleşmeli personel» mev
zuunda bütçede de konuşmuştum, orada üye ol
madığım için şahsan bir teklifte bulunamadım. 
Burada bu teklifin benimsenmesımıde zaruret 
vardır. 

Muhterem 'arkadaşlarım, 
Burada, «Sözleşmeli personeli, Personel Da

iresi ve Maliye Bakanlığının tekidi ile..» der. 
Bir teknik dairenin sözleşmeli personele olan ih
tiyacı konusunda kanunda bîr sarahat yoktur. 
Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi Başkan
lığından evvel, bir yere ihtilas sahibi bir kişi
nin alınmasını evvelâ dairesi düşünmelidir. Bu
gün Tarım Bakanlığında narenciye üzerinde ya
pılacak olan dölleme biyolojisi ile Personel Dai
resi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının ne ilgisi 
vardır? Bayındırlık Bakanlığının yapacağı ve
ya elektrik dairesinin yapacağı araştırmalarda 
kullanılacak ihtisas sahibi elenmnlarla Maliye 
Bakanlığı, ve Personel Dâiresi Başkanlığının ne 
ilgisi vardır? Evvelâ getirip belgemizi göste
receğiz, «Ben şu ihtisasa sahübim, ben şurada 
okudum, şunu yaptım.» diyeceğiz; sonra Mali
ye Bakanlığı ile Personel Dairesi müştereken 
atamayı yapacaklar, kendi dairesi yapmıya-
cak.. Kendi dairesi senelerden beri o arkadaşı 
tanımaktadır, elbette o arkadaşı tanıdığı için 
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teklifi evvelâ kendi teknik dairesinin yapmasın
da zaruret var. 

Meselâ Veteriner Umum Müdürlüğünün bir 
araştırması var. Elinde de ihtisas bakımından 
bir ilki tane elemanı vardır. Bunlar belki, «Şim
di lüzumu yok» diye bir köşeye atılmışlardır, 
ama lüzumu halinde dairesi alıp getirecektir. 
Personel Dairesi Başkanlığı ile Maliye Bakanlı
ğı bu konuda ihtisas sahibi olan kişiyi getirme
yi kendi dairesine bırakmalıdır. 

Araştırma yönünden, teknik araştırma yö
nünden Sağlık Bakanlığı da öyledir. Doğuda çı
kan bir hastalığın tetkikini yapmak için oraya 
(gönderilecek olan kişiyi, dıışarda görmüş oldu
ğu ihtisas, almış olduğu doktora ve bilgisine gö
re teklif edecek olan evvelâ teknik dairedir. 
Ama şimdi öyle değil. 

Sözleşmeli personeli o hale getiriyoruz ki, o 
teknik elemanı, dışarda bir ihtisası olmadığı 
halde tesbiıt edip, ilgili dairesinin mütalâasını al
madan teklif etme yetkisini Maliye Bakanlığı 
ve Personel Dairesine veriyoruz. Belki şimdi di
yecekler ki, komisyonda da söylemiştik, elbette 
temas kurulur... Ama sarahat vermeli, yetki sen
de. Kanunen yetki Maliye Bakanlığı ille Perso
nel Dairesi Başkanlığına verilmiştir. Niçin bu 
yetki teknik daireye verilmiyor? Anlamıyorum. 

Şimdi Personel dairesi o hale getirilmiştir 
ki, Plânlama Dairesinin kuruluşunda böyle ol
mamakla beraber, birçok ihtisas sahibi kişinin 
orada bulunması gerekirken, şimdi arasanız bu 
ihtisas sahiplerinden ancak bir iki tane bulunu
yor, diğerleri yoktur. Muayyen kariyerden gel
medirler. Personel Dairesi bugün böyledir. Ma
liye Bakanlığı da böyle olacaktır ve zaten böy
ledir. O halde bir orman içinde bulunan bir kö
yün kalkınmasını bugünkü metotlarla temin 
edemiyen ve mutlaka ihtisas sahibine ihtiyaç 
duyulan bir yerde çalışacak teknik elemanı Ma
liye Bakanlığının tesbit ve tâyin etmesi müm
kün müdür, Personel Dairesinin bunu tâyin ve 
tesbit etmesi mümkün müdür? Hayır. Bunu 
Bütçe ve Plân Komisyonunda izah ettik. Ama 
orada kabul edilmemişti. Simidi deniyor ki, öner
gede, sözleşmeli personeli genişletmiyelim, ha
riçte münhasıran bu konuda ihtisas yapmış 
olanları dağıtalım. Sakıp Hiçerimez arkadaşı
mızın teklifi bu. 

BAŞKAN — Sayın Şener, görüşlerinizi bağ
layın. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bağlıyaca
ğım Sayın Başkan. Bunu dün de ifade ettik, 
Personel Kanununun görüşülmesinin 5 dakika 
ile tahdidi suretiyle yapılacak olan müzakerele
rin ne şekilde olacağını dün de izah ettik Sayın 
Başkan. Lütfediniz, bazan müsamahanızı göste
riyorsunuz, yine gösteriniz. Devletin parasının 
kolay kolay sağa sola gitmemesi için çalışıyo
ruz. 

BAŞKAN — Kesiniz demedim, bağlayınız 
dedim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bağlıyaca
ğım Sayın Başkan, fikrim bittiği zaman bağlı
yacağım. 

Muhterem arkadaşlarım bu konuda daha ti
tiz davranılmasında zaruret vardır. Ve elbette 
ki burada verilen önergeler bir çalışmanın mah
sulüdür. tlle bir önerge verelim diye bir iddia
mız yoktur. Dün de tümü üzerinde görüşülür
ken söyledik; biz bu kanunun çıkmasını arzulu
yoruz, ama daha iyi bir şekilde çıkması ve iler
de bunu tatbik edecek hükümete daha büyük 
bir kolaylık sağlaması için çalışmaktayız. Ya
rın bu fikirleri Personel Dairesi Başkanlığı, Ma
liye Bakanlığı ve hepimiz zabıtlardan alıp oku
duğumuz zaman göreceksiniz ki, mükemmel bir 
«ser ortaya çıkacaktır. Buradaki fikirler şura
dan buradan toplama fikirler değildir. Herkesin 
kendisine göre bu ihtisaslar üzerinde fikirleri 
vardır ve bu fikirlere Hükümetin ve Komisyo
nun- da riayet etmesini rica ederim. 

'Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ködamanoğlu, buyurun. 
NURİ KÖDAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, bendeniz Hükü
meti bu madde üzerinde beyanda bulunmaya 
davet etmek için söz aldım. Maksadım bu be
yanlar zapta geçerse ilerde uygulamada istifade 
edilir, madde bir ölçüde vuzuh kazanır diye. 

«îSözleşmeli personel» tarifi burada üç unsu
ra dayandırıllmaktadır. 

Birincisi; «özel bir meslek bilgisine ve ihti
sasına ihtiyaç gösteren...» deniyor. Gerçekten 
genellikle her hizmet özel bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösterir. Buradaki ifade
den murad, genellikle devlet memurları arasın
da raslanagelenden daha ötede bir ihtisas ve 
meslek bilgisi olmalıdır. Bendeniz böyle yorum-
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İliyorum. Böyle olduğunun zapta geçmesi fay
dalı olur. 

2 nci unsur, geçici işlerde olacak bu istih
dam. «Geçicilik» unsuru gayet vazıhtır. Yalnız, 
Şu, noktayı komisyonun dikkatine arz etmek is
tiyorum; ilerde, 92 nci maddede gelecek, mese
lâ, D. P. Teşkilâtında geçici olmıyan hizmetler 
için sözleşmeli personel istihdamına cevaz veren 
bir hüküm var. O bununla nasıl bağdaştırılacak 
pek bilemiyorum. Sanıyorum ki, doğru olan un
sur budur. Değiştirilmesi gereken odur. 

Bir diğer nokta, zaruri hallere inhisar edi
yor, bu istihdam rejimi. Zaruri hailleri ise ben
deniz şöyle anlıyorum; o hizmet sektöründe ça
lışan personelden bu hiameti görmesi mümkün 
olan kişilerin yokluğu veya azlığı sebebiyle bir 
zaruret derpiş edilmiş olmalıdır. 

Bu noktalarda Sayın Hükümet ve Komisyon 
lütfedip izahatta bulunursa madde vuzuh kaza
nacaktır. Buna imkân hazırlamak için meşgul 
ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; benden ev
vel konuşan iki değerli arkadaşım sözleşmeli 
personel mevzuu üzerinde tereddütler izhar et
tiler. Şayet bu tereddütleri izhar etmemiş ol
salardı ve bilhassa Şener arkadaşım kendi gö
rüşmesi içinde bir bakıma çelişmeye düşmemiş 
olsaydı ben söz almak lüzumunu hissetmiyecek-
tim. 

Durum şudur : Sayın Şener şöyle buyurdu
lar; «Sözleşmeli personelde siyasi tercihler dai
ma olur, olabilir, olmaktadır, bunun önüne geç-
meklâzımdır» dediler. Haklıdırlar. Hakikaten 
şimdiye kadar yapılan uygulamalarda sözleş
meli personelin siyasi tercihlere konu olduğu 
bir vakıadır. Halen meselâ, bir hukuk konu
sunda, pekâlâ hukuk uzmanları, bulunduğu 
halde, bir hukukçunun sözleşmeli olarak istih
dam edildiği veya bir idarecinin, bir teknik 
elemanın sözleşmeli olarak istihdam edildiği 
bir vakıadır. 

Şimdi dikkatle buyurulacak olursa bu mad
de sözleşmeli personel çok nâdir ahvalde kul
lanmak üzere gayet sıkı kayıt getirmiş olan 
bir maddedir. Evvelemirde sözleşmeli personel
den Devlet kaçınmak istemektedir ve bunu sı
kı bir kayıt altına almıştır. 

Evvelâ, sözleşmeli personel kullanabilmek 
için özel bir meslek bilgisine ve ihtisasa sahibol-
ınak şartı konmuştur, bir. 2 ncisi, bu hizmetin 
geçici olması niteliği ileri sürülmüştür. 3 ncüsü 
de, bunun zaruıi hallere inhisar etmesi kaydı 
derpiş edilmiştir. 

Bunun dışında har hangi bir bakanlığa şa
yet bu kayıtlarla meselâ, Şener arkadaşımızın 
buyurduğu gibi her hangi bir bakana kendi 
bünyesi içinde «bunun tekniğini ben bilirim» 
diye bir sözleşmeli personel kullanma imkânını 
vermiş olsaydı, işte buyurdukları gibi, siyasi 
tercih yürümüş ve bu madde kötüye kullanıl
mış olurdu. Halbuki şimdi ne yapmış bulunu
yor? Bu takdirde sözleşmeli bir personeli kul
lanabilmesi için evvelâ aidolduğu bakanlık ve
ya kurum her hangi bir teklifte bulunacak 
Bakanlar Kuruluna. Ama Bakanlar Kuruluna 
teklifte bulunmadan önce Devlet Personel Dai
resi ile Maliye Bakanlığının da mütalâasını ala
calı ', « Benim şöyle bir işim vardır, şöyle bir 
sözleşmeli personel kullanmak istiyorum, sizin 
görüşünüz nedir» diyecek. Bu takdirde Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı şayet bu 
mevzuda hakikaten sözleşmeli personel kul
lanılmasına bu şartlar altında lüzum varsa 
mütalaasını bildirecek ve siyasi tercih mese
lesi, tesiri ortadan kalkmış olacak. Hayır, böy
le bir şeye lüzum yoksa, memleketimizde bunu 
yapabilecek pek çok elemana ihtiyaç varsa bu 
takdirde bunun yollarım tavsiye edecek ge
rek Maliye Bakanlığı, gerekse Devlet Personel 
Dairesi. Böylece bu endişe ortadan kalkmış 
olacak. 

Binaenaleyh, sözleşmeli personel mevzuunda 
madde çok iyi bir şekilde tedvin edilmiştir. 
Bu ışık altında maddenin aynen kabulünde lü
zum ve zaruret vardır ve bu şekli ile memle
ketimize, kamu hizmetine madde daha çok fay
dalar sağlıyacaktır. 

Teşekkür ederim. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu kürsü öyle iyi bir yer ki hemen birisi 

tenakuza düştü mü kendisine cevap vermek im
kânı bulunuyor 

Şimdi arkadaşlar, 4 ncü maddenin (B) fık
rasını aynen okuyorum; «Sözleşmeli personel, 
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özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerde ve zaruri hallerde mün
hasır olmak üzere,, kanunlarla verilen yetki
ye ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resinin görüşlerine dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca sözleşmeli olmak üzere çalıştırılma:»?-
na karar verilen kimseleri» 

Muhterem arkadaşlarım; hangi dairesi, bu
rada var mı ki dairesi, yetki versin? Yoktur. 
Burada, o dairenin, o kurumun yetkisi yoktur. 
Sayın arkadaşımız eğer maddeyi tam okumuş 
olsaydı çelişkiye kendisi düşmezdi. 

Ben burada diyorum M, meselâ Millî Eği
tim Bakanlığını alalım, bu bakanlık için ilk
öğretimde bir metodun tâyini bakımından özel 
ihtisası bulunan bir arkadaşı Millî Eğitim Ba
kanı teklif edemiyecektir. Teklif edecek olan 
Sayın Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesi Başkanlığıdır. Bakanlar Kurulunda el
bette o dairenin bakanının kararnamede imzası 
olacaktır. 

Arkadaşlar; burada mutlaka sarahat vermek 
lâzımdır. Niçin bir bakana Anayasada bulunan 
görevleri, bütün yetkileri, kanunun verdiği yet
kileri veriyoruz, kendisine güveniyoruz, memle
ket idaresini veriyoruz da bir sözleşmeli perso
nelin özel olarak teklifi hakkını vermiyoruz? 
Devlet Personel Dairesinde ve Maliye Bakanlı
ğında millî eğitimci var mıdır? Elektrikçi var 
mıdır? Doktıor var imidir? Ziraatçi var mıdır? 
Bayındırlık Bakanlığına aidolan mühendis ve 
mimar var mıdır? Hayır. Olmadığına göre, bu 
<nbi şeyleri bilecek olan elbette ihtisas sahipleri
dir. Zatıâlinizin bir ihtisası varsa senin yanında 
ki bulunan meslek grupları ancak bunu bilir. 
Bunun dışında bulunanlar bunu bilemez. Daha 
iyisini bunlar bilir. Onun için bunu söyledik. 
Onun için çelişmeye düşımüş değiliz. 

Aslında, bu sözleşmeli personelin istismar 
edildiği bir vakıadır. Siz de takdir ediyorsunuz. 
Biz diyoruz ki, önergemizde diyoruz ki, bunu 
daraltalım. 4 ncü maddenin (B) fıkrasının ge
rekçedeki izahında gönmüşünüzdür, orada Avru
pa'da özel ihtisas görme, tahsil görme vardı 
eski kanunda, kaldırıldı. Şimdi fazla imkân ve-
: İımiştir. O imkânı ortadan kaldırmak için böy
le kısıtlayıcı bir şeyin getirilmesinde zaruret 
vardır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

vı n Başkan, ısayın milletvekilleri; 
Bu kanunun en önemli hususiyetini teşkil 

'?ımesi gereken, personel niteliğini cidden zede-
liyen bir önemli madde üzerinde müzakereler 
devam ettiğinden söz alma lüzumunu duymuş 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
4 ncü maddenin (B) fıkrasındaki sözleşme

li personel, bu kanunda istisnai bir müessesedir. 
Bilindiği gibi, 657 sayılı Kanunla hizmetlerde 
piramitler tesis edilmektedir. Bu piramitlerde 
meslek içi kariyer ve liyakat esasına göre ta
bandan o hizmetin en iyi, en yüksek ühtm&asa 
cevap verecek ölçüde karşılanabilmesi için ele
man yetiştirilmesi prensibi esastır. Bunun için 
nizmet içi eğitim getirilmiştir. Hizmet içi eği
tim yapılmak suretiyle personeli tabandan en 
üst hizmetleri yapabilecek kalitede yetiştirecek-
ısiniz. 

Bir tasarı, adına «reform tasarısı» dendi di-
ve reform tasarısı olmaz arkadaşlarım. Bâzı cid
dî prensiplerin sadakatle, samimiyetle muhafa
za edilmesiyle reform tasarısı ol/ur. 

Şimdi «reform tasarısı» iddiasiyle ortaya çı
kıyorsunuz, ,bu «reform tasarısı» iddiasının ilcin
de piramitler kuruyorsunuz, bu piramitlerde 
hizmet içi eğitimi, dikey ve yatay terfi prensip
lerini esas alıyorsunuz, sonra da bir sözleşmeli 
personel müessesesini getiriyorsunuz. 

İtiraf etmek lâzım ki, bugünkü Devlet haya
tımda sözleşmeli personel müessesesine ihtiyaç 
ret ve inkâr edilemez. Ancak, sözleşmeli perso
nelin bir istisna olduğunu da umutmamak lâzım
ıdır. İstisnai, istisna olduğu için dar ve mah
dut tutmak zarureti vardır. Bunun içindir ki, 
657 sayılı Kanun bu istisnayı gayet açık, gayet 
net unsurları ile, yurtta yapılamıyan özel ihti
sas öğrenimine ihtiyaç gösteren belirli istisnai 
görevlerde kullanılabilmek kaydına bağlamış
tır. Yeni tasarı bunu maalesef çok geniş tut
muştur. Bu durumda tabandan gelmiş, seneler
ce tecrübe sahibi olmuş, imtihanlardan geçmiş 
personel beklerken eğer istenirse Bakanlar Ku
rulu, Maliyenin ve Devlet Personel Dairesinin 
'mütalâasını almak suretiyle yukarıdan birisini 
bu piramitin üst kademelerine (getirebilecektir. 
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Bu, çok tehlikelidir değerli arkadaşlarım. 
Bu, teşvik unsurunu da ortadan kaldırabilir. 
Bunu bugün (A) iktidarı kullanır, yarın (B) 
iktidarının eline geçer; kanunlar iktidarlara gö
re yapılmaz, yapılmamalıdır. O itibarla bu istis
na çok geıuişletilmişltir. Bunun komisyonda ye
leri ölçüde tenkidlerini yaptık. Ama, orada gö
rüşlerimizi kabul ettiremedik. Burada yeniden 
zapta geçmesi dçin tekrar ediyorum, bu istisna 
çok tehlikelidir, kanunun temel ilkelerini zede-
üyecek ölçüde geniş tutulmuştur. Bu istisna ida
reye; ıçok şikâyet etıtiğimiz, yakındığımız parti
zanlık imkânını, partizanlık yolunu açacak ve 
personel reformu niteliğini ortadan kaldırabile
cek ölçüde tehlikelidir. Bunun değiştirilmesini 
Yüce Meçisin takdirlerine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Nu

ri Bayar, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

3 ncü madde ile ittgili sözleşmeli personel is
tihdamı meselesinde değerli arkadaşlarımızın 
ifade buyurdukları bâzı hususlara arzı cevatoe-
deceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Karagö&oğ-
lu'nun beyanından başlamak istiyorum. Sayın 
Ka.ragözoğlu, «Bu yetki ile personel kanununun 
reformist niteliği tamamen ortadan kalkmakta, 
857 sayılı Kanunda çok dar tutudan bir istihdam 
şokli bu taıdil tasarısı ile genişletilmiş bulun
maktadır.» deliler. 

Aslında, bir mflktar ıseyyaliyet verildiği doğ
rudur. 657 ye nazaran sözleşme! personel istih
damına bu tasarıda bir miktar ıseyyaliyet veril
diği doğrudur. Ama, bunun çok genişletildiği 
iddiası yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 657 sayılı Kanundaki 
metinden farklı spesifik birtakım hususlara in
hisar eden bir istihdam şeklidir. Devlet hayatı
mızın getirdiği bâzı yenilikler her sahada, tek-
rolojik alanda husule gelen süratli gelişmeler, 
Devlete katı ve elastikiyeti olmıyan birtakım 

yetkiler verildiği takdirde bu dinamizmi taki-
betmek fırsatını vermiyor. O itibarla bir mik
tar seyyaliyet verildiği doğru, çok genişletildi
ği yanlıştır. 

Ayrıca, Sayın Karagözoğlu'nun dikkatinden 
kaçtığını zannettiğim bir husus var. Burada 

sözleşmeli personel istihdamı kanunlarla veri
len yetkiye mahsus tutulmuştur. Yani, bir dai
re sözleşmeli personel istihdamı edebilmek için 
kanunda bunun yetki ile kendisine verilmiş ol
ması gerekir. Bir özel misalle ifade edeyim. 
Meselâ, Devlet Plânlama Teşkilâtının kanun
da böyle bir yetki verildiği için bu teşkilât 
sözleşmeli personel istihdam edebilecektir. Ya
ni, kanunda yetki olacak, bu yetkiye istinaden 
talepte bulunacak, Maliye Bakanlığı Devlet 
Personel Dairesinin vizesini alacak, sonra da 
Bakanlar Kurulunun tasdikine vabeste ola
cak. 

Mesele. Sayın Şener'le Sayın Karagözoğlu 
ve diğer arkadaşlarımızın ifade ettiği hususlar
la da çelişme arz ediyor, ona da dokunacağım. 
Ama, oldukça bariyelerle konmuştur, oldukça 
dar tutulmuştur ve son derece istisnai ahvalde 
kullanılması esası yine de baki kalmıştır, O iti
barla değerli arkadaşlarım, bu istihdam şekli
nin suiistimal edileceği endişesini varit görmü
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Şener'in; «Bu
rada Devlet Personel Dairesiyle Maliye Bakan
lığı domine etmektedir; ama bu personeli istih
dam edecek dairenin mütalâası...» Evet efen
dim, doğrudur; bu (b) fıkrasında «mütalâa ve
rir» diyor. Ama, alâkalı daire talebedecek, lü
zum gösterecek. Lüzum gösterecek olan daire
nin bu talebine mütalâa beyan edecek Devlet 
Plânlama Dairesi ve Maliye Bakanlığı... Buna 
da lüzum vardır değerli arkadaşlarım; filhal 
tatbikat da böyledir. (R) formülleriyle bütçe 
kanunlarına koyduğumuz hükümler meyanmda-
dır. Tatbikat bugün de böyledir. 

Bir sözleşme Devlete külfet tahmil eder. Bu 
külfetin neye malolacağmı Maliye Bakanlığı 
bilmek zorundadır. Bugün da böyle cereyan 
eder; tatbikat böyledir, böyle olmak lâzım
dır. 

Kaldı ki değerli arkadaşlarım, bir personel 
rejiminde, memur istihdamında olduğu kadar 
sözleşmeli personel istihdamında da eşitlik ol
mak lâzımdır. O itibarla her daire, hiçbir kay
da tabi olmadan sözleşmeli personel için sözleş
me yapma imkânında olursa bu dengeyi tesis 
etme imkanı yoktur; bu sefer sözleşmeli perso
nel istihdamında birtakım hizmet farklılıkları 
tahaddüs edebiliyor. O itibarla Maliye Bakan-
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lığının mütalâasına zaruret vardır, lüzum var
dır, tatbikat böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Personel Dairesinin bu meseledeki rolüne 

işaret etmek istiyorum: Personel rejimi bir bü
tündür. Bu rejimi tesis ve idame görevi de Dev
let Personel Dairesine verilmiştir, O itibarla 
bir bütün telâkki edilmek lâzımgelen rejim için
de sözleşmeli personel istihdamına taallûk eden 
bir istihdam şekli hakkında da Devlet Personel 
Dairesinin mütalâası olmak lâzımdır. Doğrusu 
budur ve böyle cereyan etmek iktiza eder. 

Fıkranın tedvin şekli doğrudur; gerçeğe 
uygundur genişletmemektedir; özel şartlara 
inhisar ettirmektedir. 

Tekrar ediyorum: Kanunlarında yetki ola
cak; dairenin talebini Maliye Bakanlığı ve Per
sonel Dairesi uygun görecek, Bakanlar Kuru
lu karar verecek. 

O kadar suiistimale müsait telâkki edilecek 
bir madde değildir. Aynen kabulünde isabet 
vardır. Sayın Kodamanoğlu'nun burada beyan 
buyurdukları hususlarda da komisyon mutabık
tır. 

Teşekkürlerimizi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, bir soru var 
efendim. 

Sayın Turgut, buyurun. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz sayın Komisyon Baş
kanıma bir sorum var: Müzakere etmekte ol
duğumuz Devlet Personel Kanununun 4 ncü 
maddesinin (c) bendi - işçiler kısmında- «İş 
kanunlariyle, 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 
Sosyal Sigortalar kanunlarına göre işçi sayılan 
ve bu kanun hükümlerine tabi olmıyan kişileri 
ifade ©der.» denilmektedir. Simdi, bu tarz, bu ifa
de, bu cümle neyi ifade ediyior? Yani bu okudu
ğum (c) bendi bu kanun kapsamı içinde mi sayılı
yor, yoksa bu kanunun kapsamı dışında mı ifa
de ediliyor? 

BAŞKAN — (c) bendinin açıklanmasını 
rica ediyor Buyurun efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 657 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bakıldığı za
man o kanunun başlığı «istihdam şekli dir. 
Burada da istihdam şeklini tarif etmektedir. 
Şimdi, iş kanunlariyle 274 sayılı Sendikalar 
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Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına gö
re işçi sayılan kişiler bu kanunun kapsamında 
değildir. Meseleyi bu şekliyle ifade ediyorum; 
bu saydığım 274 sayılı Kanun, iş kanunları, 
Sosyal Sigortalar kanunlarına göre işçi olan ki
şiler işçi olmakta devam edecektir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın 
özdenoğlu? Buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Ankara) — Efen
dim, değişiklikten evvelki 3 ncü madde, ilk ha
liyle 3 ncü maddedeki «Sözleşmeli personel» 
tâbirinin sınırlarının, ortada bir sebep yokken, 
genişletilmesinin sebebi nedir? Bunu nasıl izah 
ediyorlar? Hangi zarurete müsteniden dar kap
samı geniş hale getiriyorlar?... Bizim anlayışı
mıza göre her türlü suiıstimala müsait hale 
getiriyorlar. Sayın Komisyon Başkanının bu 
husustaki fikrini öğrenmek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, Sayın özdenoğ-
lu arkadaşımızın beyanına konuşmamda cevap 
vermiş olduğumu zannediyorum, ama tekrarda 
fayda vaı: 

O, 657 sayılı Kanunun inisiyal şeklindeki 
ifade gerçekten katı, son derece sert, rijit; 
zamanın gelişmeleri istikametinde tahaddüs ede
cek birtakım imkânları Devlete bahsetmiyen 
bir şekilde olduğu mütalâa edildi ve bir seyya-
liyet verildi. Ama, suiistimal edilmesi imkânla
rını da - Sayın Şener'in hassasiyetle; «bu ol
mamalıdır, Maliyeyi ve Personel Dairesi devre
den çıkarılmalıdır, esas dairesi bu işte hâkim 
kalınmalıdır» gibi beyanlariyle da sabit oldu
ğu cihetle - suiistimal kapılarını da bir ölçüde, 
hattâ geniş ölçüde önliyecek tedbirler getiril
miştir. Mesele bundan ibarettir. 

ŞINASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Tatbi
katta bir aksaklık görülmüş müdür? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Tatbik edilmemiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Kemal Yılmaz, buyurun. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — izin ve

rirseniz bir sual sorayım; zira sayın komisyon 
başkanı b.îr kısmını cevaplandırdı. 

BAŞKAN — Peki efendim, sayın komisyon 
başkanından rica edelim. 
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M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, «geçicilik» kelimesi sübjektif bir keli
medir. Geçicilik ne kadar bir süre düşünülmek
tedir. Yani, geçicilik ne kadar bir zaman par
çasını ifade eder? Bunun zabıtlara geçmesinde 
fayda var. 

Umumiyetle Devlet hizmetinde «geçici bir 
görev» dandiği zaman bunun süresi çok dar 
tutulur. Meselâ bu maddeye göre bir yıl, iki yıl, 
beş yıl, on yıl geçici görev verilebilecek midir? 
Müddeti bitince tekrar avnı kişiyle yeni bir söz
leşme yapılabilecek midir V Eğer böyle ise aslın
da daimî bir görev şekli olacak demektir. Bu
nun aydınlanmasını rica ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, bu geçici perso
nel istihdamı, Sayın Kodamanoğiu'nun dediği 
gibi; Devlet kadrolarında bu kanunun getirdi
ği statüler içinde istihdamı mümkün olmıyan, 
özellikle araştırma, araştırma görevleri gibi; 
Devlet Plânlama Teşkilâtında, Atom Enerjisi 
Komisyonunda, buna benzer sahalarda vazifeli 
kılınacak insanlara inhisar edecektir. Sayın 
Yılmaz'm ifade ettiği bu «geçicilik» ne kadar 
sürebilir? Şu anda buna bir tahdit koyma im
kânına mâlik değilim. Ama umarım ki, Devlet 
Personel Dairesi bu meselede söz sahibi oldu
ğuna göre; bu hususları tevsik ve tâyin edecek 
bir yönetmelikle meseleyi «geçicilik» sıfatına 
yakışır tarzda o kapsam içine girecek tarzda 
tanzime gayret sarf edecektir. 

dede, gerekse 19 ncu maddede bedeni hizmet
ler var ise işçi, değilse memur sayılması yolun
da bir kıstas gelebilmesi için bu madde konul
du. Bu itibarla, bu mütalâanın komisyonca 
teyidedilmesi halinde bu mesele halledilecektir 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Sayın önder, biz meseleyi 
burada geniş ölçüde bir neticeye g'ötürücü ma
hiyette bir operasyon yapmıyoruz. Bu kanunla 
şunu temin etmek istedik: iş kanunlariyle, 274 
sayılı Kanun ve Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi kişiler bu kanun kapsamiyle alâkalı olma
sınlar dedik. Yani, o kanunlarda ne tâyin edil
miş, Devlet memuru ayırımı nasıl yapılmışsa 
mesele öyle cereyan etsin tarzında bir mütalâa
dır. Buradaki hüküm bunu ifade etmektedir. 
Bunu tekrar teyiden arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkaca görüşecek sayın üye?... 
Yok. 

iki takrir var efendim, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 3 ncü mad
desinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Turhan özgüner 

Madde 3.— 
(b) Sözleşmeli personel deyimi, özel bir 

meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerde ve zaruri hallere münhasır ol
mak üzere, kanunlarla verilen yetkiye ve Mali
ye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin 
olumlu görüşlerine dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ka
rar verilen kimseleri... 

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 ka
nun tasarısının 3 ncü maddesiyle değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (b) fık-

BAŞKAN — Sayın önder, buyurun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

bir sualim var; biraz evvel sayın komisyon baş
kanının bir cümlesi zapta geçtiği için tasrihin
de fayda görüyorum. O itibarla sual şeklinde 
telâkki etmelerinde fayda vardır: 

Şimdi derler ki; koşulan (e) fıkrasiyle, 
evvelden beri işçi olanları biz işçi olarak kabul 
etmiş oluyoruz. Yanlış anlamadı isem böyle de
diler... Halbuki Bütçe va Plân Komisyonunda 
bu maddenin buraya eklenmesme esas teşkil 
eden gerekçe, 3656 ve 3659 sayılı Kanunun 
mahsus maddelerine tabi olanlar, yani, 10 ve 
19 ncu maddelerine tabi olanların esasen baştan 
beri işçi mi, memur mu oldukları belli olmama
sı ve bu durumun münakaşalı olması itibariyle 
bu münakaşayı halledici mahiyette böyle bir 
kıstas konulmuştur. Yanı, gerek 10 ncu mad-
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rasınm aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı
larımızla teklif ederiz. 

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

Sakıp Hiçerimez 

Sözleşmeli personel : 
b) «Sözleşmeli personel» deyimi, yurtta ya-

pılamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gös
teren belirli istisnai görevlerde, kurumların bu 
kanunlardaki esaslara uygun olarak, görev ka-
nunlariyle alacakları yetkiye daj^anılarak geçi
ci süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri... 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in teklifine ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

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

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenizi izah etmek üzere 
buyurun Sayın özgüner... 

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

Bu maddenin görüşülmesi esnasında gruplar 
ve kişisel olarak açıklandığına göre, sözleşmeli 
personel, ancak özel meslek bilgisine ve ihtisa
sına ihtiyaç gösteren hallerde ve zaruri olduğun
da Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire
sinin görüşü alınacak, Bakanlar Kurulu tarafın
dan karar verilecek kişilerdir. 

Şimdi maddenin, daha evvel komisyonda da 
görüşüldüğü üzere, Hükümet tasarısında Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşü 
olumlu şekilde ele alınmış, «olumlu görüşe da
yanılarak» denilmiş olmasına rağmen, komisyon
da her nedense bu «olumlu» deyimi kaldırılmış 
ve huzura geldiği şekilde tedvin edilmiştir. 

Arkadaşlarım, bir tek «olumlu» deyiminin 
üzerinde hassasiyetle durmamızın sebebi şu: 

Evvelemirde Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesi, maddede bahis mevzuu, ihti
sası gerektiren özel meslek bilgisini haiz ve za
ruri olan hallerde müşterek olarak mütalâaları
na Bakanlar Kuruluna iletecek, son söz Bakan
lar Kurulunun olacak. Ancak, Bakanlar Kurulu 
sadece görüş almakla iktifa edecek. Bu görüş 
olumlu da olsa, olumsuz da olsa hiç neticeye 
müessir değil, yani Bakanlar Kurulu mütalâayı 
usulen almış olacak. 

Gerek Devlet Personel Dairesinin, gerekse 
Maliye Bakanlığının - ki, hassaten üzerinde dur
duğum Devlet Personel Dairesidir - Devlet Per
sonel Dairesinin olumsuz görüşü dahi hiçbir et
ki yapmaksızın siyasi iktidarın - gerektiğinde 
keyfî de olabilir - kararına hiçbir surette mani 
olamıyacak. 

Arkadaşlarım, o halele Devlet Personel Da
iresi gibi teknik bir dairenin görüşü neden alı
nır? Görüşü «olumsuz» ise, falan veya filân 
memurun buraya atanması şu, şu sebeple gerek
sizdir, diye bir gerekçe gösterilmiş olmasına 
rağmen, - ki olumsuz - Bakanlar Kurulu son yet
ki sahibi ise, o halde Devlet Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığı süzgecinden geçirilip işi 
oyalamanın hiç gereği yoktur. Siyasi iktidar 
istediği gibi atamayı yapacaktır ve «sözleşmeli 
personel» deyiminin tarifinde bahis mevzuu ve 
öngörülen ve maddenin geliş esprisine aykırı, 
icabında ihtisas bakımından, özel meslek bilgisi 
bakımından hiç de gereği olmadığı Devlet Per
sonel Dairesince açıkça bildirilen bir memur, 
siyasi iktidarın belki de taraf tutan, belki de 
keyfî kararına mâni olamıyacaktır. Bu madde 
bu sebeple sadece bir «olumlu» deyimini kaldır
makla siyasi iktidara daha çok ağırlık ve böy
lece - şu veya bu iktidar için söylemiyoruz - bâ
zı iktidarlar için veya bir zaman için keyfîlik 
verebilecek bir geniş imkân getirdiği için sa
kıncalıdır. 

Maddemin Hükümet tasarısında olduğu gilbi 
«olumlu» deyimi de dâhil olanak üzere, ted
vin edilmesi hususunda bir önerge verdim. 
iltifat Duyurulmasını rica ediyorum. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in vermiş bulun
duğu değiştirge önergesine Hükümet ve komis
yon katılmamaktadır. Takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hiçerimez'in takririne komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ SA
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Takririnizi izah etmek üzere buyurunuz Sa
yın Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Çok değerli arkadaşlarım, sadece ıbir misal 
verip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Yevmiyeli teknik personelin 4/10195 sayılı 
Kararnameye göre tarifini hatırlarsanız; mu
vakkat süreli geçici hizmetler için tedvin edil
miş bir kararnamedir. Fakat, bugün Devlet 
dairelerinin birçoğunda büro hizmeti gören, 
devamlı hizmet arzını gerektiren faforika mü
dürlüğü, işletime müdürlüğü ve (benzeri hizmet
ler bu personel (tarafından yürütülür. Şimdi 
Sözleşmeli personel tarifini genişletecek olur
sak, yarın öbürgün 50 ıbin, 100 bin lira aylık
larla, mukavelelerle çalışacak olan personel 
adedinde de genişlik getireceğiz demektir. Bu, 
kısa bir süre sionra şu veya bu sekilideki zor
lamalarla aded (bakımından artacak olursa, hem 
malî ibir yük olacak, hem de kamu persıoneli 
arasımda kayunlmış insan adedinin igjöze batar 
şekilde artmasına sebebolacaıktır. 

657 sayılı Kanun sadece atom enerjisi iıçim, 
bu işlerle ilgili bir dalda çalışmak üzere lüzum
lu görülen teknik personel için bu hakkı ge
tirmiş idi. Genişleıfememliz, bumun birçok dalla
ra da atlamasına sebebıolacaktır. Eğer zaruret 
(Varsa, yevmiyeli teknik personel çalıştırma im
kânı vardır ve istisnai memurluklarda da bun
ların istihdamı mümkündür, fakat sözleşmeli 
personel gibi, 50 bin, 100 bin, belki de daha 
fazla para ile çalıştırılacak personel adedini 
artıracak bir hükmü kabul etmeyeceğinizi tah
min ederim. Zaten sayın Maliye Bakanı; «biz 
[bütünlüğünü muhafaza edelim, aman bu Per
sonel Kanununu genişletmiyeılim, zedeleımiye-
liım» fikri ile de bu slözlerilm zannederim bağ
daşacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimıez'in tajkririne 

Hükümet ve komisyon katılmamaktadır. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenüer... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Üçüncü maddeyi oylarınıza arz ©diyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetler
de bulunma yasağı : 

Madde 28. — Devlet memurları Türk Tica
ret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sa
yılmalarını gerektirecek bir faaliyette buluna
mazlar. Ticari mümessil veya ticari vekil veya 
kolektif şirketlerde ortak veya komandit şir
kette komandite ortak olamazlar. Ticaret ve 
sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Dev
let memurlarının üyesi oldukları yapı ve tü
ketim kooperatiflerinde yönetim ve denetim 
görevleri ile 6 . 7 . 1965 tarihli ve 641 sayılı 
Kanunun 5 ve 6 mcı maddesi, 21 . 10 . 1968 
tarihli ve 1066 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
hükümleri bu yasaklamanın dışındadır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilenler dışımda ka
lan kazanç getirici faaliyetlerden hanıgileırinin 
Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı 
kurumların kuruluş kanunlarına, yoksa bu ka
nuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönet
meliklerimde gösterilir. 

Eşleri, reşidolmıyan ve mahcur olan çocuk
ları yukardaki fıkralarda gösterilen faaliyet
lerde bulunan Devlet memurları bu durumu 15 
ıgün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler. 

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

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

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değiştirge 
takriri vardır. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın mil
letvekillerini arz ediyorum : Sayın Demir, Sa-
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yın Hiç erimez, Sayın Şener, Sayın Kodaman-
oğlu. 

Başka efendim?.. Sayın Kılıç, Sayın Özgüner. 
İlk söz Sayın Demir'de. Buyurun efendim. 
KEMAL DEMÎR (Bolu) — Saym Başkan, 

sayın milletvekilleri; 5 nci madde sınıflandır
manın nasıl yapıldığını birinci fıkrasında, ikin
ci fıkrasında da bundan sonra grup] andırmanın 
ne şekilde yapılacağını belirtmektedir. 

Bu kanun ile kamu görevlileri sınıflandırma
ya tabi tutulmuşlardır; sınıfları 9 ncu maddede 
belirli hale getirilmiştir. Bu kanunun 5 nci mad
desinin gerekçesine baktığımız zaman, orada bu 
sınıflandırmanın hangi esasa göre yapıldığını 
görüyoruz. Müşterek yetişme ve meslek nitelik
leri ölçüsü yerine, «Müşterek genel meslek ni
telikleri» ölçüsü ile bir sınıflandırma yapıldığı 
belirtiliyor. îkinci fıkrasında da; «Memurların 
meslek niteliklerine göre, yani aynı sebebe, aynı 
dayanağa göre gruplandırılmalan Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanacak meslek 
yönetmelikleri yapılır» deniyor. 

Şimdi, bunun anlamı şu : Bu tasarı sınıf
landırmayı yapmış, sınıfları belli etmiş; ama 
ilâve edilen 2 nci fıkrasında da diyor ki, ben 
bundan sonra da yönetmeliklerle sınıflar tesbit 
edeceğim adına «Gruplandırma» demiş, ama 
onun yapacağı sınıflandırmadır. Çünkü sınıf
landırmayı 1 nci fıkrada hangi esasa göre, han
gi kıstasa göre yaptığını söylemiş, gruplandır-
mayı da hangi kıstasa göre yapacağını 2 nci 
fıkrada söylüyor. Bu gerekçeyi böyle belirtme
miş olsa, tasarıyı getiren icra belki o zaman 
başka esasa göre gruplandırma düşünüyordu, 
diyebilirdik. 

Tümü üzerinde yaptığımız konuşmada arz 
etmeye çalıştık; «Aslında bu tasarıda yapılan 
sınıflandırma, yeteri ölçüde hazırlıklar tamam
lanamamış olduğu için, sınıflandırma hüviyetin
den çok öteye, gruplandırma hüviyetinde geti
rilmiştir» dedik. Gerçek de budur. 

Sınıf nitelikleri içine, o sınıfa benzer nite
likte bulunan sınıflar katılmıştır. Bir gruplan
dırma havası içerisinde getirilmiştir. Şimdi bir 
de, bu tasarı kanunlaştıktan sonra, Devlet Per
sonel Dairesi ve Maliye Bakanlığının hazırlıya-
cağı bir yönetmeliğe göre, kamu görevlileri 
gruplandırılmaya tabi tutulacaklardır. 

Anayasaya aykırı hükmünü sık, sık kulla
nıyoruz. tcra, bundan huzursuz oluyor, ama 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu sınıflandırma
yı tüzüklere bırakmış olduğu için, Anayasa 
Mahkemesi «Sınıflandırma tüzüklere bırakıla
maz» gerekçesi ile o maddeyi Anayasaya aykırı 
bulmuştu. Şimdi, bu madde daha da ileri gede
rek sınıflandırmayı tüzüklere de değil, «grup
landırma» adı altında yönetmeliklere bırakmak
tadır. Anayasanın aykırı bulup, reddettiği hük
mün de daha ötesinde yönetmeliklerle bunu 
yapmanın sakıncaları ve Anayasanın anlamı ile 
çelişkileri ortadadır. 

Sözlerimi bağlarken, Anayasanın 117 nci 
maddesi ile çelişkisi sebebi ile reddedilmiş olan 
aynı hükme benzer, hattâ ondan da biraz ileri
ye giden bu hüküm ile icranın Maliye Vekâleti 
ve Personel Dairesi eli ile kamu görevlilerini 
gruplandırmaya tabi tutma yetkisini eline al
masını fevkalâde sakıncalı bulmaktayım. 2 nci 
fıkranın maddeden çıkarılması suretiyle, bu 
maddenin 1 nci fıkradan ibaret bir madde ha
linde kalması zarureti vardır. Hükümetin, Yüce 
Komisyonun ve Yüce Parlâmentonun dikkatine 
sunarım. 

Teşekkür ©derim. 

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

Değerli arkadaşlarım; benden önce konuşan 
kıymdtli arkadaşım Kemal Demir Bey, bu ko
nuda zannederim gerekeni söyledi. Anayasanın 
117 nci maddesinin 2 nci fıkrasını aynen oku
yorum : 

«Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, haklar ve yükümleri, aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir.» 

057 sayılı Kanunun kapsamı içine daha ev
velce alınmış bulunan üniversite öğretim üyele
rinin, kanun kapsamı dışında kalmaları gerekti
ğine dair Anayasa Mahkemesine açmış oldukla
rı dâvanın, kendi görüşleri istikametinde sonuç
lanması sırasında Anayasa Mahkemesi ileri sür
düğü gerekçe, Hükümetin elimize vermiş oldu
ğu tasarının gerekçesinin başında var. Ne di
yor?.. «Üniversite öğretim üyeleri ile yardımcı
larına da uygulanacağını öngören 1 nci madde
nin 3 ncü fıkrasının Anayasaya aykırı bulundu
ğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurul
muş ve Anayasa Mahkemesinin 4 . 2 . 1906 gvm. 
ve esas No. 1965 - 32, Karar No. 1966 - 3 sayılı 
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'kararı ile söz konusu madde 'hükmü Anayasa
nın genel ilkelerine ve 120 nci maddesine aykırı 
'bulunarak iptal edilmiştir. Ancak, Anayasa 
Mahkemesi söz konusu kararında 657 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasını iptalle 
yetinmiyerek kararın gerekçesinde kanun ko
yucunun Anayasa ile tahsisan verilmiş olan dü
zenleme görevini yürütme organına devretme
sinin, hem görevi veren Anayasa hükmüne, hem 
ide Anayasanın 5 nci maddesindeki yasama yet
kisinin devrolunamıyacağma ilişkin kuralları
na aykırı düşeceği görüşünü savunmuştur. Bu 
durum memurların nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümleri aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işleri ile ilgili hükümleri
nin sınıf tüzüklerinde yer almasının bu husus
ların kanunla düzenlenmesini emreden Anaya
sanın 117 nci maddesine aykırı olacağı görüşü
nü orîtaya koymuştur.» 

Demek ki, gerek bu tasarının tümü üzerinde 
yaptığımız konuşmalarda ısrarla üzerinde dur
duğumuz ve gerekse şu maddenin görüşülmesi 
sırasında ısrarla üzerinde durduğumuz ve dura
cağımız, Anayasaya aykırı tedvin ediliş şekline, 
Anayasa Mahkemesinin daha önce vermiş oldu
ğu bir kararı aynen okumuş ve intikal ettirmiş 
olduğu için ilgi göstereceğinizi ümidederim. 

ıSevgili arkadaşlarım, biz bu verdiğiımiz 
önergelerde ve burada yaptığımız konuşmalar
da, koridorlarda veya şurada burada kulağımı
za intikal eden veya bize söylenen sözleri tekrar 
etmiyoruz. 5 - 6 sene bu konuda hizmet etmiş, 
etüdetmiş arkadaşlarımızın fikirleri, bu ihtisas
laşma sonucu meydana gelmiş fikirlerdir. Bu 
nu biraz da böyle dikkate almanızı ve ileride 
sözlerimiz haklı çıktığı zaman, söylediğimiz bu 
sözlerin sizleri üzmemesini arzu ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Kılıç 

lehine konuşmaktan feragat ettim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kılıç. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 5 nci madde üzerinde 
benden önce konuşan arkadaşlarımın fikirleri
ne iştirak etmemek mümkün değil. Öyle olun
ca acaba neden aynı şeyi tekrar edersiniz, diye 
bir fikir hasılolabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu mükerreren 
söylemekteki maksadımız, Yüksek Meclisten çı
kan kanunların sık sik Anayasa müessesemiz 
tarafından iptal edilir duruma düşmesinden en
dişe ettiğimizden dolayıdır. Ben bu münasebet
le, 5 nci madde üzerinde şahsi fikirlerimi beyan 
etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum, 

Muhterem arkadaşlarım, memurların meslek 
niteliklerine göre gruplandırılmalannı Devlet 
Personel Dairesinin hazırlıyacağı bir tüzüğe bı
rakmak, Anayasamızın 117 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına, hiç münakaşa kabul etmiyecek dere
cede ve açıklıkta, aykırı olduğunu söylemek 
bir nevi, malûmu ilâma bağlamak gibi bir du
rum ortaya kor. 

Bu 2 nci fıkrayı okumak zorunluğunu du
yuyorum. «Memurların nitelikleri, atanmaları, 
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, 
aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanun
la düzenlenir.» 

Kanunla düzenlenir dediğine göre, acaba bi
zim Personel Dairesinin hazırlıyacağı tüzük 
Anayasanın tâdadi mahiyette saymış olduğu bu 
fikirlerin dışında yenilikler mi getirecek? Bunu 
ge'tiremiyec'eğine, tüzüklerin de kanuna aykırı 
olamıyacağına göre, gelin hep birlikte bu mad
deyi ileride Anayasa Mahkemesine iptal mak-
sadiyle sevk edecek olan arkadaşlarımıza sevk 
etme durumunu ihdas etmeyelim ve çıkardığı
mız kanunu, hepimizin üzerinde hassasiyetle 
durduğu ve büyük memur kütlesinin sabırsız
lıkla beklediği bu kanunumuzu iptal edilecek 
maddelerle donatmıyalım ve mümkün olduğu 
kadar iptali gerektirmiyen maJddelerle tedvi'n 
edelim. Dört başı mamur, sağlam ve Yüksek 
Meclisin umumi havasına uygun ve iptali ge-
rekmiyen hükümlerle teçhiz edilmiş bir kanun 
olarak çıkmasını istediğim için söz almış bulu
nuyorum. 

Daha fasla bir şey soyliyecek değilim, yal
nız bu madde bu haliyle Anayasaya bütün açık
lığı ile ve hiçbir münakaşa gtötürmiyecek tarz
da aykırıdır. «Anayasaya aykırılık» tâbiriı, ben
den evvelki arkadaşımın da söylediği gibi, çok 
kullanılıyor, bu husus belki spekülatif bir ha
reket gibi bîmı arkadaşlarımız tarafından gö
rünüyor ise de böyle değildir. Bu, bir samimif-
yetin, bir hukukî görüşün, bir inanışın ve bir 
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etüdün mahsulüdür. 5 nci maddenin 2 nci fık
rasının kanundan çıkartılmasını, çıkaracağımız 
kanunun bütünlüğü, sağlamlığı ve kuvveti ba
kımından arz ve teklif ediyorum. 

Arkadaşımızın önergesine iştirak ederken 
iltifat görmesini de arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAM' — Buyurunuz Sayın Kodaman-
oğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, 
Ben konuyu bir başka yönden alacağım. Ana

yasanın 117 nci maddesine aykırılığı belirtildi, 
buna ilâve edeceği husus - dikkat nazarınızı 
çekmek isterim - Anayasanın 3 noü maddesi ba
kımından da bu madde hakikaten üzerinde du
rulacak ve eleştirilecek bir maddedir. Şöyle ki, 
Anayasanın 3 ncü maddesi: «Türkiye Devleti, 
ülkesi ve milletliyle bölünmez bir bütündür.» der. 
Türkiye Devletinin, ülkesiyle ve milletiyle bir 
bütün olduğu Anayasanın 3 ncü maddesinde 
açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, «sınıflandır
ma» diye; şüphesiz bizim Anayasanın 3 ncü 
maddesine aykırı gördüğümüz şekilde ve bu ka
sıtla getirilmemiş olmakla beraber, memleket 
sathında bir alerji yaratabilecek, memleket sat
hımda hakikaten tartışmalara sebebolabilecek 
bir deyiun getirtmiştir. Bu kelimenin hakikaten 
rahatsızlık vereceği kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın 3 ncü maddesi gayet sarih ola

rak her hangi şekil ve suretle bir sınıflandırma
yı ve sınıflamayı kati surette reddetmiş bulun
duğuna göre, biz bu kasıtla değil de, «memur 
ısınıflanidırması» şeklinde bir kasıtla maddeyi 
tedvin etmiş olsak dahS, bunun sakıncalı oldu
ğunu, münakaşalara sebebiyet vereceğini ve 
uzun yıllar bunun münakaşa mevzuu olabilece
ğini düşünmek lâzımdır. Bunun için, az sonra 
müzakeresi yapılacak olan 9 ncu maddedeki 
«sınıflandırma» sözcüğü yerine, «gruplandırma» 
sözcüğünün kullanılmasını önermiş idim. Fakat 
calJoi dikkattir, bu kanunun 5 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında da esasen, «memurların mes
lek niteliklerine göre gruplandırılmaları» de
mek suretiyle bu, «gruplandırma» tâbirinin 

«sınıflandırma» ile paralel olduğu bir bakımdan 
açıklanmıştır. 

Ancak, deni'lebilir ki, 1 nci fıkra ile 2 nci 
fıkra arasındaki fark sınıflandırmadan sonra 
da gruplandırmadır. Fakat, grup ile sınıfın şu 
5 nci maddede birbirinden aynlamıyacağı hu
susunu Sayın Kemal Demir arkadaşımız açık
ladılar. Şimdi, gruplandırma esasen 9 ncu mad
dede öngörülen bir husustur ve ancak orada, 
«sınıflandırma» deyimi kullanılmıştır. Tasarı
nın 5 nci maddesine gelince; başta sınıflandır
ma ve sonradan bu sınıflandırma içfrnde yeni 
sınıflandırmalar. Fakat ne olursa olsun, o da 
sınıflar içinde sınıftır. Dolayısiyle gruplandır-
madır ve gruplandırmaya gidileceği bildirilmiş
tir. 

O halde madem ki, şu tasarıda bir noktada, 
«gruplandırma» sözcüğü kullanılmaktadır. Bunu 
bütün «sınıflandırma» sözcüğünün karşılığı ola
rak tasarının tamamında kullanmak ve böylece, 
«sınıflar» deyimine dalma karşı çıkan bir bü
tünlük ihata eden Türkiye'mizde milleti ile, dev
leti ile topyekûn bir bütün olan Türkiye sathın
da bir münakaşa zemini açılmamasına imkân 
verilmesin} ve bu bakımdan maddelerden, «sınıf
lar» kelimesinin çıkarılarak «gruplar» deyimi
nin getirilmesini önerdiğimiz 9 ncu maddede 
münakaşa edeceğie. Burada da söz alarak Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümetin dikkatini çek
mek istedim. Bu hususta bir değiştirgeyi belki 
bizzat Komisyon getirir, bizler de katılırız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kemal Yıl
maz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Arkadaşımız Turhan Özgüııer'in konuşma
sı, bir noktada görüşlerimi ifade etmeye beni 
zorunlu kıldı. 

Dilimizde her kelime bir ihtiyacı anlatmak 
için kullanılmıştır. Bu kelimelerin anlamları 
üzerinde yanlış yorumlara gitmek, kelimele
re karşı allerji duymak, bence lüzumsuzdur. 
Anayasamız Türk toplumunu bölünmez bir 
bütün olarak görüyor. Fakat sosyolojik olarak 
Türkiye'de ve bütün memleketlerde sosyal sı
nıfların mevcudiyetini «sınıf» kelimesini kullan
mak suretiyle ortadan kaldıramayız. Mesele, 
Türkiye'deki sosyal sınıflar arasında bir ça-
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tışmaya gitmeden bunların karşılıklı menfaat
lerini koruyarak birbirlerine karşı güvenlerini, 
sevgilerini, saygılarını takviye ederek Türk 
toplumunu bölünmez, güçlü, yıkılmaz bir bü
tün haline getirmektir. Anayasanın esprisi bu
dur. 

Sosyal sınıflar var, bir işçi sınıfı var. Yani, 
bunu burda kullanmadığımız zaman «bir işçi 
sınıfı yoktur» diye bir iddiada bulunabilir mi
yiz? Bir köylü sınıfı var, bir çalıştıranlar züm
resi var. Ama, maksadımız sınıf çatışmasına 
gitmeden bu sınıflararası ahenkli menfaat dü
zenini sağlamak ve bu şekilde Türk toplumu
nu Anayasanın istediği yönde bölünmez ve güç
lü bir bütün haline getirmektir. 

Belli bir kalimeye karşı allerji duyacaksak 
o zaman «birinci sınıf müessese,, ikinci sınıf 
müessese» tâbirlerinde geçen «sınıf» kelimesin
den de kaçınmak lâzımdır. Okullarda dâhi bu 
«sınıf» kelimesi kullanılmaktadır. 

Bence, Turhan Özgüner arkadaşımızın gö
rüşünü gayet iyi anlıyorum, bu çeşit allerj ilere 
biz Büyük Millet Meclisinde yer vermemek su
retiyle henüz gelişmemiş bâzı çevrelerde müte
madiyen istismar edilen bu allerj ileri önliye-
biliriz. Ama, biz bu akıma kendimizi kaptırır-
sak bâzı deyimlerden, kelimelerden, tâbirlerden 
ürkersek o zaman topluma önderlik de yapa
mayız, aslında, Büyük Millet Meclisine bu yön
de ileri, rahat, komplekssi bir önderlik görevi 
düşer. O bakımdan ben Turhan öagüner'dn gö
rüşüne ve teklifine katılamıyorum,, kusura bak
masınlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde başka

ca görüşmek istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasa
rısı 5 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
tasarıdan çıkarılmasını saygılarımızla teklif ©de
riz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara Bolu 

Sakıp Hiçerimez Kemal Demir 

30 . 6 . 1970 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, biz bu ikin
ci fıkraya arkadaşlarımızın verdiği tarzda bir 
mâna vermiyoruz, böyle bir anlam çıkmaması 
lâzım. Bu fıkra ile ilgili gerekçemizin bölümü
nü okuyorum: 

«...Maddeye eklenen ikinci fıkrada (memur
ların meslek niteliklerine göre gruplandırılma-
ları Devlet Personel Dairesi tarafından hazır
lanacak meslek gruplandırma yönetmeliği ile 
yapılır) hükmü getirilmiştir. 

Bu yönetmelik, çeşitli meslek ve görevlerin 
tanımını veren bir sözlük niteliğinde olacak 
ve reformun gerçekleştirilmesinde rol oynıya-
cak iş ve kadro analizlerinin yapılmasında bü
yük yararlar sağlıyacaktır.» 

Yani, görülüyor ki spesifik, özel haklar geti
ren bir mahiyet taşımamaktadır, arkadaşlarımı
zın ifade ettikleri gibi. Bu Personel Kanunu, 
bu personel rejimi reformu devamlı geliştiril
meye tabi tutulmak lâzımgelen bir faaliyetin 
tamamıdır. O itibarla,, bu geliştirme faaliyetle
rinde bir enstrüman olarak elde etmek istedi
ği bir faydalı araca, arkadaşlarımız, memurla
rın özel haklarına yönetmelikle tasarruf tar
zında bir mâna vermeleri bence mümkün değil
dir. Bilâkis idarenin bu reform geliştirmesini 
tekâmül ettirmesini kolaylaştıran bir hükümdür. 
Kalması taraftarıyız, dolayısiyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Biz de katılmıyoruz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Efendim, Saym Komisyon Başkanı grup yönet
meliğinin etüt safhasındaki bir işe ımunıhasır ol
duğunu beyan ektiler, öyle anladım. Grup yö-
nemeliğine göre personel çalıştırılacak mıdır, 
çalıştırılmıyacak mıdır? Bunun cevabını alır
sak zannederim tatmin edilmiş olacağız, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, personel istihda
mı, bu kanunun getirdiği genel statüye bağlı 
bir sınıflandırma içersinde mütalâa edilmelidir. 
Bu statüler içersinde personel istihdamı vuku 
bulacaktır. Biz gerekçemizde sarih şekilde yaz
mışız, bundan muradımız, bir sözlük mahiye-
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tinde çalışmalara renk ve istikamet verecek, kad
ro ve iş analizlerini tanzime medar olacak bir 
yönetmeliktir, mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmamaktadır. Takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kadroların tesbiti : 
Madde 33. — Kadrosuz Devlet memuru ça

lıştırılamaz. 
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunla

ra bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet san
dıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükle
rinde Devlet memuru deyimine giren kişilere 
gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için 
tesbit olunan kadrolar her yıl bütçe kanunların
da gösterilir. (Millî Güvenliğe ilişkin kadro
lardan gizli kalması gerekenler hariç.) 

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

Görev ve çalışma yönetmelikleri Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşle
rine dayanılarak ilgili kurumlarca hazırlanır. 

BAŞKAN — 6 ncı maddenin tadili ile ilgili 
iki teklif vardır. Madde üzerinde söz almış bu
lunan sayın üyeler, Sayın Demir, Sayın Hiçe-
rimez, Sayın Şener, Sayın Kodamanoğlu'dur. 

İlk söz Sayın Demirde... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Vazgeçtim efen
dim. 
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Anayasanın 117 nci maddesinin ikinci fıkrası 
muvacehesinde görev ve çalışma yönetmelikleri
ne bu personeli terk etmek mümkün değildir. 

Kaldı ki, sözleşmeli personelin tarifinde de 
izahına çalıştığımız gibi, 50 bin, 100 bin, belki 
de daha fazla aylık ücretlerle çalıştırılması 
mümkün olan bu personel için kadro, aded, ni
telik ve benzeri şeyler yapılmazsa, evvelâ bura
da sorumsuzca hareket etme durumuna düşmüş 
olabiliriz. 

Gelmesi an meselesi olan Kadro Kanunu da 
torba kanunu şeklinde gelmektedir. Torba kad
ro şeklinde geldiği içindir ki, bunun da torba 
kadro dışında mütalâası bahis mevzuu olduğuna 
göre, sözleşmeli personel ile yevmiyeli personelin 
kanun dışında gibi telâkisine daha fazla sebe-
bolacaktır. 

Biraz evvel bir başka madde dolayısiyle oku
duğum Anayasanın 117 nci maddesinin ikinci 
fıkrası muvacehesinde ve Anayasa Mahkemesi
nin, aynı kelimeleri kullanmak kayıt ve şartiyle, 
almış olduğu bir karara göre, biz, kamu perso
nelini, sözleşmeli personeli, yevmiyeli personeli 
yönetmeliklerle çalıştıramayız, çalıştırdığımız 
zaman Anayasaya aykırı bir tutum içerisine gir
miş oluruz ve bu madde behemahal iptal edilir. 
Çünkü, örneği daha evvel görülmüş; Anayasa 
Mahkemesi aynı sözleri söylüyerek iptal etmiş
tir. 

Yüce Heyetinizden istirhamım, bir önerge de 
vermiş bulunuyorum, sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel kadrolarının da bütçe kanunları ile her 
yıl huzurunuza getirilmesidir. İcranın muraka
besinden bu husus kaçırılmamalıdır. Anayasa 
Mahkemesinin vermiş olduğu kararda bu hak
kın, bu bize aidolan, milletvekillerine aidolan 
hakkın icraya devredilemiyeceğine dairdir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. Bendeniz de da
ha evvel konuşan arkadaşlarım gibi, sözleşmeli 
personele ait kadroların bütçe kanunlarında 
gösterilmesinin zaruri olduğuna kaaniim,. üste
lik de faydalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurun. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Değerli arkadaşlarım, 
Sözleşmeli persofflel ile yevmiyeli personellin 

kadrolarının tesbitinin yine yönetmeliklere bı
rakıldığını gayet açık olarak görüyoruz. Bu, 
görev ve çalışma yönetmelikleridir. Biraz ev
vel okuduğum Anayasa Mahkemesinin kararı ve 
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Zaruri olması; bu kadroların Meclis mura-
kebesine tâbi olmasını gerektirir. Çünkü, söz
leşmeli personel maddesinde Hükümete olduk
ça geniş sınırlar içersinde bir yetki tanınmış 
bulunuyoruz. Bu yetkinin bütçe kanunlarında 
gösterilmesi suretiyle bir ölçüde konrolü doğru 
olur. 

İkinci arz etmek istediğim nokta; bu mad
denin ikinci fıkrasında kadrolara ilişkin gö
revler, yetki ve sorumluluklar, görevlerin 
özellikleri ve bu görevleri yapacak kimselerde 
aranması gereken nitelikler bu kanun ve ku
ruluş kanunlariyle belirtilen nitelik- ve esas
lara uygun olarak düzenlenecek gfirev ve ça
lışma yönetmelikleriyle gösterilir, diyor. 

Bu tarzıyla bu fıkranın Anayasaya kati
yen aykırı olmadığı aksine uygun olduğu 
kanısındayım. Çünkü, burada yapılacak iş, 
gerek Devlet memurları anakanunuuun, ge
rek kuruluş kanunlarının gösterdiği ilke ve 
esalar içerisinde teslbit edilen yetki, sorum
luluk ve görevlerle ilgili tadat ve okuyacak 
memurlara yardım etmek üzere bir çeşit 
şerhtir. Binaenaleyh, bu neviden idari yardım 
tasarrufları faydalı olur, kanunların uygu
lanmasında kolaylık sağlar. Bu bakımdan 
hiçbir sakınca yoktur. Sözleşmeli personele 
ait kadroların yukarı fıkraya eklenmesiyle 
madde en iyi şeklini alacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ayg*ün, buyurun. 
'SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 6 ncı madde, bizim 
anlayışımıza göre, kesin olarak Anayasaya 
aykırı değildir. Aynı zamanda, Devlet Per
sonel Reformuna getirilen yenilik, bu madde 
ile bir idari reformun yapılmasını da öngör
müş durumdadır. Diğer taraftan bir sürü şi
kâyetler yapıyoruz, siyasi baskılardan, siyasi 
nüfuz suiistimallerinden, adam kayırmalar
dan... Bunlar bu madde ile önlenecektir ka
nısındayım. Yalnız, iyi niyet esastır. 

Beni endişelendiren nokta şudur. Kadro
lara ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar, 
görevlerin özellikleri ve görevleri yapacak 
kimselerde aranması gerekli nitelikler v. s. be
lirtilmiş, gayet güzel «yönetmeliklerinde gös
terilir» denmiş. Bu yönetmelikler ne zaman 
tânzim edilecek, ne zaman meriyete girecek 

I ve bunun için Sayın Komisyon bir müddet 
tâyin etmiş midir 

Dünkü konuşmamda kadro üzerinde ısrarla 
durmuş; gerek genel ve katma bütçe kuruluş
larında, gerek döner sermaye ile işliyen mües
seselerde mutlak surette, eğer teşkilât ka
nunları varsa bu teşkilât kanunları günün 
sosyal ve ekonomik şartlarına göre tekrar el
den geçirilmeli, yoksa, yeni teşkilât kanunu 
yapılmalı ve buna göre kadrolar otutturul-
malıdır, demiştim. 

Eğer, bizim anlayışımıza göre, bu teşki
lât kanunları yapılmaz, bu yönetmelik bir 
müddete bağlanmaz, bir zamanla takyidedil-
mezse, biraz önce arkadaşımızın tesbit ettiği 
torba kadrolar ve bütçeye yüklenecek kad
ro miktarları yine istenildiği gibi tasarruf 
'edilecek, birtakım polemiklere yol açacak
tır. 

Bizim görüşümüz budur. Maddeye, «görev 
ve çalışma yönetmelikleri, Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayana
rak ilgili kuruluşlarca hazırlanır, bu ka
nunun neşri tarihinden itibarfen falan za
mana kadar yönetmelikler hazırlanır» diye 
bir fıkra eklenmesinde mutlak surette fayda 
vardır kanısındayım. Bu, hem muhalefeti, 
hem iktidarı huzura kavuşturacaktır. Bu hu
susta bilhassa sayın ve değerli Maliye Baka
nımızın, Komisyonumuzun dikkatini çekerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun, 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Bu madde gerçekten mevzuatımıza büyük 

bir yenilik getirmekte ve bâzı isabetli hüküm
leri de ihtiva etmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım, söz
leşmeli personel konusuna değindiler, o görüş
lere katılıyorum. 

Şimdi burada yeniliklerin en önemlisi, her 
yıl bütçe kanununda kadroların gösterilece
ğidir. Hizmeti, kadroların takibetmesi gibi, 
şimdiye kadar kanunlara bağlı olan, teşkilât 
kanunlarına bağlı olan hususlar her yıl bütçe 
ile ayarlanacaktır. Fevkalâde isabetli ve yerin
de yeni bir tedbirdir. 

«Görev ve çalışma yönetmelikleri» konusuna 
gelince; bu, gerçekten personel reformunun za-

| ruri bir gereğidir. Ancak, benden evvel konuşan 
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değerli arkadaşım, bunun önemine işaret et
mekle beraber, komisyon sözcüsü veya başkanı 
veyahut Hükümet tarafından muayyen bir za
man içinde bu şartın belirtilmesini talebetti ki, 
bu, mümkün olmıyan bir tahmin olur. böyle bir 
istidlal yapmak mümkün değildir. Çünkü, bu 
ikinci fıkra tetkik edilirse görülür ki, «Kuru
luş kanunlariyle belirtilen ilkeler» deniyor. 
Bizde kuruluş kanunları henüz tamamlanmamış
tır. Bunlar bitmedikten sonra çok arzu ettiği-
aniz, gerçekten büyük bir boşluk olan, Türk ka
mu yönetiminde büyük bir boşluk olan bu «Gö
rev ve çalışma yönetmelikleri» ni tamamlamak 
mümkün değildir. Ben bu kadarını yeterli gör
mekteyim. 

Ancak, bu vesile ile bir endişemin, vuzuha 
kavuşsun diye, Sayın Komisyon tarafından 
açıklanmasını faydalı gördüğüm bir hususu, bil
hassa belirtmek istiyorum. 

Daha çok teknik personelle ilgili konuları 
burada dile getirmek gayretinde olan bir arka
daşınız olarak teknik hizmetlerde, meselâ ka
panan bir şantiyeden açılan bir şantiyeye ele
man naklini mümkün kılmak için, buna benzer 
yıl içinde değişiklikleri yürütebilmek için ve 
onların çeşitli illerde istihdam edileceğini önce
den kestirmenin güç olması bakımından, bir vu
zuh verilmesi veya bu kabil hizmetin nasıl yü
rütüleceği hakkında Sayın Hükümetin ve Ko
misyonun bir açıklama yapmasını, tutanaklara 
geçmesi bakımından, vuzuh verme bakımından 
çok faydalı görmekteyim. Çünkü birçok hizmet
ler, özellikle teknik mahiyetteki hizmetler; yıl 
içinde muayyen bir çalışma sahasını, birçok ça
lışma sahalarını kapsamaktadır. Mekâna göre 
sık sık değişiklikler arz etmektedir. Bunun, ön
ceden bütçe ile saptanması çok defa da müm
kün ohnıyabilir, çeşitli hizmetler bahis konusu
dur. Aksaklıklar olabilir, çeşitli yönlerden bir 
şantiye bir hizmet yerinden vazgeçip, o ekibin 
başka yere intikali bahis konusu olabilir. Bu 
yönden, ilgili komisyonun veya Hükümetin 
maddeye vuzuh verecek, özellikle tutanaklara 
geçmek bakımından - bununla da iktifa etmeye 
hazırım - bir açıklama yapmasını istirham edi
yorum. 

Teşekür ederim. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başkaca 
görüşmek istiyen sayın üye?., 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Müsaade eder misiniz, Sa
yın Başkan?.. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ba-
yar, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Muhterem Başkan, sayın ar
kadaşlarım; 

Bu 6 ncı madde ile tadil edilen 657 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesi, denebilir ki, bu kanu
nun en mühim maddelerinden birisidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yeni personel re
jimi ile her bakanlığın ve her dairenin yeni bir 
organizasyon şeması yapılacaktır, yeni bir or
ganizasyon şekli araştırılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu araştırmanın bir 
hedefi olmak lâzımdır. Görev - kadro ilişkisi, 
görev ile kadrolar arasındaki münasebet tesis 
edilecektir. Gödevler, Devlet için ifade ettiği 
mâna, değer, kıymet hükmü meydana çıkacak
tır. Bu araştırmaların sonucunda bir görevin 
nitelikleri, vasfı, bu görevde çalıştırılacak in
sanlarda aranması iktiza eden unsurlar ve nite
likler meydana çıkacaktır. O itibarla getirilen 
personel rejiminin en önemli aletlerinden, araç
larından biri olmak lâzımdır. 

Görevi belli hale getirmezseniz, bu görevin 
Devlet için ifade ettiği değeri tanzim etmezse
niz, görev ile kadro arasında rasyonel bir ilişki 
kurmazsanız, modern bir personel rejiminden 
beklenen faydaları elde edemezsiniz. O itibarla 
değerli arkadaşlarım, buradaki yönetmelikler 
işte bu görev - kadro ilişkisini rasyonel tarzda 
meydana çıkaracak, görevi belli hale getirecek, 
bu görevlerde istihdam edilmek istenen Devlet 
memurunda aranan vasıflar, nitelikler tanzim 
edilecek, meydana çıkarılacak ve bu görev -
kadro münasebeti bir reform karakteri içinde 
tanzim olunacaktır. Böyle bir faaliyetten kati
yen vazgeçmemek, bu faaliyeti teşvik etmek lâ
zımdır. Anayasayla birgûna, hiçbir aykırılık 
irtibatı yoktur. O itibarla bu maddenin aynen 
kabulünde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Uzuner'in teknik personel ile ilgili ifa

de ettiği bir hususa arz cevabetmek istiyorum. 
Bu personel rejiminde, şimdi konuşmakta oldu
ğumuz tasarıyla kadrolar statik halden çıkarıl
makta, çakılı kadro sisteminden Devlet vazgeç-
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mektedir. Devlet; seyyar, değişebilen, hareketli 
bir kadro rejimine geçmektedir. Sayın Uzuner'-
in bahsettiği mahzur esasen dikkate alınarak 
böyle bir rejime geçilme ihtiyacı hâsıl olmuştur. 
Arkadaşımızın beyan buyurduğu, bir şantiyede 
işi biten bir kadronun diğer bir şantiyeye inti
kali, özellikle derpiş olunan hususlardan biri
dir. Bu transfer mümkündür ve bu kanun böy
le bir transferi, böyle bir değişmeyi kolaylaştı
rıcı mahiyette hükümler getirmektedir. 

Teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — 6 ncı maddenin tadili ile ilgili 

iki takrir vardır. Okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
6 ncı maddesinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi' işgüzar 
Kadroların tesbiti : 
Madde 6. — Kadrosuz Devlet memuru çalış

tırılamaz. Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefa
let sandıkları ve beden terbiyesi bölge müdür
lüklerinde Devlet memuru deyimine giren kişi
lere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görev
ler için tesbit olunan kadrolar verilir. Yüksel
melerde kadroya bakılmaz. Terfie hak kazanan
lar beklemeden derecelerini alırlar. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın tşgüzar'm önergesine ko

misyon ve Hükümet katılmıyor. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kemal Demir ve arkadaşları tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, onu okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
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ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısının 6 ncı maddesiyle değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımızla teklif ederiz. 

(Gerekçes sözlü olarak sunulacaktır.) 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara 

bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet san
dıkları ve beden terbiyesi bölge müdürlüklerin
de Devlet memuru deyimine giren kişilere gör
dürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için 
tesbit olunan kadrolar ile sözleşmeli ve yevmi
yeli personele ait kadrolar her yıl bütçe kanu
nunda gösterilir. 

(Millî güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli 
kalması gerekenler hariç) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 

Söz istiyorum, önergemizi izah için. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
AHMET SAKIP HtÇERtMEZ (Ankara) — 

Değerli arkadaşlarım, çalıştırdığımız tüm kamu 
personeli için kadrolar ihdas ediyoruz ve genel 
kadro kanunu ile de Yüce Meclisin murakabe
sine sunuyoruz. Halbuki sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel kadrolarından sarfınazar ediyoruz. Bi
zim vermiş olduğumuz önergede, sözleşmeli ve 
yevmiyeli personel kadrolarının da Yüce Mec
lisin denetimine tabi tutulması ve bütçe kanun-
lariyle her yıl huzurunuza getirilmesi şeklinde
dir. iltifat edilmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyorlar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR' (Sakarya) — Müsaade eder misiniz, Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Hiçerimez'in konuş-
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masında ortaya çıkan bir hususu aydınlatmak 
gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, işçiler ve yevmiyeli 
;personel için kadro almanın mahzurlarını az 
(evvelki konuşmamda ifade ettim. Kadro alır
sanız, hele yevmiyeli personel için, - sözleşme
liyi hesaba katmıyorum, ama yevmiyeli perso
nel için binlerce işçi çalıştıran müesseseleri he
saba katmanızı rica ederim - kadro alırsanız, 
hizmeti dondurursunuz. Muayyen bir kadro 
kapsamı içinde bırakırsınız. Bir seyyaliyet im
kânı ortadan kalkar. îşin icabına göre işçi istih
damını mümkün hale getirecek bir sistemi feda 
edersiniz, bu mümkün değildir. Kadro alınma
sının imkânı yoktur. O itibarla katılmıyoruz. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Müsaa
de buyurur muşusunuz, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Tak

rirdeki «Sözleşmeli personel» için olan kısmına j 

III — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. •— Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün, 5383 
sayılı Gümrükler Kanununun 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
16 numaralı Geçici Komisyona havale edilmesine 
ve bu komisyona Çalışma Komisyonundan da 3 
üyenin alınmasına dair önergesi (1/350) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Seyfi öztürk 
tarafından verilmiş bir takrir vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclise sunulan 5383 sayılı Gümrükler 

Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının halen Güm-

sayın komisyon katılıyorlar mı, yani böyle mi 
anlıyalım, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — O mânada söylemedim, efen
dim. Sözleşmeli personel için de bir kadro mev-
zuubahis değildir, bu bir mukaveledir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Mütaakıp madde üzerinde bir sayın üyenin 
konuşmasına imkân sağlıyacak süre kalmadığı 
cihetle, 14,30 da toplanmak üzere, Birleşime ara. 
veriyorum, 

Kapanma saati : 12,58 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

rükler Kanununu görüşen 16 No. lu Geçici Ko
misyona havale edilmesini ve Çalışma Komisyo
nundan da 3 üyenin bu komisyona katılmasının 
teminini saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
Seyfi öztürk 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı tarafın
dan 5383 sayılı Gümrükler Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının, halen Gümrükler Kanununu 
görüşen 16 numaralı Geçici Komisyona havale 
edilmesi ve Çalışma Komisyonuna da üç üyenin 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 116 ncı Birleşimin îkinci Oturumunu açıyorum. 
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katılması hususunun oylanması talebedilmekte-
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

IV — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Mil
letvekili A. Sakıp H'içerimez ve 57 arkadaşının, 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Plân Komisyonu raporu 
(1/331, 2/279) (S. Sayısı : 200) 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadroların hazırlanması : 
Madde 34. — Devlet memurları için kurum

larınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, 
Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurumca bir
likte hazırlanır. 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecede kadro ihdas edile
bilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Ba
kanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Millî 
güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır 
ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak 
onanır.) 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde beş tak
rir vardır. Madde üzerinde söz alan sayın üye
ler; Hasan Çetinkaya, Kemal Demir, A. Sakıp 
Hiçerimez, Ahmet Şener, Nuri Kodamanoğlu, 
Tufan Doğan Avşargil. 

Sayın Çetinkaya?.. Yok. Sayın Demir, buyu
runuz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Değerli arka
daşlarım, 

Tasarının gerçekten en önemli maddesi mü
zakere edilmektedir. Bu madde, genel bir pren
sip getirmektedir ve sakıncalı gördüğümüz yö
nü, komisyonda ilâve edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yaptığımız konuş
mada arza çalıştım. Bu tasarının gerçekten Ana
yasa ile çelişki içerisinde bulunduğundan hiç 

buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÎŞLER (Devam) 

şüphe etmediğim maddesi 4 ncü, 3 ncü, 2 nci, 
1 nci derecedeki kadrolara yükselmede ve o kad
rolara sahibolabilmede Anayasanın 117 nci mad
desinde belirtilmiş olan memurlara tanınan hak
ların, yasalarla belirli hale getirilebileceği hük
mü ile çelişen ve memurun, kamu görevlisinin 
5 nci dereceden yukarıya çıkabilmesini icranın 
takdirine bırakan bir genel hükümdür. Böyle
ce dikkatinizi bu madde üzerine teksif etmek 
istiyorum. 

Sayın Bakan, tasarının tümü üzerindeki ko
nuşmalarımızda bu bölümle ilgili sözlerimize 
verdiği cevapta; «Hangi memuriyetlerin, hangi 
unvanların, hangi dereceye girecekleri Bakan
lar Kurulu tarafından tesbit edilecektir, bu nor
maldir.» buyurdular. Bu, normal değildir değerli 
arkadaşlarım. Bir memur, 5 nci dereceye geldi
ğinde, 4 ncü dereceye çıkmak imkânına kavuş
tuğunda, 4 ncü dereceye çıkıp çıkamıyacağını 
daha önceden bilmelidir. Bu yasanın 9 ncu mad
desinde sınıflar tadadedilmiştir. Bu sınırlarla 
hangi sınıf mensuplarının, hangi tabandan işe 
başlıyorlarsa yahut hangi diploma ile işe başla-
mışlarsa, birinci dereceye kadar yükselebilecek
lerini göstermiştir. 

Meselâ, «hekimler birinci dereceye kadar çı-
ıkabilirler» ıdiyor. Meselâ, «yüksek öğretim mü
esseselerinde, öğretmenlik yapan öğretmenler 
birinci dereceye kadar çıkabilirler.» diyor. On
lara bu yasa, çıkma hakkı tanımıştır ama, bu 
yasanın bu 7 nci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 
değiştirilen 34 ncü maddesine ilâve edilen bu 
2 nci fıkra yüzünden, yine bu yasanın 9 ncu 
maddesinde 1 nci dereceye kadar çıkabilme hak
kı tanınan kamu görevlisinin, 1 nci dereceye ka
dar çıkıp çıkamayacağı belirli halden. çılkarıl-
ımıştır, belirli değildir. Bu yasada da belirli de
ğildir, bu madde yüzünden. 

Bunların hangi kadroların, hangi görevlerin 
beşten yukarıya yükselenlerin, 4 ncü, 3 ncü, 
2 nci, 1 nci derecede bulunacak olanların, han
gi görevlere sahibolurlarsa bu dereceye çıkabi
leceklerinin Bakanlar Kurulu tarafından tesbit-
ten sonra bütçe kanunlariyle gösterilmiş olması, 
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Anayasanın 117 nci maddesinin ortaya koydu
ğu memurların haklarının, görevlerinin v. s. 
saydıktan sonra, «Anayasanın 117 nci madde
sinde öngördüğü yasalarla belirtilir» hükmü
nü yerine getirmekten uzaktır. 

Bütçelerle göstermek, bir meseleyi uygulama 
alanına, eşiğine getirdikten sonra Parlâmento
nun bilgisine sunmak ve onun oylamalar netice-
siyle «kabul eder veya reddeder» hükmünden 
sonra da yasa haline getirilmiş olduğunu say
maktır, bu yanlıştır. Bir defa teker teker bun
ların bir bütçe müzakeresinde burada gözden 
geçirilmesi mümkün değildir. Kabul edelim ki, 
mümkündür; kamu görevlisi daha önceden 
hangi görevin sahibi olursa 4 ncü dereceye yük
selecektir, bunu bilmek mecburiyetindedir. Bu
nu bütçe kanunlariyle göstermek suretiyle ona, 
biz daha önceden bildirmiş olmayız. Ancak, uy
gulamaya geçtikten sonra onun ıttılaına bu git
miş olur. 

Hükümet tasarısında, 5 nci derecenin sonuna 
gelmiş olan görevliler ondan sonra 4 ncü dere
ceye, 3 ncü dereceye, 2 nci dereceye çıkarken 
hangi görevlerin sahibi olmalıdırlar, bu tadade-
dilmişti. Meselâ, genel hizmetler sınıfında 
«1 nci dereceye kadar çıkabilirler ancak, mü
fettişlik, müsteşarlık, valilik, genel müdürlük, 
Vergiler Temyiz Komisyon Başkanlığı» diye te
ker teker tadadedilmişti. «Bu görevlere, bu kad
rolara sahibolduklan takdirde 4 ncü dereceye 
ve daha yukarıya çıkarlar» deniyordu. 

Şimdi bu kaldırıldı, bunun yerine konan 
madde, bu 7 nci maddeye ilâve edilen fıkra ol

du. Kimlerin çıkabileceğini Bakanlar Kurulu 
takdir edecek. Maliye Bakanlığı ile Personel 
Dairesi beraberce hazırlıyacaklar, Bakanlar Ku
rulunun onayından geçecek, bütçe kanunların
da belirtilecek. 

Ben o zaman Sayın Hükümet temsilcisinden 
sormuştum; tekrar edeyim: Meselâ Vergiler 
Temyiz Komisyonu Başkanı deniyordu şimdi 
kalktı başka şey deniyor deniyor, Vergiler Tem
yiz komisyonu üyesi veya bir kamu görevlisini 
düşününüz, bir öğretmeni düşününüz, 5 nci de
recenin sonuna gelmiş. Bir hekimi düşününüz, 
5 nci derecenin sonuna gelmiş. Bir başka kamu 
görevlisini düşününüz, 5 nci derecenin sonuna 
gelmiş; acaba, 4 ncü dereceye çıkabilecek mi
dir? 4 ncü dereceye çıkabilmesi için kendisinin 
yükselebileceği kadro, Bakanlar Kurulu tara
fından 4 ncü dereceye çıkabilecek kamu görev
lileri için, kamu görevlilerine tahsis edilen kad
rolar arasına konmuş mudur? Vergiler Temyiz 
Komisyonu Başkanı çıkabiliyor, ama Vergiler 

"Temyiz Komisyonu üyesi bekliyecek; acaba, be
nim de 4 ncü dereceye çıkmam, Bakanlar Kuru
lu tarafından kabul edillecek mi? O zaman söy
ledim, bir defa daha söyliyeyim; eskiden «Ka
pıkule» deyimi vardı, şimdi «Maliye kulu» deyi
mi çıkacak. Çünkü, bunu Maliye Bakanlığı ile 
Personel Dairesi hazırlıyacak, bir büyük ölçüde 
teknik hazırlayıcı olacakları için onlar, hazırla
dıklarını Bakanlar Kuruluna getirecekler, Ba
kanlar Kurulu bunu tetkik edecek, onaylıyacak 
veya bâzılarını reddedecek. 

BAŞKAN — Sayın Demir, konuşmanızı bağ
lamanızı rica ederim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür 
ederim, toparhyalım,. 

Ama, komisyonda müzakeresinde - arkadaş
larımız hatırlarlar bu beşten yukarıya çıkabil
mek için bu «ancak» kısmına «biz de girelim, 
bizim sıfatımız da dâhil olsun» diye gelen kamu 
görevlileri; bu madde oradan çıkarılıp bu hü
küm konduktan sonra, bu fıkra konduktan son
ra her yıl Bütçe kanunlarının uygulanması za
manında kadrolar tesfbit edilirken, Maliye Ba
kanlığı görevlilerinin kapılarını, Devlet 'Perso
nel Dairesinin kapılarını aşındıracaklar ve ken
di sıfatlarının bir üst dereceye çıkabilmesi için 
Bakanlar Kuruluna olumlu şekilde bu iki kurul
dan sevk edilmesini temine çalışacaklardır. Bu-

Kamu görevlisinin kendisini emniyette his
setmesi mümkün değildir, icrayı, siyasi iktidarı; 
görev şartları içerisinde tek hedefi iyi bir Dev
let memuru olmak, görevini zamanında yerine 
getirmek, Devlete hizmet etmek, yararlı olmak 
ve bunun karşılığında yükselmek olan bir kamu 
görevlisinin başına Demokles'in kılıcını dik

mektir. 
Bunu yüce komisyonda ısrarla anlatmaya 

çalıştım, arkadaşlarımız da anlatmaya çalıştılar. 
Burada zaman tahdidi süresi içerisinde süratle 
bâzı şeyler söylemek için meselelere değinerek 
geçmeye çalışıyorum. Ama, mesele beş dakika 
içerisine sığdırılacak bir mesele değildir. İcra
nın ve komisyonun ve Yüce Kurulun bir defa 
daha dikkatini çekmek istiyorum. 
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nun memur emniyetiyle, kamu görevlisinin gö
rev emniyetiyle ilgisi yoktur. Derece yükselme 
emniyetiyle, teminatiyle ilgisi yoktur. Anayasa
nın 117 nci maddesiyle çelişki halindedir. 

Ben yukarda arz ettiğim sözlerimi, son cüm
lelerim olarak söyliyerek sözlerimi de bitirmiş 
ollayım. 

Hükümet, tasarısında 9 ncu maddede kimle
rin, hangi sıfatların 5 nci dereceden yukarıya 
çıkabileceğini bir ölçüde cesaretle tadadetmiş, 
saymıştı. Komisyon, bu tadadı yerinde bulmıya-
bilirdi, az bulabilirdi, daha çok genişletebilirdi, 
başjka sıfatlar arasına sokabilirdi. Bunu cesaret
le yapmamıştır. Bunu yapmamış ve işin kolayım 
bulmuştur, işin kolayı «Bunu Bakanlar Kurulu
na bırakırız» demek suretiyle bir müddet öte
ye atmak, her yıl Bakanlar Kurulunun bütçe za
manında bu mesele ile karşı karşıya kalmasını 
ortaya koymak ve böylece kamu görevlisinde de 
emniyetten, Anayasanın 117 nci maddesinin 
kendisine tanımış olduğu «derece yükselmesi» 
emniyetinden mahrum etmekten başka bir şeye 
yaramamıştır. Yüce kurulumuzun bu konu üze
rinde hassasiyetle durması gerektiği inancını, 
taa cümle üzerinde yaptığım konuşmadan bu 
yana belirtmeye çalışıyorum. Değerli arkadaş
larımın ve Hükümetin, komisyonun bu konu 
üzerinde hassasiyet göstermesini bir defa daha 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurun efen

dim. 
AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
«Reform» diye elimizde bulunan Hükümet 

tasarısının reformu zedeliyen maddesi, görüş
mekte olduğumuz maddedir. 

Yalnız, bu madde reformu zedelemekle kal
mıyor, biraz evvel değerli arkadaşım Kemal De-
mir'in burada dile getirdiği gibi, Anayasanın 
117 nci maddesinin ikinci fıkrasına da % 100 
ters düşüyor. 

Şimdi bu ters düşüşü, Hükümet tasarısının 
gerekçesini okumak suretiyle teyidetmek istiyo
rum. Elimizdeki Hükümet tasarısının ilk sayfa
sında başlıyan ve ikinci sayfasının ilk fıkra
cında dile getirilen kısmı aynen okuyorum : 

«Ancak Anayasa Mahkemesi söz konusu ka
rarında, 657 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 

3 ncü fıkrasını iptalle yeifcinmiyerek, kararın 
gerekçesinde kanun koyucunun Anayasa ile 
tahslisen verilmiş olan düzenleme görevini yü
rütme organına devretmesini hem görevi veren 
Anayasa hükmüne, Ihem de Anayasanın 5 nci 
maddesindeki yasama yetkisinin devrolunamı-
yacağına ilişkin kuralına aykırı düşeceği gö
rüşünü savunmuştur.» 

Evvelâ bize ait görevi icraya terk edemiiye-
ceğiımiz Anayasa ile hükme bağlanmış ve Ana
yasa Mahkemesi yine 657 sayılı Kanunun bir 
maddesi dolayısiyle verdiği kararda gerekçe 
olarak bunu yazmıştır. 

Şimdi, bir de Anayasanın 117 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasını okumakta muhakkak isa
bet vardır : 

«Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, haklar ve yükümleri, aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir.» diyor. 

Şimdi, bizim elimizdeki tasarı memuriyette 
bir piramit 'sistemi getiriyor. Piramditin sivri 
icısımı olan uç kısmım koparıyor ve sonra di
yor ki; ben artık bunları Bakanlar Kurulunun 
takdirine bırakacağım... Demek ki, bundan son
ra 1 nci, 2 nci 3 ncü ve 4 ncü derecedeki me
muriyetlerin karşılığındaki kadroların tesbiti 
işi Balkanlar Kurulunun tekelinde kalmaktadır. 
Bu takdirde bu basamaklara, bu derecelere ge
lecek her memurun birçok tavizleri peşin göze 
alması, arkadaşımın da ifade ettiği gibi, birta
kım kapıları devamlı aşındırması lâzımdır. Fa
kat. yüzde yüz kaaniim ki, bu kanaatimi kesin
likle söylememde, zabıitlara geçmesinde fayda 
vardır; 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derecedeki 
memuriyetlere gelecek olan her kamu persone
linden bir tanesi şu veya bu yolla Anayasa 
Mahkemesine bu konuyu intdkal öttirirse, bi
raz evvel okuduğum Anayasa Mahkemesinin 
kararı muvacehesinde bu madde iptal olunacak
tır ve biz, Yüce Meçisin değerli üyeleri Ana-
5 asa Mahkemesince önce iptal edilmiş bir mad
deyi tekrar ve daha değişik bir tarzda, daha 
katı bir şekilde bu yasaya koymak suretiyle 
Anayasa ile çelişen bir maddeyi burada hükme 
bağlamış olacağız. 

Bu hususu dikkatlerinize arz ederim. İki 
tane takririmiz var bu konuda. Sırası geldiğin-
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de takrirlerimiz üzerinde de arz edeceğimiz hu
suslar olacaktır. 

Saygılar j*«ıarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte 
olan 7 noi madde, zanediyorsam eski kanunun 
itf ncü maddesi oluyor. Eski kanunun 34 ncü 
maddesini aynen okuyorum : 

«Madde 34. — Bu kanuna tâbi kurumların 
görevlerini basan ile yapmalarına yetecek kad
rolar, görev yerleri belirtilerek kurum, Maliye 
Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dai
resi yetkili temsilcilerinin birleşik kararı ile 
hazırlanır.» 

Muhterem arkadaşlarım, burada evvelâ 
1, 2, 3, ve 4 ncü dereceye kadar olan kadrolar 
kurumun mütalâası alınmak suretiyle hazırlan
maktadır; Devlet Personel Dairesi ve Maliye 
Bakanlığınca. Beriden evvel görüşen arkadaşım 
söylemişlerdir, 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceye yükse
lebilmek için o zaman, tezkiyesini muntazam 
almış, liyakati tesbit edilmiş olan kişilerin 
bir üst dereceye, yani 4 ncü dereceye, 3 ncü de
receye, 2 nci veya 1 nci dereceye yükselebilmele
ri için evvelâ bir kadro olması lâzım ki, imtiha
na girsin. 

Siz, tezkiyesiyle, liyakati ile, vazifesiyle mem
lekette namuslu, iyi çalışan bir memurun üst de
recelere ; 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derecelere 
yükselebilmesi için önünü kesiyorsunuz. Neden? 
Hangi hakla?... 

Arkadaşlarım Anayasadan hasettiler. Gerçi 
bundan alerji duyuluyor, ama bu kanunu Ana
yasanın maddelerine oturtmak lâzımdır. Hakla
rın istendiği yerde mutlaka Anayasadan bahse
dilmek zarureti vardır. Çünkü, asgari müştere
kimiz oradadır; muhalefet grupları ile iktidar 
gruplarının birleşebileceği asgari müştereklerin 
Anayasa olduğu malûmlarıdır. 

Şimdi burada Sayın Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Hükümet 
kararma vabeste olarak ne yapacaktır? Bu me
murun 1, 2, 3 veya 4 ncü derecelere yükselebil
mesi için, o memurun yükseleceği bu yerleri 
frenlemek hakkımız değildir. Ne istiyorsunuz 
benden?.. Çalışma. Yaptım. Ne istediniz? Tezki
ye. Aldım. Liyakatim vardır, terfi edeceğim; 
«Bakanlar Kurulu kararı...» Hem de ne şekilde? 

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ve Maliye 
Bakanlığının uygun göreceği mütalâa ile Bakan
lar Kurulu kararını istiyorsunuz benden. Bakan
lar Kurulu karar vermiyor... Vermezse ben terfi 
edemiyeceğim. Zaten o maksatla konulmuştur ve 
arkadaşımın ifadesini aynen benimsiyorum; 
«Demokles'in kılıcı» gibi memurun başında asılı 
durmakta. Böyle şey olmaz... 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu kadrola
rın evvelce yerleri tesbit edilmiş kadrolar olma
sı lâzım, torba kadro değil. Sayın Komisyon 
Başkanı dedi ki, biz çakılı kadrolardan vazgeç
tik. İlk defa iyi bir şey geliyordu bu çakılı kad
ro ile. Doğu'ya kimi göndereceksin? Sen Siirt'te 
bulunan Ziraat Müdürünü, Veteriner Müdürünü, 
Bayındırlık Müdürünü, Sağlık Müdürünü eğer 
oradaki muhassas kadroya tâyin etmek lazımsa, 
diyeceksin ki; ey Şener, gel bakalım Siirt'te 
münhal olan 80 liralık kadroya buyurun gidin... 
Ama, eğer orada sen kadro bulamazsan zaten 
alacak o kadroyu, iltimasla istediği yere gide
cektir. Mâni olamıyacaksınız buna ve ondan son
ra bütün iyi ve kıymetli personeller nerede top
lanacak? Ankara'da, İstanbul'da nişanlısının ya
nında, anasının yanında, hanımının yanında is
tihdam edilecektir. Olmaz böyle şey... 

Kalkınmayı temin etmek... Geri kalmış olan 
bir bölgede iyi elemanları bulundurabilmek için 
orada muhassas kadrolar ihdas etmek zaruridir. 
Kaymakamında öyle olmalıdır, valisinde öyle ol
malıdır, çalışma müdürlüğünde öyle olmalıdır, 
sağlık müdürlüğünde öyle olmalıdır. Bunlar pek 
yekûn tutmaz. Bir vilâyette 20 tane çakılı kad
ro bulamazsınız siz oraya eleman gönderemezsi
niz. Göndermek mümkün olmıyacaktır. O zaman 
kimi göndereceksiniz? Kadro ihdas edeceksiniz; 
sürebilmek için adamı, kadro ihdas edeceksiniz. 
Sizin için demiyorum, hangi siyasi iktidar olursa 
olsun bunu yapacaktır ve yapmaya devam ede
cektir. O halde bunun önünü kesiniz. 

Siz kadronuzu oraya veriniz, hiçolmazsa hak
lı olunuz ve o arkadaşa, o liyakatli memura; 
«Sana kadro veriyorum, 1 nci dereceye, 2 nci de
receye seni terfi ettiriyorum, ama buyurun Si-
irt'e gidiniz, Van'a gidiniz, Urfa'ya gidiniz.» di
yebilmelisiniz. Aksi takdirde diyemiyeceksiniz 
bunu. 

Bu kadroları «eğer torba kadro halinde tu
tarsanız ve siz, arkadaşınım dediği gibi, bu 
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kadroları çakılı halle getirmezseniz mutlaka 
bunun önüne geçmek imkânına sahibolamazsı-
nımz arkadaşlarım. Onun için, (bizim bu konu
da vermiş olduğumuz önergeler vardır, bu 
önergelere iltifat edilmesini istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada evvelâ kad
royu tesbit edeceksin; vazife yerini, görevi 
tesibit edeceksin, gerektirdiği kadroyu ihdas 
edeceksin ve ondan sonra da liyakatinle göre 
memuru oraya göndereceksin. Bunu yapmak 
mecburiyetindesiniz. Yani, kusura bakmasın, 
Maliye Bakanlığı bu konuda bir kıskançlık 
içindedir. Diyor ki; hayır, o memurun 4 ncü 
dereceye, 3 ncü dereceye, 2 nci dereceye, 
1 nci dereceye yükselebilmesi için Bakanlar 
Kurulu kararı lâzımıdır. Niye? Memuriyette 
liyakati olan, her konuda ihtisası olan, her 
konuda muvaffak olan bir memur için neden 
böyle bir tahdit koyuyorsunuz? Hayır. Böyle 
olması doğru değildir. Çünkü, geri kalmış böl
gelere bir millî eğitim müdürünü gönderebil-
mek için diyebilmelisiniz ki, buyurun Kars'a 
gideceksiniz. Geri kalmış bir bölgedir belki, 
ama size orada ihtiyacım vardır. Sizi ben 1 nci 
dereceye terfi ettiriyorum, orada 1 nci derece
de memuriyet kadrosu mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayım Şener, süreniz bitmiştir, 
toparlamamızı rica edeceğim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bu önemli 
bir maddedir. Arkadaşlarımı, bu konuyu eğer 
bu şekilde bırakırsanız, göreceksiniz M, ileri
de çok müşkülâtla karşı karşıya kalacaksınız. 

Bugün 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ne göre Bakan istediğini istediği yerde istih
dam eder. Yarın da, istediğinizi bu derecelere 
çıkaracaksınız. Sizden başka bir Hükümet ik
tidara gelirse o da böyle yapacaktır. Ben di
yorum M, kanunu muayyen bir icra organı 
için değil, bu memleketin istikbali için tıesbit 
edelim ve burada bu noksanlığı giderelim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayım Kodamamoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Teşek

kür ederim, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayım Tufan Doğan Avşargil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayım Başkan, muhterem milletvekilleri; daha 
önce konuşan çok kıymetli arkadaşlarımız bu 
maddenin getirmiş olduğu özellikleri rahatça 
dile getirdiler. 

Bu madde, Devlet memuru için kısıtlayıcı 
bir hüküm getirmektedir. Devlet memurunun 
1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derecelere çıkma
sını, siyasi iktidarda ikim olursa olsun, siya
sal iktidarda olanların eline bırakmakta, on
ların, bir ölçüde de, biraz ileri derecede ifade 
etmek gerekirse, vicdanıma bırakmaktadır. 

Bu madde ile, eğer bir Devlet memuru im
tihanlardan geçmiş, başarısı tesbit edilmiş, ba
şarısı saptanmışsa, acaba bunum üst kademele
re, daha üst kademelere, 4 ncü dereceye kadar 
terfi etmesine neden Bakanlar Kuruluna bıra
kılmaktadır? Çeşitli imtihanlar vardır. İmti
handan geçiyor, çeşitli yönlerde başarısı tesbit 
ediliyor, başarısı saptanıyor. Kurumları kad
ro istiyor; kadroyu tesbit ediyor, «ihtiyacım 
var» diyor. Maliye Bakanlığı ile, Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile anlaşıyor, ama ondan sonra 
Bakanlar Kurulunum tasdiki şart koşuluyor. 

Daha önce konuşan çok kıymetli arkadaş
larımın ifade ettikleri gibi, eğer bu madde 
memurların çalışması kısıtlanmak istenmiyor
sa, memurlar, siyasi iktidarın istediği ölçüde, 
kanunlar çerçevesi dışımda harekete teşvik 
edilmemek isteniyorsa, eğer bu madde şahsi
yeti memurların hakkımı rahatça alabilmesini 
sağlamak istiyor ise, bu 2 nci paragrafın mut
laka maddeden çıkarılması gerekmektedir. 

Bu çıkarılmadığı takdirde, arkadaşlarımızın 
izah ettiği gibi, bir üst dereceye terfi etme du
rumunda olan her kademeden, sınıftan memur, 
yarın Maliye Bakanlığına gidecek, hükümetin 
üst kademesin'de görev almış olanlara, «Benim 
kadromu şuna çıkarın, şunu yapın» diye, birta
kım acımdırmalarda bulunacaktır. 

2 nci paragrafın mutlak surette maddeden 
çıkarılması gerekmektedir. Hükümet aslında 
bu ihtiyacı duymadığı için, teklifimde bu pa
ragrafı getirmemiştir. Komisyon neden dolayı 
ihtiyaç hissetmiş de, 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü 
derecelere yükselebilmek için, maddeye bu pa
ragrafı ekleme lüzumunu duymuştur, bilmiyo
rum. 

Muhterem - milletvekillerinden, bu paragra
fın mutlak surette çıkarılmasına müspet oy ver
melerini saygı ile rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun 
efendim. 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; benden evvel konuşan değerli arka
daşlarımın ifade ettikleri gibi, gerçekten bu 
madde Anayasanın 117 nci maddesine açıktan 
açığa aykırı bulunmaktadır. 

Anayasa, 117 nci maddesinde, «Memurların 
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakla
rı ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer öz
lük işleri kanunla düzenlenir.» hükmünü koy
muştur ve açıkça yazılmış bir hükümdür. 

Şimdi akla gelen iddia, burada bir kanun 
yapıyoruz, biz bu kanunla 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 
4 ncü derecede kadro ihdasını, Anayasanın em
rettiği gibi bir kanunla yapıyoruz, denebile
cek. O zaman esas anlama inmek lâzımdır. «Ka
nunla yapmak» demek kanunla bir yetki ver
mek anlamını mı taşır? Burada olduğu gibi 
«1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü derecedeki kadro 
ihdas edilebilmesi için, ayrıca Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanı
larak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır.» 
deniyor. 

öyle ise; burada kanunla bir esas getiril
mekle beraber, gene esası açıkta bırakılmakta, 
nasıl olacağı, objektif esasları konulmamakta, 
böylece bu iş Bakanlar Kurulunun yetkisi için
de kalmaktadır. Yani, burada bir çerçeve gös
terilmekte, muhteva ifaide edilmemek suretiyle 
bir nevi şeklen kanunla yapmış gibi gözükerek, 
ibu işi Bakanlar Kuruluna bırakmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, aynı zamanda Anayasamızın 8 nci mad

desine de aykırıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı 
olamaz. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 'ki
şileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır. Şimdi, 
açıkça Anayasada yazılmış bir hususu, biz Mec
lis olarak, bile bile Anayasaya aykırı geçirece
ğiz ve Anayasaya aykırılığı iddia edildiği za
man, «Efendim Anayasa Mahkemesine gidilsin 
müracaat ©dilsin, aykırı mı, değil mi? Karar ve
rir.» diyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; rejim buhranı bunlar
dan doğmaktadır. Biz bugün, rejim buhranının 
nereden doğduğunu iyice kestirememekteyiz. 
Halbuki, bizim yaptığımız şu fiiller rejim buh
ranına götürmektedir. Niye? Buraya Savcılar 
Kanununu getirirsiniz, Anayasa Mahkemesi ip
tal eder. Yeniden Anayasa Mahkemesinin iptal 

ettiği şekilde getirirsiniz, burada çırpınırız, an
latırız «Anayasa Mahkemesi iptal etsin» dersi
niz. Anayasanın 132 nci maddesinin bir tatbi
katını getirirsiniz, «Efendim, biz yapalım da 
Anayasa Mahkemesine gider, Anayasa Mahke
mesi iptal eder.» dersiniz. Evet etti, ama etti 
de ne oldu? Parlâmento olarak ne oldu? Parlâ
mento olarak bir karar aldık, Anayasa Mahke
mesi iptal etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sırt sırta, açıkça Anayasaya aykırı husus

ları Yüce Meclis buradan geçirirse ve Anayasa 
Mahkemesi de bizim çıkardığımız her kanunu, 
Anayasaya aykırılıktan iptal ederse, Parlâmen
tonun itibarı zedelenmez mi? Parlâmentonun iti
barini zedeliyeoek bir konudur bu. Biz İç
tüzüğümüzde yazmışız, Anayasamıza koymu
şuz. Anayasaya aykırı olan her şeyi Geçici 
Komisyonda, Millet Meclisimde, Senatoda ve ne
rede bulursak bulalım, o Anayasa hükmünü sa
vunarak aykırı hükmü reddetmemiz gerekir. 

Şimdi aynı hâdise karşısındayız. Sınıf tü-
zükleriyle halledemezsiniz. Çünkü, 117 nci mad
de «sınıf tüzüğü» demiyor, «Kanunla yapılır.» 
diyor. Bu hususu, çıkar burada, Sayın Başba
kandan sayın bakanlara kadar hepsi, «Bir tür
lü getiremiyoruz, Anayasa Mahkemesi iptal et
ti, sınıf tüzüklerinin yapılması zordur» denir, 
(bir nevi bunun ikrarıdır bu. Gerekçede, sayın 
arkadaşımın okuduğu gibi, bunlar ifade edilir, 
fakat sonra, bir noktaya gelir, Hükümet tasa
rısına koymazsınız, fakat, komisyonda böyle bir 
hususu getirirsiniz. Bunu tasvilbetmeye imkân 
yok arkadaşlarım. Anayasa hükümlerini göre 
göre bir taraftan bir tarafa itmeye hiçbirimizin 
hakkı yok. Ama, diyebilirsiniz ki; biz Hükümet 
programında zaten ifade ettik, Devletlin yüksek 
derecedeki memurlarını A. P. nin seçim bildir
gesinde, bildirdik; yüksek derecedeki memurla
rın tâyinini, terfiini, işten el çektirilmesi gibi 
şeyleri biz Danıştay murakabesinde görmüyo
ruz, bir iktidarın yapabileceği tasarruflar ola
rak görüyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bağlamanızı istir
ham edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum, 
Sayın Başkanım. 

Böyle görüyoruz, Hükümetin tasarrufunda 
görüyoruz, öyle i|3e, bizim getirdiğimiz şu mad-
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dede de seçim beyannamemizde bir görüş var, 
o görüş istikametinde bi'r tasarrufta bulunuyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Seçim beyannamelerinin de sınırı Anayasay

la bağlıdır. Seçim beyannamesi anayasaya geldi 
mi, seçim (beyanınamesinde söylenülen sözün tat
bikatı, uygulaması gelip Anayasaya çaJttığı an
da, artık o seçim beyannamesinin hükmü değil, 
Anayasanın hükmü tatlbjk edi'lir. 

Onun için geliniz arkadaşlarım, Anayasaya 
göre bu sıralarda hepimiz oturmaktayız, şu 
kürsüden konuşımak yetkisini kullanmakta

yız. Bize yetki veren Ibu Anayasaya uyalım, 
elimizdeki yetkiyi, benden evel konuşan arkadaş
larımın fıfade ettikleri gibi, tamamen devletin 
üst kademe memurlarını partizan bir idarenin 
içine, hır «Demeklesin Kılıcı» bir korku idare
sinin içine, bir dehşet durumunun içiflie sokmı-
yalım, sokmaya hakkımız yoktur. Bundan ne 
siz, ne de millelt istifade eder. Bu, o kadar açık 
'bir hükümdür ki, Anayasa Mahkemesinin bunu 
uzun uzadıya müzakere etmesine bile hacet yok
tur. Hepimiz anlıyoruz, derin bir tefsirine ihti
yaç yoktur. Geliniz, komisyonun koyduğu ve hü
kümet tasarısında mevcut olmıyan bu 2 nci 
fıkrayı reddediniz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, saym arkadaşlarım; 

Bu 7 nci madde komisyonda müzakere edi
lirken, Komisyon üyesi olmama rağmen, bulun
duğum celsede hatırlıyorum, 9 ncu madde ile 
birlikte su - komisyona gönderilmiş maddeler
den (biri âli. 

9 ncu madde şimşekleri üzerine çekmiştir. 
Bu maddede fıkralardan sonra, «Ancak» keli
mesiyle başlayıp devam eden ve 4, 3, 2, 1 nci 
derecelere yükselebilmek için ve bu dereceler
de kadro ihdas edilebiılmek içim, «Ancak Devlet 
Personel Dairesinin görüşüne dayalı Bakanlar 
Kurulunun kararı olmalıdır, bölümü hakikaten 
münakaşaları üzerine çekmekte idi. 9 ncu mad
dede bunun münakaşası yapılmakta olduğu sı
ralarda, 9 ncu maddenin sukomisyona gönderil
mesi gerekmişti ve sukonıâsyonundan 9 ncu mad
deyi beklerken, 7 nci madde ile beraber geldi. 

Haber aldık sevindik ki, bu, 4, 3, 2, 1 gibi pira-
miltin ziırvesini teşkil eden kısmı, 9 ncu mad
dede hakikaten görüşlere uygun olarak çıkarıl
mış ama, bir elden verirken öbür elden almak 
kabilinden 7 nci maddeye sokuşturulmuş. 

Arkadaşlarım; Hükümetin getirdiği tasarıda 
bu yok iken, 7 nci maddeye konulmasının za
rureti her halde ne olursa olsun, 9 dan çıkar
sak 7 ye, 7 den çıkarsak 5 e kabjlmden, muhak
kak piramitin üst kısmını teşkil eden 4, 3, 2 ve 
1 kadrolarının ihdası ve bu kadrolara atanma 
ve yükselmenin esası Bakanlar Kurulu gibi bir 
siyasi otoritenin muhakkak elinde bırakılması 
zaruretine dayandırılmıştır. 

Arkadaşlarım tekrarı faydalı değftl ama, 
münakaşası yapılmak faydalıdır. 117 nci mad
de çok sarih. 117 nci maddeye acaba, hakikaten 
uyar mı, aykırı düşer mi düşmez mi? münaka
şa «dilemez arkadaşlarım. 117 nci maddenin 
2 nci fıkrası bu atanmaları kanuna bağlamıştır. 
Bu böyle olduğuna göre, şu maddeden bu mad
deye aktarmak suretiyle atamayı kanundan çı
karıp, Bakanlar Kurulu gibi bir siyasj güce ve
receksiniz. Bu olmaz. Bu, er geç Anayasa Mah
kemesinin süzgecinden geçtiği takdirde... 

Sayın Reşit Ülker arkadaşım söylediği için 
lüzumsuz göreceksi'niz ama, dokunmak mecbu
riyetindeyim. Burada çok defa, Anayasaya ay
kırı olduğunu zannettiğimiz görüşlerimizi ileri 
sürdük, Anayasanın süzgecinden geçti, iptal 
edildi döndü. «Ne yapalım 'iptal edildi, döndü.» 
denildi. Her defasında, Anayasaya aykırılığı 
likaz edildiği halde, sadece bıir, «Hükümet tasa
rısıdır.» diye tasarıyı esas alıp Anayasayı eli
mizin tersiyle ittiğimiz her hareket, Anayasa 
Mahkemesinden döndüğü takdirde Meclisim Yü
ce itibarına gölge rüştüğünü hesaba katmak lâ
zımdır arkadaşlarım. 

Burada münakaşa ettiğimiz madde, şu ve
ya ihu parti kanadının müdafaa edip ayrı ta
rafa sündüreceği bir madde değildir. Anaya
sanın 117 nci maddesi açık ve seçik iken, 
Anayasanın bu maddesine aykırı olarak me
murun atanmasını ve memurun 5 nci dereceden 
sonra 4, 3, 2, 1 gibi piramitin zirvesine doğru 
yükselebilmesini mümkün kılacak dereceleri 
tamamen Bakanlar Kurulunun bir maniasına 
vereceksiniz ve bu handikapı, Bakanlar Ku
rulu handikapmı ancak aşabildikten sonra 4, 
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3, 2, 1 e girebileceksiniz. Bir memur 5 nci de
recede iısıe, 4 e girebileceğini, 3 e, 2 ye 1 e yük
selebileceğini her türlü liyakati haiz olduğu 
halde bilebilir mi? Anayasanın kendine ver
diği hak; ancak muayyen bir prosedür ne
ticesinde, haiz olduğu diploma gereğince bi
rinci dereceye kadar yükselebileceğinden emin 
olmalıdır memur. Bundan şiddetle kaçınmak 
Anayasaya saygının da gereğidir. Bu se
beple buna paralel olarak getirilen önerge
lerin böylece değerlendirilmesini ve önerge
lere iltifat buyurulmasmı rica eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çok 

değerli arkadaşlarım, bu madde üzerindeki 
müzakerelerin çok uzadığını biliyorum, arka
daşımın söylediklerini asla tekrarlamayaca
ğım. 

Ben Yüce Meclis huzurunda müşterek bir 
mesuliyetimizi, parlömanterler olarak tarih 
ve memleket karşısındaki mıesuldyetimizi, bu 
madde görüşülürken birkaç cümle ile ifade 
edip huzurunuzu terkedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, politikacı olarak va
zifemiz; Devlet hayatında, Devlet hayatının 
geleceğinde ve hukuk nizamında büyük ölçüde 
tahribat yapabilecek birtakım kanunlara karşı 
hem Hükümeti, iktidarları, hem de biza
tihi kendimizi ikaz etmektir. 

Şimdi bir zaafımız var; değerli arkadaş
larım, bana öyle geliyor ki, Meclis olarak bir 
zaaf içindeyiz. Eğer, bu zaafı ortadan kaldır
maya muvaffak olacak bir müşterek nokta
da birleşirsek inanıyorum ki, bu kanunlar 
hem çok daha rahat geçecektir, hem de mem
leketin daha hayrına bir iş görmüş olacağılz. 
O da şudur arkadaşlarım 3 

Muhalefetin getirmiş olduğu bir teklif 
hukuk nizamına, hukuk fikrine, yüksek mah
keme içtihatlarına uygun olsa bile, ne ya
zık ki, çok değerli iktidara mensup arkadaş
larımız ve o kanat tarafından bir mukave
metle karşılaşıyor. Şimdi, dâva hepimizin 
dâvası olduğuna göre; çoğumuz kötü tatbi^ 
katlarını ıstırapları içinde mücadele ederek 
buralara gelen insanlar olduğumuza göre, birbi
rimizi anlamaya mecburuz. Arkadaşlarım, bir
birimizi bu konuda anlamaya mecburuz. 

Şimdi, her şey söylendi, bu konuda iki 
defa komisyonda söz almış, mücadelesini yap
mış bir arkadaşınızım, tatbikatta çok mahzurlu 
uygulamalar görmüş bir arkadaşınızım. Bu 
maddenin, 7 nci madde ile değiştirilmek iste
nen 34 ncü maddenin :.kinci fıkrası aynen 
geçerse arkadaşlarım, şahsiyetli, şerefli, şahsiyetli 
memur şahsiyetini vestiyerde bırakıp Devlet ha
yatına öyle girecektir. Buna rıza gösterir mi
siniz? Bir yandan liyakat sistemi getiriyorsu
nuz, bir yandan da kendi ellerinizle, kendi) 
elimizle bu liyakati bertaraf ediyoruz, bo
ğazlıyoruz. Böyle şey olmaz. Hak değildir, 
gayriâdildir, savunulacak hiçbir tarafı yok
tur.. 

Mazide bunun çok acı misallerini görmüş 
yaşamışızdır; «görülen lüzum üzerine emek
liye sevk» hükmü bunun bir başka şekilde 
tatbikatı idi. Türk âmme hayatını, Devlet na-
yatını o hükümden kurtarabilmek için bu mem
leketle çok ıstırap çekilmiştir. Şimdi bunun 
daha ağır bir şeklini getirmeye hakkımız yok
tur; lütfediniz, yüksek mahkemelerle Meclis
leri karşı karşıya getirmeye de hakkımız yok
tur, şerefli, şahsiyetli, haysiyetli,, yetişmiş li
yakatli memurlar bu vatanın çocuklarıdır. Hiç
bir siyasi iktidarın bu memurlar üzerinde 
kumar oynamaya, onları teslim almaya hakkı 
yoktur. Hür bir vasat içinde, haysiyetli bir ça
lışma hayatı içerisinde, kanunla yükselmiş ol
dukları beşinci dereceden üstüne, üst kademele
re 4 - 3 - 2 - 1 nci kademelere de, aynı prosedür 
içinde, alınteıfleriyle, haysiyetleriyle, emekle
riyle, liyaka,tlariyle terfi etmek kapılarını ken
dilerine açalım. Bu konuda değerli iktidar ka
nadının da bize müzahir olacağı inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, komisyon kabul etse 
de, etmese de lütfedin bu önergeye iltihak edin; 
tarihî sorumluluğumuzu bir kere daha hatırlıya-
lım. 

Hepinizi derin saygılarla sleâmlarım. (ö. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurunuz. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 7 nci madde üzerinde 
ben de söz almak ihtiyacını duydum. Sebep : 
Muhterem arkadaşlarım 7 nci maddenin ikinci 
fıkrası; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü de
receyi ihraz edebilmek için Devlet Personel Da
iresinin ve Maliye Bakanlığının muvafakatinin 
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yanında, Bakanlar Kurulunun da kararını al
mak gibi bir hükmün burada olması bizi söz al
maya teşvik etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım memurlar, kadro
larla ihdas edilmiş olan yerlere muayyen şekil
lerin tahakkuku halinde gelirler. Bunlardan bir 
tanesi; kanunlara, talimatlara, tüzüklere, sirkü
lere, emirlere riayet ve bunların hilafında hare
ket etmemektir. İkincisi; ahlâki nitelikler, 
üçüncüsü kadro ve ilmî yetenek, kifayet ve ba
şarı derecesidir. Şimdi bunların hepsini şahsın
da topllıyan bir memur, tereddütsüz, bu şartlar 
müsaidolduğu takdirde, memuriyete girerken 
bu kanuna göre kendisine bahşedilmiş olan de
receyi ihraz etmesi, o dereceye erişmesi onun 
kanuni hakkı ve buraya gelebilmek için çalış
mak da onun kanuni vazifesidir. Kanuni hakkı
nı alabilmek için, kanuni yoldan çalışan bir ki
şinin hakkını alma keyfiyetinin mevcut yasala
ra ve şimdi arz edeceğim Anayasa maddelerine 
rağmen idareye verilmesinin ben şahsan karşı
sındayım. Bu, Anayasa ile o sekide çatışıyor ki, 
kuvvetler ayrılığına da mugayir düşüyor. Çün
kü Anayasanın 117 nci maddesi ile yine Anaya
sanın 5 nci maddesi; bu hükmün kendisine ay
kırı olduğunu söylüyor. Anayasanın 117 nci 
maddesi : Okumak istemijyiorum, ama şöyfte bir 
tekrarlamak isterim - «Memurların nitelikleri, 
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yü
kümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iş
leri kanunla düzenlenir.» der. 

5 nci maddesinde ne diyor? «Yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 
devredilemez.» 

Bu sarih hükümlere rağmen, biz bu 7 nci 
maddenin ikinci fıkrasına göre bu yetkiyi kime 
devrediyoruz İdareye. Yani Hükümete devre
diyoruz. Bu şimdi çelişiklik olmuyor mu, Ana
yasa ile tezat teşkil etmiyor mu? Ediyor. Bu, 
işin hukukî tarafıdır. Bir de işin meamurlar üze
rindeki psikolojik tarafına gelelim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi söyliyeceğmı 
sözlerin iktidar kanadı tarafından yanlış anla
şılmamasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü, 
bu kanunun tatbikatında arkadaşlarımın iddia 
etmiş olduğu hususların cereyanında hangi par
tinin iktidarda olacağı belli değil, kimin iktida
ra geleceği belli değildir. O halde sözlerim şu 
veya bu şahsa değil, bu kanunun tatbikatı sıra

sında iktidarda olan siyasi teşekküle karşıdır. 
Şimdi, memur bu (barajlardan atladıktan 

sonra terfi edeceğini bildiğine göre, o günün ik
tidarındaki insanlara hoş görünebilmek için; 
kanunların, talimatların, tüzüklerin önünde de
ğil, idarenin emrinde kendisini psikolojikman 
görecektir. Bu ise, memurdan, kanunlara uygun 
vazife beklemek hakkımızı, vatandaşın hakkını, 
kanaatimce, ihlâl eder. Bu hüküm burada dur
duğu müddetçe memuru bu psikolojik yapının 
içinden kurtarmak da mümkün değildir. Demi
yorum ki, şu parti partizanlık eder, bu parti 
partizanlık eder... Bunları söylemek istemiyo
rum, bunlar çok söylenilmiş lâflardır. Ama, bir 
psikolojik hava var ki, memuru bu havanın içe
risinden kurtarıp da - bu baskı unsuru burada 
dururken - onu kanunlara ve tüzüklere bağlı 
olmaktan ziyade idareye bağlı duruma sokabi
lirsiniz, sokarsınız... Bu, sakıncalı bir hüküm 
olarak burada bulunduğu müddetçe, bu yapıdan 
memuru kurtarmak mümkün değildir. Hiçbir 
şey söylenmemiş olsa dahi, memur bu psikolojik 
havanın içerisine girer ve kendisini öyle hisse
der. 

Binaenaleyh, ben arkadaşlarımın söyledikle
rini tekrar etmemek için sözlerimi bağlarken şu
nu söylemek isterim ki : Kanuni hakların ida
reye devredilmesi gibi bizi sakıncalı bir duruma 
sokan bu hükmün, başka bir tâbirle teşriî or
ganın vazifesini idari organa veren bu hükmün, 
arkadaşlarımızın vermiş olduğu önergeler mu
vacehesinde çıkarılmasına taraftarım. 

Esasen, Hükümet tasarısında da bu yoktur. 
Bu, Komisyon tarafından buraya ithal edilmiş 
olduğuna göre, Hükümetin buna ısrarlı bir şe
kilde bağlı olacağı kanaatinde değilim, Bina
enaleyh, milletvekili olarak bizler hakkımıza ve 
salâhiyetimize sahip çıkmak bakımından, bunun 
buradan çıkartılmasına mutlaka parmak kaldır
mak mecburiyetindeyiz ve böylece Devlet me
murunu idarenin - yapar, yapmaz keyfiyeti bir 
tarafa - mânavi baskısının altından da kurtar
mak zorudayız. önergelerin iltifat görmesini ve 
bu hükmün buradan çıkartılarak memurlara da
ha sükûnetli çalışma zemini hazırlamamız fay
dalı olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; benden önce 



M. Meclisi B : 116 30 . 6 . 1970 O : 2 

konuşan muhalefete mensup çok değerli altı 
arkadaşım 7 nci madde üzerinde görüşlerini arz 
ettiler, fakat o şekilde arz ettiler ki, bu mad
deyi tamamen başka bir kılıkta, başka bir biçim
de takdim etmeye gayret ettiler. Ben iyi niyet
lerinden hiçbir zaman şüphe etmem, ama öyle 
bir hava yaratılmak istendi ki; sanki tktidar 
Hükümeti, Maliye uzmanları ve bu kanunun ha
zırlanmasında emeği geçen kimseler, memurla
rın birtakım haklarını gasbedebilecek bir mad
de tedvin etmek suretiyle huzurunuza geldiler 
ve bunu böylece geçirmek istiyorlar.. Böyle de
ğil arkadaşlarım. Madde dikkatle tetkik buyu-
rulduğu zaman altı arkadaşımın konuşmasiyle 
ilgili hiçbir husus bu madde de mevcut değil
dir. 

Arkadaşlarımızın iddiası şudur: Bu madde 
Anayasaya aykırıdır. Hep Anayasanın 117 nci 
maddesini ileri sürdüler. Anayasanın 117 nci 
maddesi, memurların atanmalariyle, terfileriy-
le, özlük haklariyle ilgilidir. Bunda hiçbir ihti
lâfımız yok, Anayasanın 117 nci maddesi bu 
hususu açıkça ortaya koymuştur. 

Ancak, önümüzdeki bu 7 nci maddenin, me
murun atanmasiyle, yükselmesiyle, imtihanı ile, 
terfii ile hiçbir alâkası yoktur. Özlük işleriyle 
de hiçbir alâkası mevcut değildir. Tetkik buyu-
rulduğu zaman görülür, 7 nci maddenin başlığı, 
kadroların hazırlanmasıdır. Demek ki, 7 nci 
maddex kadroların nasıl hazırlanacağına dair bir 
usul vaz'etmektedir. Birinci fıkrasında, Devlet 
memurları için «kurumlarınca teklif edilen kad
rolar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesi ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır» 
diyor. Kadrolar bu şekilde hazırlanır diyor. 
Bu kadrolara tâyin filân söz konusu değildir. 
«Kadrolar bu şekilde hazırlanır, üç daire baş-
başa verir bu kadroları hazırlar» diyor. Ondan 
sonra, şayet bunun dışında her hangi bir yeni 
kuruluş olacak olursa, bir Bakanlık, bir umum 
müdürlük, bir teşkilât kurulu ve o yıl içerisin
de, malî yıl başını beklemeden, bir kadro ihdas 
edilmesi, bir kadro hazırlanması gerekirse, 
böyle bir kadronun hazırlanmasını bu üç heyete 
de emanet etmiyor, «Hayır, sizin bunu hazır
lamanız da kâfi değildir» diyor. Bu takdirde 
böyle yeni bir kadro hazırlanması, ihdas edil
mesi icabederse, Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin görüşünü almak suretiyle 

- aynı zamanda tabikî ilgili) kurumun da teklifi 
olacaktır - Bakanlar Kuruluna müracaat ede
cek, Bakanlar Kurulu şayet yeni bir kadro ihdas 
edilmesini usul bakımından uygun bulursa bu 
kadro ihdas edilebilecektir. Niçin? Her hangi 
bir memuru kayırmak veyahutta terfi durumu
na gelmiş, bu pozisyona girmiş olan bir memu
run hakkını gasbetmek için değil, yeni ihdas 
edilmiş olan bir hizmete her hangi bir memurun 
tâyin edilebilmesini mümkün kılabilmek üzere, 
bir kadro ihdas edilecektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımdan rica ve 
istirham ediyorum, bu kanunda ihdas edilen 
kadro için imtihan açılmasına engel teşkil eden 
bir hüküm var mıdır? Yani, «Bir kadro ihdas 
edilecektir, Bakanlar Kurulu birinci, ikinci, 
üçüncü dereceden bu kadroya her hangi bir 
tâyini kendi yetkisi dâhilinde yapacaktır» diye 
bir kayıt var mıdır? Yoktur. O halde yüksel
me durumuna gelmiş olan bir memur, aşağı ka
demeden şayet bu birinci, ikinci, üçüncü veya 
dördüncü kademelere yükselme durumunda ise, 
bu suretle ihdas edilmiş olan kadrolar için açı
lan imtihanlara rahatlıkla girebilir. Mesele bu
dur muhterem arkadaşlarım. Yoksa buyurdu
ğunuz gibi, takdim ettiğiniz gibi Anayasanın 

117 nci maddesiyle katiyen ilgili değildir, uzak
tan yakından ilgili değildir. 

Nitekim bundan evvel kabul buyurduğunuz 
altıncı maddede, «görevler için tesbit olunan 
kadrolar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir,» 
der. O halde bütçe kanunlarında gösterilmiş 
olan kadrolar Yüksek Heyetinize gelir, Yüksek 
Heyetinizin tetkikinden, murakabesinden geçer, 
uygun bulunursa ancak o zaman kabul edilir. 
Kabul edilmiş olan kadroya da yeni bir tâyin 
söz konusu değildir. İlgili daireler belli bir 
usule göre imtihan açarlar ve memuru alırlar. 
Onun için arkadaşlarımın endişeleri sureti kati-
yede yersizdir. 

Arkadaşlarımız, Hükümetin hazırladığı do
kuzuncu maddede de «Ancak» kaydı ile başlı-
yan bir fıkraya temas buyurdular. Dediler ki; 
bu sınıfta gösterilen kadroların birinci, ikinci, 
üçüncü derecelerine yükselebilmek için falan
ca, falanca unvanları kazanmış olmak şarttır. 
Ancak bu unvanları kazanmış olan memurlar 
bu kadrolara tâyin edilebilirler. 
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Asıl tehlike burada idi muhterem arkadaş
larım, dikkatinize arz ederim. Siyasi tercih 
yapmak istiyen her hangi bir Hükümet veyahut 
her hangi bir bakanlık bir memurunu umum 
müdür muavinini, umum müdür veya bir uzman 
şeklinde tâyin eder, ondan sonra birinci, ikinci, 
üçüncü veya dördüncü derecedeki kadrolara ge
tirir, oturtabilirdi. Yüksek Bütçe ve Plân Ko
misyonu bu mahzurları çok iyi mütalâa ettiği 
için, bu tehlikeyi fark etmiş olduğu için «ancak» 
ile başlıyan ve birtakım memuriyetleri tadade-
den bu fıkrayı tamamen kaldırmış, bunun yerine 
tamamen usulü olan bir fıkra getirmiş, oturt
muştur. 

Binaenaleyh, arkadaşlarım lütfen maddeyi 
bir daha tekik buyursunlar. Atama ile, terfi ile, 
özlük işleriyle alâkalı bir husus değildir. Usuli 
bir konudur. Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesi görüşüne dayanılarak, gelişen hiz
metler için bir kadro ihdas edilebileceğine dair 
bir fıkradır. Bu madde ile her hangi bir tâyin 
de mevzuubahis değildir. Binaenaleyh, ne Ana
yasanın 117 nci maddesine bir aykırılık vardır, 
ne yükselme durumunda olan memurların hak
larını gasbedici bir durum vardır, ne de haksız 
tâyinlere imkân verecek bir durum vardır. Onun 
için, arkadaşlarımızın müsamahasına sığınarak 
ifade edeyim ki, görüşmeler esnasında şahsan 
en çok garibime giden bu madde üzerindeki mü
talâalar olmuştur. Çünkü madde, aslından de
ğiştirilerek başka bir şekilde memura, kamu oyu
na takdim, edilmek istenmiştir. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon Başka
nı Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Daha konuşacak arkadaşlar 
varsa ben onlardan sonra konuşacağım efendim. 
Sıramı beklerim. 

BAŞKAN — Efendim, daha konuşacak ar
kadaşlarımız var. 

Sayın Aygün buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
Benden önce konuşan Sayın Fahri Uğrasız-

oğl.u, benim söyliyeceklerimin büyük bir kısmını 
ifade ettiler. 

Matlâp, kadroların hazırlanmasıdır. Matlâp, 
kanunun maddesine de sâridir ve madde ile bir

likte mütalâa edilir. Şu halde «kadroların ha
zırlanması» matlâbı altında tedvin edilen mad
denin hiçbir suretle tâyinle, terfi ile ilgi, ve 
alâkası yoktur. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kadro ol
mayınca tâyin olur mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Kadro olunca tâyin olacak 
mıdır? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hiçol-
mazsa tâyin imkânı olur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz istirham 
ederim efendim. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Müsaade bu
yurun izah edeceğim. Kadro olursa tâyin ola
cak mı? Müsaade buyurun izah edeceğim efen
dim. 

Kanunun matlâbı bu olduğuna göre, kanu
nun maddesi kadro miktarını tesbit edecek he
yeti tesbit etmiştir. Kadroyu kimler teklif eder; 
kimler hazırlar? Kadroyu, «falan, falan, falan 
yanyana gelir hazırlar, bu arada Bakanlar 
Kurulunun da mütalâasını alır» diyor. Kadroyu 
hazırladı. Bu kadroyu nereye ithal edecek? 
Bütçeye. Bütçede kadro geçecek. Diyecek ki, 
bize, «birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfla
ra ait şu kadar kadro ihdas ettim, falan, falan, 
falan yerlere vereceğim» diyecek, bunun esba
bı mucibesini de getirecek. Siz arzu ederseniz 
birinci, ikinci, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf 
kadroların miktarını artırabilirsiniz. Nitekim 
koridorlarda dolaşan, birtakım hak iddiasında 
bulunan arkadaşları gayet rahatlıkla dinliyoruz. 
Yarın terfi hususunda imtihana girecek, başa
rılı hale gelecek arkadaşlarımızı da dinlememiz 
mümkün olduğu gibi, bu hakkı iktisap eden ar
kadaşa da «seni terfi etirmiyorum» diyemez
siniz. Şûrayı Devlete gidecek, dâva edip hakkı
nı sizden alacak. Nitekim bunun örnekleri var. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yüksek Mu
rakabe aldı mı? 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Aldı. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Alamadı. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Nasıl alama

dı? Şûrayı Devlete müracat etti karar iptal 
edildi. 

BAŞKAN — Sayın Şener, karşılıklı konuş
mayınız efendim. 
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ŞtNASi ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ala
madı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, karşılıklı ko
nuşmayınız efendim. Hatip fikrini söylüyor. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Arkadaşla
rım, gayet güzel çıkar yollar var burada. Yalnız 
memuru politikanın dışına çıkaralım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Herkesi toz 
ettiniz, toz. Şimdi burada tartışıyorsunuz. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Kanun muva
cehesinde hiç kimse toz edilmemiştir. Mutlak 
surette hakkını alır. Onun için bizim görüşümü
ze göre burada Yasama Meclisinin büyük rolü 
vardır. Bütçe ile beraber kadro kanunları geldi 
mi bunu mutlak surette kontrol etmek mecburi
yetindeyiz. Kontrol edelim. Memuru politikanın 
dışında tutalım, biz de arzu ediyoruz. Memur ye
rinden emin olsun. Evet bu madde ile memur 
teminat altındadır. Kontrolü bizce daima müm
kündür. Muhalefetteki arkadaşlarımız konuyu 
tamamen ters vazetmişlerdir. Bu bakımdan 
biz bu görüşe iltifat etmiyoruz. Madde güzel 
tedvin edilmiştir ve komisyon çalışmasiyle de 
hakkaniyete uygun, kontrol esasını getiren bir 
maddedir. Bu maddenin aynen Meclisten geç
mesini temenni ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — İki aded kifayeti müzakere tak
riri gelmiştir efendim. Buyurun Sayın Komis
yon Başkanı. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Grup adına söz 
istiyorum efendim. Grup adına söz istedim, yaz
dınız mı Başkanım? 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına istenilmişti 
de onun için cevap vermedim efendim. 

KEMÂL DEMİR (Bolu) — öyle de olsa ce
vap vermeniz ioaJbıetmez ini? 

BAŞKAN — Bilmiyorum, Başkanın karşı ta
rafa malûmat vermesi icabeder mi? 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Tabiî eder efen
dim. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Başkanlık, Allah oldu birader. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Kifayet aleyhin
de Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım, bu tasarının 7 nci maddesiyle de-

I ğiştirilen 34 ncü madde hakkında değerli arka
daşlarımın, Bütçe Komisyonunda devam edege-
len tarzda itirazları Umumi Heyette de tekrar
lanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir, iki, üçüncü de
recede kadro ihdas edilebilmesi için Bakanlar 
Kurulu kararının 34 ncü maddeye dercedilmiş 
olmasının Anayasaya aykırılıkla tavsif edilmesi 
mümkün değildir. Şimdi izah etmeye gayret ede
ceğim sebepler dolayısiyle böyle bir iddiada bu
lunmanın mümkün olmadığını, zannederim arka
daşlarım kabul etmek lütfunda bulunacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, mesele şuradadır : Bu 
I kadro şahsa verilmemektedir. Bu kadro bir gö

reve verilmektedir. Sabahleyin yaptığım bir ko
nuşmada görev ile kadro ilişkisinin bu kanun 
tatbikatında arz ettiği önemi belirtmiştim. Bu 
kanunda, bir organizasyon piramidi kuruîLacak 
şekilde görevler analize, tahlile tabi tutulacak, 
bu görevin Devlet için ifade ettiği önem nisbe-
tinde bu görevlerin hangi derecelere karşılık sa
yılacağı belli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi görevle kadro 
ilişkisini tâyin ve tesbit meselesi tamamen tek
nik bir iştir ve bugün de Devletçe yapılmakta
dır. Daireler Maliye Bakanlığına kadro talebi 
için giderler, Maliye Bakanlığı ile ilgililer, hattâ 
Personel Dairesi otururlar, münakaşa ederler, 
hangi tarzda kadro verilecekse Bakanlar Kuru
luna gelir ve bütçe kanunları ile Meclis tarafın-

! dan onaylanır. Mesele bugün de cereyan edi
yor. O kadar teknik, o kadar siyasi iktidarın 
dışında bir iş ki, bunun Anayasa ile ilgisini an
lamak mümkün değil. Bir kadro - görev ilişkisi, 
bir kadro ile görev arasındaki münasebetin tâyin 
ve tesbiti gibi son derece teknik, son derece ih
tisasa taallûk eden bir uzmanlık faaliyetinin si
yasi iktidarın falanca memuru almasiyle, filânca 
memuru almasiyle, bunun haklarını gasbetme-
siyle ne yönden ilgisi olur değerli arkadaşlarım? 
Nasıl ilgisi olur? 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka hususa 
işaret etmek istiyorum. Bu kanunla zannediyo
rum bir yanlış imajı tashih etmek gerekiyor. 
Bütün arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyo
rum. Bu kanunun getirdiği sistemi bir ölçüde vu
zuha erdirmek lâzımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanun, her 
Devlet memuruna oturduğu mahalde yetki ve so-
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rumluluk şartları değişmeden terfi imkânı ver
miyor. Böyle bir imkân yok. Her derece için ba
his konusu olan şart bu. 

Bir misal olarak ifade edeyim, bir vilâyetin 
veya bir kazanın nüfus memuru orada kalacak, 
şartlan değişmiyecek, yetki ve sorumluluğunda 
bir tehavvül vııkubulmıyacak ve terfie devam 
edecektii'. O zaman bugünkü sistemi değiştirme
ye imkân yok ve o zaman liyakatin önünü aç
manın imkânı yoktur. 

Bu kanun bir şey getiriyor ki, o da, yarış
ma ve eleme sınavı sistemidir. Terfi edecek her
kes, bu yarışma ve eleme sınavlarına girecek ve 
bu yarışma ve eleme sınavları son derece objek
tif olarak kanunun koyduğu esaslar muvacehe
sinde cereyan edecektir. Yine bu sistem, siyasi 
şartları, siyasi tesirleri asgari hadde indirecek ve 
hattâ tamamen kaldıracaktır. Bu kanunun «re
form karakteri» diye söylediğimiz hususları bu
dur. 

Sevgili arkadaşlarım, aslında her derece için 
bahis konusu olan husus bu, her derecenin han
gi göreve verileceğini idare tâyin edecek. Memu
run «hakkı, teminatı kaybolacak» diye arkadaş
larımızın ileri sürdüğü itirazlar bu kadrolarda 
varittir de, 5 nci, 6 ncı, 7 nci derecede yok mu? 
Oradaki memurun teminatı 'bahis konusu değil 
mi, oradaki memurun garantisi bahis konusu de
ğil mi? E... Orada da var, aynı şey. Hangi göre
vin Devlet için ne ölçüde önem ifade ettiğini tes
bit edip, o görevin bu dereceye «enclave» edilece
ği yine idarece belirtilecek. Bu duruma göre, 1, 
2, 3 ve 4 ncü derece için bahis konusu olan şey
ler, bütün dereceler için bahis konusu olmak lâ
zımdır ve doğrusu budur. Bu teknik bir çalış
ma olup, görev ile kadro arasındaki münasebeti 
tâyin eden bir husustur, siyasi iktidarla da alâ
kası yoktur, bir uzmanlık, bir teknik meseledir, 
bugün de cereyan etmektedir ve cereyan etmesi 
de lüzumludur. 

O takdirde değerli arkadaşlarım; piramidi 
nasıl kuracaksınız, 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerin, 
Devlet için hangi makamlara verileceğini tâyin 
ve tesbit etmezseniz nasıl kuracaksınız piramidi? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kadro tâyin ye tesbiti bir teknik görev

dir. 1, 2, 3 ve hattâ bütün kadrolar göreve veri
lecektir, şahsa değil. Bu kadrolara gelme hakkı 
ise herkese açıktır, eleme yarışmasını kazanan 

herkese açıktır. Bakanlar Kurulu, 1, 2, 3 ncü de
rece kadroları tesbit ettikten sonra buraya 
«muayyen adamlar gelir» diye bir şey koyma
mış ki... Herkese; 9 ncu madde ile tâyin ve tes
bit edilmiş olan sınıflarda bu dereceleri ihraz 
etme hakkını iktisabetmiş olan her kese açık 
kadro var. Mesele bu kadar basit. Bunun Ana
yasa ile ne ilgisi, ne irtibatı var değerli arkadaş
larım. 

Sayın Demir, «Hükümet daha ileri bir adım 
getirdi, komisyon geriye geldi.» demektedir. 

Bu tartışmayı, Komisyonda da Başkan - üye 
münasebetlerinin hududu içinde yapmaya çalış
tım. 

Değerli arkadaşlarım, sarahaten söylüyorum; 
Hükümetin getirdiği 9 ncu maddededir ve «an
cak» la başlayan kısımda da Bakanlar Kurulu
nun 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceli kadrolar ihdası yet
kisi var. Sayın arkadaşım dedi ki, «Bu Hükümet 
tasarısında yok.» Var efendim, bu husus Hükü
met tasarısının 9 ncu maddesinde var. 

Değerli arkadaşlarım; 
9 ncu maddede birtakım isimler tadadedil-

îîiiş, «hiç değilse böyle yapsaydık» dliyecek olur
sak, hayır efendim, fevkalâde geri ve son dere
ce zor bir iş yapardık. 

Ben size bir misal vereyim arkadaşlarım; 
Hükümet tasarısında, şimdi müzakere etmekte 
olduğumuz madde ile ilgili, tadadı olarak ifa
de edilen makamları sayayım. «'Genel Müdür
lük seviyesindeki daire ve kurul başkanlıkla
rı..» Bana söyler misiniz; genel müdürlük se
viyesindeki daire ve kurul başkanlıkları, bu 
Devlet için, seyyanen hepsi eşit görev yapmak
tadırlar, genel müdürlükler içinde birbirinden 
farklı görev yapan, Devlet için birbirinden 
Jarklı fonksiyon icra eden, sıfatı genel müdür
lük olan müesseseler yok mu? Bakanlar Kuru
lu tarafından işte bu tesbit edilecek. Bakanlar 
Kurulu ve teknik daireler, yapacakları tahlil ve 
analizler sonucu hangi genel müdürlük görevi 
- şahsı değil - yaptığı görev bakımından Dev
let için bu kadrolardan birisine nasıl uya
cak? Mesele bu, bunu tâyin ve tesbit edecek
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu tadadetsek, da
ha da genişletsek, mümkün değil içinden çıka
mazsınız. Devlet bundan ibaret değil, bu yö
netici kadro bundan ibaret değil. Ayrıca, söy-
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lediğim gübi, hangi kıstasları, hangi kriterleri 
koyacaksınız, falanca genel müdürlüğün müs
takil bir genel müdürlükle bir dairenin zati
leri genel müdürlüğü arasındaki farkı nasıl 
ayıracaksınız? işte bu; teknik araştırma ile, 
Devlete ifade ettiği mana ile değerle, birtakım 
kadro analizleriyle meydana çıkacak ve bu ge
rerlere kadro verilecek arkadaşlarını. Bu kad
rolar verildikten sonra da, herkes için açık, 
yarışma sınavını, yaraşma elemesini kazanan ve 
kanunda tadadedûen birtakım yarışma mües
seselerinden geçen herkes için açık, herkes için 
kabili terfi unsurlar olacak. 

O itibarla, bu maddenin Anayasa ile ilgisi
nin, Anayasaya aykırılık derecesinin, eskiden 
vukua gelmiş birtakım yanlış, birtakım izlenim
leri davet etmek suretiyle tesise çalışmanın 
gerçekten mânasını anlamak mümkün değildir 
ve Komisyon Hükünueltin getirdiği metinden 
ileri bir metin getirmiştir, daha reel ve daha 
gerçekçidir. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin aynen ka
bulünde isabet vardır. Saygılar sunarım. 

IKEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir 
dakika efendim, Kemal Demir bir soru sora
caktır. 

Buyurunuz Sayın Kemal Demir. 
ıKEMAL DEMİK (Bolu) — Sayın Başkan, 

i?ayın Komiiısyon Başkanı, «Genel müdürlük se
viyesinde daire ve kurul başkanları çeşitli gö
revlere Devlet için önemi balonundan, değişik 
önemleri olan görevler için Hükümet tasarısın
da formül vardı, bu geri bir formüldü.» diyor. 
Halbuki bu doğru değil. «Hangi görevler daha 
çok önem taşıyorsa o görevlerin 5 nci derece
den yukarıya çıkarılması icabeddıyor.» diyor, 
doğrudur ve beyledir. «Bunun, hangi görevle
re 5 ncü dereceden yukarı görevin kadrosu ve
rileceğinin tesbiti lâızıımigeldr» diyor. 

Şimdi soruyorum : Bu tasan Komisyonda 
değiştirilen şekliyle haıi/ji görevin Devlet için 
daha çok ehemmiyet taşıdığım Bakanlar Ku
ruluna bıraktığına göre, 5 noi dereceye gelmiş 
ve genel müdür olmak üzere olan birisi, acaba 
benim geleceğim genel müdürlük görevi 5 nci 
derecenin üstünde 4 ncü dereceye geçeceğine 
göre, 4 ncü derece kademesinde bunun önemi 

Thütalâa edilecek mi, şeklimde bir endişe içeri-
&Jn&e olduğu zaman bu görev emniyeti olur mu? 
Bizim arz etaniek istediğimiz budur. Sayın Ko
misyon Başkanı... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, Sa-
y:n Demirin ifade ettiği ile hiç alâkası yoktur. 
Az evvel de ifade ettim, burada 1, 2, 3 ve 4 ta-
dadedildiği için zikredilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, daha konkre bir hale 
getirelim. 

Ticaret Bakanlığında bir genel müdür 
muavinliği ihdasım düşünelim, şartlar gerekli 
kıldı, yapıldı. Şimdi bumun, hangi kadroya, han
gi dereceye yerleştirilmesi gerektiğine, bir tek
nik çalışmadan sonra karar verilecek. Genel 
müdür muavinliğine gelme yolu, bu sıfatları, bu 
nitelikleri, kanunun koyduğu şartlar muvacehe
sinde haiz olan herkes için açıktır. Muayyen 
"barajlar koymuyor «muayyen insanlar buraya 
gelebilir» demiyor. 

Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Muavinliği, 
benim için 4 ncü derecede bir memuriyet öne-
mimdedir, teknik araştırma, teknik analiz bu
nu gösterecek. Buraya herkes tâübolacak ve 
herkes için buraya gelme yolu açık kalacak, 
kanun bu maddede bunu getiriyor. 

(Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Nebil Oktay, buyurunuz efen
dim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bu maddenin son fıkrası hakkında, 
Adalet Partili arkadaşlarımızın görüşleriyle 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın gö
rüşleri arasında biz, ortalama bir fikirdeyiz. 

&aym Salih Aygün ve ondan evvel konuşan 
Uğrasıızoğlu arkadaşımız, bu fıkranın, «tayinle 
katiyen alâkalı olmadığım» ve «doğrudan doğ
ruya bir kadro hazırlanması olduğunu» huzur
da beyan' ettiler. 

Her ne kadar maddenin başlığı, «Kadrola
rın hazırlanması» şeklinde fce de; maddenin !bu 
fıikragrada, «1, 2, S ve 4 ncü derecede kadro 
ihdas edilebilmesi için» tâbiri kullanılmakta
dır. 

Şimdi, «hazırilanma» kelimesinin mânası ile 
«ihdas» kelimesinin mânâsım aynı şekilde gör-
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mek mümkün değildir. «İhdas», bir nevi yarat
ma mânasınıa gelir ve «edilebilir» demekle de 
doğrudan doğruya bu hususta Bakanlar Kuru
luna bir takdir hakkı tanımıştır, yani bir mec
buriyet yoktur. Ne miktarda kadro ihdas ede
cektir, hangi görevler için 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelerde kadrolar ihdas edilecektir, etmezse ne 
olacaktır? Bunun her hangi bir müeyyidesi 
yoktur. 

Sayın komisyon başkanı, 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecedeki kadroların herkese açık olduğunu 
beyan ettiler. 

Farz ediniz ki, bu derecelere 50 kişi müsta
hak, 50 kişi bu niteliği haizdir, Bakanlar Ku
rulu 10 kadro İhdas etmiştir. Bu takdirde 1, 2, 
3 ve 4 ncü dereceye bu 50 kişiden hangisi tâyin 
edilecektir? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Parttean olan 
tâyin edilecek. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Bunu bir kanaat ve her türlü artniyetten uzak 
olarak söylemek isterim ki, bu kabîl tâyinler
de siyasi tesirlerin büyük ölçüde payı olacak
tır. Bu tatbikat, 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceye 
ulaşmak şansına erişmiş yüksek derecedeki me
murları siyasi tesirin baskısına ve altına ite
cektir, bunu üzülerek ifade etmek isterim. 

Bizim kanaatimiz; bu kadroların herkese 
açık olamıyacağı merkezindedir. 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, «bu
nun bir tâyin olduğunu» ve «doğrudan doğruya 
Anayasaya aykırı olduğunu» beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, her meselede 
mutlaka bir Anayasaya aykırılık hususunun 
Yüce Meclisin huzuruna getirilmesinin karşir 
ısındayız. Her maddede, mutlaka Anayasa Mah
kemesi, bunu «iptal eder» tehdidini ortaya koy
mak, biraz da Parlâmentonun itibariyle ne de
recede kabili telif olur, bunu izah etmek müm
kün değil. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Anayasaya 
titizlikle saygılı olmak, her halde Parlâmento
ya itibar etmektir. 

MEHMET NEBİL OKTY (Devamla) — 
Anayasa Mahkemesinin kararlarına elbette ki 
saygılıyız, bunu demek istemiyoruz. Anayasa 
Mahkemesi icabımda Anayasaya aykırı bir ka
nunu iptal edecektir, ama her meselede, «Efen
dim, bunu mutlaka Anayasa Mahkemesi iptal 
eder» demek... 

I REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bizim inancı
mız öyle. 

MEHMET NEBİL OKTY (Devamla) — 
Bizim kanaatimiz bu efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bunun doğru
dan doğruya bir tâyin olmadığını da huzuru
nuzda ifade etmek isteriz. Ancak, kadro ve
rilmemesi halinde, Anayasanın «tâyinin ka-

I nunla yapılacağı» merkezindeki âmir hükmü
nün ve 117 nci maddenin getirdiği sistemin ze
deleneceğini huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Bu fıkra, ileride hakikaten çok müşkül şart
lar doğuracak ve bir çok şikâyetleri çekecektir. 
Mümkünse, Sayın Komisyonun bunu bir defa 
daha teemmül buyurmasını isitirham eder, say
gılar̂  sunanın. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri
ni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
7 nci maddesi üzerindeki görüşmelerde yeldi ar
kadaşımız konuşmuştur. Müzakerenin kifayetini 
ar2 ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

iSayın Başkanlığa 

7 nci madde üzerinde kâfi miktarda konu
şulmuş ve durum tavazzuh etmişlt'ir. Kifayetin 
oylanmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ke
mal Demir, buyurun. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkalda'îlarım, madde üzerinde yaptığım 
konuşmada bir hususu arza çalıştım. Bu madde 
gerçekten çok önemli bir maddedir. Bu madde, 
diğer bütün maddelerin uygulanmasında ana 
bir prensip getirmektedir. Bu öneme arkadaş
larımın dikatini çekmek istiyorum. 

Sayın Uğrasızoğlu arkadaşım, bu tasarıyı 
bizim çok iyi tetkik ettiğimizi yakından müşa
hede etti, biliyor. Bu itibarla burada «tasannıh 
iyi tetkik edilmediği» tarzındaki bir beyanın ' 
en azından kendisi tarafından ifade edilmemesi 
gerektiğini, Komisyon müzakerelerini yakından 

I takibetmiş bir arkadaşımız olduğu için, belirt-
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mek doğru olur kanaatindeyim. Onun ağzından 
duymak istemezdim, bu tasarıyı nasıl derinliği
ne, genişliğine, her satırı ile meşgul olarak in
celediğimizi görmüş bir arkadaşımız olması se
bebiyle. 

Sayın Başkan, bu madde üzerinde kifayet 
kabul edilmemelidir. Gerçekten bu konuşmayı, 
bir kifayet üzerine yapılan konuşmadan ya
rarlanarak bir kısım düşüncelerimi arza ve
sile yapmak için yapmak istemiyorum. Bir 
önemli tasarıyı buradan geçirdiğimizi bütün 
arkadaşlarımız biliyor, bunu içlerinde hissedi
yorlar. Bu tasan bu madde ile genel görüşme 
üzerinde.. (A. P. sıralarından «kifayet aleyhin
de konuş» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar önemli bir 
maddenin kifayete tabi tutulmamasını belirt
mek için söz almış bir arkadaşını dinlemede 
tahammülsüzlük gösteren insanın, 100 maddeye 
yakın bu tasarıyı sonuna kadar getirmesi müm
kün değildir. Daha, benim bu sözlerimi bura
da dinlemek için tahammül gösteremiyen ar
kadaşım, nasıl bu tasarının sonuna kadar yürü
tülmesini sabırla, tahammülle takibedebilecek-
tir? Bu tasarı 90 -100 maddedir, her birisi, Tür
kiye'de yıllarca bugünkü rejimin içerisinde kal
mış kamu görevlisinin bu bozuk personel düze
ninde çıkmasını sağlamak için aylarca, yıllarca 
üzerinde uğraşılarak hazırlanmış bir tasarının 
maddeleridir. Parlâmento bunu burada müza
kere ederken lütfetsin, sabır göstersin, sabah
tan akşama kadar çalışmak suretiyle 10 gün 
çalışsın, ne olur? Beni dinlerken dahi tahammül
süzlük gösteren arkadaşım benim fikirlerimi 
ve başka maddeler üzerindeki fikirlerimi söy
lerken tahammülsüzlük göstereceksek bunu yü
rütenleyiz değerli arkadaşlanm. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Fazla bağır
ma. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Bağırırım, 
tahammülsüzlük gösterenlere bağırırım. 

BAŞKAN — Sayın Demir, kifayet aleyhin
deki fikirlerinizi rica edeyim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Tahammülsüz
lük gösterenlere bağırırım, çünkü, İçtüzü
ğün bana tanıdığı hakkı kullanırken lütfetsin 
arkadaşlanm, sabırla dinlediğimiz arkadaşla
rım lütfetsinler. İçtüzüğün burada bana tanı
dığı hakkı kullanırken arkadaşlarımın da sa

bır göstermeleri icabettiğini lütfen kabul edi
niz. Neden onu kabul etmiyorsunuz?. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — De
vam edin dinliyoruz. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sizin dinle
diğinizi biliyorum. Bu sözümün kime olduğunu 
da arkadaşım biliyor. 

Değerli arkdaşlanm, belki bu önergeyi ka
bul edeceksiniz, bu maddeyi müzakere ettirmi-
yeceksiniz. Mesele tamamen başka yönden ar
kadaşlarımız tarafından ele alınmaktadır. Bu, 
bir teknik konu değildir. Bu, bir teknik konu 
değildir, bir kadro hazırlanması bakımından 
Maliye Bakanlığına, Devlet Personel Dairesine, 
Bakanlar Kuruluna tanınmış olan teknik bir 
yetkiden ibaret değildir. Meseleyi böyle mü
talâa etmeyiniz. 

Şimdi, şunun açıklığa çıkması için bu öner
genin reddi lâzımdır. Hükümet tasarısında bu 
fıkra neden yoktu? Hükümet,, bu tasanyı bu
raya sevk ettiği zaman bu fıkrayı neden koy
mamıştı Hükümet tasansmda bu fıkra yoktu 
da bunun karşılığında sınıfları tâdadeden 9 ncu 
maddenin genel hizmetler sınıfında hangi tah
sil derecesinde olanlann «Birinci dereceye ka
dar çıkacağını» söyliyen kısımdan sonra «an
cak» la başlıyan ve teker teker tâdadedilen 
kısım vardı, neden o kısım çıkarılarak bu mad
denin bu fıkrası kondu? 

işte, bunlan söylemek imkânını veriniz, lüt
fediniz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) Yeterlik öner
gesi.. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Evet, yeter
lik önergesi. 

Hükümet tasansmda neden bu fıkranın bu
lunmadığını, neden 9 ncu maddede genel idare 
hizmetleri sınıfında «birinci dereceye kadar, 
şu tahsilde olanlar çıkabilir» dendikten sonra, 
«Ancak müsteşarlık, valilik, genel müdürlük, 
vergiler temyiz komisyonu başkanlığı, başhu-
kuk müşavirliği gibi görevleri yapanlar 5 nçi 
dereceden yukarıya çıkabilirler» hükmü çıka-
nlarak bu fıkra getirilmiştir? 

Bunun sebebini anlatmak için lütfedin bu 
önergeyi kabul etmeyin. Bize bu madde üze
rinde konuşmak imkânını verin. Konuşmak im
kânı verin, çünkü, komisyon, bu husus belirtil
diği halde bunun cevabını vermemiştir. Hükümet 
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tasarısında bu fıkra yoktu, çünkü 5 nci dere
ceden yukarıya kimlerin çıkabileceğini Hü
kümet teker teker tadadetmişti. O görevleri al
mak suretiyle ancak 5 nci dereceden yukarı
ya çıkmak imkânı mevcut kılınmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon Başkanı ar
kadaşımız, «kadro şahsa verilmemektedir,, göre
ve verilmektedir» demek suretiyle bu işin öne
mini ortaya koymuştur, doğrudur. Lütfediniz, 
bu önergeyi reddediniz ki, kadronun şahsa ve-
rilmiyeceği, göreve verileceği için, meselâ Ver
giler Temyiz Komisyonu âzası 5 nci derecenin 
son kademesine geldiği zaman, «acaba Bakan
lar Kurulu, Vergiler Temyiz Komisyonu âzası 
olan da 4 ncü dereceye çıkabilir diye karar ve
recek mi» diye Maliye Bakanlığının kapısında 
ve Bakanlar Kurulunun kapısında beklemesin. 
tşte bunu anlatabilelim, bu imkânı verin, öner
geyi reddedin. 

Meselâ, «Başhukuk müşavirliği» diye tada-
ediyordu, 9 ncu maddenin genel hizmetler sı
nıfında. Başhukuk müşaviri olan birisi 4 ncü 
dereceye ve ondan yukarıya çıkabiliyordu, ya
ni hukuk müşaviri çıkamıyordu. Acaba, bir hu
kuk müşaviri 9 ncu maddenin avukatlar bölü
münde, avukatlara 1 nci dereceye kadar çık
mak hakkı tanıdığımıza göre, bir avukat hukuk 
müşaviri olduğu zaman ve 5 nci derecenin üçün
cü kademesine geldiği zaman «acaba hukuk 
müşavirliği kadrosunu, bu kadronun önemi Dev
let için büyük bir önem taşır,, gerekçesiyle Ba
kanlar Kurulu 4 ncü dereceye yükselebilecek 
kadrolar arasında mütalâa edecek midir, bu gö
revi, Devlet için önem taşıyor kabul edecek mi
dir» diye hukuk müşaviri 5 nci derecenin son 
kademesinde, Bakanlar Kurulunun gözlerinin 
içine, bakacaktır. 

Sayın Komisyon Başkanı diyor ki, bu kadro 
tesbiti tamamen tekniktir, bir siyasi yönü yok
tur. 

Bunun siyasi yönü, hangi görevlerin Devlet 
için önem taşıdığını ve hangi görevlerin 4, 3, 
2, 1 nci derecelere yükselmeleri için o görev sa
hibi olanlara imkân verdiğini tesbit eden siya
si icranın eline, kamu görevlisinin başına, de
min de söylediğim gibi, Demoklesin kılıcını 
asan bir maddedir, uygulamada bunu arkadaş
larım göreceklerdir. 

Sık sık Anayasa ile çelişkisinden bahsetti
ğimiz maddeler karşısında huzursuzluk duyan 

arkadaşlarımız, genellikle Anayasaya aykırı 
olduğunu söylediğimiz hükümlern Anayasa 
mahkemesi tarafından bozularak Yüce Meclis
ler huzuruna geldiğini ve bâzı maddelerin ve 
bâzı davranışların Anayasaya aykırı olduğunu 
söyliyen C. H. P. mensuplarının, genellikle Par
lâmentonun haysiyetini ve Parlâmentonun iti
barını korumak bakımından en azından Anaya
sa Mahkemesi karşısıda daha dikkatli ve daha 

i hassas olduklarını kabul etmek mecburiyetin
dedirler. 

Bu madde karşısında, biz, «Bu madde Ana
yasaya aykırıdır, Anayasayla çelişki içerisin-

S dedir, bu maddeyi bir gün Anayasa Mahkemesi 
bozar» dediğimiz zaman, «nasıl olsa bir gün 
Anayasa Mahkemesine giden biri bulunur, ama 
Yüce Meclisin üyeleri sıcak yaz günlerinde sa
bahın erken saatlerinden günün geç saatlerine 
kadar burada çalışıyorlar, Anayasa ile çelişki
li bir maddeyi çıkarıp, kamu görevlilerin eline 

i vermesinler, daha dikkatle, daha hassasiyetle 
j maddeleri incelesinler» diye bu önergenin red

dedilmesini istiyor. En azından, bu bakımdan bu 
önergeye itibar edilmemesi lâzımdır. 

I Teşekkür ederim ve değerli arkadaşımı bu 
] meseleyi bir his meselesi halinde mütalâa et-
! memelerini, bu mesele ülzerinde yüce Ko-
| misyondan bu yana, gerek Komisyondaki ko-
; nuşmalanmızda, gerek Komisyondan çık-
! tıktân sonra özel görüşmelerimizde, özel ko-
I nuşmalanmızda, gerek Komisyon mensupla-
i riyle gerek siyasi icra ile yaptığımız görüş-
| melerimizde bu mesele üzerindeki hassasiyeti-
I mizi belirtmişizdir. Burada oturan Hükü-
j met temsilcileri, orada oturan Hükümet temsil-
| çileri, bizim bu madde üzerindeki hassasiyeti-
i mizi bilirler. Bu madde üzerindeki hassa-
i siyetimiz burada doğmamıştır, burada meyda-
İ na gelmemiştir, kanun tasarısı elimize geç

tiği andan itibaren bu madde üzerindeki has
sasiyetimiz devam etmektedir. Ve dilerim 
ki, biz bu maddenin Anayasaya aykırı oldu
ğunda yanılmış olalım. Ama, bu madde Ana
yasaya aykırıdır. Bu madde Anayasaya ay
kırıdır, ondan öteye kesinlikle siyasi icranın 
eline, memurun kaderine hükmedecek bir im
kân vermektedir. Bu siyasi icranın, yarın 
bir başka ekibin, bir başka grupun elinde bu
lunacağını dikkat nazarından uzak tutmama* 

! lıdır. 
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Teşekkür ederim. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
oylarınıza arz ediyorum. Kifayeti kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kifayeti mü
zakere teklifi kaibul edilmemiştir. 

Sayın Fersoy, buyurunuz. 
ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, tasarı
nın, 34 ncü maddeyi tadil eden 7 nci maddesi 
Plân Komisyonunda da ciddî müzakerelere 
mevzu teşkil etmiştir. Ancak, değerli C. H. P. 
mensubu hatip arkadaşlarımız mûtadlan veç
hile her maddenin Anayasa ile ilişki ve irti-
batını ve yine mûtadlan veçhile her madde
nin, her teklif edilen maddenin Ibir defa Ana
yasaya aykırılığı iddiasiyle yüksek huzurları
nıza gelmektedirler. Biz, <bu itiyada âdeta 
alıştık artık. Çok büyük sözlerle' ufak teknik 
meselelerin üstüne çıkmak âdeti, değerli mu
halefetimizde mevcuttur. Yalnız, ben şunu 
merak etmekteyim; gerçekten çok önemli bir 
meselede, lûgattan hangi kelimeyi bulup da 
o büyük meselenin büyüklüğüyle mütenasip 
kelimeleri kullanacaklar. 

Şimdi, mesele, tamamen teknik, gayrişahsi, 
kişiyle ilgisi olmıyan doğrudan doğruya ka
nunun getirmek istediği anaesıprinin dışında 
mütalâalara teübi tutulmaktadır, üzülerek ifa
de edeyim ki, bu müzakereleri takibetmiş bu
lunan arkadaşlarımızdan pekçoğu, hakikaten, 
mevcut durum ile Personel Kanununun ge
tirmek istediğini tefrik ve temyiz imkânına 
sahibolmamışlardır. Bunu, dalgınlıklarına 
hamletmeyi, kendi lehlerine daha uygun bir 
kanaat telâkki ediyorum. 

Burada söz konusu olan; kadroların ha
zırlanmasıdır. Falan beyin, filân beyin bil
mem hangi kadroya, siyasi iktidarın, siyasi 
gücün getirip tâyin etmesi meselesi değildir. 
Tâyinlerin nasıl yapılacağı, hangi usûllerle 
yapılacağa Yüce Meclisin ileride göreceği 
maddelerle tes'bit etmiştir. Kanunun maddeleri 
üzerinde mütalâa dermeyan edilirken tümü, 
gerekçeleriyle birlikte okunmadıkça hakika
ten kolay kavranılamaz. Çünkü, Devlet perso
nel hayatımızda alışılmış bir nizam, alışılmış 
bir sitem, hattâ alışılmış bir sistemsizlik ter-
kedilmekte, yepyeni, ufku açık, kabiliyete, öğ

renim derecesine, bulunduğu mesleke nisbeti 
itibariyle gelişme imkânı veren ve Devletin 
üst kademelerinde şişkin kadroları bertaraf 
edip, bunu bir tevazünde tutma gayesi taki-
bedilmiştir. 

Elbette, Devlet hayatında bir hiyerarşi 
mevcuttur. Bu hiyerarşinin en yüksek nok
tası da - idare hukukunda tarif edilmektedir, 
(bunu, herkes bilir • Bakan ve bakanların mua
melâtını tedvir eden de Bakanlar Kuruludur. 
Yani, hunun dıuında memuru budu, mücerette, 
kaza organında görev yapan hâkim gilbi mü
talâa etmek doğru değildir. Kadronun ihtiyaca 
göre tahsisini elfbette ki idare tesbit edecektir. 
Kanunlar, kadrolar Meclise elini - kolunu sallaya 
sallaya kendiliğinden gelmez. Ellbete ki bir 
daire lüzumunu, personel nizamı içerisinde 
bu lüzumun işle, şahıs arasındaki ilişkinin de
ğerini de tabiatü'yle süs için kurulmamış bulu
nan, bir hizmet için kurulmuş bulunan Per
sonel Dairesi takdir ve temyiz edecek ve bu
nun aynı zamanda malî değerini Personel 
Dairesiyle aynı ölçüde mütalâa etmek sure
tiyle Maliye Bakanlığı da mütalâasını söy
leyecek ve nihayet bu hizmetin, bu kadronun 
Devletteki değerinin ikinci dereceden, birinci 
dereceden hangi kıymet hükmüne bağlı bulun*-
duğunu, Bakanlar Kurulu tesbit edecek. Ama 
bu kadro olmıyacak, kadro teklifi olacak... 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, görüşlerinizi so
nuçlandırınız. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — Bu 
kadro teklifi ise, Yüce Meclisinizin tasdikine 
geldikten sonra kanuniyet iktisabetmek sure
tiyle yürürlüğe girecektir. Bunun, Anayasayla 
orasından - burasından alâkası, irtibatı yok. 
Rey, irade, kadroya hâkimiyet, yine Yüce Mec
liste. Bu tasarıyı tüm olarak okumadıkça, ora
sından burasından didikliyerek sistemini, niza
mını bozmaya imkân yok. Arkadaşlarımızın en 
çok hata yaptıkları taraf da zannediyorum ka
nunun tümünü okumamaktan geliyor. 

Madde doğrudur, kabulünü rica ederim. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım; bu kadar açık seçik ve zararları 
Devlet hayatındaki tatbikatta ortaya konulmuş 
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olan bir konuda, Sayın Hükümetin, sayın komis
yonun bu derece direnmesinin anlamını kavra
mak ve sebeplerini bulmak mümkün olmuyor. 
Niçin bu derece direniliyor, neden bu kadar açık 
bir meselede, sanki bir suçluluk kompleksi için
de, sanki bu müşkül ileride mutlaka kötüye 
kullanılacakmış gibi Hükümet bir his altında, 
komisyon bunu savunan bir hava içerisinde, bu 
kadar açıkça ortaya konmuş olan bir hükmün 
karşısına çıkıyor? Bunu anlamak mümkün de
ğil. 

Daha evvel bu konuda konuştuğum için, ko
nuştuklarımı tekrarlıyacak değilim. Bir misalle 
meseleye vuzuh getirmek istiyorum. Meseleyi 
bir misalle bir kere daha ortaya koyacağım ve 
huzurunuzu terk edeceğim : 

Değerli arkadaşlarım, tasavvur buyurunuz 
ki; 5 nci dereceden 4 ncü dereceye geçmek için 
sıra bekliyen 10 tane vali var. Aynı dereceden 
4 ncü dereceye geçmek için sıra bekliyen 5 ta
ne umum müdür muavini var veya şube müdü
rü var. Netice itibariyle 4 ncü dereceye geçme
ye hak kazanmış 30 memur vardır, ama Hükü
metin, Maliye Vekâletinin, Personel Kuruluyla 
mutabakat sonucu 30 aded kadro istemiş olma
sına rağmen, Meclisten bu kadro geçmiyebilir, 
son söz Meclisindir. Meclis, Hükümetlerin iste
diği kadroları verebilmiş midir? Misallerle bili
yoruz. Her sene Adalet Bakanlığı meslek me
murları için yüzlerce kadro ister - hâkimler, 
savcılar için daha birkaç ay evvel Gelen Kad
ro Kanunu hepinizin malûmudur, istenilen kad
ronun 1/5 ini alır. Şimdi, Meclis ne diyecektir? 
Meclis, Bakanlar Kurulunun teklifini aynen ka
bul etmeye mecbur değildir. Bütçe imkânları 
vardır, bütçe imkânsızlıkları vardır, Hükümetin 
istediği kadrolar elde edilmiyebilir, Meclisten 
geçmiyebilir. Öyleyse, tasavvur buyurunuz mah
dut kadrolar üzerine Hükümet bir hak kullana
caktır. Belli kadrolarla, kadroyu aşan, kadro 
fazlası birtakım terfileri gerçekleştirmesine im
kân olmıyabilir. O zaman mesele, Bakanlar Ku
rulunun takdiri meselesi olur. Bilfarz, 3 ncü 
dereceden 2 nci dereceye 30 vali terfi edecektir, 
ama 20 kadro vardır. Takdir hakkını nasıl kul
lanacaktır? İşte o zaman bizim burada saatler
den beri açıkça ileri sürdüğümüz, esbabımuci-
besiyle ortaya koyduğumuz mahzur karşımıza 
çıkacaktır. Takdire kalacaktır, o zaman iktidar

lara şirin gözükme meselesi, başmesele olacak
tır, o zaman liyakatler ortadan kaldınlacaiktır 
ve o zaman kişilikleri... 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, görüşlerinizi 
bağlayınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — O za
man liyakatlar ortadan kaldırılacaktır ve o za
man kişilikleri inkâr eden, tamamiyle iktidarla
ra şirin gözükme politikası, sizin de tasvibet-
miyeceğiniz, seviyeli memurun, şahsiyetli me
murun, kula kulluk etmiyecek memurun hakkı
nı alamıyacağımız bir zemin bir vasat, bir at
mosfer ortaya çıkmış olacaktır. İşte biz bunun 
karşısındayız. Aslında, sayın iktidar partisi 
mensubu arkadaşlarımızla anlaşamıyacağımız 
nokta değildir bu. İçinizde Devlet idaresinden 
gelmiş... Şimdi karşımda Sayın Çerezci, Sayın 
Töker bu mevzuun içinden gelmiş arkadaşla
rım... Çıksınlar konuşsunlar, eğer gerçek, arz 
ettiğim gibi değilse beni tekzibetsinler, arz et
tiğim gibiyse lütfetsinler katılsınlar. Burada 
şu veya bu siyasi iktidarın prestijini kurtarma
nın mücadelesini yapmıyoruz. Hepimiz Devle
tin meselesini görüşüyoruz. Demin de arz ettim; 
34 ncü maddeyi tadil eden bu 7 nci madde bu 
haliyle geçtiği takdirde, haysiyei, sahibi memur 
bulamıyacaksmız, Devlet dairesinden kaçacak
tır. 2 nci dereceye, 3 ncü dereceye mıhlıyacak-
smız, tesbit edeceksiniz, üst kademeye geçemi-
yecektir. Bu, bir gerçektir. Yani, şahsiyetini 
vestiyere asacak ve Devlet dairesine öylece gi-
recek.Böyle şey olmaz... 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, konuşma sü
reniz bitti, lütfen toparlayınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

İdarede bir kadrosuz istihdam müessesesi 
vardır, içişleri Bakanlığı da bunun çok acısı
nı çekmiştir; bunu biliyoruz. Her hangi bir me
muru 70 liralık kadroya tâyin eder, vilâyete 
vali olarak gönderir. Asıl valilik kadrosunu ala
bilmek için, valiliği müktesep hak olarak ala
bilmek için o memur orada hakikaten bir Dev
let memuruna, bir valiye yakışmıyacak birta
kım oyunların içine girer. Biz, bunları az gör
medik arkadaşlarım. Şimdi, tarihi tekerrür et
tirmek bizim amacımız olmamalı. Biz, mazideki 
acı tecrübelerin önüne set çekmeye mecburuz. 
Bu derece mâkûl, bu derece memlekete iyilik 
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getirecek olan bir hükme katılırsanız, A. P. 
Grupu olarak, iktidar olarak ne kaybedeceksi
niz? O halde bir hizmet getirmiş olacaksınız, 
bunun şerefi de size aidolacak. Müşterek bir 
gayretin içinde bir kanun getiriyoruz, bunu en 
güzel, bunu en âdil prensiplere istinadettirmek 
hepimizin ödevi değil mi arkadaşlar? öyleyse, 
lütfedin. Burada şu veya bu şekilde meseleyi 
bir izzetinefis meselesi haline getirmekte, «mu
halefet istedi» diye buraya baş koymakta mâ
na yoktur, böyle bir psikoz içine girmeye lü -
zum yoktur... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Özden-
oğlu, neden bir psikoz içine girecekmişiz, neden 
böyle konuşuyorsunuz? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Aygün, biz sizi dinledik. Ben de fikirlerimizi 
arz ediyorum, tecrübelerini görmüş bir arka
daşınızım, lütfedin konuşmayın, sözümü kesme
yiniz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sözünüzü 
kesmiyorum, ama böyle konuşmamalısınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Kese
mezsiniz zaten. 

O halde, burada enine - boyuna tartışılmış 
olan bu konuda daha fazla tartışma zaittir. Me
murları liyakat esasına göre Devlet idaresine 
getirmek istiyorsanız, liyakati, haysiyeti, şerefi 
tescil etmek istiyorsanız, lütfedip bu 2 nci fık
ra hükmünü kanundan çıkarınız;. Tarihî sorum
luluk önünde Yüce Heyeti tekrar düşünmeye 
davet ediyorum. 

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

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hemen şimdi mi, yoksa arka
daşlar konuştuktan sonra mı istiyorsunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Arkadaşlar ko
nuşsunlar, ondan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Fersoy arkadaşımız, bilhassa C. H. 

P. ndn mütemadiyen Anayasadan bahsetmekte 
oluşunun nedenlerini sordular ve «bunu bir alış-
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kanlık haline getirdiler» dediler. Kendisine; 
C. H. P. olarak bu alışkanlığımızdan hiç 
bir zaman vazgeçemeyeceğimizi ve içtüzüğün 
37 nci maddesini hatırlatırız. Bu maddede ay
nen şöyle deniliyor; «Encümenler, kendilerine 
muhavvel lâyiha veya tekliflerin ilk önce Teş
kilâtı Esasiye Kanununun metin ve ruhuna mu
gayir olup olmadığını tetkik etmekle mükelleftir
ler.» Bu encümenler Yüce Meclise niyabeten 
vazife gördüğüne göre, biz burada her madde
yi «Anayasaya ayları mıdır, değil midir» tarzın
da bir tetkike tabi tutmakla mükellefiz. Sayın 
Fersoy arkadaşımız da aynı mükellefiyet al
tındadır. Bunu böylece tesbit ettikten sonra 
Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımızın temas ettikle
ri konuya geçiyorum. 

Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımız; bizim, «bu 
maddeyi başka yöne çevirerek mütalâa etmek 
ve öyle göstemek istediğimizi» beyan etmişler
dir. Sayın arkadaşım bilirler, kendileri de ko
misyon müzakerelerine katılmışlardır; komis
yonda 27 gün söz alan, ben ve diğer arkadaşla
rım Bütçe ve Plân Komisyonunda geceli-gün
düzlü beraber çalıştık. Her halde bunun mad
delerini, bunun gerekçesini, oradaki müzake
releri, verilmiş bulunan önergeler üzerindeki 
konuşmalarımızın bir kısmını takibettiler. Ben 
de kendisininkini takibetim, komisyona devam 
eden bir arkadaşımız olarak, kendisiyle bera
ber komisyon müzakerelerini takibetmiş olan 
arkadaşları böyle tân etmekte hakkı yoktur. 

Sayın Başkan, bu madde ile ilgili olarak bir 
örnek vermek isterim; bugün Hükümet Yük
sek Murakabe Kurulunun sayısını 9 a indirmek 
suretiyle bir kısım kadrolarını kaldırmıştır. 

Ama burada Sayın Komisyon Başkanı de
di ki; «giderseniz Şûrayı Devlete hakkınızı alır, 
gelirsiniz...» Peki, nerede kadro? Bu kanun çı
karsa, arkadaşımın beyan ettiği veçhile, elin
den dâva açma hakkı da gidiyor. Şûrayı Dev
letten karar almış, kapınıza gelmiş bir insanı 
dahi, kadrosunu kaldırmak suretiyle muallâkta 
bırakabiliyorsunuz. 

Bir arkadaşım da diyor ki, «böyle yapmak 
suretiyle tasarruf etmiştir...» 

Aslında böyle olmaması lâzımgeldiği halde, 
Sayın Komisyon Başkanının ifadesine göre; ye
rini ve görevini değiştirmiyenler hiçbir zaman 
1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere terfi edemiyecekler-
miş. 
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Düşününüz, liyakati tesbit edilmiş terfiine 
esas olacak tezkiyeleri almış bir insan var, ama 
siz «vazife yerini değiştirmedi» diye terfi ettir-
miyeceksiniz. Ne demek bu? 

Kamu personeli bilmelidir; bu madde geç
tikten sonra - Personel Kanunu çıksa dahi - Hü
kümete yâr olmıyan hiçbir zaman 4 ncü dere
ceden yukarıya, 1 nci dereceye gidemiyecektir. 
İyi çalışsa dahi, tezkiye alsa dahi bu mümkün 
olmıyacaktır arkadaşlar. İşte bu durum Ana
yasaya aykırıdır. Bu hususta bir teklifimiz var
dır, lütfedin, iltihak edin bu hususu düzelte
lim. Bu maddenin ikinci fıkrasının kaldırılma
sı zarureti mutlaka vardır. Bu, Anayasa yö
nünden de böyledir, hak yönünden de böyledir. 
Personel Kanununun tatbikinin rahatlıkla ya
pılabilmesi için, icranın da rahat oturabilmesi 
için bu maddeden bu fıkranın kaldırılmasında 
zaruret vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımız neden
se meseleyi hep ters yönden mütalâa etmekte
dirler. 

Biraz önce, Soym Demir arkadaşımızın izan 
ettiği husus, 9 ncu maddenin «ancak» kelime
siyle -başlıyan bir fıkrasında idi. Bütçe ve Plân 
Komisyonu ayrıca bir Alt Komisyon kurmak 
suretiyle işin detayına indi. 

Gördük ki, bu fıkranın ilgisi, 9 ncu madde
de değil, 8 nci maddededir. Burada, kadroların 
tesbiti hususu var. «Genel ve katma bütçeli ku
ruluşlarla, buna bağlı döner sermayeli kuruluş
lar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi böl
gesi bölge müdürlüklerinde, Devlet memuru de
yimine giren kişilere göre, gördürülen hizmet
lerin gerektirdiği görevler için tesbit olunan 
kadarolar her yıl bütçe kanunlarında gösteri
lir.» 

«Kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorum
lulukları, görevlerin özellikleri ve bu görevleri 
yapacak kimselerde aranması gereken nitelik
ler, kurumların kuruluş ve görev yönetmelik
lerinde gösterilir. Kuruluş ve görev yönetmelik
leri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire
sinin olum ve görüşlerine dayanılarak alınır.» 

Bu fıkrada, kadroların nasıl hazırlanacağı 
tesbit edilmiştir. İşi yalnu. menfi yoldan değil, 
müspet yoldan mütalâa etmek lâzım. Farzımu
hal, bir Devlet dairesinde birinci, ikinci, üçün
cü derecelerden veya dördüncü dereceden lâ
zım olan kadroyu Maliye Bakanlığının isteme
sine rağmen getirilen kadro kanunlariyle veril
memiş ise, bunun bir kere daha Bakanlar Ku
rulunda tetkikle üzerinde durulması zaruretini 
bu fıkra getirmekte... 

Zaten, muhterem arkadaşlarım, kadrolar 
Büyük Meclislere sunulurken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulurken Büt£e kanunu ta-
sarısiyle birlikte gelecektir,. Bütçe kanunu ta
sarısını Meclislere sunan yetkili organ hangisi
dir? Bakanlar Kuruludur. Bakanlar Kurulu, bu 
kadrolar teshil edildikten sonra Yüce Meclis
lere sevk edeceği kadro üzerinde her hangi bir 
bakanlığın ididası varsa, bir kere daha onun 
üzerinde durması neden sakıncalı olsun? Bunun 
Anayasa ile ne ilişkisi vardır? 

Arz edeyim; arkadaşlarım tezat haline dü
şüyor. Fiilen şimdi, belediye ve özel idarelerin 
kadrolarını Bakanlar Kurulu vermektedir. 

Arkadaşlarımızın iddiasına göre, şimdiye 
kadar bu kadroların verilmiş olmasının, Ana
yasanın 117 nci maddesline aykırı düşmesi ge
rekirdi. Ama, şimdiye kadar böyle bir keyfiyet 
ve iddia ortaya atılmamıştır. Binaenaleyh muh
terem arkadaşlarım işi yalnız menfi yöniden 
tutmamamız gerekir. 

'Kadro kanunu, Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin müşterek çalışmasıyla 
hazırlandıktan sonra eğer bir bakanlığın haki
katen kendisine lâzım olan kadroları verilme
mesi iddiası varsa, bir kere daha B'akanlar Ku
rulunda tetkik edilmesi, kadroların daha olgun
lu şmaJsı bakımından çok faydalıdır. 

Zaten bu kadroları hazırlayıp, Yüce Mec
lislere sunacaik Bakanlar Kurulu olduğuna gö
re, Bakanlar Kurulundan bir kere daha birinci, 
ikinci, derecedeki veya üçüncü derecedeki kad
roların gözden geçirilmesi, en normal ve doğru 
yoldur. Bunun Anayasa ile hiçbir iliştiği yoktur. 
Y&-ni, Anayasaya aykırılıkla hiçbir ilişiği yok
tur. Farzımuhal, bir arkadaşımızın söylediği 
;fM, Bakanlar Kurulu, aldı bu kadroları, bu 
fıkrayı kaldırdığımız takdirde, Maliye Bakan
lığının, Devlet Personel Dairesinin müştereken 
hazırladığı kadro ile Yüce Meclise sevk etti. .0 
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zaman «mutazarrır olur» diye iddia ettikleri 
memur, kadro verilmediği takdirde terfi ede-
miyecek mi? Bir gerçektir bu. 

Devlet, kadrolarını mevcut imkânlarına gö
re ayarlıyacaktır. Onda her hangi bir iddiada 
Volunamıyacak, ama buraya Bakanlar Kuru-
ıımun, işi bir kere daha tetkik etmesi, hem men
fi bakımdan, hem miisbet bakımdan bâzı ke
re, - çak kere müsbet olur - birçok bakanlıkla-
nlmız der ki, «bana yirmi tane şu dereceden 
kpdro lâzımdı, on tane verildi. Bir kere daha 
Bakanlar Kurulunda tetkik edilsin, işin ehem-
rıiyeti budur» der ve Bakanlar Kurulu bu işi 
bir kere daha ehemmiyetine göre tetkik eder, 
varacağı karara göre kadroyu getirir. Niçin 
hep menfi yoldan düşünelim? 

Bu bakımdan, zaten yetki tamamen Hükü
metin olduğuna göre, Yüce Meclislere sunula
cak kadro da buradan geleceğine göre, bunun 
bir kere daha tetkik edilmiş olmasının Anaya
saya aykırılık hükmüyle hiçbir husus ilgili de
ğildir. Yüce Meclisin, tasanda yazılmış olan 
şekliyle bu maddeyi kabul etmesini bilhassa rica 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Yeniden kifayeti müzakere 
•taterftri gelmiştir efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — urup adına söz 
itiyorum, efendim. Kifayeti (müzakerenin 
Şeyhinde değil, normal olarak grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, grup adına... 
Sayın Bakan, buyurun. 

MİALIYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bu madde ile ilgili olarak tereddüt izhar 
eden arkadaşlarımın beni dikkatle dinlemelerini 
istirham ediyorum. 

34 ncü madde, «Devlet memurları içdn ku
rumlarınca teklif edilen kadrolar, Maliye Ba
kanlığı, Devlet Personel Dairesi ve ilgili ku
manca birlikte hazırlanır» der. Birlikte hazır
lanır da ne olur bu kadrolar? Bütçe kanununa 
bir cetvel halinde raptolunur ve Meclislerin 
tasvdlbine sunulur. Bunda tereddüt edeceğiniz 
bir husus var mı arkadaşlar? Bu, bir hazırlık
tır. Bu suretle tesbit edilen kadrolara eğer ye
ni kadrolar tesbit edilmişse ne bir tâyin yapı
lır ne de bu kadrolar istimal olunur. Ne ya-
,;• ir? Bütçe tasarısına eklenir ve Meclislerin 

tasvibine sunulur. Meclisler, bütçe kanunu ile 
birlilcte bu cetvelleri de tasvibedinee, bunlar 
Ca. kanun ile verilmiş kadrolar olur ve ancak 
o zaman istimal edilir. 

Şimdi, ikinci fıkraya bakalım; genel pren-
iFİp bu : «Bir, iki üç ve dördücü derecede kad
ro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşüne 
dayanılarak Bakanlar Kurulu karan alınması 
«şarttır. Millî güvenliğe ilişkin kadrolar, daire
since hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle 
uygun olarak onanır.» 

Genel olarak hazırlanan bu kadro cetvelleri 
içerisinde bir, İM, üç ve dördüncü derecede kad
rolar için bir özel usul, bdr özel prosedür teklif 
ediyor bu madde. Bu dereceler için, birden dör
düncü dereceye kadar olan kadrolar için, «Ma
liye Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi ve ilgili 
kurumca birlikte hazırlanır.» hükmünün bir 
özelliğini getiriyor. Bu suretle hazırlanan kad
rolar Bakanlar Kurulu tarafından da taavilbe-
dıümelidir ki, ayrıca bütçe hazırlandığı zaman 
o bütçe kanunu tasansma bu suretle raptedile-
bilsin. 

Şimdi, Bakanlar Kurulunca hazırlanan bu 
kadrolar, yani bir, iki, üç dört, bu kadrolar is
timal edilecek değil muhterem arkadaşlar, kul
lanılacak değil ve bu kadrolara tâyin de yapı
lacak değ.Hİ. Yalnız, Bütçe Kanununa bunlar 
raptedilecek. 

Bütçe Kanununa raptedilen iki çeşit kadro 
vav. Beşinci dereceye kadar olan kadrolar ilgili 
daire, Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesince 
hazırlanıp oraya raptedilâr. Birden dördüncü 
dereceye kadar olan kadrolar da, aynca Bakan
lar Kurulunca tasvifbedildükten sonra bu cetvel 
bütçe kanun tasarısına raptedilir. 

Binaenaleyh, Bakanlar Kurulunca hazırlana
cak olan bu kadrolar Meclis tarafından tasvifbe-
dilmeden istimal edilecek değildir. Kullanıla
cak da değildir. O halde burada Anayasaya ay
kırı olan bir cihet yoktur. 

Şimdi ben, muhterem arkadaşlanma bir şey 
hatırlatmak istiyorum : 

Kanun teklif etmek Hükümetin yeitkisi mi? 
Yetkisi. Kadro kanunu teklif etmek Hükümetlin 
yetkisi mi? Yetkisi. Meclisler tarafından tasvi-
hohmmadan kanuniyet iktisabeder mi, kullanı-
labilrV: mi? Kullanılamaz. Bakanlar Kurulu, bir
den dördüncü dereceye kadar olan kadrolan ay-
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rica tesbit edip Bütçe Kanununa raptedilecek 
olan cetvellerle Meclislere teklif edecek, Mec
lislere tasan halinde sevk edecek ve Meclisler 
tarafından kabul edildikten sonra kullanılır ha
le gelecektir. 

Şimdi, burada bir mesele çıkıyor; şu eliımiz-
de bulunan tasarı genel esasları ihtiva ediyor. 
1970 bütçesi çıkmıştır. 1970 bütçesi çıktığına 
iglöre 1970 yılı içerisinde intibaklar temin edil-
d:\ji zaman bu kadrolar nasıl ihdas edilecektir, 
ne olacaktır? Problemi vardır. Bu da yakında 
huzurunuza gelecek olan Genel Kadro kanunu 
ile halledilecek bir keyfiyettir. Genel Kadro ka
nununda bu mesele üzerinde durursunuz, ilgili 
madde üzerinde durursunuz, 1970 yılında yapı
lacak muamele hakkında Yüksek Heyetiniz ka
rar verir. Şimdi görüştüğümüz madde, Bakanlar 
Kurulunun tasarrufu ile kadro ihdasım ve kul
lanılmasını teklif etmiyor, hazırlanmasını tek
lif ediyor. Hazırlanacak metin Meclislerin tas
vibine sunulacaktır. Bu itibarla Anayasaya ay
kırı b'-c cihet yoktur. 

Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Kemal Demir, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hiç şüphesiz, Sayın Bakanı, Adalet Partisi 
iktidar grupu da, benim gibi, arkadaşlarım gibi 
dikkatle dinlemiştir. Sayın Bakan, bütün bu mü
zakerelerde başından berlı Anayasa ile çelişkisi 
hakımmdan, işaret etmek istediğimiz bir nok
tayı, arkadaşlarımın burada ısrarla anlamama
ya çalıştıkları veya maalesef anlamadıkları bir 
noktayı yakinen bildiği için ortaya koymuş
tur. 

Mesele şudur: Sayın Bakan «4, 3, 2, 1 kadro
larına kimlerin - şahııs değü - hangi görevlerin, 
hangi görev kadrolarına gelecek olanların yük-
selebileceğmi Maliye Bakanlığı ile Personel Dai
resi hazırlar. Bu, Bakanlar Kurulundan ge
çer, uygulanmaz ki neden Anayasa ile çelişki
li olsun? Bakanlar Kurulu bunu, her yıl bütçe
lere, ilâve bir cetvelle Yüce Parlâmentolara su
nar.» diyor. Doğru, maddede var. Hükümetlerin 
kanun teklif etmek yetkisi var mı? Var. Ma
dem ki, Anayasanın 117 nci maddesi hakların, 
görevlerin, memurun ve memura tanınan hak
ların kanunla düzenleneceğini, söylüyor... 

Sayın Bakan demek istiyor ki; «işte, biz 
de bunu Bakanlar Kurulu olarak, her yıl bu 
madde gereğince kadrolarla Meclislere suna
cağız. Bütçe Kanunu, bir kanundur. Meclis 
de bu kanunu kabul ettiği zaman, Anayasanın 
117 nci maddesine göre, kamumlarla teısbit edil
miş haklar haline geleceği için, Anayasayla 
çelişkili olmaz.» 

Değerli arkadaşlarım, işte bu görüş, başın
dan beri savunduğumuz görüşün doğruluğu
nu ortaya koyuyor. Benimi ilk konuşmamdaki 
notlarım burada. Her ne kadar bütçeyle geç
mek suretiyle, bütçe bir kanun olması sebe
biyle «kanunla tesbit edilir» hükmüne uyduru
luyor ise de, bütçelerin Meclislerde nasıl mü
zakere edildiğini biliyorsunuz. Parlâmento üye
lerinin, bütçelerde bu kadrolar üzerinde teker 
teker durmaları zordur. Kaldı ki, her bütçede 
kamu görevlileri, «benim terfi edeceğim göre
vin de, 4 ncü derecedeki görevler arasına ka
tılması için bana yardıım ediniz, yardımcı olu
nuz» diye, Parlâmento üyelerinin peşimde do
laşacaklardır, Maliye Bakanlığının peşimde do
laşacaklardır» dedim, bundan dolayı işte. Gö
rüyorsunuz, mesele nasıl ortaya çıkıyor. 

Bâzı arkadaşlarımız, «bu tasarıyı derinliği
ne okumadığımızı, tetkik etmediğimizi» söyle
di. 46 aded önergemin altımda imzam var. Be
ncimle beraber arkadaşlarım da oturup, komis
yondan çıktığı günden bugüne kadar zor yetiş
tirdiğimiz... Neden böyle mütalâa Gidiyorsunuz 
meseleleri? 

Şimdi, sayın Bakanın söylediği doğrudur; 
bütçeyle geçince, gerçekten bir kanun içerisin
de, kanunlaşmış bir hak haline gelir. 117 nci 
made; «kanunlarla tesbit edilir» diyor, doğru
dur ama meselenin inceliği şuradadır : Büt
çeyle her yul tesbit edilecektir. Kamu görevli
si, meımur, bütçe hazırlanıp Meclise verildiği 
güne kadar, hakkının, terfiimin sağlanıp sağ
lanamadığını bilmiyecektir. Anayasanın, «ka
nunla düzenlenir» dediği espri bu espri değildir. 
Memur, bulunduğu görevde 5 nci derecemin 
3 ncü kademesine geldiği zaman, yüksek okul 
mezunu ise, 3 senede bir terfii ettiğine göre, 
5 nci derecemin 3 ncü kademesine geldiği za
man, acaba 4 ncü dereceye o kendi görevi, 
4 ncü derecedeki görevler arasımda o yılın büt
çesinde sayılacak mı isayılmıyacak mı, diye dü-
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şünecek ve ıbekliyecek. İşte bu, Anayasanın 
söylediği hakların, terfilerin, özlük hakların, 
tâyinlerin; yani memur haklarının «kanunla 
düzenlenir» hükmünde kasdettiği değildir. On
da kasdedilen, memur önceden haklarının ne
ler olduğunu bilecek. 

Memuriyete girme ve memuriyete alma, 
karşılıklı bir anlaşmadır. Devlet, bir kanunla 
«ben şu şartlarla memur alacağım, karşılığın
da da şunu vereceğim, şunları, şunları uygulı-
yacağıım, razıysan gel» der. Memur da, «ben 
senin şu kanununu okudum, şu maddeleri gör
düm, şartlarını kabul ediyorum, işte müra
caatım, dilekçem, altında imzam.» Devlet de, 
«seni memuriyete alıyorum» diyecektir. Hu
kukçu arkadaşlarım bunu bana anlattırmasın
lar, bunum böyle olduğunu benden iyi biliyorlar. 

Şilmidi, böylesine karişıhiklı bir anlaşmada 
Anayasa diyor ki : Memur Devletten görev 
alırken, kanunla onun haklarını tesbit edecek
sin, o bilecek, «îben bu hakları kabul ediyo
rum» diyecek. Bir hukuk mezunu, eğer hu
kuk müşavirliği görevini kabul etmişse eğer 
- burada bu isimler sayıldığı için söylüyorum -
(bilecek, «ben, 4 ncü dereceye de, 3 e de, 2 ye 
de, 1 e de çıkabileceğim.» 

Şimdi, bu kanun «Hukuk Fakültesi mezun
ları 1 nci dereceye kadar çıkabilir.» diyor. Fa
kat, bu kanun, bu müzakere ettiğimiz 7 nci 
maddede de «Hukuk Fakültesi mezunu hukuk 
müşaviri olduğu zaman, 1 nci dereceye çıkabi
lir mi, çıkamaz mı? Ben, onu her yıl bütçe
de belirteceğim.» diyor, işte bu karşılıklı an
laşmada bir tarafın, neyi ne kadar vereceğini 
belli etmemesi, memurun da neyi ne zaman, 
hangi dereceye kadar alacağını bilememesini 
sağlar. Mesele bundan ibarettir ve Sayın Ba
kan meseleye vuzuh getiıuniştir. Çünkü, biz ba
şından beri bunu belirtmeye çalışıyoruz. 

Aslında bizim istediğimiz, bu kanunun getir
diği piramidi bozmak değildir. Bu kanunda pi
ramit, sınıflar arasında tahsil esas alınarak, sı
nıfların farklılıkları esas alınarak korunmuş
tur. 4 ncü dereceden yukarıya, piramidin zir
vesindeki o küçük üçgen, piramidin tepesinde
ki 4 ncü sınıftan, dereceden itibaren yukarıda 
olanı, bu kanunun 7 nci maddesiyle Bakanlar 
Kurulunun eline verilmiştir. Bakanlar Kurulu, 
onu isterse üstüvane gibi tutar, isterse piramit 
gibi tutar, bu madde, bu imkânı veriyor. 

'Bakanlar Kurulu derse ki, «Hukuk müşavir
i m de 4 ncü dereceye çıkabilir.» Çıkar. Derse 
ki, «Çıkamaz,» çıkamaz. Bakanlar Kurulu derse 
ki «Vergiler temyiz komisyonu başkanları an
cak çıikabilir.» Ancak o çıkabilir. «Vergiler tem
yiz komisyonu âzası çıkamaz.» derse çıkamaz. 

ıSaym Komisyon sözcüsü diyor ki: «Arkadaş
larımız neden şikâyet ediyor?» Maliye Bakan-
iiğı ile Personel Dairesi tetkik ediyor, kanun 
bununla yetinmiyor, bir de Bakanlar Kuruluna 
bırakıyor. «Canım, Bakanlar Kuruluna bırakıl
mış olmasının, Anayasayla ne ilişkisi var» di
yor. Yok hakikaten. Biıziım şikâyetimiz; Mali
ye Bakanlığı ve Personel Dairesi tetkik ettik
ten sonra, «niye Bakanlar Kuruluna bırakıyor» 
değil, neden kanunda tadadedilmiyor. Kanun
da, sınıflar için teker teker tadadedilmesi şart
tır. Şu sınıf mensupları, şu tahsili yapmışlarsa, 
her üç senede bir 1 derece terfi etmek suretiy
le, 4 ncü dereceye kadar gelebilirler, 3 e ge
lebilirler, 2 ye gelebilirler, 1 e gelebilirler. Bu 
yapılmıştır Ama bir de bunun yanma, «5 ten 
yukarıya kimin çıkacağını Bakanlar Kurulu 
tesbit eder» dediğiniz zaman; 

1. Bunu, icraya bırakmış oluyorsunuz, 
2. — Siyasi iktidarın eline, 5 ncü derecenin 

»onuna gelmiş kamu görevlisinin kaderini ter-
kediyorsunuz, demektir. 

Sayın Bakanın dikkatlini çekerim, kendisini 
dikkatle dinlediım, esasen, başından beri bu me
seledeki vukufunu biliyorum, meseleyi bizim 
gördüğümüz gibi gördüğü, ince zekâsı ile bu
rada ifade ettiği kelimelerden belli ve Sayın 
Bakan böylece zabıtlara, bunun Anayasaya ay
kırı olmadığını, hukukçu bazı arkadaşlarımız, 
ISayın Fersoy ğilbi, beni bağışlasınlar, anlama
dığını burada söylemek suretiyle zabıtlara ge
çirerek, aslında bu kanunla, bu kanunun bu 
maddesiyle «bütçe kanunu» diye tasrih ede
rek, bir kanun arasında ilişki kurmak suretiy
le, Anayasayla ilgili çelişkisini ortadan kaldır
maya çalışıyor ve demek istiyor ki; Anayasa
nın 117 nci maddesindeki «Kanunla belirtilir» 
hükmü diyorsunuz ya siz, o doğrudur, haklisi
ni'z. Kanunla belirtmek lâzımdır, bunu icranın 
önüne vermemek lâzımdır, doğrudur. Ama neye 
telâş ediyorsunuz. Biz, icra olarak bunu kul-
lanmıyacağız ki,. Biz, icra olarak bunu hazır-
lıyacağız ve getireceğiz. Neyle getireceğiz? Hü-
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kümetlerin kanun yapma hakkı yok mu? 0 
hak aynen bültçöde de var, bütçe de bir kanun
dur, Bütçeye ekliyeoeğiz, size getireceğiz. Büt
çeyi onayladığınız zaman, bir kanunla bunu 
onaylamış olacaksınız ve böylece Anayasanın 
emretmiş olduğu, memurun yükselme hakkının 
da kanunla düzenleneceği hükmü yerine gelmiş 
olur. 

Böğrüdür. Ama, bir noksanı vardır; başın
dan beri ona temas etmek istiyoruz, «Bütçeyle 
gelir» evet, doğru ama, böylece kamu görevli
si terfi edeceği 5 nci derecenin 3 ncü kademe
sine geldiği günden itibaren, «acaba siyasi ik
tidar, benüm görebileceğim görevi, 4 ncü de
recede bulunması lâzımgelen görevler arası
na sokacak mı, sokmıyacak mı?» diye, evvelâ 
Maliye Bakanının gözüne bakacak, Maliye Ba
kanlığındaki ilgili memurların gözlerinin içe
risine bakacak, oradan ümidini kelsti mi, Per
sonel Dairesinden ümiidinl kesti mi, Bakanlar 
Kurulunun gözünün içline bakacak. 
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rı söylememize lüzum yok. Çünkü, bu kanunun 
intibak maddelerinde, halihazırdaki kamu gö
revlileri değişik intibak şekilleriyle - gelince gö
rüşeceğiz - 4 den yukarıyı intibak ektiriyorlar. 
Orada bâzı haksızlıklar var, maddesi gelince 
onları konuşacağız. 

Demek ki, bizim meselemiz bugünün mese
lesi değil. Esasen, bugün onlar, bu görevde bu
lunanlar eski tabirle 125 - 150 maaşları almış
larsa onlar yerlerine geliyorlar. Ufak tefek ka
yıplarla ama, geliyorlar. Mesele, ilerinin mese
lesidir. Bu kanun «yaşıyan bir kanundur» diye 
arz ettim. Bu kanun, ileride bizden sonraki ne
sillerin uygulayacakları kanundur. Siyasi ikti
dar, benim bu sözlerimden, siyasi iktidarın tu
tumundan mutlaka kasıt aradığım anlamını çı-
kartmaısııi, bunları ilerM için söylüyorum. İle-
riiiideki nesiller bu kanunu uygularken, bunun 
noksanlıklarını çekecekler, bunun noksanlığın
dan doğan acıları çekeceklerdir değerli arka
daşım. Lütfen bunları müsamaha ile kabul edi
niz. Çekeceklerdir. Bunu çekenler kimler ola
caktır, hangi siyasi görüş sahipleri olacaktır, 
bu bugünden belli olmaz. 

Bellim söylemek istediğim, bizim endişemiz, 
gedecek nesillere böylesine bir imkânı vermâye-
lim, gelecek nesillerin siyasi icralarına böylesine 
bir imkân vermiyelim. Bunu, kanunlarda, Ana
yasanın emretiği şekilde gösterelim ve doğru
sunu yapalım. Yoksa, şimdi veriyoruz, bu ik
tidar bunu böyle uygulııyacak meselesi değildir. 
Halihazırdaki üst kamu görevlileri intibakta 
bu derecede intibak edecekleridir. Buna mâni 
hüküm yoktur. Başından beri bunu arz etmeye 
çalışıyoruz. 

'Bu itibarla, vermiş olduğumuz önergeyle bu 
maddenin 2 nci fıkrasının, madde metninden 
çıkarılması meseleyi halledecektir kanaatinde
yim, teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayetli müzakere tekririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan personel kanun tasarı

sının 7 nci maddesi üzerinde 10 milletvekili ko
nuşmuş ve aynı şeyleri tekrarlamışlardır. Ko
nuşmaların ışığında madde metni vuzuha ka
vuştuğundan, müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Değerli arkadaşlarım, piramtiıtin zirvesin
deki 4 ve yukarı derecedeki memurlar, Devle
tin en sorumlu mevkiinde bulunan memurlar
dır. Hassasiyetimizi anlamanız lâzım. Piramitin 
zirvesinde bulunan görevliler, Devletin ağırlık 
taşıyan görevlileridir. Ellerinde Devletin yö
netimini verdiğimiz her kademede, her sınıfta 
Devletin yönetimini verdiğimiz 1 nci sınıfa doğ
ru yükselecek olan görevlilerdir, valiler, müs
teşarlar, genel müdürler, müsteşar yardımcıla
rıdır. Bunlar tadadediimişti. Bunların kaderini, 
Anayasanın 117 nci maddesinde belirtildiği gi
bi, daha önceden onlar «süz şuraya kadar çık
mak hakkına haizsiniz. Siyasi iktidarların değil, 
Devlettin memuru olduğunuz zaman, Devletin 
memuru olarak çalıştığınız zaman, 1 nci dere
ceye kadar çıkmak hakkına haizsiniz» diye, bir 
kanunla kendisine bunun teminatını vermeyip, 
bu teminatı siyasi iktidarın elinde tuttuğunuz 
zaman, Devletin en üst kademesinde bulunan, 
görevliler, «Acaba biz, 5 nci derecenin 3 ncü 
kademesine geldiğimiz zaman, bizim görebile
ceğimiz görevler, 4 ncü dereceden sayılacaklar 
mıdır, sayılmıyacaklar mıdır?» diye, bir tereddüt 
geçirir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun yaşıyan bir 
kanun olacaktır. Bu kanun bugünün kanunu 
değildir. Esasen, bugünün kanunu olsa, bunla 

— 454 



M. Meclisi B : 116 30 . 6 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere talkririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 noi madde ille ilgili takrirleri okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiş
tirilen 34 ncü maddesinin, kadroların hazırlan
masıyla ilgili ve Bakanlar Kuruluna yetki ve
ren ikinci paragrafının maddeden çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Boğan Avşargil 

Sayın Başkanlığa 

657 Sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tirmeyi öngören kanun tasarısının 7/2 madde
cini Anayasaya aykırı görüyorum. Bu nedenle 
bu fıkranın tasandan çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan özgüner 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
34 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

SaygıHarımla. 
Sayfa : 149, Madde 34. 
«Devlet memurları için kurumlarınca tek

lif edilen kadrolar mahalleri gösterilmek üze
re Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi 
ile ilgili kurumca birlikte hazırlanır. 

Millî güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince 
hazırlanır ve özel kanunda yazılı şekle uygun 
olarak onanır.» 

Beyti Arda Hasan Çetinkaya 
Kırıkkale Erzincan 

Hüseyin Bayıtürk M. Nejat Çuhadar 
Zonguldak Maraş 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısının 7 nci maddesi ile değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözdü olarak sunulacaktır. 
Ankara Trabzon 

Sakıp Hiçerimez Ahmet Şener 
Bolu 

Kemal Demir 
«Madde 34. — Devlet memurları için ku

rumlarınca teklif edilen kadrolar, görev yerleri 
belirtilmek suretiyle Maliye Bakanlığı, Devlet 
Personel Dairesi ve ilgili kurumlarınca birtökte 
hazırlanır.» 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenime-
öjne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personellinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısının 7 ndi maddesiyle değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekiHde değiştirilmesini 
saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 
«Millî güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince 

hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun 
olarak onanır.» 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan AvşargiT-
in takriri ile Sayın Turhan özgünerMn takrir
leri aynı mahiyettedir; her iki takrirde de 
ikinci fıkranın çıkarılması istenilmektedir. 

Sayın özgüner, Sayın Avşargil'in takririne 
katılıyor musunuz efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Av
şargil'in takririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, Sayın Tufan 
Doğan Avşargil "in takririne katılmış bulun-. 
maktadır. 

Sayın Avşargil'in takririni tekrar okutuyo
rum. (Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av
şargil'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrire Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 
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MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah- ı 
j a) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil'-
m vermiş olduğu takririn dilkkaJte alımp alın
amaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmıiyem-
ler... Kabul edilmemiştir. (C.H.P. sıralarımdan 
gürültüler) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Oyla
rın sayımında yanlışlık olmuştur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tereddüt 
içindeyiz Sayın Başkan. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Yeniden oylayınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 77 ve 39 olarak sayılmıştır. 
Efendim, eğer bir tereddütünüz varsa, 5 arka
daşımız ayağa kalkarsa tekrar sayarız efen
dim. (C.H.P. sıralarından «Tamam, kabul edi
yoruz» sesleri) 

(C.H.P. sıralarından Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan, Çankırı Milletvekili Nuri Çe
lik Yazıcıoğlu, İçel Milletvekili Çetin Yılmaz, 
Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu, Adana 
Milletvekili Hüsamelttim Uslu ayağa kalktılar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, Sayın 
Yazıcıoğlu, Sayın özdenoğlu, Sayım Yılmaz ve 
Sayın Uslu, oylamada tereddütleri olduğunu 
ifade etikleri cihetle tekrar oya arz ediyorum. 
efendim. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Tamam, otursunlar. Kabul etaniyen ar
kadaşlarımız lütfen ayağa kalksınlar... Eefen
dim, kabul edenlerin sayısı 70 içindedir; kabul 
etmiyenlerin sayısı ise 89 u aşımış durumdadır. 
Bu bakımdan kabul edilmemiştir ve sayıda bir 
hata yoktur. Takrir kabul edilmemiştir. 

Sayın Beyti Arda ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu takriri okutuyorum. (Kırklareli Millet
vekili Beyti Arda ve arkadaşlarının verdiği tak
rir tekrar lokumdu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya)— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyorlar. Dikate alınıp alınmaması hususu- | 
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nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ıSayın Sakıp Biçerimez ve arkadaşlarımın 
verdilkleri takriri okutuyorum efendim. 

(Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

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

YAR) (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyorlar. Takririn dikkate alınıp alınma
ması ihususunu oylarımıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Kemal Demir ve arkadaşlarının ver
miş olduğu takriri tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Bolu Milletvekili Kemal Demir ve arkadaş
larının verdiği önerge tekrar okundu) 

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

YAR) (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Kemal Demir ve arkadaşlarının takririne katıl
an, anlaktadırlar. Takririm dikkate alınıp ahnma-
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir efemdim. 

7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

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

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

derecesi, unvanı ve adedi gösterilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil-
ır/îiştir. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, 

Müzakereleri kısaltmak gayesi ille; eğer 
usul bakımından okunmasında zaruret varsa bir 
şey demdyeoeğim, ama Komisyon 9 ncu mad
deyi makamı âlinize verilmiş takrirlerle bir
likte geri almak niyetindedir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
maddeyi okuyalım. Bir kere müzakereye baş
lanmış olsun. Takrirlerin de adedini beyan ede
lim, o takrirlerle beraber maddeyi talebiniz veç-
Mle iade edelim. Maddeyi okuyalım Meclisimi
ze mal olsun efendim. 

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

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

çalış/tınlan Devlet memurlarının sınıfları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 

'Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 
yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve bu kanunla Mbit edilen diğer sınıflara 
girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfını 
teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 

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

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

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
6 ncı derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

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

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 
mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, mühn-
diia, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, 
teknik öğretmen okullarından mezun olup da 
öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetler

de çalışanlar, 3437 ve 1152 sayılı kanunlara gö
re tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, tek
niker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sa-
ıhibolup en az orta derecede meslekî tahsil gör
müş bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil 
eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğretim görenler 

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

b) Lise dengi teknik öğrenim 12 noi dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 noi de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

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

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

Yukarıdaki (d) ve (e) fıralanna girenler
den Devlet memurluğuna girmeden önce yurt 
içinde ve yurtd ışında mesleklerini serbest ola
rak veya özel müesseselerde ifa edenlerle, me-
muriyötten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalı
şarak yeniden Devlet memuriyetine girmek is
teyenlerin teknik hizmetlerde geçirdikleri süre
nin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak bu sü
relerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her 
3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şe
kilde değerlendirilir. 

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

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

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 

— 457 — 



M. Meclisi B : 116 30 . 6 , 1970 O : 2 

yükselebilecekleri derecenin son kadem aylı
ğım geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerimde (Hayvan sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 
tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi 
Devlet memurları ile bu hizmet sahasında çalı
şan yüksek öğrenim görmüş, ebe, hemşire, sağ
lık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, psiko
loglar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fi
zikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy 
ebesi, hemişire yardımcısı (Fizik tedavi, lâbo-
ratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen) teknis
yenleri ve yardımcıları, (Çevre sağlığı ve top
lum sağlığı teknisyeni) sağlık memuru, sağlık 
savaş memuru ve benzerleri sağlık personeli
ni kapısar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin 

ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

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

d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

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

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hiz
metine girmeden önce yuıtt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak 
yeniden Devlet memuruyetine girmek isteyen
lerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden Dev
let hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 87 nci maddesinin (a), (b), 
ı(o) ve (ç) fıkralarında zikredilen müesseseler
de geçen müddetin tamamı ve geri kalan süre

nin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayıla
rak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas ola
cak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlenldirilecek hizmet yık 
süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 
yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atan-
nıada kazanılmış hak sayılmaz. 

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

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe ay
lığını igeçemez. 

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

larda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlen
dirilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) özel kanununa göre ilkokul öğretmen

liği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

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

c) Üniversiteler dışımda kalan yüksek öğ
retim müesseselerinde öğretim görevi yapan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecinin, do
çentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanuaıları-

na göre Avukatlık ruhsatına sahip, baroya ka
yıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil 
yetkisini haiz olan Devlet memurları kapsar. 

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

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

çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve 
d;nî görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
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Bu sınıfta : I 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kuran kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilik kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 
11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler 
ve Kuran kursu öğretmenleri 10 ncu derece
nin, vaiz ve müftüler 8 nci derecinin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

fb) imam - hatip okulunun 1 nci devresi-
rA bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derece
nin 4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu 
derecenin »on kademesine kadar yükselebilir
ler. 

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

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

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

ser muavini, komiser, başkomiıser, emniyet mü
fettişi, polis müfettişi emniyet âmiri ve emniyet 
müdürü unvanlarını haiz devlet memurllanm 
kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 14 ncü ortaokul 

anezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci 
komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, 
emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci I 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun oüan-
lar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe baş- I 
larlar ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son I 
kademesine, komiser muavinleri, komiserler, 
fcaşkomiserler, emniyet müfettişleri polis mü
fettişleri ve emniyet âmirleri 6 ncı derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bun
lardan polisler 7 nci, komiser muavinleri ve ko- I 
miserler 6 ncı, başkomiıser ve emniyet âmirleri 
b nci, emniyet müdürleri 1 nci derecenin son I 
kademesine kadar yükselebilirler. | 
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VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak mü
racaat sahiplerini karşılamak ve yol göster
mek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve 
ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim ra
satlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptır
mak veya tedavi kurumlarında hastaların ve 
hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili 
hizmetleri yapmak ve kurumlarda koruma ve 
muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardım
cı mahiyetteki görevlerle her kurumun özel 
bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üze
re ihdasım lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri 
ifa ile görevli bulunanları kapsar. 

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

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
I. 
a) ilkokul, ortaokul, lise ve bunların den

gi okulları bitirdikten sonra, memuriyete gir
meden önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan 
meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini ba
şarı ile tamamladıkları her yılı için bir kademe 
ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra devlet memurluğuna girmeden önce yük
sek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin 
başarı ile tamamladıkları her öğrenim yılı için 
biı- kademe ilerlemesi, tıpkı uzmanlık belgesi 
alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora 
yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

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

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek 
öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun 
olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıl
dan fazla yüksek öğrenim gerektiren yüksek 
okullardan mezun olanların 5 yılı aşan başarılı 
her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 
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e) Mesleke özel yarışma sınavma tabi tu
tulmak suretiyle alman; Bakanlık Müfettiş 
Yardımcıları, Maiyet memurları, Dışişleri mes
lek mamruları, Maliye hesap uzman yardımcıla
rı ve bankalar yeminli murakıp yardımcıları
nın özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre 
yapılacak yeterlik sınavında başarı göstererek 
müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli 
murakıplığa, Dışişleri mesılek memurluğunda 
ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi 
şart koşulan bir dereceye atanmaları esnasında 
ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında 
ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır. 

II. 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıf

ları mensuplarından Yasama Meclislerinde aslî 
ve sürekli görevde bulunanların kadro, unvan, 
derece, intibak ve diğer bilûmum özlük hakla
rının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhuri-
yeit Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Di
vanlarına aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almış bu
lunan Bayın üyelerin isimlerini arz ediyorum: 
Mevlût Ocakçıoğlu, Fahri Uğrasızoğlu, Sabri 
Yahşi, Kemal Demirer, Enver Akova, Adil Tu
ran, Enver Turgut, Ahmet Güner yerini Hüse
yin Baytürk'e vermiştir, Şevket Doğan, Mehmet 
Ali Oksal, Sami Arslan, Hasan Çetinkaya, Ke
mal Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şener, Nu
ri Kodamanoğlu, İhsan Kabadayı, Reşit Ülker, 
Mustafa Rona, Coşkun Karagözoğlu, Hüseyin 
Baytürk, Ali Rıza Uzuner, Tufan Doğan Avşar-
gil, Mehmet Aslanltürk, Salih Zeki Köseoğlu, 
Şinasi Özdenoğlu, Hilmi İşgüzar, söz almıştır.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Başka
nım, ben müracaat ettiğim zaman yazılmış kim
se olmadığını kâtiplerden Nejat Bey söylemişti. 
Benim ismimi hiç okunmadı. Benim müracaatım
da bir tek kişi dahi yoktu. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde mi söz 
aldığınızı ifade ediyorsunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Evet, 9 ncu 
madde üzerinde. 

BAŞKAN — Kaydediyorum. 
ilyas Kılıç, Turhan Özgtüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Şimdi mi ya

zıyorsunuz? 
BAŞKAN — Şimdi yazıyorum, 29 ncu olu

yorsunuz. Yapacak bir şeyimiz yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Benim, mü
racaat tarihimde bir tek kişi olmadığı söylen
mişti. 

BAŞKAN — Bununla Kanunlar Dairesi va
zifelileri meşgul oluyorlar. 

Sayın Seydibeyoğlu'nu da kaydediyorum. 
Bu madde üzerinde 112 değiştirge önergesi 

verilmiştir. 
Sıra ile zapta geçmesi bakımından okuyo

rum. Her okuduğum bir numara taşımakta
dır. 

Buyurun, Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bir teklifim 

olacak. Bu verilen önergelerden aynı mahiyette 
olanlar varsa ve bunları birleştirmek mümkün
se bMeştirmek suretiyle Komisyona verelim. Va-
kittten kazanmış oluruz. Bu hususta bir çalışma 
yapılamaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun teklifi var 
efenden, alacaklar. Yalnız takrirler isimleriyle 
beraber zapta geçsin, diye okuyoruz, ileride 
vardı, yoktu şeklinde her hangi bir ihtilâfa ma
hal vermesin. Çok adedli olduğu için yapıyo
rum bunu. 

Sayın Mehmet Aslantürk, Âdil Turan, İl
han Açıkalın, ilhan Açıkalın, Yılmaz Alpaslan 
ve arkadaşları, Osman Soğukpmar, Hüsamettin 
Başer, Hüsamettin Başer, Sami Aslan, Samiı As
lan, Sami Aslan, Ali Döğerli, İsmail Hakkı Bi'r-
ler, Tufan Doğan Avşargil, Özer Ölçmen, Vedat 
önsal, M. Kemal Yılmaz, Turhan Özgüner, Yu
suf Ziya Yağcı, Cevat Sayın, Turhan Özgüner, 
Münir Daldal, Yusuf Ziya Yağcı, Cevat Sayın, 
Lûtfi Söylemez, Baha Müderrisoğlu, ilyas Kı
lıç, ilyas Kılıç, Mehmet Türkmenoğlu, Mehmet 
Nebi! Oktay, Şükrü Kiykuoğlu, Mehmet Nebil 
Oktay, Vefa Tanır, Lûtfi Söylemez, Baha Mü
derrisoğlu, Hasan Çetânkaya ve arkadaşları, 
Beyti Arda ve arkadaşları, Beyti Arda ve ar
kadaşları, BeytullaJh Taşkesenlijoğlu ve arka
daşları, Süleyman Mutlu, İlhan Açıkalın, İlhan 
Açıkalın, Hüsnü Özkan ve arkadaşları, Nuri 
Eroğan, Ahmet Buldanlı, Şükrü Kiykıoğlu, ve 
arkadaşları, Coşkun Karagözoğlu, Şevket Do
ğan, Kemal Erdem, Orhan Demirsorguç, Kemal 
Erdem, Orlhan Demirsorguç, İhsan Kabadayı, 
Vefa Tanır, ihsan Kabadayı, Mehmet Aslantürk, 
Hüseyin Baytürk, Hasan Güngör, Mehmet Türk
menoğlu ve arkadaşları, Münir Daldal, Kemal 
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Demir ve arkadaşları, Yaşar Bir, Mehmet Türk-
tmenoğlu, Ömer Buyrukçu, Enver Turgut, Ha
san Türkay, Hilmi işgüzar, Mehmet Türkmen
oğlu, Doğan Kitaplı ve arkadaşları, Mehmet 
Yüceler ve arkadaşları, Yavuz Acar, Selâhattin 
•Güven ve arkadaşları, Şükrü Kiykıoğlu, Nuri 
Eroğan, Şükrü Kiykıoğlu, Münir Daldal, Kemal 
Demir ve arkadaşları, Baha Müderrisoğlu, Ba
ha Müderrisoğlu, Kemal Demm* ve arkadaşları, 
Mehmet Aslantürk, Adil Turan, Tufan Doğan 
•Avşargil, Tufan Doğan Avşargil ve arkadaş
ları, Fahri Uğrasızoğlu ve arkadaşları, Nuri Çe
lik Yazıcıoğlu, Mevlüt Oçakçıoğlu, Hasan Çe-
tinkaya, Hasan Çetinkaya ve arkadaşları, Suna 
Tural, Hayretin Hanağası, Hüseyin Yenipmar, 
Reşit Ülker, Yusuf Z:ıya Yağcı, Oevat Sayın, 
Gadrettin Çanga ve arkadaşlan, Hasan Basri 
Albayrak ve arkadaşlan, Hüsamettin Başer, İs
mail Hakkı Alaca, Sami Aslan, Enver Akova, 
Enver Akova, İbrahim Aytaç ve arkadaşlan, 
Enver Akova, Ahmet Buldanlı, Enver Akova ve 
arkadaşlan, Kemal önder ve arkadaşlan, Hilmi 
İşgüzar, Şükrü Kiykıoğlu, Yusuf Ziya Yağcı, 
Cevat Sayın, Coşkun Karagözoğlu, Yavuz Acar, 
Enver Turgut, Enver Turgut, Tufan Doğan Av
şargil, Turhan özgüner, Reşit Ülker, Hamdi Ha-
mamcıoğlu ve arkadaşlan, Sakıp Hiçerimez, Ve
fa Tanır ve arkadaşlan, Turhan özgüner, Hil-
m:i işgüzar, Sakıp Hiçerimez ve arkadaşları, 
Mehmet Aslantürk, Yavuz Acar, Hayrettin Han
ağası, AB Rıza Uzuner, Selçuk Gümüşpala, Ci
hat Bilgehan, Sabahattin Savcı ve arkadaşları, 
ilyas Kılıç, Münir Daldal, Nebil Oktay, Vefa 
Tamr, Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Kemal Yılmaz. 

Maddeyi takrirlerle beraber Komisyon iste
mektedir. Komisyondan bizim ricamız, birbİTİ-
ne uygun talepleri aynı tatbik içerisinde bize 
verdiklerini ifade buyursunlar. Bir de verilmiş 
bulunan bu takrirlerin hangisinin komisyonca 
kabul edildiği ve metne ithal edildiği hususu 
da takrirler üzerinde not halinde olursa, bu 100 
küsur takriri taşıyan maddeyi Divan rahatlık
la geçirme imkânına sahibolacafctır. 

9 ncu madde bütün tadil teklifleriyle bera
ber Komisyona verilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, zaten ifade 
buyurduğunuz gerekçe ile talebettik. 

BAŞKAN —. Buyurun, Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon bu maddeyi geri aldı. Fa
kat bu maddeyle ilişik birçok maddeler vardır. 
Ne zamana kadar getirebilirler, onu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, pek tabiî en kısa za
manda hemen çalışmaya geçecekleri mutlak. 
Çünkü, kanunun anamaddesi olduğu verilen 
takrirlerle de meydana çıkmış durumdadır. Yal
nız Komisyondan ricamız, biz maddelere geçtik
çe, bu maddeyle ilgili bulunan maddeleri bize 
işaret etsinler, onlan da müzakereden alıkoya
lım. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 37 nci maddesi kaldınlmıştır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanununun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Memuriyete girişte yaş : 
Madde 40. — Genel olarak 18 yaşını tamam-

lıyanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler 

en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Me
deni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai 
rüşt karan almak şartiyle Devlet memurlukla-
nna atanabilirler. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde bir tak
rir vardır ve Sayın Urasızoğlu'da takrir sahibi 
olarak söz almış bulunmaktadırlar. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli — Sa

yın Başkan, 11 nci madde üzerinde benim de 
takririm var. Genel Mahiyette verilmiştir, bü
tün maddeleri ihtiva eder. 

BAŞKAN — Peki efendini, buyurun Sayın 
Uğrasızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlanm, 11 nci mad
denin tadil ettiği 40 ncı madde, memuriyete gi
rişte yaş haddini! tesbit etmektedir. Maddeye 
göre, genel olarak 18 yaşını tamamhyanlar Dev
let memuru olabilirler. Şayet 18 yaşını ikmal 
etmemişse bir genç, bir sanat veya meslek oku
lundan mezun olmuş bulunsa dahi, ancak bir 
kazai rüşt karan almak suretiyle mesleke gi
rebilir ve sanatını icra edebilir. 
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Burada benim üzerinde durmak istediğim 
nokta şudur; meleketimizde ortaokula dayalı 
olarak bugün faaliyette bulunan pek çok sa
nat vıe meslek okulları mevcuittur. Bunlar ilk 
öğretmen okulları, sanat enstitüleri, sağlık 
kolejleri, hayvan sağlık okulları, imam - ha
tip okulları, tapu kadastro okulları, maliye 
meslek okulları, astsubay okulları ve sairedir. 
Daha bunların arkasından devam eden birta
kım sanat ve meslek okulları vardır, ilk
okula girişte genel olarak bir öğrencinin tam 
7 yaşını doldurmuş olmasına riayet edilme
diği için, bâzı ahvalde 7 yaşını doldurmamış 
olan çocuklar ilkokula girebilmektedir. Bun
ların içerisinde bazan fevkalâde kabiliyetli 
olan, üstün zekâlı olan çocuklar da 7 yaşını 
ikmal etmeden ilkokula girebilmektedir. Bu 
meleketimizin gerçeklerinden birisidir. Bu tak
dirde, gerek üstün zekâlı olsun veya başka 
bir sebepten olsun, ilkokula tam 7 yaşını ik
mal etmeden girmiş olan bir çocuk 12 yaşını 
ikmal etmeden ilkokuldan mezun alabilmek
tedir. Bu takdirde birkaç aylık bir yaş nok
sanlığı dolayısiyle, çocuk Millî Eğitim Bakan
lığına veya diğer kurumlara bağlı olan okul
ların müsaadesi ile ilkokula dayalı olan bu 
orta dereceli okullara girmekte ve normal bir 
süre içerisinde bitirebilmektedir. Bu tak
dirde çocuk memuriyete girmek için müra
caat ettiğinde bu maddeye göre, «sen 18 ya
şını doldurmadrn, binaenaleyh seni sanat /e 
meslekine, yaşının noksanlığı kadar, başlat
mamıza imkân yoktur, denecek ve bu çocuk 
sanatından, meslekinden alıkonacaktır. Esa
sında kanun, en az 16 yaşını doldurmuş olan
ların «kazai rüşt» kararı almaları kaydiyle 
sanat ve mesleklerini icra etmesine imkân ver
miş ise de, memleketimizin içinde bulunduğu 
şartlar, dolayısiyle ki, saydığım bu orta de
receli okullar umumiyetle fakir halk tabaka
larının çocuklarını göndermiş oldukları okuL-
lardır, bu okulları bitiren ve mesleke başlamak 
istiyen fakat, üç ay küçük, beş ay küçük, altı 
ay küçük; 18 yaşını ikmal etmek için üç, 
beş ayı bulunan çocuklar, mesleke almmıya-
caklardır ve bunlardan «kazai rüşt» kararı iste
necektir. Kazai rüşt kararının, memleketi
miz şartları içerisinde ne kadar güç olduğunu 
takdir buyurursunuz. Bilhassa, köylerden gel
mek suretiyle kasabalarda, kazalarda ve vilâ

yet merkezlerinde «kazai rüşt« kararı almak 
için bekliyen velilerden ne kadar sıkıntı içine 
düşebileceklerini takdir edersiniz kanaatmda-
yım. Ben memleketimizin gerçeklerini ve şart
larını bu açıdan mütalâa ederek Yüksek Heyeti
nize bir değişiklik takriri getirdim. Buna göre, 
18 yaşı yine esas olmakla beraber bu meslek okul
larında yahut da bu okullarda 17 yaşını ikmal 
etmiş olanlar için, yalnız 17 yaşını ikmal et
miş olanlar için «kazai rüşt» kararı aranma-
masınm çok lüzumlu ve yerinde olacağı ka
naatindeyim. Bu suretle, «kazai rüşt» kararı 
almak çabası, gayreti içinde bulunan pek 
çok insanları, pek çok velileri, işini gücünü 
terketmek durumuyla karşı karşıya getir-
miyeceğiz, bu sıkıntıdan kurtarmış olacağız. 
Memleketimizin halen gerçekleri de budur ve 
bundan evvelki yıllarda bir kısım memuri
yetlere 18 yaşını doldurmadan evvel de me
mur alınabilmiştir. 

Binaenaleyh, memleketimizin bu şartlarını 
Yüksek Komisyonumuzun, Yüksek Hükümeti
mizin takdir edeceğini düşünerek, hiç olmazsa 
17 yaşını tamalamış olanlar için bu kararın 
alınmamasını lüzumlu gördüğüm ve Yüksek 
Heyetiniz tarafından da bu takririn iltifat 
göreceğini ümidettiğim için, böyle bir teşeb
büste bulundum. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipmar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; tatbi
katta yıllarca aksaklıklarını gördüğümüz bir 
madde üzerinde görüşüyoruz. Bu maddenin 
aksak olan taraflarını size arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan arkadaşım, çok 
önemli noktalara değindiler. Bendeniz de 
yıllarca bunun tatbikatçısı olarak birçok ak
sak taraflarını gördüm. Şöyle ki; yönetmelik 
icabı altı yaşını bitirmiş olan kişiler ilkokul
lara alınır. Beş yıl okur, yaş eder on bir. 
On bir yaşında ilkokulu bitirir. Bilhassa beş 
'sınıflı ilk öğretmen okulları için - ki, şimdi altı 
yıl oldu - on bir, altı daha on yedi yaşında 
meslek okulunu bitirir. Bu arkadaşımız gel
diği zaman bu hükme göre, on sekiz yaşını 
bitirmemişse mesleke alınamaz. Mahkemelere 
başvurur, birtakım güçlükler, şahit bulamaz, 
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böylelikle arkadaşımız fuzuli zaman kaybına 
uğradığı gibi, emsallerinden de ileride kıdem 
bakımından, maaş bakımından çok geri kalır. 

IBu bakımdan, bendeniz bir değiştirme öner
gesini Başkanlığa sunmuş bulunuyorum, iltifat 
buyurulmasını rica ediyorm. 

BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşmekte oldğumuz tasarının 11 nci mad

desinde, memuriyete giriş yaşı bahis mevzuu
dur, «Devlet memuriyetine girebilmek için on 
sekiz yaşını bitirmek şarttır» deniyor. Bu ye
rindedir. Çünkü, on sekiz yaşını bitiren kimse, 
hiç değilse normal düşünebilen, hareket ede
bilen, ileriyi görebilen insan demektir. 

Bir meslek veya sanat okulunu bitiren
ler on beş yaşında b'itirmişse kazai rüşt için 
mahkemeye gidecek, şahit bulacak, ondan 
sonra rüştünü ispat ettikten sonra sanatını icra 
edecektir. Bugün ortaokula dayalı erkek sanat 
enstitüsü, üç seney çıkmıştır, evvelce iki sene idi. 
öğretmen okulları üç senedir, dört seneye çı
karılmak durumu vardır, ticaret lisesi üç se
nedir. Bir yaş evvel gitse, çocuk on yedi ya
şında okulu bitirir. Ve bilhassa bu da kız ço
cukları için bahis mevzuu oluyor. Buna çok 
şahidolduk, bilhassa, on yedi yaşında öğretmen 
okulunu bitiriyor, gidip mahkemeden on se
kiz yaşı için, şahit bulup yaşını düzelttiriyor. 
Birtakım müşkülâtlara, formaliteye katlanmak 
zorunda kalıyor. Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımız 
«on yedi» yaş demiş, igerçi «on sekiz» demek da
zım ama, on yedi yaş normaldir. Bu bakımdan 
bu maddenin değişmesinde büyük faydalar ol
duğu kanaatindeyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün. 
ıSALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; tatbikattan gelmiş 
bir öğretmen olarak, aynı zamanda avukat ola
rak Syın Fahri Uğrasızoğlunun fikirlerine ay
nen katılıyorum. 

Bu, bir realite. Bundan çekinmeye lüzum 
yok. Öğretmen okulundan mezun olmuş kız ve 
erkek öğrenciler, diğer meslek okullarından 
mezun olmuş kız ve erkek öğrenciler, on yedi 
yaşını bitiriyor, öğretmen olmak ister, on sekiz 
yaş şartı aranır, o çocuklar imtihan zamanların
da, Haziran ayı içerisinde yaşlarını büyültmek 

için adliye koridorlarını doldururlar, elllerinde 
birer dilekçe, kapı kapı dolaşırlar. Biz de mes
lektaş olarak hâkim arkadaşalrımıza rica ede
riz, istirham ederiz, vakit kaybetmiyelim, günü 
kısaltalım, diye. Mahkemelerimizin durumu ma
lûm. Dosyalar kabarık, gün yok. 

Onun için lütfetsinler, Komisyonda bulunan 
arkadaşlarımdan istirham ediyorum, Sayın Fah
ri TJğrasızoğlu'nun takririne iltifat etsinler ve
yahut, kendileri münasip bir takrir veya bir fık
ra eklesinler. Bu şekilde bu konuya eğilsinler. 
Bu, bir realite. Bundan kaçınmıyalım. Fakir fu
karayı bu yüzden mahkeme kaplarında beklet-
miyelim. Sözlerim bundan ibaret. İstirham edi
yorum, Komisyondaki arkadaşlarımız da lütfet
sinler, bu teklife iltifat buyursunlar. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — «Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 18 yaşını doûdurmıyan bâ
zı evlâtlarımızı her ne kadar Medeni Kanunu
muz yaş tahdidi koymuşsa da, evlendirmek iste
diğimiz zaman yaşlarını büyülttüğümüz bir ger
çektir. 

Şimdi, Türkiye'de bambaşka bir ortam var
dır. 5 700 Kur'an kursu vardır. Bu Kur'an kur
suna ilkokul mezunları gider. Üç senede, iki se
nede, bâzıları eğer hafızası zayıfsa dört senede 
hafız olurlar. Yaş on altıdır, kemal yaşını almış
tır. Bir köyde imam vekilliği vardır, bir kasa
bada müezzindik boştur. Başka bir okuldan 
imam, müezzin gelmez, ancak buradan çıkar. 
Bunların yaşı onaltı olduğu zaman - zaten fu
kara evlâtlarıdır - biraz evvel çıkardığımız Ver
gi Kanununda Hare Vergisi koyduğumuzdan 
bunlara bir de öyle bir maddi külfet yükleme-
mek için bunu dikkate almanızı istirham edece
ğim. 

ikinci bir nokta; halen 72 tane imam - hatip 
okulu vardır. Bunun beş sene sonra yüz olmıya-
cağını, on sene sonra da iki yüz oflmıyacağını 
kim kestirebilir? Burası iki devrelidir. Birinci 
devresi dört yılda mezun verir, on iki yaşında 
girdiği zaman on altı yaşında mektebi bitirir. 
Eğer babası fakirse, malî gücü yoksa bu çocuk 
okuyamıyacaktır. îşte o zaman da mahkemeye 
koşacaktır. Bu itibarla yaşın, Sayın Uğrasızoğ-
lu'nun teklifi veçhile on altıya indirilmesini ben 
de istirham edeecğim. 

Saygılar sunarım. 
— 463 — 
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BAŞKAN — Sayın özgüner. J 
TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım. 
Maddede 'birinci (fıkrada genel olarak «on 

sekiz yaşını tamamlıyanlar devlet memuru ola
bilirler» deniyor. Zaten daha aşağı yaşta devlet 
memuru olunamaz. Selbelbi; onsekiz yaş ancak 
rüşt yaşıdır ve on sekiz yaş rüşt yaşı olduğuna 
göre, reşidolmıyan şahsın her hangi bir surette 
irade 'beyanı hukukan mualleldir. 

Arkadaşlarım; imza salâhiyeti yoktur, irade 
beyanı bahis mevzuu olamaz. Bunun istisnaları 
var; evlenmek suretiyle. Evlenen kişi, yaşı ne 
olursa olsun, reşittir. Şüphesiz evlenme yaşının 
asgarisi, bazan kazai rüşt yoluyla 'da kız ve er
keğe daha aşağı yaşlarda temin ediliyor, ama 
yaşı on sekiz olmamış dahi olsa reşit addediliyor. 
Medeni Kanunda istisna olarak görülmektedir. 

Tasanda aynı maddenin ikinci fıkrasında 
«on beş yaşını doldurmuş olmak ve Türk Mede
ni Kanununun 12 nci mardesine göre kazai rüşt 
karan almak şartiyle Devlet memurluklanna 
atanabilirler, hükmünün geliş sebebi; Komis
yonda da müzakere edildi, hakikaten çok daha 
genç yaşta, on sekizini bitirmeden, rüştünü ik
mal etmeden okulu bitirmiş kız ve erkek öğren
cilerin biran evvel hayata atılabilmesini temin 
içindir ve isabetli bir maddedir. 

Şimdi, bunu şüphesiz Medeni Kanunun 12 
nci maddesi uyannca, gereğince bir «kazai rüşt 
kararı» ile yani, hâkim karan ile ancak reşit 
kılmak suretiyle mümkün görüyoruz. Sayın Uğ-
rasızoğlu ve ondan sonra konuşanlar, faydalı 
olmak çabası içinde, şüphesiz, ama dikkatlerin
den kaçmış olsa gerek, daha zararlı olan bir gi
dişi körüklediler, dikkatlerine arz ediyorum. 

Arkadaşlanm; on beşi on yedi yapmak daha 
mı faydalı olur? On beş yaşında bitirmiş, kazai 
rüşt karanni alırsa bu on beş yaşında daha me
muriyete başlıyaibilecek. On yediye çıkarmakla 
daha mı faydalı oluyorsunuz? Olamaz. Birinci 
fıkradaki «on sekiz» katiyen indiremeyiz. Müm
kün değil. Çünkü kanuni rüşt yaşı on sekizdir, 
kazai rüşt daha aşağı yaşlardan başlatılabilir, 
hâkim karariyle.. 

O halde, maddede her hangi bir değişiklik 
yapmak fayda yerine zarar getirir. Ve şüphesiz 
on yediye yükseltmektense on beşi bitirmiş olan-
lan da bu maddenin kapsamına alalım, - kazai 

rüşt mümkün olduğuna göre Medeni Kanunun 
12 nci maddesi gereğince - maddeye dokunmıya-
lım. Aynen çıkması faydalı olur kanısındayım. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlanm; bendeniz 
Hüseyin Yenipınar ve Fahri Uğrasızoğlu arka-
daşlanmm takrirlerini uygun mütalâa etmekte
yim. Tatbikat şöyle geçmektedir; 

Bilhassa öğretmen okullanmıza parasız yatı
lı talebe almaktayız. Bir yanlışlık olacak, Fahri 
Bey yedi yaşından itibaren dedi, her halde bir 
zühul oldu, altı yaşında ilkokula alınırlar, beş 
sene ilkokulu okurlar, altı senede öğretmen 
okulunu bitirirler gündüzlü olanlar için söz ko
nusu olmıyabilir, fakat bizim talebelerimizin, 
bilhassa öğretmen okulu öğrencilerimizin ço
ğunluğu parasız yatılı öğrencilerdir. 

Malûmdur İd, parasız yatılı bir öğrenciyi üç 
ay içerisinde eğer tâyin etmezseniz, maddesini 
hatırlamadığım bir kanuna göre, üç ay içerisin
de Devlet tarafından, mecburi hizmete tabi olan 
bir kimse tâyin edilmezse otomatikman mecburi 
hizmetten kurtuluverir. Bu olur mu, olmaz mı 
başka. Fakat aynlmak istiyen, mecburi hizmet 
yükümlülüğünden kurtulmak istiyenler bu yola 
sapmaktadırlar. Onun için birçok parasız yatılı 
öğrenciler, yaşları icabı, üç ay zaman geçtikten 
sonra müracaat ederek mecburi hizmetten kur
tulmaktadırlar. Bu nedenle ya vazife alabilmek 
için 18 yaşını doldurmayı beklemektedirler ve
yahut da altı yıl veya üç yıl parasız yatılı oku-
düklan halde mecburi hizmet yükümlülüğün
den kurtulmaktadırlar. Bu sebeple arkadaşlan-
mın tekliflerinin kabulünün çok isabetli olaca
ğı, bilhassa ilkokul öğretmenleri için çok isabet
li olacağı kanaatindeyim. 

Son olarak ilâve edeyim ki, bu durumdaki 
lise mezunlanmızın da Devlet hizmetinde çalışa
bilmeleri için mutlaka bir kazai rüşt karan al
mak gibi zorluk da meydana getirmiş bulunu
yor. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Âdil Turan. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; benden önce konuşan çok 
kıymetli meslektaşlarım konunun üzerine eğile
rek gerekli açıklamalarda bulundular. Kanun 
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tasarısının bu maddesi aslında gerçeklerle bağ
daşmamaktadır. Uygulamada birçok sakıncaları 
ve anormallikleri görülecektir. Şöyle ki; 

Bir öğrenci genellikle ilkokula altı, yaşında 
başlar; hattâ, açık ve samimî olarak belirtelim, 
yönetmelik her ne kadar «alınmaz» derse de 
bünye ve kafa yapısı itibariyle gelişmiş olanla
rın beş yaşında alınabileceğini de hesaba kat
mak suretiyle altı yaşında başlatalım : Beş yıl 
ilkokul, üç yıl ortaokul, üç yıl öğretmen okulu 
ki, şimdi dört yıla çıktığını dahi kabul etsek, 
büyük çoğunluk demiyeceğim ama, yüzde on, 
yüzde yirmi nisbetinde çocuklarımız onyedi ya
şında ilköğretmen okulunu, liseyi bitirmektedir
ler. 

Durum böyle olunca, ilköğretmen okulunu 
bitiren bir çocuk göreve başlıyabilmek için bir 
sene beklemek zorundadır veya üç ay, beş ay 
beklemekle zaman kaybına uğramakta veya baş
ka yerlerde iş aramak zorunda kalmaktadır. 
Esasen köy çocuklarının, fakir çocuklarının ge
nellikle öğretmen okullarına gittiğini hesaba 
katacak olursak, onların yaşantısında altı ay, 
bir sene gibi maaştan mahrum kalmak önemli 
bir yekûn tutar. 

Kazai rüştü esas tutacak olursak, çok muh
terem arkadaşlarım; yaş büyültme ve küçült-
melerdeki durumları hepiniz bilirsiniz : Çok çe
şitli fonksiyonların rol oynadığını kabul etmek 
zorundayız. Hattâ acı olmakla beraber gerçek 
olduğu içindir ki, söylemeye mecburum : Ya
lancı şahitler ihdas etmek suretiyle yaş tashih
leri bugün Türkiye'de vardır ve gerçektir. Hal 
böyle iken, yalancı şahitle yaş tashihi gibi hoş 
olmıyan davranışlara itmiyelim çocuklarımızı. 

Hepiniz ve hepimiz bilmekteyiz ki, biz onye
di yaşındaki çocuğu, hattâ onbeş yaşındaki ço
cuğu evlendiririz. Bir genç bu yaşta evlenir, bu 
yaşta aile reisi olur, hattâ bu yaşta baba olur; 
fakat öğretmen olamaz!.. Yok öyle şey. Evlene-
bilen bir gence bir aile sorumluluğu veriyoruz, 
aile reisliği sorumluluğu veriyoruz, evlenme 
hakkı tanıyoruz; fakat çocuklara öğretmenlik 
yapma hakkını tanımıyoruz. 

Binaenaleyh, daha önceki arkadaşlarımın da 
bahsettikleri bu gibi anormal yollara müracaat 
etmeye mecbur bırakmadan, genç öğretmenleri
mize, ki yarın mesleke giriş günüdür, yarın mesle
ke giriş gününün bir hediyesi olarak bu madde 
hükmünün onyedi yaşa, hattâ ben onaltı diyece

ğim ama, fakat genellikle istek onyedi yaş isti
kametindedir; onyedi' yaşa indirilmesinin kabu
lünü bilhassa istirham edeceğim ve bugün rad
yo da bilhassa belirtsin ki, yarın bu yüzden mes
leke giremiyecek olan birçok gençlerimize mesle
ke giriş günü hediyesi ve hâtırası olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Hamamcıoğflu. 
HAMDÎ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Şimdiye kadar bu konuda söz alan arkadaş

larımın anafikirlerine iştirak etmemek mümkün 
değil. Filhakika erken okula girmek, veya bitir
diği okulun, tahsil süreleri itibariyle onsekiz ya
şından aşağıda da bitirilebilecek okullara giren 
gençlerimiz biran evvel meslek hayatına atıla-
bilmek için yaşlarını tashih ettirmek gibi maddi 
ve mânevi külfetleri olan bâzı durumlarla karşı 
karşıya gelmektedirler. Bunlar arasında biflhas-
sa yaş tashihinin güçlüğü öne sürülebilir. 

Şimdi, bir teklife göre onyedi yaş, diğer bir 
teklife göre de onaltı yaş kâfi görülmektedir. 
Bilhassa Sayın Turhan özgüner Bey maddede 
olduğu gibi onbeş ve onsekiz yaşın kâfi gelece
ğini ileri sürmüştür. Bir yanlış anlayış içerisin
de değil isem, Medeni Kanunun 12 nci maddesi
ne göre, kazai rüşt karan almak şartiyle, bir 
mesleke girmek hasren bir meslek veya sanat 
okulunu bitirenlere münhasırdır. Kanunun bu 
tahdidi mânasından çıkan sonuç : Normal ola
rak oniki yasında ilkokulu bitirmiş, üç sene de 
ortaokulda okumuş bir kimsenin kazai rüşt ka
rarını alsa dahi, bir mesleke alınması mümkün 
değildir. Anaşart, bir meslek veya sanat okulu
nu bitirmek şeklinde kanunda derpiş ve tedvin 
edilmiştir. 

Onyedi yaşı kabul ettiğimiz takdirde, biran 
evvel mesleke girebilmek için, fazla sıkıştırırsa-
nız Anadolu'da; hemen evlenir ve evlilik de ki
şiyi reşit Macağına göre, bir ihtimal olarak bu 
mahzur ortadan kalkar. Onaltı yaş olarak kabul 
ettiğimiz takdirde, bunun da tatbikatta bir fay
dası yok. 

Naçiz kanaatimiz odur M, kanunun anaesp-
risini kaybetmemek kayıt ve şartiyle, onbeş ya
şını bitirmiş olmayı kazai rüşte de hacet görül-
meksizin kabul etmek, yaş tashihleri suretiyle 
fakir vatandaşları mahkeme koridorlarında sü-
ründürmekten uzak tutmak gayesini takibetti-
ğimize göre, kazai rüşt suretiyle de tekrar mah-
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keme koridorlarına itmekten kaçınmak zorun
dayız. 

Bu nedenlerle 40 ncı maddenin 2 nci fıkrası
nın, onbeş yaşını doldurmak kayıt ve şartiyle, 
bir yaş tashihine veya kazai rüşt kararı istihsa
line gitmeksizin, bir meslek ve sanat okulunu 
bitirenlere münhasır olmak üzere kabulünde, 
tahmin ediyorum ki, sayın arkadaşlarımın ileri 
sürdükleri mahzurların hepsini izale etmek gibi 
hayırlı bir sonuca varacağımız inancındayım. 
Maddenin bu şekilde tashihini arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu madde aslında basit gibi gözük
mekte ise de, Medeni Kanun gibi temel ve üze
rinde sık sık oynanması mümkün olmıyan, her 
bir maddesiyle bütünü arasında sıkı irtibat bu
lunan bir esasa taallûk etmektedir. Rüşt yaşı, 
Medeni Hukukumuzda yer almıştır ve belli edil
miştir. 

Rüşt yaşı belli edilirken, Devlet memurluğu 
için rüşt, umumi hayatta alış - veriş için rüşt, 
yani hayattaki bütün muameleleri nazarı itibara 
alınarak farklı rüşt yapılırız. Bir kimse reşidol-
du mu, bütün muameleleri yapma hakkını elde 
eder. 

657 sayılı Kanundan evvelki Memurin Kanu
nu devresinde onsekiz yaş esas alınmış idi. 657 
sayılı Kanun geldiği zaman 40 ncı maddede 2 
nci fıkra olarak : «'Bir meslek veya sanat oku
lunu bitirenler, en az onbeş yaşını doldurmuş ol
mak ve Türk Kanunu Medenisinin 12 nci mad
desine göre kazai rüşt kararı olmak şartiyle sı
nıf tüzüklerinde belli edilen devlet memurlukla
rına atanabilirler.» fıkrası getirildi. Ki, Anaya
sa Mahkemesi kararı gereğince bunun içinden 
«sınıf tüzüğü» çıkarılınca bugün buradaki fık
ra 657 sayılı Kanunun halen yürürlükte olan 
fıkrasıdır; yeni bir hüküm getirilmiş değildir. 

Simidi değerli arkadaşlarım, burada getiri
len fıkra Medeni Kanuna aykırı düşmemiştir, 
neden? Bir defa herkesin memur olması mese
lesini bahis konusu etmiyor, her halde bir mes
lek veya sanat okulunu bitirenler bahis konu
sudur. Bir meslek veya sanat icra etmek de, 
bir kanardan ziyade icrai bir iş yapmıya, bir 
şey meydana getiırmiye taallûk eder. Tabii bu
nu eğitimci arkadaşlar daha iyi ifade edecek-
leıidâr. 

Şimdi, bu fıkra gereğince Devlet memurlu
ğuna 'atanacaklar, belirtilen yaş hudutları 
içerisinde iseler, bir meslek veya sanatı öğren
miş, onunla ilgüü bir memuriyet alacak iseler, 
Medeni Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
zai riişt kararı almak şartiyle, yani, «gerçekten 
o sanat veya mesleki yapmıya ehil midirler» di
ye hâkimin kontrolundan geçtikten sonra me
muriyete atanacaklar. Burada bu hükme bağian-
mışıtıır ki, böylece 657 sayılı Kanun - ki o da 
Devlet personeli bakımından Medeni Kanun gi
bi bir anakanumdur • Medeni Kanunun esasım 
korumuştur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımız bunda deği
şiklik yapılmasını istiyorlar. Medeni Kanundan 
okuyorum : «Madde 11, Rüşt : Rüşt, onsekiz 
yaşım ikmaliyle başlar, evlenme kişiyi reşit kı
lar» diye kuralı koyuyor. 

«Madde 12 — 15 yaşını ikmal eden küçük, 
kendi rızası ve iana babasının muvafakati ile 
maJhkemei asliyece mezun kılınabiliır. Vesayet 
altında ise vasi de dinlenir.» 

Medeni Hukukun fevkalâde bir prensibi ola
rak 15 yaşımı ikmal eden çocuğun memuriyet 
yapamıyacağımı, başıma belâlar geleceğini ana
sı, babası bilir, gidip de müracaat edemez. Böy
le bir şartı koyarsak, müracaat etme imkânımı 
dalhi bulamaz. Doğru konmuştur. Medeni Hu
kukun sağlam bir esasında, bâzı mülâhazalarla, 
gedik açmaya gitmek doğru değildir, altından 
çıkamayız. 

Bir misal söylliyeceğim. Bugün Türkiye'de 
medeni rüşt 18, siyasi rüşt 21 yaştır. Bizim 
C.H.P. olarak iddiamız var, siyasi rüşt 21 den 
18 e indirelim diyoruz. Birçok memleketlerde 
üstündedir, rüşt yaşı 21, 22, 23 olan memleket
ler vardır. Onun için istirham ediyorum, bu yo
la gitmiyelim. Getirilen esas, Medeni Hukukun 
uzun tartışmalardan sonra, yıllarca yapılan tar
tışmalardan sonra kabul edilmiş bir esasıdır. 
Alelacele değiştirilmek büyük sakıncalar do
ğurur. Aynı zamatnıda arkadaşlarımızın istediği 
ihtiyaç da zor bir şey değildir. Burada hâkim
lik yapmış değerli arkadaşlarımız var, karşım
da görüyorum. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Karar 
vermek kolay, amia bakalım tatbik edilebilir 
mi? 
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REŞİT ÜLKER (Devajmla) — Değerli arka
daşlarım, ben şu maniada söylüyorum. Hâkim
lik veya avukatlık yapmamış bir arkadaş, ka-
zai rüşt kararının alınmasımım zorluğu veya ko
laylığı hakkımda fikri yoktur. Mahkeme (kapıla
rında sürünür, filân gibi böyle halk tabirleri 
var, onunla ilişkisi yok. 15 yaşını ikmal eden 
küçük kendi rızası ve ana, babasının muvafa
kati (ile mahkemeli asliyece mezun küım-ablilir. 
Mahkemeye müracaat edecek, bugün git, yarın 
gel, şahit dinliyeliım diye bir muamele değildir. 
Kısa zamanda biten bir muameledir. Devleti 
koruyacağız, orada memur olacak, vatandaşa 
muamele yapacak ve sorumlu olacak. Başına 
bir felâket gelecek, sorumlu olacak, Devleti so
rumlu kılacak. Böyle bir kimseyi, Medeni Ka
nunun «küçük» diye ifade ettiği böyle bir kimse 
için, Medeni Kanundaki esası muhafaza edelim. 
Arkadaşlarım lütfetsinler, bunların üzerinde ıs
rar etmesinler. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun memuriyete gi
riş yaşı olarak üzerinde konuştuğumuz 40 ncı 
maddesini iki paragrafta mütalâa etmek müm
kün. Birisi, 18 yaşını bitirmiş ve kanunda göste
rilen yaş, diğeri de 15 yaşını doldurmuş olmak 
ve Türk Medeni Kanununun 12 noi maddesine 
göre kazai rüşt kararı almak şanitiyle Devlet 
memurluklarına atanabilirler. Doktor olan, bil
hassa Hükümet tabipliği ve hastane doktorluğu 
yapan arkadaşlarım bilir iki, 18 yaşından kü
çük birçok vatandaşların mümeyyiz olup ol
madığı hekimden sorulur. Hekim roporluna is
tinaden ancak hâkim karar verebilir. Benden 
evvel konuşan kıymetli hukukçu arkadaşlarım 
da bu hususta etraflıca izahatta bulundular. 

Benim kanım odur iki, 15 yaşında olan bir 
şiahıs bedenen, ruhan ve bünye itibariyle ge
lişmemiştir. Her halli ile Medeni Kanunun da 
bildirdiğine göne, rüşte erişmemiştr. Bu, gerek 
laikli melekelerinin inkişafı bakımından, gerekse 
bedenî, ruhî inkişafı bakımından ehemmiyetli
dir. Bir hâkimin, ıseneleri hiçe sayarak geliş
memiş bir insan hakkında «gelişmiş bir insan
dır» diye karar vermesi de hatalıdır. Bunun 
tatbikatta birçok mahzurlarım görmekteyiz. 

Binaenaleyh, son paragrafın maddeden kaldı
rılmasını ben şahsan lüzumlu hissediyorum. 
En iyi çare, 18 yaşını bitirmiş olması şarttır ve 
buma lüzum vardır. Zaten vâzu kanun bunu ya
parken insanım ruhî, bedenî ve aklî melekeleri
nin gelişmesini de nazarı itibare almak sure
tiyle böyle bir yaş haddini vaz'etmiştir. Bilhassa, 
Komisyon Başkanı arkadaşımın da doktor ol
ması hasebiyle, bunun ehemmiyetini ve ileride 
doğuracağı zararları nazara alarak bu parag
rafım kaldınlm,aisımı ben şahsan lüzumlu hisse
derim. 

Saygı ve hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayım Abdülkadir özmen. 
ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, görü
yorum ki, bütün arkadaşlarım 11 nci maddenin 
üzerimde tartışmalar yaptılar. Bâzı arkadaş
larım, 15 ve 16 yaşım, memur olabilmek için kâ
fi olduğunu Meclise teklif ettiler. Bâzı arka
daşlarım ise, 18 yaşını doldurmadan memur 
olamıyacağını söylediler. Doğrudur... Çünkü, bir
çok işlere girdiğim için biliyorum M, 15, 16 
yaşındaki bir çocuk gelip de Devlet memuriyeti 
yapamaz. 21 yaşımdajkiler de, 15 yaşındaki ço
cuğa benzer ve hâlâ o heyecan ile aklı dışarıda 
olan kimselerdir. Benim 5 yaşımda mektebe de
vam edem ıbdr oğlum vardır, 16 yaşımda liseyi bi
tirecektir. Bu çocuğum memur olduğu takdir
de, bâzı hatalara düşecektir. Bu gibi durum
ları göz önüne alâhim. 15, 16, 17 yaşındaki ço
cukların Devlet hizmetimde memur olarak ça-
hştırilmaları çok hatalıdır ve bu memleket iç'im 
de büyük zararlar doğuracaktır. Bu bakımdan. 
bütün arkadaşlarımdan çok rica ediyorum, ta
şandaki madde yerimde kalsın. 

Evlenmenin kişiyi reşit kılacağını bâzı ar
kadaşlarımız söylediler. Evet, doğru; fakat her 
yuvarlağa karpuz denemez. Nar da yuvarlak
tır, karpuz da yuvarlaktır, portakal da yuvar
laktır. 15 yaşımda mahkeme kararı ile reşit 
olmak, lamcak aile içimdeki büyüklerin ölümü 
ve ağır hastalığı sebebiyle her hangi bir sa
natı icra etmek bakımından doğrudur, fakat 15 
yaşındaki bir çocuk Devlet kapısında nasıl 
memuırüyet yapabilir ve nasıl mesuliyet yüklene
bilir. Ben bunum aleyhimdeyliim. 

Hükümetlim teklifi yerindedir. Saygılarımı 
sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazom. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 11 noi maldde üze
rinde bu kadar durmaya zannedersem lüzum 
yoktur. Çünkü, Komisyon 18 yaşını geçirmiş 
olanları reşit saymıştır. Kanunu Medeni de 18 
yaşını bitirenleri reşit saymıştır. 

Burada bâzı arkadaşlarımız evlenmeden bah-
settlider, bulûğa ermeden bahsettiler. Bulûğa 
ermek mevzuuna gelince, ısıcak memleketlerde 9 
yaşındaki bir kız çocuğu bulûğa erer. Erkek 
çocuğu da 12 yaşında bulûğa erebilir. Bununla, 
rüştün bir Igisi yok, arkadaşlar... Yalnız, Ka
nunu Medeninin 18 yaş olarak getirmesi ve öte
den beri 18 yaşın kabul edilmesi çok yerinde
dir. 15 yaşında, 16 yaşında mektebi bitirir. 
Belki o çocuk küçük yazılmıştır. 8 yaşında Sise, 
meselâ 6 yaşında görülebilir1. Köylerde, kasaba
larda bu olmaktadır. 15, 16 yaşında dajha ze
kâlı olur, daha kavrayışlı olur, memuriyete gi
rebilir, ama bu % 3, % 5 nisbettode bile zor 
olur. 15 yaşında, 16 yaşındaki bir çocuk, af bu
yurun değil memuriyet yapmak, yattığı, kalk
tığı yeri bilmez beyler, çocuk sayılır, bu, Dev
let memuru olacak ve Devlet işlerini yapacak... 

Kanun, Millet Meclisline üye seçilebilmek 
(için 30 yaşını tanımış, ama Senatoya gelince 
yaş haddi 40 oluyor. 40 yaşını doldurmamış ise, 
ısenaltör olamıyor. Neden?.. Senatonun vazifesi 
Meclisi murakabedir, kontrol eder. («Yok öyle 
şey, edemez» sesleri) Sonra, her şey burada bi
ter. Bir kanun Senatoya gittiği zaman, Senato 
geri çevirir, bucnaya gelir, burası ısrar ederse 
kanunlaşır. Senatonun yalnız, murakabe, kontrol 
etme hakkı vardır. Demek ki, 30 yaşındakilere 
senatör olabilme hakkını vermiyor. 30 yaşında, 
35 yaşında senatör olabilme hakiki tanınmaz
ken, siz memuriyeti 15, 16 yaşma nasıl indiri
yorsunuz, beyler?.. Rica ederim, Devlet memuatu 
olacak şahsın yapacağı vazifeyi bilmesi, tedvir 
etmesi gereklidir. Bu yaştaki bir kimse, söyle
diğim gibi yatacağı, kalkacağı yeri bilmez. He
pimiz evl?Jt sahibiyiz, aile sahibiyiz, 16, 17 yar 
şmdafci çocuğu yataktan kaldıramıyoruz, arka
daşlar... Rica ederim, tasarıdaki 18 yaşını kabul 
edelim ve 18 yaş olarak kabulünü sliızden has
saten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Nebil Oktay, bu
yurun efendilin. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — De
ğerli, arkadaşHamm, Devlet memuriyetinin bir 
itibarı ve bir ağırlığı vardır. Maddenin getirdiği 
15 yaşın bu itibar ve ağırlıkla telif edilmesine 
imkân yoktur. 

Ayrıca, esasında bu 15 yaş meselesi çok çe
şitli suiistimallere muhatabolacaktır. 

Kendi çocuklarımıza ve tatbikata bakalım, 
bugün ortaokulu bitirmiş çocukların çoğu 1957 
doğumludur, yani 13 - 14 yaşında ortaokul aya
rında meslek okulunu bitirmiş çocuklar vardır. 
Bu şöyle bir durumu ortaya çıkaracaktır; kazai 
rüştten evvel bu defa mahkemenin kalemleri 
yaş tashihi dosyaları ile dolacaktır. Aksine bir 
hüküm yoktur. 13 yaşında meslek olnılunu biti
recektir, mahkemeye müracaat edecektir. 15 ya
şında olduğunu ispat edecek ondan sonra da ka
zai rüşt kararı alacaktır ve bu daima mümkün
dür. Bunun aksini getiren bir hüküm tasarının 
içinde yoktur. Yaş tashihi suretiyle büyük mik
yasta suiistimallere yol açacak bir maddedir. 
Bu madde ve Devlet memuriyetinin ağırlığı ile, 
kabili telif değildir. Ama, mutlaka bu madde 
böyle geçecekse, ben sayın arkadaşım Reşit Ül
ker'in fikrindeyim. 

Bir kısım arkadaşlarımız «kazai rüşt aranma
sın» diyorlar. Bu takdirde Medeni Kanunla çe
lişmeye düşeriz. Zira, Medeni hakların kullanıl
ması için Medeni Kanun bir esas getirmiştir, bir 
rüşt esası getirmiştir. Eğer kazai rüşt esasını da 
kaldırırsanız Medeni Kanunla tamamen çelişki 
içine düşmüş olursunuz. 

Bizim esas kanaatimiz, bu 15 yaş meselesinin 
maddeden çıkarılması merkezindedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var

dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Özü : Yeterlik hakkında. 
Personel Kanununun 11 nci maddesi üzerin

deki konuşmalar konuyu vuzuha ulaştırmıştır. 
Konuşmaların yeterliğine dair önergemin oya su
nulmasını saygı ile öneririm. 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

BAŞKAN — önerge üzerinde görüşecek sa
yın üye olmadığı cihetle kifayeti müzakere takri
rini oya arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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İki takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiş

tirdiği 40 ncı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Ek fıkra : 
Bunlardan 17 yaşını ikmal etmiş olanlar için 

kazai rüşt kararı aranmaz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun 11 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmar 

Madde : 11. 
Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet 

memuru olabilirler. Ancak, bir meslek veya sanat 
okulunu bitirenlerden 17 yaşında olanlar da Dev
let memurluğuna atanabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Yenipı
nar'ın takririne katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan; biz madde
nin aynen kabulü istikametinde mütalâa ver
mek zorundayız. Sayın Ülker ve diğer bâzı ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi, bu madde de 
tamamen Medeni Kanun hükümleri dikkate 
alınarak tedvin olunmuştur. Bu hüküm, arka
daşlarımızın talebettiği tarzda değişikliğe uğ
rarsa, bir mahzuru ifade etmeye mecburum. 
Sorumluluk atfedilebilecek yaş, Medeni Kanu-
numuzdaki 18 yaştır. Kazai rüşt kararı olma
dan bundan daha küçük yaşta bir kimseyi me
muriyete alırsak ki, bu tatbikat Türk Çevlet 
hayatında olmuştur; İkinci Dünya Harbi es
nasında Toprak Mahsulleri Ofisinde vergi tah
silatında, bu kayda tabi olmadan memur istih
dam edilmiş ve tazminat durumları hâsıl ol
muş, kazai mercilere gidilmiş, kusur atfı müm
kün olmadığı için hiçbir sorumluluk teşekkül 
etmemiş ve tazminat hükümleri de işlememiş
tir. Bu hususta teşekkül etmiş bâzı içtihatlar 
da vardır. O itibarla maddenin aynen kalma
sında kararlı göründüğümüzden dolayı bu 
önergeye katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz katılıyor 
musunuz bu önergeye? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, ge
rekçeli olarak katılmama sebebini izah ettiler. 
Sayın Hükümet de katılmadıklarını beyan et
tiler. Sayın Hüseyin Yenipınar'ın takririnin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Uğrasızoğlu'nun takririni tekrar oku
tuyorum. 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Ben 
Uğrasızoğlu'nun takririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Ben öyle bir şey sormadım 
efendim size. Hem Sayın Uğrasızoğlu'nun tak
riri de muameleye konmuştur. 

Sayın Komisyon, bu takrire katılıyor muşu
nu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, bunun yaş bakı
mından 15 veya 17 olması neticeyi değiştirmi
yor. Medeni Kanun sarihtir. Sorumluluk vere
bilmek için reşidolması lâzımdır. Rüştü tâyin 
eden unsurlar da, sayın arkadaşlarımız ifade 
ettiler, 18 yaşını tamamlıyacaksınız, evlenmek 
kişiyi reşit kılıyor, mahkeme kararı ile rüştü is
pat edeceksiniz, başka çaresi yok. Tamamen hu
kukî sebepler dolayısiyle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz bu takrire 
katılıyor musunuz? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, kanuna aykırıdır oylıyamazsmız. 

BAŞKAN — Kanuna aykırı olmak oylama
ya mâni midir? 

Efendim, bu takrire Sayın Hükümet ve Ko
misyon katılmamaktadırlar. Takririn dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Maddeyi 
kabul edenler.... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — 057 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi : 
Madde 41. — Genel olarak ortaokulu bitiren

ler Devlet Memuru olabilirler. Ortaokul me
zunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilko
kulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıf
ta belli görevlere atanabilmek veya bu görev
lerde belli derecelere yükselebilmek için, ku
ruluş kanunlarına yoksa bu kanuna göre ha
zırlanacak görev ve çalışma yönetmelikleri ile 
daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen 
fakülte, okul veya öğrenim dallarını bitirmiş 
olmak şartı konulabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 42 nci maddesi kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir : 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve ka
demenin aylıklarına esas teşkil edecek göster
ge tablosu bu kanuna ekli 1 No. lu cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

nıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinle dâhil bâzı 
görevler için, ilgili memuriyetlerin yönetim 
sorumluluğu, ve Devlet için taşıdıkları önem 
göz önünde bulundurulmak suretiyle 1 000 
50, !1 <000 (I- 100, 1 000 + 150 ye 1 000 + 200 
lük göstergeler tesbit edilebilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden 
aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunla-
riyle gösterilir. 

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

1 000 '+ 50, II 000 + 100, 1 000 + 150 ve 
1 000 + '200 lük göstergelerden yapılan öde
meler memurlar için terfi halamından mükte
sep 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. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAY AR (Sakarya) — Sayın Başkan, bu mad
denin tasarının 9 ncu maddesi ile fevkalâde 
sıkı irtibatı vardır. Komisyon bu madde ile 
makamı âlinize verilmiş önergelerin iadesini 
istemektedir. Gereğinin yapılmasını arz ede
rim. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üyeleri arz ediyorum: Sayın 
Özgüner, Sayın Ocakçıoğlu, Sayın Sami Ars-
lan, Sayın Çetinkaya, Sayın Karagözoğlu, Sa
yın Uzuner, Sayın Urğasızoğlu, Sayın Salih 
Aygün, söz almış bulunmaktadırlar. 

Sayın Mehmet Çelik, Sayın Turhan özgü
ner, Sayın Kemal önder, Sayın Beyti Arda ve 
arkadaşları ile Sayın Kemal Demir ve arka
daşları tadil teklifi vermiş bulunmaktadırlar. 

Madde, Sayın Komisyon Başkanının talebi 
üzerine, verilen takrirlerle birlikte Komisyona 
iade edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 44 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

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

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

2. Kuruluş ve görev kanun ve yönetmelik
lerinde belirtilen diğer şartları haiz bulunmak. 
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BAŞKAN — 16 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yarışma sınavlarına katılma : 
Madde 49. — Devlet Memurluğuna girmek 

istiyenlerden genel ve özel şartları haiz bulun-
mıyanlar yarışma sınavına giremezler. 

Genel ve özel şartlara haiz olanların git
mek istedikleri sınıfın yarışma sınavına katıl
maları ve sınavı başarmış olmaları şarttır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Fahri 
Uğf asızoğlu tarafımdan verilmiş bir takrir var
dır. 

17 nci madde üzerinde görüşmek istiyen 
saym üyelerin isimlerimi okuyorum : Mevlût 
Ocakçıoğlu, Fahri Uğrasızoğlu, Ali Rıza Uzu-
ner'dir. 

Sayın Ocakçıioğkt? Yoklar. 

Buyurunuz Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 17 nci 
maddenin tadil ettiği 49 ncu madde yarışma 
sınavlarına katıllima şeklimi ve esas prensibimi 
getirmektedir. Bu maddeye göre yarışnıa sı
navı' esas olmakla beraber, özel şartları haiz 
bulunmayanlarım yarışma sınavıma giremıiyecek-
leri bir hükme bağlanmıştır, bu da doğrudur. 
Genel ve özel şartları haiz olanlarım girmek is
tedikleri sınıfım yarışma sınavına katılmaları 
ve sımavı (başarmış olmaları şartır, bu da ta
biî bir şeydir. Ancak burad bir son fıkra var 
ki, üzerinde durulmaya değer kanaatindeyim. 

Son fıkrada ; «Yarışma sınavıma <tabi tutul
madan girilebilecek sımüf ve görevler tüzükle 
belirtilir» diyıor. Demek ki, Devlet personel 
rejimi içimde yarışma sınavı esas oümakla be
raber, bunum yanımda birtakım sınıflar da 
vardır ki, bu sınıflarda hiçbir surette yarışıma 
sınavı yapılinryacak ve ilgili kurumlar memur
larımı istedikleri gibi seçecekleridir. Bu seçme 
işi ile ilgili hususları bir tüzüğe bağlamakta
dırlar. Ancak, bu tüzüğün kimim tarafımdan 

hazırlanacağı belirtilmemiştir, ilgili kurum 
tarafından ımı hazırlanacaktır, Devlet Personel 
Dairesi tarafımdan mı hazırlanacaktır? Bu 
hususta bir sarahat yoktur. Evvelemirde bu
nun açıklığa kavuşturulması lâzımdır. 

İkincisi; yarışnıa sınavına tabi tutulmadan 
girilebilecek olan sınıf ve görevler, belki lü
zumludur, şu anda yarışma sımavı olmadan Dev
let memuriyetine girmek prensibi doğru mudur, 
değil midir, kesim olarak mütalâa beyan edi
lecek durumda değilim. Ancak, ilgili daireler, 
ilgili kurumlar, Hükümet ve komisyon bumun 
üzerinde durarak her halde böyle olmasını uy
gun mütalâa ederek bu karara bağlamıştır. 
Yani, sınavsız memuriyette girme şekli de Dev
let personel rejimi içerisinde vardır. Ben bu
nun bir nebze tehlike arz edebileceği noktasın
da dikkatimizi' çekmek istiyorum. Benim üze
rimde durmak istediğim husus bu. Şayet, 
Devlet meanuriyetdmdeki sımıf ve görevlere im
tihansız memur akmacafcsa bu, evvelemirde 
o dairemin, görüşü ahmımak suretiyle veya ku
rumların, bafeanlıklann görüşleri alınmak su
retiyle Devlet Personel Dairesi tarafından tes-
bdt edilecek bir tüzüğe göre olmalıdır, her 
hangi bir tüzüğe göre değil. Kurumların mü
talâası alımmalı, esas prensipler vaz'edilmeli, 
bütün kurumlar içim bu aynı olmalı ve bu ay
niyat, bu eşitlik içerisinde bütün kurumlar 
memur alırken aynı esaslara uyarak sınavsız 
memur alabilmelidir. 

işte bumu tesbit edebilmek içim burada «tü
zükle belirtilir» kaydımı vuzuha kavuşturmak 
maksadîyfle bir önerge takdim ettim, «İlgili 
kurumlarım mütalâaları alınmak suretiyle, Dev
let Personel Dairesi tarafımdan hazırlamacak 
tüzüğe göre sınavsız memur alınabilir.» şeklin
de bir açıMık getirmek üzere bir önerge tak
dim ettim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, benden önce ko
nuşan Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımız, bendeni
zin söyliyeceğim hususları kısmen dile getirdi
ler. Şimdi, «Yarışma sınavlarına katılma» baş
lığı altındaki bu maddede özellikle son fıkra 
olarak «Yarışma sınavına tabi tutulmadan giri-
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lebilecek sınıf ve görevler tüzükle belirtilir» 
hususu yer almaktadır. Oysa ki, bu kanun, genel 
olarak yarışmayı prensibolarak kabul etmiştir. 
Nitekim, bu maddenin birinci fıkrasında bu, ke
sin olarak ifade edilmiştir. Yarışma sınavına 
tabi olmadan memuriyete atama yapmanın çok 
sakıncalı olduğu, idare edenler ve memuriyete 
talibolanlar arasında büyük huzursuzluklar ya
rattığı bir realitedir. Kaldı ki, yarışmacılar 
arasında imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak 
bakımından yarışma, her halükârda esas alın
malıdır ama, hizmetlere göre yarışmanın, yani 
sınavın ölçüleri değişebilir. Bir seçme yapmak 
mecburiyeti var. 

Sayın Uğrasızoğlu, bu hususun bir tüzükle, 
«ilgili dairelerin mütalâası alınarak Devlet Per
sonel Dairesi tarafından bir tüzükle belirtilir.» 
demek suretiyle işi bir ölçüde daha sağlam esas
lara bağlamak arzusunu burada dile getirmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, yarışma sınavına ka
tılma ve bunu takibeden yarışma sınavlarının 
yapılması, ikisi birbirini tamamlıyan ve gerçek
ten önem taşıyan - bu tasarı için - iki maddedir. 
Burada yarışma, demokratik bütün ülkelerde 
prensibolarak kabul edilmiş, her türlü tavas-
sudun, iltimasın bir tarafa itilmesi için prensi
bolarak kabul edilmiştir. 

Şimdi, bir işe mutlaka bir çok kimseler ta-
liboluyor; Türkiye'nin realitesi bu. Bunlar ara
sında tefrik yapmanın yegâne usulü şartı bir 
yarışma, bir sınav yapmaktır. Bu yönden de
ğerli arkadaşlarım, yarışma sınavına tabi tu
tulmadan memuriyete atama yapmanın, hangi 
ölçüler içerisinde olursa olsun, çok sakıncalı ol
duğu nazara alınarak bu son fıkranın, daha doğ
rusu son cümlenin metinden çıkarılmasını ben
deniz, gerçeklerimize çok daha uygun gördü
ğüm cihetle teklif etmekteyim ve bu kanunun 
temel esprisi ile de teklifimi bağdaşır görmekte
yim. 

Sayın komisyon ve Hükümet bunda bir sa
kınca görmüyorsa, bu son cümlenin metinden 
çıkarılması yerinde olacaktır. 

Şayet, muayyen bâzı hizmetler için - ki, ge
rekçede de geniş bir sarahat göremedim - bu
nun mutlaka muhafazası şart görülüyorsa, bu 
bende, bu fıkraya mutlaka vuzuh vermek zaru
reti vardır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

ben de bu madde üzerinde fikirlerimi belirtmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız fırsat 
eşitliğini prensip itibariyle kabul etmiş ve bir 
hükme bağlamıştır. Fırsat eşitliği, aynı şartları 
haiz olan kişilerin Devlette veya her hangi bir 
yerde hizmet almaları vukuunda eşit şekilde 
imtihana tabi tutulmak esasına dayanır. Böyle 
olunca, 657 sayılı Kanunun kendisi, Devlet hiz
metinde vazife alacak kişileri imtihana tabi tut
mayı esas itibariyle kabul etmiş ve 50 nci mad
desinde kesin şekilde hükme bağlamış; bunları, 
kimlerin ve nasıl yapacağını da tesbit etmiştir. 

Binaenaleyh, bizim burada birinci ve ikinci 
fıkrada imtihanı, yani yarışmayı kabul ettik
ten sonra üçüncü fıkrada bir tüzükle yarışma 
dışı personel alınacağını hükme bağlamış olma
mız, kanunu kendi kendisiyle tezat içerisine so
kuyor. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet hizmetinde va
zife almanın imtihanla yapılmamış olmasının 
ıstırabını, sakıncasını, dedikodularını hepiniz 
biliyorsunuz ve her gün bunlara muhatap kişi
lersiniz. Böyle olunca, ben komisyondan şu su
ali sormak istiyorum: Acaba, bizim bilmediğimiz 
veya şu anda hesabedemediğimiz öyle bir hiz
met var mı ve bu hizmete mutlaka imtihansız 
memur almak gerekiyor mu? Sayın komisyon 
bunu açıklar ve bizi ikna edebilirse, fikrimiz
den dönmek mümkün olabilir. Aksi takdirde bu 
haliyle bunun karşısında olmak benim için şah
san bir vazife halini alıyor. Çünkü, imtihansız 
alındığı takdirde, tüzük ne olursa olsun, imti
han ortadan kalktığı takdirde o işe talibolan 
kişilerin arasında o hizmeti veren idarenin ba 
şındaki ve içindekilerin bir takım söylentilere 
hedef olacağı muhakkaktır. Bu dedikoduyu, bu 
lüzumsuz aralara girmeyi ve birtakım kimseleri 
araya koymak suretiyle o vazifeye girebilme 
imkânını ortadan kaldırıp idarenin başındakini 
de, sonundakini de huzura kavuşturabilmek için 
imtihan usulünü psensibolarak kabul etmiş 
olan esas kanunda olduğu gibi, bu maddede de 
kabul etmeliyiz. İkinci fıkrayı buradan tayyet
mek gerekir. 

Böylece bir hizmete, hizmet erbabını alırken 
daha girdiği andan itibaren dairenin başında-
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kinden sonundakine kadar, bizler de dâhil ol
mak suretiyle, bu işin içine itilmememiz için, 
birtakım sıkıntılara girmememiz için, birtakım 
söylentilerden kurtulmak için imtihanı kabul 
etmeliyiz ve bu fıkrayı buradan kaldırmalıyız. 
Bunda fayda vardır, asla sakınca yoktur, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Muh

terem Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bu maddede üç paragraf var; bir tanesi; 

«Devlet memurluğuna girmek istiyenlerden ge
nel ve özel şartları haiz bulunmıyanların ya
rışma sınavına katılmaması. » 

ikinci paragraf; «Genel ve özel şartları haiz 
olanların girmek istedikleri sınıfın yarışma 
sınavına katılmaları ve sınavı başarmış olma
ları şartı.» 

Üçüncü pragrafta da; «yarışma sınavına bâ
zı kimselerin tabi tutulmaları» 

Benim burada anlamak istediğim, vuzuha ka
vuşturulmasını istediğim mesele; bir teknik 
eleman, meselâ doktor - bugün büyük ihtiyaç 
var, aded az, talip az - imtihanını yapılacaktır? 
Bu maddeye göre imtihan yapılması şarttır. 
Ben bunu şahsan imtihan olarak kabul etmi
yorum, belki buna «bilgi yarışması» demek da
ha doğru olur kanaatindeyim. Çünkü, kendi 
meslekim olan hekimliği ilgilendirdiği için arz 
ediyorum, bir doktor üniversiteden mezun ol
muştur, başarı kazanmıştır, bütün doktorlar da 
böyledir ama birisinin bilgisi fazladır, diğeri
nin belki daha azdır. 

Burada eğer imtihan gerekli ise, ancak bir 
bilgi yarışması mevzuubahsolabilir. 

İkincisi; hangi memurluklara imtihansız 
alınacaktır ve neden buna lüzum görülmüştür? 
Bunu Sayın Komisyon açıklarsa memnun olu
rum. 

Arkadaşlar, burada yarışma sınavına «bilgi 
yarışması» olarak bir ad vermek istiyorum. 
Fakat her memur için de olmaması icabeder. 
Arz ettiğim gibi, bugün teknik elemana Tür
kiye'nin büyük ihtiyacı var, hekimden misal 
verdim, yine onu arz edeceğim, bugün Türki
ye'de büyük kazalarda bile hekim sıkıntısı çe
kilmektedir. Her gittiğimiz yerde bize hekim

den bahsedilmektedir, hekim verilmesi isten
mektedir. Şimdi ihtiyaç 500 kişi,, talip 300 aded. 
Bunu bilgi yarışması veya sınavla nasıl alacak
sınız? Bunu anlamak mümkün değildir. Bu hu
susta da komisyonun bizi aydınlatmasını rica 
edeceğim. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan,, muhterem arkadaşlarım, 

Mevcut madde, birinci ve ikinci fıkralariy-
le gayet güzel çerçevelenmiş ama, son fıkrası, 
kanaatim odur ki, ilk iki fıkra ile çelişme ha
lindedir. Bugün Türkiye'de teknik dallar ha
riç, hemen hemen tekmil dallarda diploma 
enflâsyonu vardır. Bunun dışında bir odacı
lığa dâhi yüzün üstünde müracaat edildiği vâ-
kıdır. Öyle ise Türkiye'de her bölümde iş saha
sı az, açık olan kadrolara girmek için müra
caat pek çoktur. Bu neticeye göre imtihansız 
hiçbir kimse hiçbir yere ve göreve sureti kati-
yede alınmamalıdır. «Bâzı dallarda imtihansız 
alınabilir» kaydının konması - şu veya bu par
tiyi kasdetmek istemiyorum - çok partili ha
yata girdiğimiz günden bu tarafa bu kabil kad
rolara kimlerin, nasıl tesirlerle tâyin edildiğini 
bilmekteyiz ve bunu 25 yıllık hayatımızda acı 
hâtıralarla yaşamış bulunmaktayız. 

Böyle bir açık kapı tutarsanız, bu görevle
rin başında bulunan Ebus Suut Efendinin ço
cuğu da olsa tesir altında kalacaktır. Tüzük 
ne kadar kavi olursa olsun, iğne gözü kadar 
dahi delik bıraksanız, tesirler ve siyasi otori
teler bu iğne gözünü han kapısına çevirerek 
haklı, ehliyetli ve dirayetli dururken, kayırıl-
ması icabeden birini alacaktır. Bunu tüzüğe 
koymıyalım. imtihan şartını mutlak ve zaruri 
kılalım. Bunda en çok huzura varacak, başı 
dinç ve rahat edecek, her şeyden evvel siz par-
lömanterler olacaksınız. Hakkın sahibine ve
rilmesinde büyük hizmetiniz olacaktır. Tüzük
te dâhi olsa imtihansız hiçbir yere kimsenin 
girebilmesi şeklini kabul etmiyelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?... Yok. 
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Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin değiştirdiği 49 ncu mad

denin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Değişik son fıkra : 
Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebile

cek sınıf ve görevler ilgili kurumların müta
lâası alınmak suretiyle» Devlet Personel Dairesi 
tarafından hazırlanacak bir tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu vesile 
ile arkadaşlarımızın sorularını cevaplamama izin 
verirseniz, mütalâamı birlikte arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim, tabiî. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Muhterem Başkanım, Dev
let memurluğuna sınavla girmek esastır. Mut
laka sınavla Devlet memurluğuna girilecektir. 
Bu yeni personel rejimimizin vazgeçilmez şart
larından biridir. 

Ancak, Sayın Başkanım, Devlet hayatında 
sınavsız kabul edebileceğimiz hizmetler olabi
lir. Fevkalâde, istisnai ahvale mahsus kalmak 
kaydiyle ifade ediyorum; meselâ şöyle de dü
şünebiliriz: Polis Okuluna talebe alırsınız ve 
o talebe okuldan mezun olacaktır. Bu polisle
ri Devletin başka hangi kadrosunda istihdam 
edeceksiniz? Bunlar için ayrıca memuriyete alın
ma sınavı koymanın mantıkî tarafı yoktur. 

Bilfarz, aklıma geldiği için arz ediyorum; 
belki böyle mütalâa edilmiyebilir ama öğret
menler için de aynı şey varittir, sınıf ve gö
rev kaydı olduğuna göre, söylüyorum; öğret
menler için de denebilir. Bir memuriyete giriş
te doktorlar için hangi yarışma sınavı açıla
bilir, o akla gelebilir, istisnai meslek grupları
na taallûk eden, fevkalâde spesifik ahvale taal
lûk eden bir başka meslek akla gelebilir. Me
selâ mecburi hizmetle okuttuğumuz talebeler 
vardır. Avrupaya gönderdiğimiz, yabancı mem
leketlere gönderdiğimiz, mastır yaptırmak için, 
daha yüksek dereceli imkânlar elde etmek 
için yabancı memleketlere gönderdiğimiz tale
beler var. Bunların tekrar istihdamı bahis ko

nusu olabilir. Acaba, Devlet, bizzat seçerek, 
masraflarını ödiyerek okuttuğu halde, bunlar 
için tekrar yarışma sınavı açmak doğru mudur? 
Bu gibi, çok istisnai ahvali karşılamak için dü
şünülmüş bir tedbirdir. Aslında, vazgeçilmiyecek 
olan şart, Devlet memuriyetine sınavla girmek
tir. 

Bu umumi izahatımdan sonra, Sayın Başka
nım, bu Tüzük mevzuunda Sayın Uğrasızoğlu 
ile bir müsteviye geleceğimizi zannadiyorum. 

Anayasanın 107 nci maddesinde, Tüzüklerin 
ne surette hazılanacağı zaten musarrah, «Ba
kanlar Kurulu» diyor. Bakanlar Kurulu Tüzü
ğü hazırlar. Ama şuna iltihak ederiz; «Bu tü
zükleri Devlet Personel Dairesi hazırlar» tar
zında takririni değiştirirlerse, bu değişikliğe il
tihak ederiz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak, katılyor mu
sunuz, bu takrire? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Bu şekliyle katılamıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Bu şekliyle katılamıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu'nun vermiş 
olduğu takririn bu şekline Hükümet ve Komis
yon katılmadıklarını; Komisyon gerekçeli ola
rak izahat vermek suretiyle ifade buyurdular. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Affedersiniz, Sayın Başka
nım, bir tashihat rica edeceğim. Bir tâbi hatası 
var. 

İkinci fıkrada «özel şartları haiz olanların 
gitmek istedikleri . . . » tarzında olan cümlenin 
içindeki «gitmek» kelimesi «girmek» şeklinde 
ve bir de son fıkrada ki «girebilecek» kelimesi 
de «girilecek» tarzında olacak, Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — EVet, efendim. O şekilde, tas
hih edilmiş olarak okuduk, G-enel Kurulun bilgi
lerine o şekilde sunduk ve böylece oya arz edi
lecektir. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulumuzun ittihaz etmiş olduğu ka
rara uygun olarak yarın saat 10,00 - 13,00 ara
sında Millet Meclisi toplantısı yapılacaktır Saat 
15,00 te Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

30 . 6 . 1970 O : 2 

toplantım vardır. Birleşik Toplantıyı mütaakıp 
ayrı bir Millet Meclisi toplantısı yapılacaktır. 

Bu sebeple, çalışma süremizin hitama ermiş 
olması, lıasebiyle 1 . 7 . 1970 Çarşamba günü 
saat 10,00 da toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,08 

...>.. >*< ..<.... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

116 NCI BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1970 Salı 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . —• 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 Hiçerimcz 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) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 


