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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Plân Komisyonu Başkanlığının, gündemde 
bulunan 1/263 esas numaralı kanun tasarısının 
tekrar tetkik için komisyonlarına iadesine dair 
tezkeresi kalbul edildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının 76 ncı mad
desine kadar kabul olundu. 

6 . 7 . 1970 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,08 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Siirt 

Naci Gacıroğlu 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 27 . 7 . 1967 tarih re 926 sayılı Türk 

Silahh Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 

madelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi 'hakkında kanun tasarısı 
(1/359) (Plân Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 120 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Yüce Heyetinizin evvelce almış olduğu sü

rekli çahşma programı içerisinde müzakerelere 
başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GIiNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«Halk hastalık sigortası kanun teküifi» nin, ha
vale edilmiş olduğu Geçici Komisyonun görevi 
sona ermiş olduğundan, ilk havale edildiği Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Maliye ve Plân 
komisyonlarına yeniden tevdii (2/362) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İstan
bul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in 2/362 esas 
numarasında kayıtlı olup, ıSağlk ve Sosyal 
Yardım, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla-
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rina havale edilmiş olan, Halk Sağlık Sigorta
sı kanun teklifi, 26 Haziran 1970 günlü 112 nci 
Birleşimde, Genel Kurulun aldığı kararla, Ge
nel iSağlık Sigortası kanun tasarısını görüş
mek üzere teşkil edilen Geçici Komisyona ha
vale edilmiş idi. 

Sözü geçen Geçici Komisyon, kendisine mu-
havvel Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısını 
görüşmeden, içtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
ve Genel Kurul karariyle tasarı gündeme ahn-
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dığından, Sayın Reşit Ülker'in teklifinin Ge
çici Komisyonda görüşülmesine imkân kalma
mıştır. 

Bu sebeple Sayın Reşit Ülker'in sözü ge
çen teklifinin tekrar havale edilmiş olduğu, 
Sağlık ve ıSosyal Yardım, Çalışma, Maliye ve 

?lân komisyonlarına tevdii gerekmektedir. Bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Teklif evvelce havale edilmiş oldu
ğu ilgili komisyonlara gönderilecektir. 

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 Hiçerimez ve 57 arkadaşı
nın 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si 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 — Görüşmelere kaldığımız nok
tadan devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almalarını 
rica ederim. 

Tasarı, 75 nci madesine kadar görüşülüp 
kabul edilmiş idi. Komisyon 76 ncı maddeyi 
yeniden tedvin ederek huzurunuza ayrı bir 
madde getirmektedir. Bu teklifi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplere binaen; aşa

ğıdaki metnin, görüşülmekte olan tasarıya 76 
ncı madde olarak eklenmesini ve tasarının 76 
ncı ve mütaakıp maddelerinin numaralarının 
ona göre değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

Sakarya 
Madde 76. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 94 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir. 

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edi
len mazereti olmaksızın görevin terkedilmesi 
ve bu terkin kesintisiz 30 gün devam etmesi 
hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, 
çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. 

'BAŞKAN — Sayın Bayar, «şifahen de arz 
edeceğim sebeplerden dolayı» buyuruyorsunuz. 
Bir izahatta bulunacak mısınız? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Efendim, arkadaşları
mız lüzum görürse konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 

iLtiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun Sa
yın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

76 ncı maddeye bir fıkra ilâve edilmesi için 
Komisyonca bir teklif huzurunuza gelmiştir. 
Bugün Türkiye gibi geri kalmış, kalkınmaya 
muhtaç, bir dakikanın kıymeti olan bir mem
lekette, âmme hizmeti gören bir insanın, ma
zeretsiz olarak bir ay işini terketmiş olması 
re demektir, bunu takdir edersiniz. 

Bugün binlerce insan memuriyette vazife 
alayım diye beklerken âmme hizmetleri du
rurken bir memur işinden ayrılacak, mazeret
siz olacak, biz bunu bir ay bekliyeceğiz, ondan 
sonra yerine başka bir tâyin yapacağız. Bu sü
rat devrinde, bu çalışma devrinde, bu madde 
çok tuhaf bir manzara arz etmektedir. Niha
yet üç gün olabilir. Mâzaretin nedir? Bugün 
telefon var, telgraf var, haberleşme imkânı 
var. «Ben şunun için gelemiyeceğim» demesi 
lâzımdır. Buradaki bir aylık müddet, makul bir 
müddet değildir ve bu memleketin hayrına ol
maz. Üç gün kâfidir. Bugün iş hukukunda bile, 
yevmiyeli memur üç gün vazifesinin başına 
gelmediği takdirde vazifesinden atılır. Dikkat 
ediniz, bunlar greve dahi gittikleri zaman iki 
gün yaparlar, üçüncü gün yapamazlar. İki gün 
olduğu zaman yevmiyesi kesilir, fakat üç günü 
geçti mi, derhal işine son verilir. Sonra, Me
murin Kanunu da bu hususta sarihtir. Bu ba
kımdan buradaki bir aylık müddet çok faz
ladır. Komisyondan rica ediyoruz, bugün ha
berleşme vasıtalarının bulunduğu bir devirde 

— 659 — 
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âmme hizmetlerinin kesintisiz yürümesi ieabe-
der. Bunu üç gün veya beş güne indirsinler. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Komisyon tarafından getiriflen ve biraz ev
vel konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi, bu 
bir aylık süre tatbikatta çok aksaklıklara se-
foebolacaktır. 3017 sayılı Sağlık Teşkilâtı Ka
nununun 74 ncü maddesinde «Her hangi bir 
sebeple işinden ayrılan bir memur, üç gün içe
risinde mazeretini bildirmeye, bir hafta zar
fında da tevsik etmeye mecburdur. Aksi hailde 
müstafi addedilir.» denilmektedir. 

Buradaki 30 gün, hakikaten fazladır, tat
bikatta birçok aksaklıklara sebebolacaktır. Her 
türlü imkânların bulunduğu devirde, bu şekil
de, bir aylık müddet tanır isek, Devlet hizmeti 
yapılamaz, âmirler iş göremez duruma gelir. 
Bu bakımdan sayın Komisyonun anlayış gös
termek suretiyle, bu müddeti tatbikatta işler 
vaziyette bir süreye indirmesini, o şekilde bir 
teklif getirmesini ben şahsan lüzumlu addet
mekteyim. 

Bendeniz de bir teklif vereceğim, eğer il
tifat ederseniz memleketimiz için, işliyen tat
bikat için faydalı olur kanaaitindeyim. Hürmet
lerimi arz ederim. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımın belirttiği gibi, bu 30 gün

lük müddet bir memur için çok fazladır. Ma
zeretsiz olarak işinden ayrılan bir memur 29 
gün Sonra dönerse, Sayın Komisyon Başkanı 
ne yapacak, bunu söyliyebiürmi? 29 gün sonra 
döndüğü zaman 30 gün gezmiyor, 30 gün ter-
ketmiyor vazifeyi, 28 gün sonra, 29 gün sonra 
dönecek, rahatlıkla işine gidecek. Olmaz böy-
•e şey. Bu tarihe kadar Türkiye'de Memurin 
Kanununda böyle bir madde görülmemiştir, 
mümkün değildir bu, memuriyetle kabili telif 
değildir. Çünkü, hiç izin almadan, âmirine 
kızarak, işini terkederek mazeretsiz 28 gün 
gezer, 29 ncu gün gelip ispat vücut eder. Ol
maz böyle şey, mümkün değildir. Buna, kabi
li ıslah ve memleket yararına, memurun da ya-
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rarına bir şekil getirmek icabeder. Evvelden üç 
gün idi - arkadaşlarımızın hepsi bilirler - me
murlar mazeretsiz olarak gittikleri takdirde üç 
gün zarfımda dönmeye mecburdur, dönmediği 
takdirde cezasını görür İdi. Ama şimdi birden 
30 güne çıkması doğru değildir. Bir defa, 10 
günden aşağı olması Zarureti vardır. Bunun bu 
halde tedvin edilmesinde zaruret vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına ISayın Nuri 

Bayar, buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, sayın arkadaşım 
Şener'in beyanı üzerine bir açıklama yapmak 
zarureti hâsıl oldu. 

657 sayılı Kanunda böyle bir müddet yok 
Sayın Başkanım. 657 Sayılı Kanun, istifayı bîr 
yazılı müracaata bağlamış. Yazılı olarak müra
caat edecek, bir dilekçe verecek, ona bağlamış. 
Tatbikatta, şöyle mahzurlar gözükmekte; «İsti
fa ettim» diyor ve ayrılıyor memur, yazılı bir 
beyanda da bulunmuyor. Kanunun koyduğu 
âmir hüküm budur. Böyle bir yazılı müracaat 
ve beyanda da bulunmuyor ve çekip gidiyor. 
Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, hiç bir muamele 
de yapılmak imkânı olmuyor bu madde muva
cehesinde. Bizim getirmek istediğimiz hüküm, 
yazılı istifasını bildirmiyen memur; «istifa et
tim» derse bu takdirde biz bu müddeti bir ay 
koyduk. Yüce Meclisin takdirine kalmış bir 
sey, bu müddeti kısaltabilirler. Bir ay sonunda 
ilişiği kesilsin istiyoruz, 657 sayılı Kanunda ISa
yın Şener'in bahsettiği gibi, hiç bir kayıt yok 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Daıha evvel
ki 788 sayılı Kanunda vardı. 

BAŞKAN — Efendim söz istiyorsanız, söz 
vereyim lütfen, buradan görücün ©fendini, kar
şılıklı görüşmeyin Komisyon IBaşkaniyle. 

Sayın İhsan Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — ISayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Yeni Personel Kanunu ile memurlara bir 

çok haklar getirirken 'Devlet idaresini ve âm
me idaresini ide yüzüstü tutmaya, her yerini 
güve gibi kemirmeye hakkımız yoktur. Bu, doğ
rudan doğruya Devlet idaresinde ihmalleri, gev
şemeleri doğurur. Pek iyi takdir edeceğiniz gi
bi Devlet idaresinde, bidayette verilen küçük 
tâviz ve ihmaller, sonunda telâfisi mümkün ol-
mıyan han kapıları açar. 
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Memur, aklı başında, askerliğini yapmış, 
tahsili var çekip gidecek, bir ay uğramıyacak, 
bir aydan sonra tekrar gelecek. Çok özür dile
rim, bu doğrudan doğruya memurun lehine, 
âmme hizmetlerinin görülmemesi nam ve hesa
bına, fakir fukara milletin sırtından kurban 
kesmektir. Hiçbirimiz, yörük sırtından kurban 
keser gibi, âmme hizmetlerinin görülmemesi 
nam ve hesabına, memur için bir ay gibi bü
yük bir ihmali, dilediği gibi gezsin ihmalini 
gösteremeyiz. 

Şifahen söylemiş ide, yazılı vermemiş... Ne 
olursa olsun. Burası fakir furaka hizmetlerinin 
yürütüldüğü bir idaredir. Bu millet yiyip içmi-
yerek, şu son Personel Kanunu ile memura bü
yük fedakârlıklar yapmaktadır. Bu fedakâr
lıklara rağmen, bir ay gibi bir müddet gezip 
dolaşacak, bir ay sonra gelecek... Hangi halü
kârda olursa olsun, bir ay gibi bir müddeti ben 
fakir furaka millet nam ve hesabına, ağanın 
cebinden yapılmış bahşiş gibi korkunç bulmak
tayım. 

Askerlikte bile bilâmazeret bir kişi altı ay 
giderse, rütbesi ne olursa olsun, firar sayılır, 
askerliği yanar, rütbeli ise içeriye girer. Bina
enaleyh, askerlik gibi rijit olsun demem ama 
âzami 10 günlük müddetin yeteceğini, 10 gü
nün hitamında âmirine, dairesine ilgi, bilgi 
vermiyen, bunu tevsik etmiyen memurun ter
kininin yapılmasını huzurlarınızda arz eder, 
dileğimi böylece özetlemiş olurum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurun 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOÖLU (Ankara) — Değer
li arkadaşlarım; 

Komisyon, zannediyorum (ki, eski mevzuatı 
ve memleketin gerçeklerini yeter derecede he
saba katmamak suretiyle bir teklif getirmiş 
oluyor yüksek huzurunuza. 

Âmme hizmetleri devamlılık ister. Komis
yon da bu gerçeği gayet iyi bilir. Tasavvur 
buyurun; memur vazifeyi terkediyor, bir ay 
dolaşıyor ve vazifesi kalıyor; görmekte ol
duğu âmme hizmeti kalıyor. Yerine başka
sını tâyin edebilir misiniz? Edemezsiniz, öy
leyse âmme hizmetinin devamlılığını sağla
mak maksadiyle, memurun vazifeyi bırakıp 
gitmesi halinde, bir ay gibi uzun bir müddet 

vazifesine dönmesi keyfiyetini beklemek, hiz
meti aksatır ve aynı zamanda âmme hizmet
lerindeki ciddiyet ve istikrarlık prensibini de 
bozar arkadaşlarım. 

Şimdi, Hükümet elbette ki, bu kanunla bir 
reform iddiası ile geliyor, ama biz muhalefet 
olarak, neden dolayı reform olmadığını ba
riz, veciz birtakım hâdiselerle, misallerle is
pat ettik. O bakımdan çok istirham ederim; 
memurun haklarını elbette koruyacağız, ama 
memurun üstünde de kamu hakları ve Dev
let haklan vardır, vatandaş' hakları vardır. 
Bunların ikisini muvazi bir noktada götür
meye mecburuz. Eskiden bu müddet üç gündü. 
Habersiz olarak üç gün vazifesini terketmiş 
ve vazifesine dönmemiş olan memur müstafi 
addedilirdi. Öyleyse bu bir aylık müddet ger
çekten âmme hizmetlerini aksatacaktır. 

Şahsan teklifim; şifahi olarak, lütfetsinler, 
bir hafta olmalıdır arkadaşlarım veya niha
yet 10 gün, ama bir hafta normaldir. Bir haf
talık müddeti, Devlet disiplinini temin bakı
mından da, âmme hizmetlerinin selâmetle yü
rütülmesi bakımından da zaruri görmekteyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen?.. Buyurun sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKAN - NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bir ay
lık müddeti 15 gün olarak kısaltabiliriz... («Ol
maz, olmaz» seslen.) 

(BAŞKAN — Şimdi efendim, Komisyonun 
yeni bir 76 ncı madde teklifini okudum ve 
üzerinde görüşüldü. 

Sayın Bayar bu arada 30 günlük müdde
tin 15 gün olarak tesbitinin mümkün olaca
ğını ifade ediyor. Bu konuda verilmiş üç tane 
takrir vardır. Bunlardan iki tanesi; Sayın Ah
met Şener Trabzon ve Sayın Hüsamettin Ba-
şer (Nevşehir) ile Sayın Baha Müderrisoglu 
(Konya), Komisyonun teklifindeki 30 günlük 
müddetin 7 gün olarak tesfoitini istemektedir
ler. 

Diğer bir önergeyle sayın Talât Köseoğlu 
bu müddeti 10 gün olarak tesbit etmektedir. 

Komisyonun metnine en aykın olanı 7 gün
lük tekliftir. Şimdi bu 7 gün olarak tesbitini 
istiyen önergeleri okutuyorum, evvelâ bu öner
geleri oyunuza sunacağım: 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddenin 30 gün yeri

ne 7 güne indirilmesini arz ve teklif ederim. 
iSaygılarımla. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Sayın Başkanlığa 
76 ncı maddenin ek fıkrası için 30 gün de

ğil, 7 gün olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu öner
gelere katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NU
Rİ BAYAR (Sakarya) — Katılamıyoruz 
efendim. 15 günlük müddet makul müddettir. 
Buna iltifat buyurulmasmı rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılmı
yor. 

Her iki önergeyi oyunuza sunuyorum;. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
©fendim. 

Şimdi 10 günlük teklifi okutup oyunuza 
sunacağım: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddedeki 1 aylık müd

detin 10 güne indirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NU
Rİ BAYAR (Sakarya) — Bu önergeye ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmişth. 
Şimdi Komisyonun 76 ncı madde olarak ye

niden getirdiği metni, kalbul buyurduğunuz 
siklikle birlikte yeni bir 76 ncı madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu maddenin kabulünden sonra tasarıdaki 
madde numaralarının değişmesi gerekmektedir. 
Yani bundan sonra; 76 ncı maddeyi 77, 77 nci 
maddeyi 78 diye okumamız gerekir. Ancak 

bu, halen elimizde bulunan tasarı üzerinde de
ğişiklik teklifi getiren Önergelerde bir karışık
lık doğuracaktır. Onun için Yüce Heyetiniz 
müsaade ederse, biz madde numaralarını şim
di elimizde bulunan matbu tasarı üzerinden 
okuyalım ve önergeleri de buna göre tasnif et
miş olduğumuz için böyle devam edelim. Mad
de numaralarının teselsülünü bilahâre değiş
tirerek oyunuza sunuyorum. («Muvafık»sesleri) 

Şimdi madde 76. 
Madde 76. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 77. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Genel Kadro kanunu tasarısı hazırlama 
süresi : 

Geçici madde 3. — 1970 bütçe yılında, bu 
kanuna taJbi kurumlarda her ne ad altında 
olursa olsun çalışan personelden, bu kanunun 
4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet 
memuru sayılabilecek olanlara ait kadroların 
33, 34 ve 35 nci maddelerde belirtilen esas
lar dâhilinde hazırlanacak Genel Kadro ka
nunu tasarısı, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde Türkiye 
Büyük Millet Merlisine sunulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

İntibak işlemlerini yapacak merci : 
Geçici Madde 4. — İntibak işlemleri, bu ka

nunun geçici 22 nci maddesi gereğince kuru
lan İntibak Komisyonununun tesbit edeceği 
genel esaslar içinde bu kanunun hükümlerine 
göre kurumlarınca yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 79. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memurların intibakında malî esaslar : 
Geçici Madde 5. — Bu kanuna tabi ku

rumlardaki memurların bu kanunda belirtilen 
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nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri 
sınıfların derece ve kademelerinde alacakları 
aylık tutarları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edi
len aylık tutarlarına 263 sayılı Kanunla ya
pılan zam ve 819 sayılı Kanunla verilen avan
sın da eklenmesinden sonra elde edilecek 
miktardan aşağı olduğu takdirde, aradaki 
fark, kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte 
devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3556 »ayılı Kanunun 6 ncı maddesine 

göre istihdam edilenlerden, bu niteliğin bulun
madığı yeni kadrolara atanan, (İntibak sıra
sında aynı görevde kalmak şartiyle), 
2. 3056 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 

ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadro
lara atanan (intıibak sırasında aynı görevde 
kalmak şartiyle), 

3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Ka
nunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci 
fıkrası ile 1 veya 2 üst derece kadroya ata
nanlardan aradaki farkı Bakanlar Kurulu 
kararı tazminat olarak almakta iken yeni 
kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Ka
nunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu mad
deyi değiştiren 30 . 5 . 1963 tarihli ve 242 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bu
lundukları kadroların 1, 2 veya 3 üst derece 
aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan, 
yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince, tazminat, 
ödenek (temsil ödeneği ve diğer ödenekler) 
tahsis edilen belirli görevlerden yeni kadrolara 
atanan, 

Memurların bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfla
rın derece ve kademelerinden alacakları ay
lık tutarları, eski kadrolarında fiilen al
makta oldukları aylık tutarlarından veya 
aylık ve 1 . 3 . 1970 tarihine kadar çıkmış 
kanunlarla kabul olunmuş tazminat, ödenek 
toplam tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sure
tiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam 
olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esa teşkil edecek aylıkları, intibak so

nunda girecekleri derece ve kademe aylığı ile 
bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın 
toplamıdır. 

(Bu farklar, tamamiyle kalkıncaya kadar, 
her yıl bütçelerinde belirli tertiplere konula
cak ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 80. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakları malî esaslar : 
'Geçici madde 6. — bu kanuna taJbi kurum

larda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
göre istihdam edilen daimî hizmetlilerle bütçe
lere ekli (ıS) cetveline dâhil kadrolarda çalı
şanların bu kanunda belirtilen nitelik ve di
ğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece 
ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanunla teslbit edilen aylık tutar
larına, 263 sayılı Kanunla yapılan zam ve 
819 sayılı Kanunla verilen avansın da eklen
mesinden sonra elde edilecek miktardan aşağı 
olduğu takdirde, aradaki fark, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi suretiyle gideri
linceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Millî istihbarat Teşkilâtında 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam edi
len daimî hizmetlilerin bu kanunda belirtilen 
nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri 

sınıfların derece ve kademelerinde alacakları 
aylık tutarları eski kadrolarında fiilen al
makta oldukları ücret ile 644 sayılı Kanuna 
göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın be
deli toplam tutarlarından aşağı ise, aradaki 
fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam 
edilir.) 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 81. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esas
lar : 

Geçici Madde 7. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda, 3056 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sine göre bütçelerin masraf tertiplerinden alı
nan kadrolarda istihdam edilen geçici hizmet-

— 663 — 



M. Meclisi B : 120 6 . 7 . 1970 O : 1 

lilerden bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer 
şartları taşıyanlar halen bulundukları kadro
larda aldıkları ücretler ne olursa olsun yeni 
derecelerinin ilk kademe aylıklarını alırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 82. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin inti
bakında malî esaslar : 

Geçici Madde 8. — Bu kanuna tâbi kurum* 
larda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarma bağlı «Muayyen ve muvakkat müd
detli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli tek
nik personel yönetmeliği» ne göre alınan 
yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden 
bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şart
lara göre girebilecekleri sınıfların derece ve 
kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
4/10195 sayılı Kararnameye göre almakta ol
dukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı 
olduğu takdirde, aradaki fark, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi suretiyle gideri
linceye kadar ödenmekte devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 83. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Geçici 9. 10 ve 11 nci maddeleri 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 84 ncü maddeye geçmeden önce, Ko
misyona gitmiş olan 49 ncu madde, Komis
yondan gelmiş olduğu cihetle, onun müzake
resini yapmamız gerekiyor. 

önergelerle birlikte Komisyona gitmiş olan 
49 ncu madde hakkında Komisyonun mütalâa
sını okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Komisyonumuzca yeniden tetkik edilmek 

üzere geri alman tasarının 49 ncu maddesi
nin tetkikinde madde metninde her hangi 
bir değişiklik yapılmasının gerekli olmadığı 
görülmüştür. 

Maddenin aynen müzakeresini arz vet eklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

Sakarya 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi yeniden oku
tuyorum efendim. 

Komisyon tetkik ettiği önergeler muvace
hesinde her hangi bir değişiklik yapmak lü
zumunu görmediğini bildiriyor. 

Madde 49. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 146 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Kapsam : 
Madde 146. — Bu kanunun 1 nci madde

sinin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet 
memurları aylık, ücret, ödenek, hizmetle il
gili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şart
ları bakımından bu kanundaki hükümlere; 
aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren 
Devlet memurları, özel kanunlarındaki hüküm
lere tabidir. 

Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği gö
revler karşılığında, bu kanunla sağlanan hak
lar dışında ücret ödenemez, hiçbir menfaat 
sağlanamaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde, 4 arkadaş 
görüşmüştü. Şimdi söz sırası Saym Kabadayı
nındır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Saym Alaca?.. Yok. 
Saym Kenan Aral?.. Yok. 
Saym îlyas Kılıç?.. Yok. 
Sayın Abdurrahman Güler?.. Yok. 
Saym Baha Müderrisoğlu?.. Yok. 
Sayın Reşit Ülker?.. Yok. 
Buyurun Saym Özdenoğlu. 

ŞlNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde komisyon tarafından geri alınma
dan önce Yüksek Genel Kurulda tartışıldı. Oy
lamaya geçileceği zaman önergeler sebebiyle ve 
değerli komisyonun iradesi, arzusu üzerine geri 
alındı. 

Değerli arkadaşlarım; bu madde üzerinde 
söylenecek her şey aşağı-yukarı ifade edilmiş
tir. Yüksek huzurunuza şunun için çıkıyorum; 
Devlet avukatlığı dediğimiz görev alelade bir 
büro hizmeti midir, Devletin diğer memuriyet-
leriyle aynı nitelik içinde mütalâa edilebilir mi, 
edilemez mi? Ve nihayet 49 ncu maddenin şü-
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mulü içerisinde kaldıkları takdirde Devlet ken
di dâvalarını, kendi haklarını savunabilecek 
avukat bulabilir mi? 

Değerli arkadaşlarım; bir vazifeyi ifa etmiş 
olmak için huzurunuza çıkıyorum ve diyorum 
ki; burada bunun bilinmesi ve tescil edilmesi 
gerekir ki, eğer Devlet avukatlarına hakları 
olan ve karşı taraftan alınmak suretiyle kendi
lerine ödenen, analarının ak sütü gibi helâl di
yebileceğimiz ücreti vekâletleri verilmediği tak
dirde Devlet avukat bulamaz. Belki sıra memu
ru seviyesinde avukat bulabilecektir ama bü
yük portesi olan, çok önemli Devlet dâvalarını, 
gerek hukuk mahkemelerinde, gerekse Danış-
tayda takibedecek, o dâvaları birer izzetinefis 
meselesi telâkki edecek zihniyet içinde savunup 
netice alacak, her dâvayı bir ateşten gömlek 
gibi sırtına giyecek ve bunun büyük sorumlu
luğunu hissedecek titizlikte avukat bulamaz. 
Bunu burada, zabıtlara geçsin diye tescil etmek 
istiyorum. Çünkü, Devlet avukatlığını her han
gi bir memuriyetle bir tutmaya imkân yoktur. 
Devlet avukatı, zaman ölçüsü dışında mahke
me koridorlarında saat 13,30 - 14,00 te bizimle 
birlikte mahkeme kapılarında serbest avukat
larla birlikte sıra beklemektedirler. Devlet avu
katı bir içtihat bulmak, hazırlık yapmak ve bir 
tefsir kararı bulabilmek için aylarını, haftala
rını seferber eder ve normal mesaisinin dışında 
büyük bir mesai sarf etmeye mecburdur. 

öyle ise, bunu biz normal bir vazife ile be
raber mütalâa edemeyiz. Avukat kendi kişili
ğinden ve şahsiyetinden bir şeyler koymazsa ve 
demin de arz ettiğim gibi, bir noktadan sonra 
dâvasını bir müsabaka, bir yarışma haline ge
tiremezse o dâva gitmiştir, arkadaşlarım. 

Şimdi, istirham ederim; 1968 senesi içerisin
de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendi avu
katlarına, kendi haklarını savunan avukatlara 
ödemiş olduğu ücreti vekâletin toplamı 1 000 000 
liradır arkadaşlarım. Bu sefer de zaten karşı 
tarafa tahmil edilmiş olan vekâlet ücretinden 
Devlet avukatlarına hakları olan meblâğ veril
diği takdirde, bunun sınırı tesbit edilmiştir; 
1 nci derecedeki Devlet memurunun yıllık maaş 
tutarının % 20 sini geçmemek üzere ödenecek
tir. 

Arkadaşlarım; bunun miktarı senede 13 000 -
14 000 dir. Bugünkü derecelendirme esasına gö
re hesabı yapıldığı zaman, mütevazi bir meblâğ 

çıkacaktır. Bu miktar bir ücreti vekâleti bir 
serbest avukat bir dâvasından alabilir. Bir sene 
müddetle Devlet avukatına, malî portesi mil
yonları bulan dâvalar veriyoruz, en mühim me
selelerde vazifelendiriyoruz ve nihayet bir ge
nel müdürlüğünün bir Devlet organının beyni 
mesabesindeki avukata, en mühim meselelerde 
fikrini almak suretiyle, bütün idari tasarrufla
rımızı o içtihat üzerine, o görüş üzerine isti-
nedettiriyoruz, bu derece ince ve bu derece 
hayatî vazife gören avukatlara, karşı tarafa 
tahmil edilen ücreti vekâletten hakkı olan meb
lâğı vermiyoruz. Arkadaşlarım, bu adaletsiz
liktir. 

Lütfediniz, tekrar ediyorum; Devletin kali
teli avukat bulup çalıştırabilmesi için, haklan 
olan bu ücreti vekâletin kendilerine arz ettiğim 
nisbet içerisinde verilmesinin adalet kaidesi 
icabı olacağı inancı içindeyim. 

Çünkü, âmme hizmetlerinde her vazifenin 
yeri bir değildir. Âmme hizmetlerinde, âmme 
hizmetlerinin önemine göre büyük vazifeler var
dır. Batıda da bu böyledir, her vazifeyi bir tu
tamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, 5 dakikalık 
süre doldu efendim. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bu 
mesele üzerinde Yüksek Genel Kurulun hassa
siyet göstermesini istirham ederim ve hepinizi 
saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova, buyu
run. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Personel Kanununun gelmesi üzerine bir ver
gi kanunu geldi. Vergi Kanununu burada görü
şürken çok cimri davrandık, çok kısır hareket 
ettik, bâzı vergileri tenkis ettik. Ama şimdi gö
rüyorum ki, dağıtımda çok cömert davranıyo
ruz. Bunu nereden alacağız; nereden alıp nereye 
vereceğiz? 

Arkadaşlar; yorgana göre ayak uydurma
mız lâzımdır. Bana öyle geliyor ki, bu kanunu 
biz burada dejenere edeceğiz. Af buyurunuz; 
biz bunu verelim, avukatına da, mahrumiyet 
bölgesinde çalışanlara da verelim. Bunu nere
den alıp vereceğiz? Ne yapacağız? 

Ben bunun, geliri ile gideri karşılamıyacağı-
nın kanısında değil, kanaatindeyim! 

— 665 — 



M. Meclisi B : 120 6 . 7 . 1970 O : 1 

Muhterem arkadaşlar; benim ricam, Perso
nel Kanunu çıktığı zaman - demin arz ettiğim 
gibi - yorgana göre ayak uzatalım, o şekilde ha
reket edelim, gelir gideri karşılasın ve bunu 
tekrar ediyorum; kanısı değil kanaatindeyim 
ben, karşılamıyacaktır. 

Sözlerimi bir fıkra ile bağlıyacağım : «Ada
mın birisi bir dükkânı soymak istiyormuş. Bak
mış demir kilitle kilitli, bir demir testere bul
muş, kiliti kesiyormuş. Yoldan geçen birisi; 
«Arkadaş ne yapıyorsun?» diye sorunca, «Saz 
çalıyorum.» demiş. «Hani sesi çıkmıyor.» de
yince, «Bunun sesi sabahtan çıkar.» cevabını 
vermiş. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde 6 arka
daş görüşmüş ve bir yeterlik önergesi verilmiş
tir. Komisyon veya Hükümet adına söz isteni
yor mu efendim?.. Yok. 

Yeterlik önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
49 ncu madde üzerinde yeteri kadar konu

şulmakla mevzu aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Diyarbakır 
Nafiz Yıldırım 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu madde ile ilgili birçok önergeler 
vardır. Bunlardan; Sayın Oengizhan Yorulmaz, 
Yusuf Ziya Yağcı'nın müşterek imzalariyle ver
dikleri, Sayın İsmail Hakkı Alaca'nın, Sayın 
Sadrettin Çanga ve arkadaşlarının, Sayın Ha
san Basri Albayrak ve arkadaşlarının ve Sayın 
Reşit Ülker'in önergeleri hemen hemen aynıdır. 
Binaenaleyh, bunları müştereken okutup mua
meleye koyacağım. 

Evvelâ önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 49 ncu madde

sinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görev
ler karşılığında (1 nci derece tutarının yıllık 
toplamını % 30 unu geçmemek üzere özel ka
nunlarına P'öre ödeencek avukatlık ücreti ha

riç) bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret 
ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz.» 

Ankara Ankara 
Cengizhan Yorulmaz Yusuf Ziya Yağcı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 49 ncu madde

sinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görevler 
karşılığında (1 nci drece tutarının yıllık topla
mının % 30 unu geçmemek üzere, özel kanun
larına göre ödenen avukatlık ücreti hariç) bu 
kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödene
mez, hiçbir menfaat sağlanamaz.» 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 49 ncu madde

sinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerinin tâyin ettiği gö
revler karşılığında (1 nci derece tutarının yıl
lık toplamının % 30 unu geçmemek üzere özel 
kanunlarına göre ödenecek avukatlık ücreti ha
riç) bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret 
ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz.» 

Bursa Ordu 
Sadettin Çanga Orhan Vural 

Çorum Sinop 
Abdıırrahman Güler Hilmi İşgüzar 

İzmir 
Talât Orhon 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 49 ncu madde

sinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görev-
lar karşılığında (1 nci derece tutarının yıllık 
toplamının % 30 unu geçmemek üzere özel ka
nunlarına göre ödenen avukatılık ücreti hariç) 
bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret öde
nemez, hiçbir menfaat sağlanamaz.» 

Bize Aydın 
Hasan Basri Albayrak Yüksel Menderes 
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Aydın 
Kemal Ziya Öztürk 

Erzurum 
Cevat Önder 

Konya 
M. Necati Kalaycıoğlu 

îzmir 
Şükrü Akkan 

içel 
Hilmi Türkmen 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Sakarya 
Vedat Önsal 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Muğla 
Adnan Akarca 

izmir 
Ali Naki Üner 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Personel tasarısının 49 ncu maddesinde yer 

alan 146 ncı maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

ikinci fıkra : 
«Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 

yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görev
ler karşılığında (1 nci derece tutarının yıllık 
toplamının % 30 unu geçmemek üzere özel ka
nunlarına göre ödenecek avukatlık ücreti ha
riç) bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret 
ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz.» 

BAŞKAN — Efendim, komisyon okunan bu 
önergelere katılıyor mu? 

Katılmıyor. 
önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi mahiyet itibariyle yine aynı olan; Sa

yın Turhan Özgüner, Sayın Hakkı Gökçe ve 
Sayın ihsan Kabadayı tarafından verilmiş üç 
önerge var. Bunları okutuyorum. , 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 49 ncu maddesinin sonuna aşağı

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

ihsan Kabadayı 

«Devlet ve Hazine avukatlarına ödenmekte 
bulunan vekâlet ücretleri bu maddenin kapsamı 
dışındadır.» 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler 

eklenmesine dair Kanunun 49 ncu maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile arz 
ederim. 

«Devlet avukatlarına ödenmekte olan vekâ
let ücreti bu madde kapsamının dışında bırakıl
mıştır.» 

Malatya 
Hakkı Gökçe 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 49 ncu mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan Özgüner 

«Ancak, kamu sektöründe çalışan avukatlar 
bu hükmün dışındadır.» 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, önergenizi 
izah için buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Üzerinde konuşmaların yapılmış olduğu 
madde Bütçe ve Plân Komisyonunda konuşu
lurken ben, bunu bir yan ödemedir düşüncesiy
le verilmemesi konusunda konuşmuş idim. Bi-
lâhara ilgili teşekküllerle bizzat yapmış oldu
ğum temaslar ve bu yolda okumuş olduğum 
broşürler, beni yukardaki fikrimden caydıra
rak avukatlara ödenen bu tazminatın bir yan 
ödeme olmadığı kanısına vardığımı huzurları
nızda itirafa mecburum. Bu bir yan ödeme de
ğildir; yan ödeme olması için Hazineden çık
ması gerekir idi. Halbuki bu, Devlet avukatla
rına mahkemece hâkimin hükmetmiş olduğu bir 
tazminat niteliğindedir. Bunun kalkmış olması, 
benim oamin.î kanaatime göre, doğru değildir. 
Bir dâva sadece dâva süresince yapılan konuş
malar ve çalışmalarla kazanılacak bir mesele 
değildir. Avukatın başarısı dâvanın dışında gü
cünü, meslekî niteliğini kullanarak dâva ile özel, 
tekmil delilleri toplamasına ve dosyasını gayet 
ciddî olarak tanzim etmesine bağlıdır. Bu tazmi
nat kalkar ise, insanı ne de olsa maddi imkân
lardan mahrum ettiğiniz takdirde, gizel gücünü 
ve mesai dışındaki emeğini avukat, dosyasına 
bağlıyamıyacaktır. Saniyen bu hak 10 . 2 . 1929 
da 1389 sayılı Kanunla verilmiş müktesep bir 
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haktır ve bunun alınmış olması, 40 yıllık mesle
kî hakkın ilgası mahiyetindedir. 

Ayrıca 1965 yılında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu Yüksek Mecliste kabul edilir
ken bu hükmü saklı tuttuğu halde, beş sene son
ra komisyonun kaldırmış olması, Yüce Meclisin 
bidayetteki anlayışına zıt düşmektedir. Salisen, 
Avukatlar Kanununun 164 ncü maddesine göre, 
«tarifeye dayanılarak mahkemece hükmedilen 
avukatlık ücreti avukata bırakılır» hükmüne de 
mugayir olmak suretiyle bunun kaldırılmış ol
ması, Avukatlık Kanununun esprisine uymıya-
eak ve meslekin de mehabetini zedelemiş olacak
tır. 

Bir başka ciddî hüküm; Başbakanlık Yük
sek Murakabe Kurulunun vermiş olduğu entre-
san bir rapordur ki, burada avukatlık ücreti 
kaldırıldığı zaman Sosyal Sigortalar Kurumu
nun primi düşmüştür, zira avukatın takibetme-
diği, mesaisi dışında emeğini vermediğinden bu 
düşme doğmuştur,demektir. Eğer ki bu ücreti 
vekâlet kalkmış olursa Sosyal Sigortalarda ol
duğu gibi Hazine büyük zararlara uğrıyacaktır. 
Hükmedilen bu ücretin tahsili de avukatın özel 
olarak mesaisine, takibine bağlıdır. Bununla ir
tibatını keserseniz, avukatın mesaisi dışında bu
nu da takibetmiyeceği bir vakıadır. 

Deniyor ki, Devlet aleyhine sonuçlanan dâva
ların karşılığında bir gelir olarak tutulacak, 
kazanıldığı zaman kazanmadığının karşılığında 
mahsubedılecektir. Bu doğru değildir. Kazan
mamış olduğu durumlarda bu, doğrudan doğ
ruya müessesenin, Hazinenin haksızlığını orta
ya koyar. Hal böyle iken, emeğini vererek, 
kendi imkânlarını sarf ederek kazanmış oldu
ğu bir dâvadaki ücreti vekâletin buna mahsu
bu; demin de söylediğim gibi, haklılık prensi
bine uymııyacaktır. Binaenaleyh, buna ödenen 
ücret Hazineden yapılan bir yan ödeme değil, 
avukatın kendi gücünün, gayretinin neticesi 
ve 40 yıldır verilmiş olan bir müktesep hakkın 
sonucu olmaktadır. Bu hakkı kaldırır da avu
katın dosya ile irtibatını keserseniz bundan 
en çok zarar görecek olan, avukattan fazla o 
müessese, hizmet etmiş olduğu daire olacaktır. 
Bu hükmün kalkmış olması avukatı düpedüz 
bir klâsik memur anlayışına sokmak suretiyle 
mesai dışındaki gücünü, hizmetini, dosyasın
dan irtibatını koparmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, beş dakika
lık süre doldu efendim. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Bitiriyo
rum efendim. 

Malûmuâliniz yeni kanuna göre Pazar ve 
Cumartesi günleri iki gün izin verilmektedir. 
Halbuki hâkimler, bilhassa taşrada keşifleri 
Cumartesi, Pazar günleri yapmaktadır. Bu ir
tibatı kopardığınız takdirde, avukatlar sureti 
katiyede Cumartesi, Pazar günleri vazifeye git-
miyecek, keşifte bulunmıyacak ve böylece Ha
zine büyük çapta zarar görmüş olacaktır. Bu 
maddenin konmuş olması, meslekte yetişmiş 
olan kıymetli ve değerli avukatların da göç et
mesine vesile olmak suretiyle Hazinenin büyük 
nisbette zarardide olacağı kanaatini bende 
uyandırmıştır. 

Yan ödeme meselesine gelince; çıkarmakta 
olduğumuz kanun birçok hususlarda, kapalı 
da olsa, yan ödemeleri kabul etmiştir; iki hiz
met veriyor, ikinci görev alma imkânları veri
yor, ders görevini aynen bırakmıştır, fazla 
mesaiyi mahfuz tutmuştur, kaldırıldığı iddia 
edilen ödenekler işgücü ve hizmet riski olarak 
yine muhafaza edilmiştir. Bu suretle birçok 
yan ödeme imkânları varken, avukatlardan 
bu hakkın kaldırılmış olması, samimiyetle 
söylüyorum; meselenin dışında şu normal ça
lışmasına, dosya ile irtibatının devamına lü
zumlu, büyük mesai sarfiyle ortaya çıkarılma
sı gereken delilleri, vesikaları toplamasına mâ
ni olmak suretiyle her şeyden evvel çalışmış 
olduğu dairesi ve haliyle kamu hizmeti zarar 
görecektir. Bunun saklı tutulmasını arzu et
mekteyim. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergelere 
katılıyor mu efendim? 

Katılmıyor. 
Efendim, önergeleri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi yine 49 ncu madde ile ilgili, fakat 
mahiyet itibariyle başka başka üç önerge daha 
kaldı elimizde, bunları da ayrı ayrı okutuyo
rum. 

ıSayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
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bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının 49 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 49 ek fıkra : 
Ancak valilerin .... sayılı Kanun gereğince, 

ü daimî komisyon başkanı sıfatiyle almakta 
bulundukları ödenekleri ödenmiye devam olu
nur.» 

Hatay Rize 
Halil Agöl Salih Zeki Köseoğlu 

Muğla Sivas 
Ahmet Buldanlı Enver Akova 

Sakarya Erzurum 
Yaşar Bir Felthullah Taşkesenlioğlu 
Malatya Bingöl 

Ahmet Karaaslan Mehmet Bilgin 
Sivas Manisa 

Kadri Eroğan Selçuk Gümüşpıala 
Diyarbakır Kars 

Necmettin Gönenç İsmail Hakkı Alaca 
Diyarbakır Muş 

Sabahattin Savcı Nimet Ağaoğlu 
Kırşehir Kırklareli 

Mustafa Kemal Güneş Hasan Korkut 
Hakkâri Nevşehir 

Ahmet Zeydan Hüsamettin Başer 
Gaziantep Çanakkale 

Lûtfi Söylemez Zekiye Gülsen 
Kütahya Diyarbakır 

Fuat Azmioğlu A. Lâtif Ensarioğlu 
Çanakkale Ağrı 

Kemal Bağcıoğlu Nevzat Güngör 
Kırşehir Adana 

Cevat Eroğlu Cavit Oral 

Önergeye Komisyon katılıyor BAŞKAN 
um?.. 

Katılmıyor. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) 

izah sadedinde söz istiyorum. 
önergeyi 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Valilerimize; genel idarenin o ilde temsil

cisi, her bakanın ayrı ayrı idari ve siyasi yü-
ürtme organı olmakla beraber genel idare hiz
meti dışında tevdi edilen bir mahallî idareler 
hizmeti vardır. İdarei (Hususiye! Vilâyat Ka
nununa göre valiler o ilde il özel idarelerinin 
hem karar, hem de* icra organı durumundadır

lar. Şöyle ki, 11 Genel Meclisinin Başkanı, il 
Daimî Komisyonunun Başkanıdırlar. Ayrıca 
alman kararları yürütmek durumundadırlar. 
Bu sıfatlan tamamen genel idarenin dışında ve 
aldıkları ücret de tamamen Devlet bütçesi dı
şında il özel idaresi bütçelerinden ödenmekte 
idi. Şimdi değerli Komisyon üyeleri, bu Ko
misyona üye olmaları sıf atiyle bu ücretleri al
maya devam ederken, valilerden bu durumun 
alınması, ödemenin kaldırılması bu hizmetin 
tamamen angarya olarak yürütülmesi anlamını 
taşır ki, bu Anayasamıza tamamen aykırı ve 
Anayasa ile çelişkili bir durumdur, önergeye 
iltifat buyurulmasmı arz eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının 49 ncu mad
desiyle değiştirilen 657 sayılı Kanunun 146 ncı 
Tnaddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
leğiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

«Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği gö
revler karşılığında, (1 nci derece yıllık tuta
rının % '25 ini geçmemek üzere özel kanunla
rına göre ödenecek avukatlık ücreti hariç) bu 
kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödene
mez, hiçbir menfaat sağlanamaz.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
Katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bu madde ile ilgili son önergeyi de okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Per

sonel Kanunu tasarısına Madde 49 altına aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar Konya 
Hamdi Hamamcıoğlu Vefa Tanır 
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Adana Konya 1 
Turgut Topaloğlu İhsan Kabadayı 

Siirt 
Mehmet Nebil Oktay 

«Kamu sektöründe görevli avukatların 
takdir edilecek vekâlet ücretlerine iştirakine 
dair kanun hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
Katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

49 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenüier... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 84 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 84. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : I 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve tek
nik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz
metlerinin değerlendirilmesi : 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri 
ve teknik hizmetlerde çalışmakta olan yüksek 
öğrenim görmüş personelden Devlet memuriye
tine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışın
da Mesleklerini serbest olarak veya özel sağ
lık müesseselerinde ifa edenler veya memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak I 
Devlet hizmetine girmiş bulunanların : 

a) Sağlık hizmetlerinde geçirmiş oldukla
rı sürenin 3/4 ü, (sosyalizasyon bölgelerinde 
en az 3 yıl çalışmış olanların bu sürelerinin ta
mamı.) 

b) Teknik hizmetlerde geçirmiş bulunduk
ları sürenin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayıla
rak her yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı 
bir derece yükselmesine esas olacak şekilde de
ğerlendirilir. 

c) Bu değerlendirme aynı şekilde Parlâ
mentoda bulunan yüksek öğrenim yapmış sağ
lık ve teknik hizmet sınıfları mensupları için 
de uygulanır. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yıl
ları süresi 12 yılı geçemez ve başka bir 
sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sa
yılmaz. 

Yapılacak intılbak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe ay
lığını geçemez. I 
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BAŞKAN — 84 ncü madde üzerinde söz 
almış bulunan arkadaşların isimlerini arz edi
yorum. 

Sayın Hasan Çetinkaya, Sayın Kemal De
mir, Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Ahmet Şe
ner, Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Kabada
yı, Sayın Hilmi İşgüzar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
V AR (Sakarya) — Sayın Başkanım, takrirle
ri lütfen Komisyona vermenizi rica ediyorum. 
Meseleyi (bir kere daha tetkik etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 84 ncü madde ile il
gili lolarak Sayın Mühir Sandal, Sayın Nuri 
Eroğan, Sayın Kemal Detmir ve arkadaşları ta
rafından verilmiş üç (önerge Vardır. Bu öner
gelerle birlikte maddeyi yeniden tetkik etmek 
üzere Komisyon geri alıyor. Takrirleri mü
talâa edecek, görüşünü bildirecek. 

85 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 85. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun Geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Sağlık (hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde 
çalıştırılan personele uygulanacak malî hü
kümler : 

Geçici Madde 13. — 13.1.1961 tarihli ve 
224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki kanun hükümlerine göre söz
leşme ile çalışmakta olan sağlık personeli aynı 
görevde kaldığı sürece bu kanunda belirtilen ni
telik ve diğer şartlara göre derece ve kade
melerde alacakları aylık tutan, eski kadrola
rından fiilen almakta oldukları mahrumiyet 
şartları tazminatı ve iseyyar hizmet tazminatı 
dışında kalan sözleşme ücretlerinden aşağı ise, 
aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yük
selmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

Madde 86. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 'Geçici 14, 15, 17, 18 ve 19 ncu 
maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaubl edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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'Made 87. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun igeçici 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelik yürürlüğe 
girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yü
rürlükte kalacağı : 

Geçici madde 20. — 33 ve 35 nci maddedeki 
yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci 
maddedeki yönetmelik, 80 nci maddedeki tü
zük, 95 nci maddedeki yönetmelik, 107 nci 
maddedeki yönetmelik, 112 nci maddedeki yö
netmelik, 121 nci maddedeki tüzük, 123 ncü 
maddedeki tüzük, 125 nci maddedeki tüzük, 
134 tncü ımaddedeki tüzük, 179 ncu maddedeki 
yönetmelik, 193 ncü maddedeki tüzük, 194 ncü 
maddedeki yönetmelik, 196 nci maddedeki yö
netmelik, 210 ncu maddedeki yönetmelik, 211, 
212 ve 213 ncü maddeler hakkında aynı mad
delerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci maddeler
deki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 223 
ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci madde
deki tüzük ve yönetmelikler. 

Altı aylık bir süre içinde düzenlenip yü
rürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair 
yürürlükteki kanun, ıtüzük Ve yönetmelikler 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 88. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 21 nci maddesi kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... -Kabul edil
miştir. 

Madde 89. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 22 nıci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İntibak Komisyonu : 
Geçici Madde 22. — 'Bu kanun hükümlerine 

göre yapılması gerekli intibakın genel esas
larını tesbit etmek üzere kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Maliye Bakanlığından 3 ve Dev
let Personel Dairesinden 3 temsilcinin katıl-
masiyle «Devlet Memurları Kanunu İntibak 
Komisyonu» adı ile bir komisyon kurulur. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince 
3rapılması gerekli intibak ile ilgili her türlü in
celemeyi yapabileceği, gibi komisyonda ku

rumların memur ve müstahdemlerini geçici ola
rak çalıştırabilir. 

BAŞKAN — 89 ncu madde üzerinde söz 
! slan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum : 

Hasan Çetinkaya, Kemal Demir, Sakıp Hiçeri-
mez, Ahmet Şener, Nuri Kodamanoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Daha 
evvel yazılı olarak ısöz istemiştim efendin.. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya.. Yok
lar. 

iSaym Kemal Demir buyurunuz efendim. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
89 ncu madde, bu kanun hükümlerine göre 

yapılması gerekli olan intibakların genel esas
larının tesbit edilmesi için Maliye Bakanlığın-

j dan üç, Devlet Personel Dairesinden üç temsil-
1 cinin katılması ile «Devlet Memurları Kanunu 

İntibak Komisyonu» adı altında bir Komisyon 
kurulmasını öngörmektedir. İntibak Komisyo
nu, bu kanun çıktıktan sonra, kadro kanunu da 
çıktıktan sonra bu kanun hükümleri gereğince 
intibak işlemlerini yerine getirecek olan Komis
yon değildir. 

Yukarda Bütçe Komisyonunda bu kanun ta
sarısı müzakere edilirken Hükümetin de İsrarla 
belirtmeye çalıştığı gibi bu 89 ncu maddedeki 
Komisyon, bu intibakları yapan Komisyon olmı-
yacak, bu intibakın genel esaslarını tesbit eden 
bir Komisyon olacaktır. Biz orada da teklif 
ettik, fakat teklifimiz iltifat görmedi. Hükü
metçe de iltifat görmedi, Komisyonca da ilti
fat görmedi. 

Teklifimiz şudur: Biz, intibakın genel esas
larını tesbit edecek olan bu Komisyonda kanuni 

i en üst sendikal kuruluşun bir temsilcisinin bu-
j lunmasını uygun görmekteyiz. Aslında bunu 
I istemekteyiz. Ama bu, Hükümet tarafından 
I yukarda Komisyonda hiç kabule şayan bulun-
İ madiği için hiç değilse onun görüşünün alınma

sını şart koşmakla iktifa etmek istedik. 

Teklifimiz, bu intibak komisyonunun,, inti
bakın genel kurallarını tesbit ederken ilgili en 
üst sendikal örgütün görüşünü alması şeklinde-

\ dir. Görüşünü almalıdır, çünkü her kurulun ve 
herkesin her şeyi tam anlamda bildiğini kabul 
etmek mümkün değildir. Görüş almak demek, 
mutlaka o görüşe uymak demek de değildir. Yu-

— 671 — 



M. Meclisi B : 120 6 . 7 . 1970 O : 1 

karda Komisyonda yapılan müzakerelerde sabit | 
olmuştur ki, tasarıda, Komisyona geldiğinden 
müzakere edilip çıktığı zamana kadar geçen 
müzakere süresi içerisinde gerçekten birçok 
maddelerde sonunda Hükümetin de katıldığı 
olumlu değişmeler olmuştur. Demek ki, tasarıyı 
hazırlıyan teknik organ bu tasarının madde
leri arasında bâzı eksiklikler bulundurabilmiş-
tir, bâzı eksikliklerle bu tasarıyı Meclislere sevk 
edebilmiştir. Ama bu eksiklikler o müzakereler 
esnasında meydana çıkmış ve düzeltilebilmiş-
tir. öyle ise görüş alma, daha iyiye götürme, 
daha iyi yapma sonucunu doğurmaktan başka 
bir şey değildir, önergemizde, kurulacak olan 
altı kişilik intibak komisyonunun, genel esas
ları tesbit edecek olan intibak komisyonunun 
üyesi halinde olsun dememekteyiz. Ama görü
şünün alınmasını da bu sebepten dolayı kanu
nun içerisine koymak istemekteyiz. 

Burada bu komisyon çalışırken bu tarzda ka
nuni en üst sendikal kuruluşun - ki bu kuruluş 
kanunidir ve vardır, tüm kamu personelini kap
samaktadır - bir temsilcisinin bulunmasının, 
Hükümetin sakınca olarak yukarda ileri sür
düğü gibi, bu komisyonun çalışmalarını uzat
ması, çalışmalarını zorlaştırması söz konusu ol
mamak gerekir, Çünkü bizim teklifimizde iste
diğimiz, bu intibak komisyonunun, bu kanuni 
sendikal örgütün görüsünü almasından ibarettir. 
Bunda İsrar, bunun böyle olmamasında İsrar, 
ancak benim görüş almaya ihtiyacım yok de
mektir. Yukarda müzakerelerde bunun üzerin
de çok durulduğu için orada Hükümetin, komis
yonun çalışmalarını zorlaştırır, güçleştirir ve 
esasen bu komisyon intibakı yapmıyacak, genel 
esasları tesbit edecek onun için buna ihtiyaç 
yoktur dediğini bildiğim için, şimdi bir defa 
daha tekrarla söylüyorum, bunun olmamasında 
en üst sendikal teşekkülün görüşünü almak ihti-, 
yacmı duymamakla bu komisyonun çalışmasını 
güçleştirecek sebepler ileri sürülemez. Görüş 
alma bir saat işidir, bir gün işidir. Olsa olsa, 
benim kimsenin görüşüne ihtiyacım yoktur, ben 
her şeyi herkesten daha iyi biliyorum anlamını 
taşır, başka bir şey taşımaz. Ben de icranın 
böyle bir görüşe sahibolacağına inanmıyorum. 
Bu düşüncede olduğuna da inanmıyorum, öyle 
ise bunda fazla İsrar etmemelidir. 

Sendikal teşekkül yıllarca önce kurulmuş, I 
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anameselesi kamu personeli olan, onun mese
leleri üzerine eğilmiş, onun meseleleri üzerine 
kurulmuş bir teşekküldür. Onu çağırırsınız; bu 
mesele hakkında senin görüşün nedir dersiniz, 
size bâzı görüşlerini sıralar. Teşekkür ederim, 
buyurun dersiniz. Uyarsınız veya uymazsınız. 
Bu onu sağlıyor. 

BAŞKAN —> Sayın Demir, konuşma süreniz 
doldu efendim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Bu itibarla en üst sendikal teşekkülün görü
şünü alır teklifimizi Hükümetin de olumlu kar
şılaması gerektiği, intibakların genel esaslarını 
tesbit ederken kendisinin hatırına gelmiyecek 
veya kendisinin sakınca bulunmadığını zannet
tiği bir hususta gerçekten sakınca varsa onu 
öğrenmesine imkân sağlıyabilecek bir kapıyı 
kapalı tutmaması icabettiği inancı ile bu tek
lifimize icranın da, Hükümetin de katılmasını 
temenni ederim, önergemize arkadaşlarımın da 
iltifat etmesini rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hâçeripıez buyu
runuz efendim. 

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

Ben aynı konuda Bütçe ve Plân Komisyonu
nun çalışmaları sırasında geçen bir iki olayı an
latarak tezimizi kuvvetlendirmeye çalışacağım. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda 657 sayılı Ka
nunu değiştiren, tâdil eden Hükümet tasarısı 
görüşülürken birtakım tepkilerle karşılaşıldı. 
Bu tepkilerin haklılığı veya haksızlığı söz ko
nusu olduğu zaman büyük bir haklılık taşıdığı 
Komisyon üyelerinin tününün, bütün kanatler-
daki arkadaşlarımızın ittifak halinde gördük
ler* bir husus oldu ve neticede su komisyonlar 
teşekkül etti. Su komisyonlarının görevlerinden 
bir tanesi bu gibi kamu görevlisi bulunan ku
ruluşların yönetici kadroları ile temas etmek 
oldu. Ve hatırlıyabildiğim kadarı ile, muhtelif 
sendikal kuruluşlar, odalar ve birlikler ve bâzı 
bakanlıkların müsteşarlıkları dinlendi ve hak
sızlık orada tescil edildi ve su komisyonunda 
birtakım tadiller yapıldı. 

Mütalâamızı ISayın Bakan ve Komisyon ta-
kilbediyor mu acalba efendim? 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, görüşünüz 
efendim. 



M. Meclisi B : 120 6 . 7 . 1970 O : 1 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Ve yapılan bu incelemeler neticesi birtakım ta
diller yapıldı ve bu tadiller de kamu oyuna ka
mu personeli arasına nispî bir ferahlık getirdi. 

Şimd:ı bu tasarı hazırlanırken dahi eğer bu 
kuruluşlarla Hükümet yetkilileri veya onun al
tında uzman kadro bir temasta bulunmuş ol
saydı ve bu kuruluşların görüşlerini almış ol
saydı Yüce Meclise sevk edilen tasan daha sıh
hatli, daha çok kimseyi memnun eden bir şekil
de gelirdi, mutabakat halinde gelirdi. Fakat bu 
olmadı ve hâlâ da olduğu kanaatinde değiliz ve 
Meclis koridorlarında, muhtelif yerlerde böyle
si kuruluşların temsilcileri devamlı olarak miü-
letvekillerini, Hükümet yetkililerini tacira et
mekte ve haklı sorunlarını dile getirmeye ça
lışmaktadırlar ve bu yüzden de birtakım gecik
meler olmaktadır. 9 ncu maddenin hâlâ gelme-
yişi, 14 ncü maddenin hâlâ komisyonda bulunu
şu ve sair maddeler de olduğu gibi. 

Değerli arkadaşlarım, 
Evet Kanunun ruhu olan ve halen çalışmak

ta bulunan kamu personelinim, intibaklarını sağ-
lıyacak olan 91 nci madde ve ötesindeki husus
larda yapacağımız konuşmalarda olduğu gibi, 
bu intibak komisyonu, birçok aksaklığın genel 
niteliklerini, genel vasıflarını fortaya koyduğu 
zaman ilgili en üst sendikal örgütle temasta bu
lunur ve onun görüşüne müracaat ederse, ka
nım odur ki; birçok kuruluşun ve kişilerin te
dirgin olmaları, üzüntüye düşmeleri, yanlış tat
bikatlar önlenecek ve böylece gerek icra ve ge-
rekse sendikal örgütler ve kamu personeli ara
sındaki sürtüşmeler kendiliğinden kalkacak
tır. 

Bunu bir misalle daha isbat etmek isterim; 
eğer bu kuruluşlarla daha evvel temas edilmiş 
olsaydı, hâlâ kanunda yeri belli olmıyan şoför
lerin, hangi sınıf içinde mütalâa edildikleri or
taya çıkardı. Geçen gün Sayın Bakandan sor
duğumda aldığımız cevabı biliyorsunuz; eğer 
i}çi statüsünde iseler işçi statüsünde, (D) cet
velinde iseler (D) cetvelinde, barem içindeler
se barem içinde, gibi karmakarışık, sanki eski 
statü devam ediyormuşcasma bir cevap aldık. 
'Eğer bu kuruluşla temas edilmiş olsaydı, veri
lecek cevap kesin olarak, ya şurası, ya burası 
şeklinde olacaktı. 

Tekrar özetlemem gerekirse; bir sendikal 
üst kuruluş ale - bu komisyon 6 kişiden teşek

kül ettiğine göre - bu komisyonun teşriki mesai 
etmesi ve o sendikal üst kuruluşun görüşlerini 
alması, tatbikata büyük kolaylık getirecek ve 
icra ile bu sendikal kuruluşlar arasında diyalo
gun kurulması sağlanacak ve işbirliği meydana 
getirilecektir. 

Bu medeni münasebetin tesisinde büyük ro
lü olacak olan fıkramızın ilâvesini en derin say
gılarımla sizlerden istirham eder, tekrar saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurunuz efen

dim. 
M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz

geçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Şinasi özdenoğlu, buyurunuz efen

dim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Eğer bu madde, intibak durumu tâyin ve tes-

bit edilecek memura ait idarelerin intibak ko
misyonunda temsil edilmesi esasına göre yapı
lacak olursa, hiç şüphe yok M, memurlar o za
man tam bir huzura kavuşabilirler. Eğer bu 
madde bu haliyle geçecek olursa, ifade etmek 
isterim ki, Danıştay'a sayısız dâvalar açılacak 
ve Danıştay dâva dairelerine yeni ilâveler ya
pılmak zarureti hâsıl olacaktır. Çünkü, Danış
tay daireleri zaten bu haliyle memur ihtilâfla
rına ait mevcut (işlerini yürütemez haldedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ceza hukukunda bir prensip vardır, hukuk

çu arkadaşlarım bilirler «maznunun sorgusu ya
pılmadan esasa geçilmez.» Şimdi, burada taraf 
olan alâkalı memuru veya temsin eden idareyi 
taraf olarak karşınıza alıp dinlemiyorsunuz. 
Tıpkı gıyapta dâvaya karar gibi, tıpkı tarafları 
teşkil etmeksizin dâvaya bakar gilbi meseleyi 
tetkik ediyorsunuz. Böyle şey olur mu arka
daşlarım? Bakınız madde aynen; «İntibak ile 
ilgili her türlü incelemeyi yapar» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; yalnız T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun yüzden fazla değişiklik gör
müş ve dolayısiyle yüzden fazla tadili var. Bü
tün bu incelikleri bilecek ne Personel Dairesi 
ve ne de Maliye Vekâletidir. Gerek Maliye Ve-
kâletinıdeki ve gerekse Personel Dairesindeki 
değerli arkadaşlarımızın ilmî seviyelerine, ye-
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terliklerine, bilgilerine saygı duyarız, fakat bu 
son derece teknik, ince bir meseledir. 

Gdimrük ve Tekel Bakanlığı memurlarının 
statüsünü, çok değer verdiğim Sayın Bayar ar
kadaşım da kabul eder. Hiç kimse, Gümrük Ba
kanlığında bu işleri 30 senedir incelemiş ilgili 
memur gibi bilemez, bilemeyiz, istediğimiz ka
dar hukukçu olalım, nüanslarını bilmemize im
kân yoktur. Siz, nüanslarını biflen adamı bu ku
rula getirmiyor, taraf teşkil etmeden dâvaya 
bakıyorsunuz. Çok önemli gördüğüm bu husus 
için önergem de var, inşallah kaybolmamıştır. 
Çünkü yazılı söz hakkım kaybolmuş, birkaç 
gün evvel yazılı olarak söz istemiştim, ortada 
yok, ama inşallah önergem kaybolmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, istirhamım şudur : 
Maliye Bakanlığının 3 kişi ile, evet, Devlet 

Personel Dairesinin 3 kişi ile, evet, ama ilgili 
dairenin de en az 2 ki|i ile intibak komisyonun
da temsil edilmesinde zaruret vardır. 

Bu böyle olmadığı takdirde sonsuz, sayısız 
ihtMâıflar zuhur edecek, işler yavaş gidecek ve 
intibak komisyonunun mânası kalmıyacak ve 
bi • intibaksızlık komisyonu olacaktır. 

Öyle ise, önergemizin nazarı dikkate alınıma-
snn evvelâ Sayın Komisyondan, önergemize il
tifat Duyurulmasını da ayrıca Yüksek Umumi 
Heyetten saygılarımla rica ederim. Teşekkür 
ederitm. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyuru
nuz efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

89 ncu madde ile Devlet Memurları Kanunu
nun intibak komisyonu seçilecektir. Benden ev
vel konuşan arkadaşlarımdan bâzıları, en üst 
sendikal' teşekkülün bu komisyonda bir veya iki 
üye ile temsilifliin yerinde olacağı, bâzıları ise 
- Sayın Demirin izah ettiği gibi - hiç olmaz
sa bunların fakirlerine, mütalâalarına müraca
at edilmesi şeklinde bir teklifte bulunarak ge
rekçelerini izah ettiler. Değerli arkadaşlarım, 
bu üst sendikal teşekkülün mütalâaları tabiatiy-
le yazılı olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Şunu arz edeyim ki, bugün en üst sendikal 

teşekkül Devlet Personel Sendikasıdır M, za
ten görüşleriöii her vesile ile belirten bir organ

dır. Bu organ, Devlet Personel Kanunu görüşü
lürken, mitingler tertibederek Ankara cadde
lerini tutmuş, büyük gösteriler yapmış ve fikir
lerini, hoparlörlerle bütün günler Kızılay mey
danından geçen halkımızın kulaklarını patlatır-
casına beyan etmişlerdir. Sendikalar gelişigüzel, 
eli kolu bağlı, fikirlerini beyan etmiyen teşek
küller değillerdir. Şimdi, öyle bjr cemiyet, öyle 
bir teşkilât, öyle bir organizmadır ki, sendika
la!', her vesile ile her fırsattan istifade ederek 
görüşleriıni, fikirlerini her fırsatta beyan eden 
organlardır. Hattâ daha ileri gidelim; bu sen
dikalardan birisinin bir toplantısına iştirak et
tim, orada söylenmesi gerekmeyen, söylenmesi 
lüzumlu olmıyan her şeyin söylendiğine bizzat •* 
şahit oldum. O sendika toplantısına öyle bir ha
va verilmiştir ki, orada geçen konuşmaları bu
rada tekrarlamaktan hicap duyarım. Ayrıca şu
nu da ifade etmek isterim; idarecileri o top
luluğa yeni bir hava vermişler ve vukubulacak 
birçok hâdiseleri de önlemişlerdir o ayrı mevzu. 

Şimdi bu böyle iken, yani sendikalar görüş
lerin'i Türkiye'de bugünkü cemiye t imizie her su
retle, her vesile ile beyan etme imkânlarına sa
hipken, bir de yazılı beyanlarını alarak dosya
ya koymak bence lüzumsuz bir işlem olacak
tır. Bilgilerine müracaat edilmesin şeklinde an
laşılmasın. Zaten bunlar her vesifle ile fikir ve 
mütalâalarını bildirilerle, broşür, radyo, gazete 
ve her türlü yayın organlariyle belli etmekte ve 
ortaya koymaktadırlar. Bu kadar belli olan bir 
görüş arkasında bir de tekrar burada onların 
görüşünü bir rapor halinde dosyaya koymakta 
fayda yok, işleri tamamen karıştırır. 

Peki, bir tarafın görüşünü aldık, ijkinci ta
rafın görüşü olan Hükümetin görüşünü de ala
cağız, ondan sonra halkın görüşü alınacak, son
ra bu işin içinden nasıl çıkarız arkadaşlarım? 

Böyle görüş ve mütalâalardan, kurulacak 
intibak komisyonunun faydalanmasını mümkün 
kılacak her türlü yayın organlarını ve imkân
larını göz önüne alırsak, yazılı mütalâaların 
yersiz olduğu meydana çıkacaktır. Yoksa en üst 
sendikal teşekkülün tek taraflı görüşünü al
mak için bir veya İM üye ile komisyona dâhil 
edilmesi veya onun raporunun alınması şek
lindeki bir teklif, tarafsızlığa ve işin içinden 
çıkmaya elverişli bir teklif değildir, 

Bu bakımdan gerekçelerin.. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankaar) — Mensu-
bolduğu idarenin katıilımasında mahzur görmü
yoruz diyorum ben. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Mensu-
bolduklları idare her vasıta ile sendikalaşmış-
tır, her vesile ile fikirlerini beyan etme imkân
larını haizdirler. Bugün miUetveMllerinin ma
salarının gözlerine bakınız, oradaki broşürlerin 
hepsi aidoldukları idarelerin değil, fertlerden 
iher memurdan dahi bu broşürler gelmektedir. 
Yani, bu fikirler her vesile ile meydana çıktı
ğına göre, bunların resmî bir vesika ile dosya
ya konulması veyahutta sendikal teşekkülün 
bu komisyona katılması tamamen bu işi karış
tırır ve çıkmaza götürür. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, konuşma sü
reniz doldu efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — O ba
kımdan bu gibi önergelerin reddi gerekmek
tedir. Madde yerindedir ve olgundur. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun geçici 22 nci 
maddesinde bildirilen intibakın genel esasla
rını tesbit etmek üzere Maliye Bakanlığından 
3, Devlet Personel Dairesinden 3 temsilcinin 
katılmasiyle bir komisyonun kurulması bu mad
de ile öngörülmektedir. 

Şahsi kanaatime göre madde yerindedir. 
Bu şekilde kabul edilmesinin, gerek kanunun 
ruhuna uygunluğu bakımından ve gerekse işle
rin yürütülmesi bakımından elzem -olduğu ka
naatindeyim. 

Her hangi bir kanun Meclise gelmeden, bu 
kanunla ilgili kurumlar veya diğer personel 
bize mektup, broşür, her şey göndermekte ve 
ayrıca durum yayın organlarına intikal et
mektedir. Binaenaleyh, Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesine mensup arkadaşla
rımız, bu şekildeki genel esaslara, gerek ken
dilerine gelecek mektuplarla ve gerekse kamu 
oyuna duyurulan her türlü yayın organların
dan muttali olurlar. 

Maddenin aynen kabulünü saygı ile arz 
eder, hürmetlerimi sunarım, 
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BAŞKAN —Sayın Kemal Demir. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Söz istiyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı istiyorsu
nuz? Sayın Demir bir dakika efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Belki bizden 
sonra konuşmak isterler. 

BAŞKAN — Saym Demir, komisyonun ta
kaddüm hakkı vardır. 

Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; bu intoıbak komisyonu ile ilgili ka
nunun getirdiği madde hakkındaki arkadaşla
rımızın beyanlarına arzı cevabedeceğim. 

Bu komisyonun fonksiyonu hakkında sarih, 
vazıh bir kanaate vâsıl olmamız gerekiyor. Bu 
kanaate vâsıl olmamızın gerekçesini Sayın öz-
denoğlu'nun konuşması belli etti. Sayın öz-
denoğlu dedi M; bu komisyona meselâ, Tekel 
memurlarının intibakına taallûk eden santiar 
konuşulduğu zaman Tekel memurları, büf arz 
Ticaret Bakanlığı memurlarının intibaklarında 
Ticaret Bakanlığı ilgilileri iltihak etsin. 

Şimdi, ihtilâfımız, zannederim bu beyanda 
meydana çıktı. Bu komisyon, Sayın özden-
oğlu'nun beyan ettiği gilbi, Ticaret Bakanlığı 
memurlarının intoıbak işlemi ile veya Tekel me
murlarının intibak işlemi ile veyahut daha 
genel tâbiri ile sektörlere taallûk eden intibak 
işlemleriyle uğraşacak bir kurul değil değerli 
arkadaşlarım. Böyle bir komisyon değil, spe
sifik intibaklar, yani falanca vekâlet memurla
rının, falan katma bütçeli idarelerin falan me
murlarının intibakları o kurumlarda kurulacak 
olan ayrı teknik komisyonlar tarafından yapı
lacak. O itibarla, Devlet Personel Dairesin
den 3 kişi, Maliye Bakanlığından 3 kişinin il
tihakı ile derpiş olan komisyonun fonksiyonu 
bu değil. 

Değerli arkadaşlarım; bu komisyonun fonk
siyonu, bu kanunun tesbilt ettiği genel pren
sipleri yoruma tabi tutmak gerekiyorsa bunu 
yapacak. Fevkalâde genel, fevkalâde teknik 
bir mesai yapacak. Bu kanunun getirdiği hü
kümleri yorumlama sadidinde mahdut ve tama
men teknik bir fonksiyonu olacak bir komis
yondur. Bu komisyon, az evvel ifade ettiğim 
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sektörler seviyesinde kurulacak teknik komis
yonlara bir nevi genel direktif verecek, onlar
da hâsıl olacak tereddütler için bir yorum 
mercii olacak. 

Mesele bundan ibarettir. Şimdi, bunun il
gili kuruluşlarla takviyesi gibi bir fikre iltifat 
etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşılarıan, sonra, sendikal bir 
teşekkülden buraya âza alınmasına da mahal 
yoktur. İfade ettiğim giilbi, tamamen teknik, 
tamamen Hükümetin yürütmekle mükellef bu
lunduğu göreve taallûk eden foir fonksiyonu bu 
kanunun verdiği imkânlar içerisinde yapacak 
olan bir komisyona sendikal mümessilin alın
ması mümkün gözükmüyor, bizim için. Ayrı
ca, kanunlara böylece hükümler koymak da bir 
bakıma doğru telâkki edilmemek lâzımdır. Bu 
sendikal teşekküllerin yetkileri uzunboylu tar
tışmalara sebebolacak şeylerdir. Kanuna kor
sunuz, o da tâlibolur, bu da tâlifbolur, o mu 
yetkili, bu mu yetkili diye ayrıca bu meseleler 
çıkar. Kaldı ki, teknik bakımdan hiç lüzum 
yoktur. Tamamen teknik yorumu yapacak olan 
ve genel maMyertte bir araştırmayı bu kanunun 
getirdiği ahkâm muvacehesinde yapacak olan 
bir komisyondur. ıSektörlere taallûk eden inti
bak meseleleri ayrı komisyonlarda yapılacak
tır. Bu, o teknik komisyonların nevama bir 
danışma mercii gibi telâkki edilebilecek bir 
komisyondur. O itibarla maddenin tedvin olun
duğu gibi aynen muhafazasında faydalar vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Kemal Demir, buyurun. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; gerçekten 89 ncu madde 
ile kurulması öngörülen intibak komisyonu, 
sayın komisyon başkanı arkadaşımıann da be
lirttiği gilbi, intibakın genel esaslarını tesbit 
edecek olan bir komisyondur. Bunu ilk konuş
mamda da arz etmiştim. 

Bu komisyon initilbakuı genel esaslarını, ka
lın çizgilerini tesbit edecek. Sektörlerin ken
di bünyeleri içerisinde yapacakları intibakları, 
o genel prensipler içerisinde bir teknik ayrı inti
bak komisyonları eli ile yürütülecektir. Sektör
ler içi ayrı ayrı intibaklar ana esaslarını bu ko
misyonun tesbit edeceği esaslardan ve direktif
lerini bu komisyonun tesbit edeceği çizgilerden 
alacaklardır. Burada beraberiz. İşte bu sebep

ten dolayıdır ki, bir teknik komisyon olmadığı 
içindir ki, intibakın Türk kamu personelinin 
tüm sektörler içerisindeki intibakının anahatla-
rmı tesbit edeceği içindir ki, en üst sendikal ku
ruluşun, kanuni kuruluşun bir tane ise bir tane
sinin, iki tane ise iki tanesinin görüşünü alma
sının faydalı olduğu inancındayım. 

Sayın Komisyon Başkanı, ilgili kuruluşların 
katılması söz konusu olmamalıdır, diyor. 

Biz yukarıda, komisyonda onda İsrardan vaz
geçtik. Biz, katılmalarından vazgeçtik, görüşle
ri alınsın, onunla iktifa ederiz, diyoruz. Bunun 
nasıl karşısına çıkılıyor, bunun ne sakıncası gö
rülüyor, gerçekten onu anlıyamıyorum. Görüş 
almak, mutlaka uymak demek değildir, ilk ko
nuşmamda arz ettim; çağırırsınız bu altı kişilik 
komisyonun huzuruna, bu altı kişinin üçü Mali
ye Bakanlığındandır, üçü Personel Dairesinden-
dir, vaktiniz az ise 15 dakika dinlersiniz, vakti
niz çoksa yarım saat dinlersiniz. Halihazırda 
Türkiye'de iki tane konfederasyon olduğunu 
zannediyorum; 15 er dakika ayırsanız yarım sa
at eder, yarımşar saat ayırsanız bir saat eder. 
Bu komisyonun çalışması çok mu sıkışık olacak; 
yarım saatini, bir saatini ayıramaz mı, bir perso
nel kütlesini bünyesinde toplamış bir kanuni ku
ruluşun fikrini dinlemek bakımından? Gerçek
ten bunu anlıyamıyorum, bu mesele üzerinde ne
den bu kadar İsrar ediliyor, anlıyamıyorum. 

Sayın Köseoğlu arkadaşımızı dinledikten 
sonra büsbütün anlıyamaz hale geldim, bunu. 
Gerçekten değerli arkadaşım diyor ki; ne lüzum 
var, çağırıp dinlemeye, çünkü onlar sokaklarda 
yürüyerek, mitingler tertibederek hoparlörlerin 
uçlarından söyliyeceklerini söylüyorlar... 

Tabiî söylerler, kanuni hakkını kullanıyor
lar. Eğer, onun yapılmamasını istiyorsanız, ona 
ihtiyaç duymamalarını istiyorsanız onlara, buna 
ihtiyaç hissettirmiyecek imkânları vermeniz lâ
zımdır. En üst sendikal kuruluşu çağırır, görü
şünü alırsanız, onu dinlerseniz, o zaman belki 
bâzı noktalarda ona hak verirsiniz ve onun mi-
tinkler tertibedip, meydanlarda meselelerini an
latmak mecburiyeti ile kargı karşıya kalmasını 
önlemiş olursunuz. Bu basit bir kaide. Ben onun 
için ilk konuşmamda arz etmeye çalıştım. Neden 
icra bundan İsrar ediyor, anlıyamıyorum. Ana
yasanın emri istikametinde, kanunların hudut
ları içerisinde bir sendikal kuruluş vardır, onun 
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en üst kuruluşunu çağıracaksın, dinliyeceksin... 
Ne sakınca var bunda? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ona engel 
hüküm yok ki... 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Var engel. 
Onu bu kanuna koymak istemiyen zinhiyet, yal
nız dinlenmesini kanuna koymak istemiyen zih
niyet - yalnız dinlenmesini diyorum, teklifimiz 
budur - yalnız dinlenmesini kanuna koymamak 
için direnen izhniyet, ona dinlemiyecek demek
tir. Eğer, gerçekten dinliyecekse, lütfediniz ba
na söyleyiniz değerli arkadaşlarım, burada me
seleleri karşılıklı, iyi niyet ölçüleri içerisinde, 
acaba nasıl olursa daha iyi olur diye halletmeye 
çalışıyoruz. Ne sakınca vardır, hiçbir arkadaşım 
gelip buraya bunu söylemedi. Tabiî burada Hü
kümeti kastediyorum, Komisyonu kastediyorum. 
Gelsin söylesinler; bu kuruluşun biz mütalâası
nı alırsak, senin fikrin nedir bu mesele hakkın
da, biz intibakın kalın çizgilerini çizeceğiz, sen 
ne diyorsun dersek şu mahzuru vardır, desin
ler. Yukarda Komisyonda söylediler; vakit kay
bı olur, mesele uzar, dediler. 

Eğer, Komisyonun içerisine dâhil olurlarsa, 
Komisyon üyesi olarak, belki tartışmalar olur, 
belki fikir çelişmeleri olur, uzayabilir. Onu ka
bul ederim ve onu ka.bul ettik, esasen yukarda, 
Komisyonda. Ama, ne diyorum şimdi; lütfedi
niz, çağırınız bir dinleyiniz. Bunun ne sakıncası 
vardır, lütfen onu söylesinler. Ben bunun yarar
larını söyledim. En azından kendilerinin hatırına 
gelmiyen bir hususu ikaz etmiş olabilirler. Bu 
olamaz mı? Nitekim, bizim gibi bu konunun içe
risinde yetişmemiş insanların, personel rejimi 
içerisinde yetişmemiş insanlann Plân Komisyo
nunda ortaya koyduğu bâzı meselelere Hükümet 
de iştirak etmek suretiyle kendisinin, her insa
nın ve her topluluğun zaman zaman hatırına gel-
miyecek bir kısım faydalı teklifler karşısındaki 
davranış içerisine girdiğini gördük demek müm
kündür, bu. Gayet tabiî her icra için mümkün
dür, her teknik unsur için mümkündür. Bir tek
nik komisyon bir araya gelir, o teknik komisyo
nun her şeyi bildiğini kabul etmek mümkün mü
dür değerli arkadaşlarım? Bir sendikal teşekkü
lü, 100 000, 800 000 kamu personelini temsil 
eden bir kanuni kuruluşu çağırıp 15 dakika din
lemenin ne sakıncası vardır? 
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Teklifimiz nedir? Gayet sarih; Komisyon bu 
kanun hükümleri gereğince intibakın genel ku
rallarını tesbit ederken ilgili en üst sendikal 
örgütün görüşünü alır. 

Eğer gerçekten meselelerini, bir kısım sendi
kal kuruluşlar sokaklarda anlatsınlar, hoparlör
lerin ucundan anlatmaya çalışsınlar, yürüyüş
ler tertibederek meselelerini intikal ettirmeye 
çalışsınlar istemiyorsak, o sendikal kuruluşların 
mevcudiyetini kabul ederiz, onlara yeteri kadar 
değer veririz, fikirleri olduğunu kabul ederiz, 
onun bir güc olduğunu kabul ederiz, lütfederiz, 
çağırırız, 15 dakika dinleriz, mesele biter, gider, 
gerçekten kendiliğinden biter, gider... 

BAŞKAN — Sayın Demir, vaktiniz doldu 
efendim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bağlıyayım efendim. 

Lütfediniz, siyasi görüş ayrılıklarından doğ
ma kalıplaşmalar içerisine girmiyelim. Bu konu 
tamamen teknik bir konudur. Aslında bu ka
nun teknik bir kanundur. Deminden beri arz 
ettiğim gerekçelerle bu teklifimizi lütfediniz, 
kabul ediniz. Bu teklif, gerçekten kamu perso
nelini temsil eden bu teşekkülleri bir işbirliği
ne davettir, bir ölçüde fikir birliğine varabil
mek imkânlarının kapısını açmaktır ve onların 
desteğini sağlamaktır. Bir kısım meselelerden 
ortamda huzursuzluk doğmamasını istiyorsak 
- istiyoruz, hep beraber bunu bunun pencere
lerinden, kapılarından bir tanesi budur, bunu 
beraberce açık tutalım ve içeriye girme imkâ
nını verelim. Lütfetsin Hükümet ve Komisyon, 
bunun karşısında direnmesin veya açıkça sa
kıncalarını söylesin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 89 ncu madde üzerinde altı ar
kadaş konuşmuş ve yeterlik önergesi verilmiş
tir. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde üzerindeki görüşmelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Naime Tokgöz 

BAŞKAN •— Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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Madde ile ilgili tadil önergelerini okutaca
ğım. itki tane önerge vardır, bunlardan en ay
kırı olanı Sayın Şinasi özdenoğlu'nun, çünkü : 
intibak komisyonuna sendikal kuruluşlardan 
girecek üyelerin adedini tasrih etmek suretiyle 
teklifte bulunuyor. Onun için evvelâ Sayın Şi
nasi özdenoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
tasarının 89 ncu maddesinin birinci fıkra
sına : 

«Personel Dairesinden 3» ibaresinden sonra, 
«memurun bağlı olduğu idareden 2 temsilcinin 
katılmasiyle» ifadesinin eklenmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdeoıoğlu 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — önergenizi izan sadedinde, bu
yurun Sayın özdenoğlu. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Sayın Komisyon Başkanını dinledikten son
ra şuna kaani oldum; bu intibak komisyonu in
tibakın genel esaslarını tesbit etmek üzere ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakan
lığından üç kişi, Devlet Personel Dairesinden 
üç temsilci olmak üzere teşekkül edecektir. Bi
raz evvelki konuşmamda da arz ettiğim üzere, 
intibak işi ile ilgili her türlü incelemeyi yapa
cağına göre ve bu intibakın genel esaslarını 
tesbit etmek bu komisyonun çalışmasının hede
fini teşkil edeceğine göre, inancım odur ki, 
genel esasların tesbitinde bile bütün kamu per
sonelini doğrudan doğruya ilgilendiren ve her 
memurun özel durumuyla da ilgili birtakım 
esaslara temas edilecektir. Anaçizgiler çizecek, 
ama onun yanında teknik mevzulara taallûk 
eden çalışmalar yapacaktır. Bizzat Sayın Ko
misyon Başkanı arkadaşım ifade etti, bu bir 
teknik komisyondur, dedi. Alakalı idareler tem
silcilerinin katılmasında fayda olacağı inancın
dayım. Çünkü, eninde - sonunda küçük bir yan
lış anlamadan dolayı yüzlerce memur Danışta-
ya dâva açacaktır. Bunu, peşinen önlemekte 
fayda gördüm. Ama «mahallî intibak komisyon
ları vardır» buyurdular. Netice itibariyle onlar 
da bu vazifeyi görürler. Buna katılıyorum. Her 

bakanlığın memurlarının Özel durumunu görü
şecek bir intibak komisyonu mevcudolacağına 
ve özel olarak görevlendirilmiş bir komisyonun 
mevcudolması itibariyle, bu genel esasları tes
bit edecek olan komisyonda ilgili idarenin tem
silcilerinin bulunmaları hususundaki önergemi, 
müsaadelerinizle geri alıyorum. Bu, beni tat
min etmiştir. 

Ama, şahsi inancım, daha evvel de arz etti
ğim gibi, genel esasların tesbitinde bile, ilgili 
idare mensuplarının bulunmasında fayda mülâ
haza ettiğimdir. Bu kanaatimi muhafaza ediyo
rum, ama işlerin süratle yürütülmesi itibariyle 
her bakanlığın kendi özel statüsü içerisinde yine 
teknik nitelikte çalışacak komisyonlar teşekkül 
edeceğine göre, önergemi huzurunuzda geri alı
yorum. 

Ancak, benden evvel görüşmüş olan Sayın 
Demir arkadaşımın ifade ettiği ve kendilerinin 
tanzim etmiş oldukları önergede açıkça zikre-
dildiği üzere, o kuruluşun en üst kademedeki 
sendika temsilcisinin bulunmuş olmasını, kendi 
önergemle ileri sürmüş olduğum bir teminatı 
karşılaması itibariyle benimsiyorum. Arkada
şım ifade etmiştir; en yüksek kuruluş ve sen
dika temsncüerinin katılmasını ve mütalâaları
nın alınmasını olumlu bir tedbir olarak kabul 
ediyorum. Aslında birtakım sokak hareketleri
nin, birtakım bizaihi ihkakı hak hareketlerinin 
altında, takdir buyuracağınız üzere, ilgililerle 
kâfi derecede diyalog kurulmaması, neden ola
rak araştırılabilir, tesbit edilebilir, öyle ise, sen
dika temsilcilerini kabul edip, kendilerinin ig-
tişari olarak da olsa, beyanlarını, fikirlerini al
makta büyük fayda vardır. 

Arkadaşlarımın önergesini, kendi önergemi 
almak suretiyle destekliyorum. G«nel Kurulun 
ia bu görüşe katılmasını saygılarımla rica eder, 
teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu'nun 
''hıergesi geriverilınişt&r. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka-
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nun tasarısı» nın 89 ncu maddesi ile değiştiri
len 657 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak ilâvesini 
saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara Bolu 

Sakıp Hiçerimez Kemal Demir 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamamoğlu 

«Komisyon bu kanun hükümleri gereğince 
intibakın genel kurallarını tesbit ederken ilgi
li en üst sendikal örgütün görüşünü alır.» 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
İzah sadedinde söz istiyorum. 

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

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bilhassa Sayın Talât Köseoğlu arkadaşım 

bu kürsüden kamu personelinin sokağa çıkışı
nın, hoparlörle, mitinglerle kamu oyunu etkile
meye çalışmasının zararlarına temas ettiler ve 
dediler ki; «Onlar zaten itsediklerini bu şekil
de dile getiriyorlar.» Sayın Kemal Demir arka
daşımın da ifade ettiği gibi, bizim yanlış icraa
tımızdan veya birtakım müesseselerin yanlış ic
raatımdan dolayı veyahut da karşılıklı münase
betlerim iyi kurulamamasından dolayı, bu şekil 
olayların meydana gelmesi, esasında parlöman-
terler olarak bizleri üzmesi gerekir. Bunun ça
resi; gerek idare, gerekse onun altında bulu
nan kurumların yöneticileriyle, oralarda çalı
şan kimselerin temsilcilerinin karşılıklı temas
larının sağlanmasıdır. 

Elimizdeki 657 sayılı Kanunun 226 ncı ve 
onu takibeden 227 noi maddesi, şu münakaşası
nı yaptığımız konudan çok daha ileri gelen hü 
kimler getirmiş ve bu hükümler böylece devan 
edecektir, aridir. 226 ncı madde bakınız ne di
yor; vBu kanunun uygulanması dolayısiyle or
taya '.'ikabilecek mesleklerde ve genel olarak 
kamu personelimin ödevleri, hakları, çalışma 
şartları, yükümleri ve kamu hizmetlerinin yü
rütülmesiyle ilgili konularda, mütalâa vermek 
üzere - detayını geçiyorum, esas fıkraya geliyo
rum - görüşme ve danışma kurulları, Devlet 
personel sendikalarınca veya meslek birliklerin
ce, federasyonlarınca veya konfederasyonların-
ca kendi üyeleri arasından seçilecek personel 
temsilcileriyle, yetkili organlarca yeni personel 

arasından atanacak idare temsilcilerinden mey
dana gelir. Personel temsilcileriyle, idare tem
silcilerinin sayıca eşitliği şarttır.» Bakınız; 657 
sayılı Kanun ne kadar ileri gitmiş. Böylesi ko
misyonlarda, eşit sayıda kamu personel sendi
kası temsilcileriyle, yetkili kurulların temsilci
lerini bir araya getirmiş, oy hakkı vermiş, böy
le bir müzakere usulü ortaya koymuş. Niçin? 
Çalşanlarla, çalıştıranlar arasındaki iyi müna
sebetlerin tesis ettirilmesi ve tatbikatlardan do
ğacak aksaklıkların daha başlangıçta önlenme
si için. 

227 nci maddesi ise, bunun bâr iş kuruluşu 
niteliğinde olan, kamu personelinin yüksek ku
rulunu teşekkül ettirmiş ve «ilgili personel sen
dikalarının ve meslek birliklerinin en yüksek 
yetkili organları tarafından kendi tüzükleri ge
reğince üç yıl süreyle seçilmek üzere» denmiş
tir. Hatırladığıma göre, Sayın Niyazi Akı'nın 
imzasını taşıyan ve bu kurumların teşekküleri-
nin nasıl olacağına dair bütün sendikalardan 
birer fikir almak için gönderilen bir bildirge 
vardır yahut tamim vardır. Burada; «müesesse-
den istifa eder çekilir, sendikasından istifa eder, 
çekilir, ücreti, aylığı Devletçe ödenmek suretiy
le, bunlar, bu kurullarda hizmet görürler» di
yor. istdışari bakımdan sendikalara gönderdik
leri böyle bir tamim vardır. 

Demek M, 657 sayılı Kanun, bunu, şurada 
münakaşasını yaptığımız maddeden çok daha 
ileri, çok daha medenî ölçüler içinde düşünmüş. 

Değerli arkadaşlarını; 
Bu konu, sadece bir istişari konudur. Üç ta

ne Devlet Personel Dairesinden, üç tane de Ma
liye Bakanlığı temsilcisinden teşekkül eden altı 
kişilik komisyon oturacak, tüm kamu persone
linin, yani 663 302 kamu personelinin intibakı
nın genel esaslarını ortaya koyacak. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Tamam, 
5 dakikanız doldu. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Beş dakika değil beyefendi, on dakikadır. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Aynı 
lâfları on defa tekrarladınız. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Sizi sıkmış olması, beni enterese etmez. 

— 679 — 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz, karşılıklı görüşmeyiniz. 

Sayın Hiçerimez, bir dakikanız kaldı. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 

— Demek ki, üçü Maliye Bakanlığından, üçü 
Devlet Personel Dairesinden olmak üzere, altı 
kişilik bir komisyon kurulacak ve 663 302 ka
mu personelinin intibaklarının genel esasları
nı tesbit edecek. Burada düşülecek ufak bir ha
ta, ileride birtakım kamu personelinin yine so
kaklara dökülmesine müncer olabilir. Bu ba
kımdan, önceden istişare edilerek bu batanın 
önlenmesinde fayda yok mudur? Şüphesiz M, 
fayda vardır. Esasen, bugüne kadar kamu per
sonelinin ve diğer çalışanların eylemlerini soka
ğa götürmüş olmalarının nedeni; böylesi diya
logların kurulamamış olmasıdır. 

Bu bakımdan, çok değerli arkadaşlarımın, 
özellikle beni sabırla dinlemek lûtfunda bulu
nan arkadaşlarımın, bu teklifimize iltifat etme
lerini en derin saygılarımla arz eder, teşekkür
lerimi sunarım. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Bu müzakerelerde görüldü ki, muhalefete 
mensup arkadaşlarımız bu maddeye mutlaka en 
üst kamu personeli sendikasının görüşünün 
alınması hususunda, Hükümeti bağlayıcı bir 
fıkranın ilâvesini istemektedirler ve bunda da 
ısrarlı davranmaktadırlar. Bu ısrarlarının sebe
bi ne alabilir diye düşündüm. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün çeşitli vesilelerle ve bu kanunun mü

zakeresi dolayısiyle görülen şey şu olmuştur; 
Parlâmentoda müzakere edilen bar kanunla il
gili olsun veya icranın bir tasarrufuyla ilgili 
bulunsun, kendisini bu tasarrufum, bu kanunun 
ilgilendirdiğine kaani olan her teşekkül ve her 
kimse, bu konuda en doğru fikrin kendisinde 
olduğu kanısındadır. Bu sebeple de müteaddit 
teşebbüslere geçmiştir ve kendi fikri kabul edil
medikçe katiyen sükûna kavuşmamıştır. Bunu, 
doğru olarak kabul etmek mümkün değil. Çe
şitli vesilelerle Yüce Meclisin huzurunda ve 
Senatoda ifade ettim; doğruyu inhisar altına 

almamak lâzımgelir. Yani, sizin kadar başkası
nın da düşünebileceğini, onun fikrinin sizinkin
den daha doğru olabileceğini hesaba katmanız 
icabeder. Ama bu kanunun müzakeresi sırasın
da çeşitli meslekî teşekküller, çeşitli kuruluş
lar, öyle bir tutum içerisine girmişlerdir ki, 
mutlaka kendi fikirleri doğrudur, yapılmak is
tenen şey yanlıştır. 

Bu fıkrayı buraya ilâve ederseniz ne olur, 
etmezseniz ne olur? İlâve edildiğini kabul ede
lim. İlâve edildi, görüş istendi, fakat verilme
di. Ne olacak? Bu muameleyi durdurur mu, 
durdurmaz mı? Görüş verildi, fakat hesaba ka
tılmadı, kaale alınmadı. Ne olur? Fıkra ilâve 
edilmedi ve fıkrada yazılı muamele görüş alın
madan yapıldı. 

Maddede, ilgili teşekkülün görüşünün ahn-
mıyacağına dair bir sarahat var mı? Yok. Ben, 
Maliye 3akanmız olarak:,, bu tasarı hazırlanır
ken bâzı meslekî kuruluşların temsilcileriyle 
birçok defa görüştüm. Mecbur değildim, ama 
kendileriyle görüştüm. Demek ki, buraya bir 
fıkra ilâve edilmeden de görüşmek mümkün
dür, görüş almak mümkündür. İlgili teşekkülün 
- son zamanlardaki tabiriyle - eyleme geçmeden 
önce kendi görüşünü gelip bildirmesi de müm
kündür. 

Şu halde, mutlaka idareyi bağlayıcı bir hü
küm getirmenin, meseleye daha çok kolaylık 
mı vereceği, müşkülât mı çıkaracağı noktası 
üzerinde düşünecek olursak; «Kolaylık verir, 
doğru şekilde tanzimine kolaylık verir» hük
müne varamıyoruz. Bu madde, «intibak komis
yonu, genel esaslarını tesbit eder» demiş. Genel 
esaslarını zaten kanun da göstermiştir. Bina
enaleyh, bu komisyonun tesbit ettiği şey, bu ge
nel esasları daha derlitoplu ifade ve izahtan 
ibaret kalıyor. 

Danışma keyfiyetine gelince; Sayın Hiçeri
mez burada söyledi.. Zaten hüküm mevcut; 657 
sayılı Kanunun 226 ncı maddesi mevcut zaten. 
Orada ne diyor; «Görüşme ve danışma kurulla
rı Devlet personeli sendikalannca veya meslek 
birliklerince, federasyonlannca veya konfede-
rasyonlarınca kendi üyeleri arasından seçile
cek personel temsilcileriyle yetkili organlarca 
yine personel arasından atanacak idare temsil
cilerinden meydana gelir.» Orada fikrini, görü
şünü zaten söyliyecek. 
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AHMET SAKIP H1ÇER1MEZ (Ankara) — 
İhtilâf olduğu zaman Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Tamam, ihtilâf olduğu zaman söyli-
yecek, yani görüşü alınıyor. Burada da mese
le, zaten, ihtilâf olacak mı, olmıyacak mı, ihti
lâf lı konu var mı, yok mu? Odur. Danışma saf
hasında söylüyor. Genel esasların, intibak ko
misyonunca tesbiti safhasında da idare lüzum 
gördüğü takdirde bu görüşü alabilir, idare lü
zum görmemişse ilgililer gidebilir, «Biz görüş
mek istiyoruz» derler ve görüşlerini açıklıyabi-
lirler. 

Şu halde durum bu olduğuna göre, hiç kim
se; «hayır, ben seni dinlemiyorum» diyemez, 
açık rejimde. «Sen görüşünü bildirmek üzere 
daireye geldin, ben seni dinlemiyorum, görüşü
nü almıyacağım;» böyle bir şey vâridolamaz. 
Şu halde buraya bir mecburiyet koymakla ne 
oluyor? Buraya mecburiyet koymakla şu olur; 
şunu da ifade etmek iktiza eder M, Türkiye'de 
bu kuruluşlar, yeni yeni kuruluyor, kendi men
suplarına veya kendüerinin mensubu olması ge
reken kimselere, fonksiyonlarının Önemini an
latmak, anlatabilmek durumundadırlar, buraya 
bu maddeyi korsanız, işleri kolaylaşır. Belki 
böyle bir faydası olur. Başka bdr faydası olmaz 
bunun. 

Bir de, her vesile ile, mutlaka icraya bir 
mecburiyet koymak ve mutlaka eğer bu mec
buriyet olmazsa, icranın hatah hareket edece
ğini fara etmek gibi bir düşüncede de isabet 
olmadığını arz ederim. Teşekkür ederim, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, her halde Komisyon 
da katılmıyor önergeye. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Hükümetten sonra söz istemiştim. 
BAŞKAN — Burada imkânı yok Sayın Şe

ner. Çünkü, maddenin esası üzerindeki müzake
rede altı arkadaş konuştuktan sonra yeterlik 
önergesi kabul edildi. Şimdi madde ile ilgili 
önergeyi okutup oyluyoruz. Önerge sahibi, 
önergesini izah sadedinde beyanda bulundu. 
Komisyona soracağım sırada da Hükümet adına 
Sayın Bakan konuştu. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Hükümet, önerge üzerinde değil, doğru
dan doğruya madde üzerinde mütalâa beyan et
ti. 

BAŞKAN — önerge madde ile ilgili efen
dim, gayet tabii. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde onu 
da belirtmeliydiniz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

89 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 90. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 23 ncü maddesi aşağıdaki se
kilide değiştirilmiştir : 

Geçici Madde 23. — İlkokul mezunu olma
yıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaş
lı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cet-
veUerinden alınan kadrolarda çalışmakta olan
ların intibakları durumlarına göre ilkokul me
zunu olanlar gibi yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuma sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 91. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir : 

BAŞKAN — Efendim, 91 nci madde, yük
sek malûmunuz olduğu üzere, bir çerçeve mad
de şeklindedir. Birçok ek geçici maddeleri ihti
va etmektedir. Bu itibarla bu maddenin müza
kere usulü ile ilgili olarak bir teklif vardır, 
Sayın Kemal Demk'ın. 

Okutuyorum. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — önergem okun

duktan sonra söz istiyorum. 
BAŞKAN -- Hay hay efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Personel Kanunu tasarı

sının 91 nci maddesinin bünyesinde 28 aded ek 
geçici madde vardır. 

Bu maddenin müzakeresinde ek geçici mad
delerin ayrı ayrı müzakereye tabi tutulması hu
susunu saygılarımla sunarım. 

Bolu 
Kemal Demir 
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BAŞKAN — Sayın Demir, sta, bu önergeyi I 
izah sadedinde söz istiyorsunuz. Fakat muhte-
melen Komisyon bu görüşe katılacak, zaman
dan tasarruf etmiş, olacağız. I 

Komisyon da bu hususta mutabık mı efen- I 
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Elbette efendim, elbette. 
Sayın Başkanım doğru olur, her geçici madde I 
ayrı ayrı... 

BAŞKAN — Çünkü her geçici madde hak- I 
kında ayrıca önergeler vardır. Birlikte müzake
resi imkânsız. I 

Efendim, Sayın Demir'in, Komisyonun da 
katıldığı önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul I 
«edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edümigtir. 

Şimdi her ek geçici madde ayrı ayrı okuna
cak, görüşülecek, önerge varsa onlar da usulü
müze göre muameleye tabi tutulacak. 

Şimdi ek geçici madde 1. 
Sınıflara intibak : I 
Ek Geçici Madde 1. — Bu kanuna tabi ku

rumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalı
şan personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin 
(A) fıkrasına göre Devlet memura sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifele
ri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yap
tıkları görev göz önünde tutularak sınıflara dâ
hil edilirler. 

BAŞKAN — iki arkadaş söz almıştır. Sayın 
Kodamanoğlu ve Sayın Kemal Demir. 

Buyurun Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir tavzih için söz almış bulunuyorum. Ek 

geçici madde, Bütçe Plân Komisyonunda görü
şülür iken bendeniz bir önerge vermiştim, de
miştim ki; 5439 sayılı Kanunun 2 ne: madde
sine göre çalışmakta olanlar, bu yeni personel 
statüsünden sonra nasıl intibak ettirilecekler; 
bunların fiilen gördükleri işlere tâyin ve inti
baklarının yapılması lüzumunu söylüyor. O za
man Sayın Hükümet; «böyle bir önergeye, yeni 
bir hüküm koymaya lüzum yoktur, 91 nci mad
denin ek geçici 1 nci maddesi bu maksada uy
gun olarak hazırlanmıştır, maksat orada yer 
bulmuştur, lüzum yoktur» buyurdular, bende
niz de önergeyi o zaman geri aldım. I 

— 682 
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Ancak, o günden bu yana bâzı uygulayıcı 
arkadaşlarım da bir noktada tereddüt hâsıl ol
duğunu gördüm, bu tereddüdü gidermek ama-
ciyle Sayın Hükümet veya Komisyon bir tav
zihte bulunursa - zabıtlara geçerse - meseleyi 
halledecektir. Veya lüzum görürlerse bir keli
menin eklenmesi bu tereddüdü giderecektir. 

Tereddüt şu noktada oluyor; şimdi, 5439 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine göre çalışan bâzı 
memurlar - özellikle Millî Eğitim Bakanlığında 
var - kadroları başka bir sınıfta, fiilen gördük
leri iş başka bir sınıftadır. Bu maddemize göre 
ve benim anlayışıma göre, bunlar fiilen çalış
tıkları sınıfta vazife görmeye devam edecekler 
ve o sınıfa dâhil edilecekler. Şimdi bu «dâhil 
edilecekler» sözü o snıfa ait kadrolara atanma
yı da içine ahr benim anlayışıma göre. Fakat 
efendim, dâhil edilmez, o kadrolara atanmayı 
içime almaz gibi birtakım tereddütler izhar 

eden birtakım memur arkadaşlarımız, uygula
yıcılarımız bunlar idi. Onun için ya şimdi Sa
yın Komisyon; «Evet, bu «dâhil» den murat, 
zaten o sınıfa ait kadrolara tâyin etmektir. Ak
si halde dâhil etmenin ne anlamı kalır, ne de 
faydası kalır» diyerek bir tavzihte bulunsunlar 
veya ihtiyaç varsa, «dâhil ve o sınıfa ait kadro
lara tâyin olunurlar» ibaresi eklenerek vuzuh 
kesbeder. 

Şimdi Sayın Komisyondan, bu iki teklifim
den hangisine itibar edeceklerini öğrenmek isti
yorum. Tavzih yolunu mu seçecekler, yoksa «o 
sınıfa ailt kadrolara tâyin olunurlar» ibaresinin 
eklenmesini mi arzu edecekler? Bu ciheti istir
ham ederek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir.. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Vazgeçtim efen

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 

5439 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 2 
nci fıkrasına göre yapılan tâyinler elbette ki, 
sadece Millî Eğitim Bakanlığında değil, bütlin 
diğer bakanlıklarda da vardır. Bilhassa Tarım 
Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ve Millî Eğitim Bakanlığı gibi yerlerde bu ta
mamen vekile bir kolaylık imkânı sağlıyan bir 
maddedir. Bunu vekillerin bâzıları iyi kullan-
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mış olabilirler. Fakat bâzıları da bunu kötü de I 
kullanmış olabilir, bu bir vakıadır. Bu madde 
hem iyıi yere hem de kötü yere tâyin etmek için 
kullanılabilecek bir maddedir. 

Şimdi, burada bir sarahat vardır, Sayın Ko-
donıanoğlu'nun dediği gibi, haklı, Sayın Ko
misyon tasrih etsinler. O yere atanır. Yani bu
rada diyor ki, maddesinde, eğer 36 ncı madde 
ile tesis olunan sınıfların tarifeleri ve kapsam
ları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev 
göz önünde tutularak... Göz önünde tutmak kâ
fi değildir, sınıflara dâhil edilirler. Bu demek 
değildir ki, oraya atanırlar. Hayır. Ben öyle an
lamıyorum. Eğer atanırlar kelimesini de korlar-
sa bu emin ve müemmen bir madde olur. Aksi 
takdirde burada mümkün değildir. 

5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
yapılan bu tâyinler, fiilen gördükleri vazifeler 
değildir bazen. Bakana ve müesseseye imkân 
veren bir madde olduğu için, almış Siirt'te tâyin 
etmiş, ona imkân vermiş, almış, daha iyi bir ye
re tâyin etmiş, ona da imkân vermiş. Şimdi bu 
maddeye göre teşekkül edecek olan komisyon 
bunu fiilen almış olduğu halde, burada 36 ncı 
maddenin tarifine ve sınıfına giren kişileri eğer 
burada «atanır» kelimesini koymadıktan sonra 
o komisyon, aynı tâbirini söylüyorum, isterse 
yapar, isterse yapamaz. Tefsirini öyle yapar. 
Burada Sayın Komisyon Başkamı sözünü zabıt
lara geçirmek suretiyle ya tavzih ederler veya
hut da o da kâfi değil aslında, onlar zabıtlar
da kalır, bütün sorumlular kanunun metnine 
bakar. Zaptı gelip de alır, ancak Şûrayı Devle
te gittiği zaman da bu aranır. Onun için bura
da mutlaka bir sarahat verilmesi zarureti var
dır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın 
Kodamanoğlu'nun ve Sayın Şener'in ifade bu
yurdukları hususlar bizim anlayışımız istika
metindedir. Yani fiilen gördükleri görev hangi 
sınıfta ise o sınıftaki bir kadroya tâyin edile
ceklerdir. Dâhil edilme beyanından, tâbirinden 
tâyin keyfiyetinin çıktığı kanaatindeyiz. Sarih
tir. Ayrıca bir fıkra veya kelime ilâvesine lü
zum hissetmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bu beyan 
üzerine önergenizi geri alıyor musunuz? | 
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NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Evet, 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu'nun öner
gesi geriverilmişıtir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, afeder-
siniz bir ufak tashih yapmak durumundayız. 
Metinde efendim, Sayın Şener'in de «tarifeleri» 
tarzında okuduğu kelimenin «tarifleri» olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Tarifleri efendim. Bizim eli
mizdeki metinde «tarifleri» şeklindedir. 

Ek geçici madde 1 i oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici madde 2 yi okutuyorum. 
Aylıklı ve barem içi ücretlilerin derecelere 

intibakı : 
Ek Geçici Madde 2. — Ek geçici 1 nci mad

de gereğince sınıflar içindeki derecelere intibak 
aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi 
kadrolarında çalışmakta olanlar, bulundukları 
kadroların barem derecelerine, gösterge tablo
sunda tekabül eden derecelere intibak ettirilir
ler. 

Ancak; 
a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1, 

2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü 
maddeniin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
koıJro unvav. .'arına uymadığı takdirde bu kad
rolar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 
tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, her 
hangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 ve
ya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kadro
larına tekabül eden derecelere intibak ettiril
mekle beraber, aldıkları, 1, 2 veya 3 üst derece 
aylık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk 
kademe aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulunduk
ları kadroda bir üst derece aylığı alanlardan 
istiyenler, kadro derecelerinde kalmak suretiy
le kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 ncı madde ile tesis edilen sı
nıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci madde
nin (b) ve (c) fıkraları uyarınca, aldıkları ay-
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lıklara muadil kadroları ihraz /etmeleri halinde 
kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösteril
mek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tab
losunda müktesep haklarının tekabül ettiği de
recelere intibak ettirilirler. 

d) istisna ve ihtisas mevkilerinde bulunan
ların, fiilen aldıkları kadro aylık veya ücret de
recelerine eşit derecelere intibakları yapılır. Bu 
gibilere diğer memuriyetlere nakillerinde ve 
tahvillerinde müktesep hak tegMl etmemek üze
re, intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe 
aylığı; kendileri için müktesep hak tegMl edin
ceye kadar verilmeye devam olunur.. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edil
dikleri derece aylığı ile müktesep haklan olan 
derece aylığı arasındaki farkı tazminat olarak 
veya diğer suretle alanlar, bulundukları kadro
nun muadili olan derecenin ilk kademesine inti
bak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için mük
tesep hak teşkil edinceye kadar intibak ettiril
dikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya 
devam ederler. 

f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev yap
makta olanların daha önce bu kanun kapsamı
na giren kurumlarda (D) ve (E) cetveli kadro
larında ve yevmiyeli teknik personel statüsün
de geçirilmiş ve daha önceki intibaklarda dik
kate alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek ge
çici 3 noü maddesi hükümleri çerçevesinde de
ğerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Mehmet 
Arslantürk ve Sayın Kodamanoğlu söz almıştır. 

Sayın Mehmet Arslantürk?.. Yok. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
91 nci madde üzerinde söz sıram var. 

BAŞKAN — Efendim, sizin kabul edilen 
önergenize göre, her geçici madde ayrı bir mad
de olarak görüşüleceğine göre, söz taleplerinizin 
tekrarlanmasını rica edeyim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Yerimden mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başka

nım, genel müzakere şekline göre ,91 nci madde 
bir madde olarak müzakere edileceği için, 91 nci 
madde üzerinde alınmış olan bir söz sıramız var
dır. Bugün burada Yüce Meclis, 91 nci mad

denin ek maddeler halinde müzakeresini tekli
fimiz üzerine kabul buyurmuştur. Şimdi böyle 
olunca.. 

BAŞKAN — Siz, hepsinde söz talebiniz mer'i 
olmasını istiyorsunuz, tamam. Sayın Şener'in 
de bu şekilde talebi var. Peki efendim, o zaman 
bu sırayı takibedeceğiz. 

Sayın Bayar, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, ek geçici 
2 ve ek geçici 3 ncü maddelerin takrirlerle bir
likte tetkikine fırsat verilmek üzere, Komisyo
na iadesini rica ederim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkanım, yerimde bir hususu arz etmeme izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Hükümet ve Sayın Komisyon, biz mâruzâtta bu
lunduktan sonra maddeyi geri alsınlar. Çünkü, 
maruzatımız kendilerinin çalışmalarına ışık tu
tacaktır. İzinlerini rica edeceğim, çok basit 
bir - iki hususu kısaca arz edeceğim. Bu. çok 
hayati bir konudur. 

BAŞKAN — Efendim, bunu nasıl telif ede
yim, bilmiyorum. Şimdi Komisyon maddeyi, ve
rilen önergelerle birlikte şu anda geri istediğine 
göre.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Ben bu teklifimi geri alı
yorum. Müsaade ederseniz arkadaşlarımın gö
rüşmelerinden sonra alayım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, o zaman mesele 
yok. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizi de yazıyo
rum. 

Şimdi, Sayın Kemal Demir, söz sırası sizde, 
buyurun. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz Personel kanun ta
sarısının kamu personeli yönüden, kamu görev
lileri yönüden en hayati iki maddesinden birisi 
91 nci maddedir. Birisi halen Komisyonda bu
lunan, sınıfların başlama ve çıkabilecekleri de
receleri gösteren 9 ncu maddedir, birisi de, hali
hazırda görev veren kamu personelinin bu yeni 
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rejime intibaklarını sağlıyacak olan çizgileri çi
zen 91 nci maddedir. 

Şimdi, bu madde üzerinde verilmiş çeşitli 
önergelerimiz vardır, önergelerimiz üzerinde 
teker teker görüşlerimizi arza ve icrayı ikaza 
gayret sarf edeceğiz. 

Genel olarak, 91 nci maddenin 2 nci ek mad
desi üzerinde şunları arz etmek istiyorum; bu 
tasarı, bu maddesiyle intibakı şöyle yapmakta
dır: 

Kadrosu, kendi müktesebine uygun olan, 
kadrosunun karşılığı olan dereceye intibak etti
rilecektir. Ancak, bu derece 1 nci, 2 nci 3 ncü, 
4 ncü dereceleri içerisinde, o derecelerde bulun
ması lâzmtgelen görevler arasında Bakanlar Ku
rallı tarafından ilân edilmişse, o bizim ileride 
itiraz ettiğimiz 7 nci madde lilân edilmişse, o tak
dirde oraya oturacaktır. O sıfat onlar anasında 
değilse veya elindeki kaJdrosu hakkından aşa
ğıda olduğu için üst derece alan bir memursa, 
kamu görevlisi ise, her üst derece için bir derece 
ilâvesiyle bu kanunun getirdiği derece tablosun
da hangi dereceye intibak ediyorsa, raslıyorsa 
onun birinci kademesinle oturtulacaktır. Bu ka
nunun getirdiği intibak, tabiî (e) cetvelinde bu
lunanlar için ayrı bir intibak" hükmü geıtMyor, 
'istisnai görevlerde bulunanlar için ayrı bir in
tibak getiriyor, onların bir kısmının haklarını 
kaldırıyor, bir kısmına daha fazla hak tanıyor, 
amıa genel olarak kadro müessesesiyle iş gören 
kamu görevlilerinin intibakının esası budur. 

Şimdi, bu üst derece ile yerleştirilmede, es
ki deyimle anlatmaya çalışayım, eski kaldro 
usulüne göre söylüyorum, meselâ 60 liralık 
kadro üzerinden 3 üslt derece alıyorsa 90 lira
lık kadronun bu kanunda karşılığı olan dere
cenin birinci kademesine oturuyor. Ancak bu 
maddeye göre, intibak ettiği bu yerdeki kadro, 
intibak ettiği yer (kişisel) olacaktır, ölüm ha
linde, istifa halinde, emeklilik hainde boşala
caktır. O doğrudur. Anoak, 'bu kamu görevlisi 
intibak ettiği derecenin birülnci kademesinde, 
kademe ilerlemesine tabi olmıyacalktır. 

Her kamu görevlisinin ümidi ve gayesi 
olan, kadme ilerlemesine ve bilhassa derece 
ilerlemesine tabi olabilmesi için, öncelikle ve 
evleviyetHe o intibak ettirildiği derecenin bo
şalacak kadroları için, bir alt dereceden, o de
recenin o kadrolarınla yükselebilmek üzere 

imtihana girecek olanlarla beraber liyakat imti
hanıma girecek, liyakati sabit olursa, o takdir
de inıtılbuk ettirilmiş olduğu o derecenin ka
deme ilerlemelerine tabi olabilecek, 3 sene son
ra da üst dereceye çıkabilmek için imtihana 
girebilecek, maddenin getindiği budur. 

Şimdi, burada neler doğmaktadır? Bir ke
re, meselâ 60 lira üzerimden 3 üst derece alıyor
sa, 3 üst derece 9 senedir. Birimci kademeye 
oturtturuîduğu zaman, eğer tam 9 ncü sene
sinde ise, o zarar görmüyor. Ama 11 senelik me
mursa, yani 11 seneden beri 3 üst derecede alı
yorsa, onun ilki senesi gidiyor. 10 senelik me-
mursa, IC seneden beri 3 üst derecede ise bir 
yılı gidiyor. Öyleleri var ki, bir üst dereceye İnak 
Ikazanmıya 2 ayı kalmış, 3 ayı kalmış, 6 ayı 
kalmış, onun 3 yılı gidiyir yahut 2 yılı 8 veya 
9 ayı gidiyor. Bu, o görevlinin elinde kadro 
bulunmadığı için, kadrosu olmadığı için gidiyor. 

Bizim yuıkardaki tanışmalarımızda, Hükü
metle bir çizgi üzerinde birleşemediğlimiz husus 
şudur : Hükümet idiyor ki : «Kadro sıfata, gö
reve verilir. O görevi alamamışaa, o kadroyu 
alamamış. Üst dereceler yan ilerlemeleridir, ka
deme ilerlemeleri gibi mütalâa edilir. Her 3 
senede bir, bir kamu görevlisi terfi ediyor, öy
leyse her 3 senede bir, onun mutlaka bir üst 
kadroya terfi etmesi diye bir şey yoktur, böyle 
bir esas yoktur. Blir üst dereceye terfi edebil
mesi için, o üst derecenin görevine sahibolması 
lâzım.» Bâzı hizmetlerde bu doğrudur, böyledir. 
Ama yukarda da arz etitim, yine arz edeyim, 
bir Use öğretmeni, ortaokul öğretmeni, bir has-
ıtane doktoru, pratisyen veya mütehassıs dok
tor, bir mühendis, bunu genişletmek mümkün. 
Bunun sıfatı nasıl gelişir? Bir öğretmen, 3 sene 
sonına yine öğretmendir. Onun kadrosu, yine 
öğretmendik kaidrosn olacaktır. Hangi kadro 
sıfattı değişecek ki ona bir üst dereceye çıkma 
imkânı olacak? O, yine öğretmen olarak yükse
lecek. ölünceye kadar veyahut emekli oluncaya 
ıkadar onun kadro sıfatı öğretmenliktir. Has
tane mütehassısı, emekli oluncaya kadar onun 
Ikadro sıfattı, hastane mütehassısıdır, unvanıdır, 
onun başka unvanı değişmez ki derlece yüksel
mesi imkânı olsun, Hükümetin görüşü muteber 
okursa. Bir mütehassıs için nasıl sıfat değişecek? 
Emekli oluncaya kadar onun sıfatı. dâhüüye 

I mütehassısı veya bilmem ne mütehassısı. Demek 
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ki, halihazır rejimde, eski rejimde bozuk olduğu
nu söylediğimiz, değiştirtmek üzere olduğumuz 
rejimde, kamu görevlisinin terfiine esas olan 
sistem, 3 seneyi doldurmaktır. Eski rejimde li
yakat esası da yoktur, imtihan da yoktur, bu
nu hep biliyoruz. 3 senesini dolduran, ıbir üst 
dereceye terfi eder. Kadro bulamazsa, üst dere
ceden maaşını alır. Bir kanunila 3 üslt dereceye 
İkaıdar alır, yani 11 sene sürdürebilir. O da bitti 
mi, kaidrosu yoksa, hakkından daha aşağıda 
maaş al'mıya başlar. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz doldu 
efendilin. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Toparlıyayım 
ıSayın Başkanım. Bu, gerçekten önemli bir mad
de. Belki öneoigelende teferruatla girmem, ama 
müsamahanızı rica ederek toparlıyayım ıSayın 
Başkanını. 
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muameleye tabi tutup, onları hayal kırıklığı 
içerisinde bu rejimin içine sokmıyalım, onları, 
bu rejimin içerisine haklarını vererek soka
lım. Büyük bir mesele değildir. Büyükse de bu
na katlanalım ve onlar gönül kırıklığına girme
den, emekliliklerinin, memuriyet görevlerinin ve
ya hayatlarının son yıllarında, hizmetlerinin 
karşılığı»ı arkadaşlarına eşit olarak alsınlar. 
Ben, komisyonda arz etmeye çalıştım; kamu 
görevlisi için mesele, yalnız para meselesi de
ğildir. «Ben, ondan 50 lira eksik alıyorum, ar-
kadaşımdcMi 100 lira eksik alıyorum», meselesi 
değildir. 'Beraber başladık, beraber sorumlu
luk taşıyoruz, aynı hizmetleri beraber görüyo
ruz, ben açıkgözlülük edip kadro alamadım, 
o açıkgöslülük etti kadro aldı. Ben, ondan ne
den farklı muameleye tabi tutuluyorum, ne
den o benden bir derece yukarıda veya bir ka
deme ileride » diye bir üzgünlüğün içerisine 
girmesine mâni olalım. 

Benim bu madde üzerinde arz edeceğim ge
nel görüşlerim bunlardır, önergeler üzerinde, 
sırası geldikçe, zaman zaman düşüncelerimi arz 
edeceğim. 

Ancak, Hükümetin bir hususta dikkatini 
çekmek istiyorum ve Sayın Başkanım, Hükü
metin bu sözlerimi dinlemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradadır efen
dim, dinliyorlar. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Özür dile
rim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bir-iki gün içerisin
de bir duruma muttali oldum, bunun Hüküme
tin bilgisine sunmak istiyorum. 

Bu maddenin (d) fıkrasında; «istisna ve 
ihtisas mevkilerinde bulunanların, fiilen aldık
ları kadro, aylık veya ücret derecelerine eşit 
derecelere intibakları yapılır» diye başlıyan 
fıkrasında, «istisna ve ihtisas mevkileri» için 
özel imkânlar getirilmektedir. Şimdi bir - iki 
gün içerisinde öğrendiğim, bizzat karşı karşıya 
kaldığım bir durum olduğu için iyice bildiğim 
husus şudur: 

Bir kısım müesseeler, kurumlar, ellerindeki 
ihtisas kadrolarını bu kanun çıkmadan evvel 
dostun, yaranın, ahbabın, arkadaşın bundan is
tifade edebilmelerini sağlamak için, ihtisasla 
hiç alâkası olmıyan kişilere dağıtmaya başlamış 
bulunmaktadırlar; buna Hükümetin dikkatini 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMA LDEMLR — Şimdi, eski rejimde böy

le. Bir üosunı imlkân bulmuş, fırsat bulmuş kad
rosunu almış, bir kısmı kadronun yakınında ol
muş, kadroyu dağıtanın yakından olmuş, - şahııs 
değil, müessese olanak - kadrosunu almış. Onun 
durumu iyi. Onun, bundan pek şikâyeti yok. 
O rahat, gelip yerine oturacak. O birisi hizmet 
yeri itibariyle uzakta, görev ağırlığı itibariyle 
uzakta, o kadrosunu alamamış. O, bu kanunda 
intibakta mağdur duruma düşecektir, demin 
anlattığım gibi, mağduriyete uğrıyacaktır. Me
seleyi hiç başka türlü yorumlamak mümkün de
ğildir, kendisinin elinde olmıyan sebeplerden 
dolayı, h;<kkı olan kadroyu alamıyan, alamamış 
olan kamu görevlisine bunun cezasını, ona bu 
kadroyu vermemiş veya verememiş olanların 
çektirmeye hakkı yoktur, meselenin özü bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım; arz etmeye çalıştım, 
bu bir yaşıyan kanun olacaktır. Bu, gelecek ne
sillere intikal edecek bir kanun olacaktır. Bu 
kanun, zamanla aksıyan tarafları düzeltilmek 
suretiyle, önümüzdeki yılların kanunu olacak
tır, geçmişin kanunu olmıyacaktır. 

Şimdi, geride kalmış dönemde görev ver
miş olan kamu personelini, elinde olmıyan se
beplerden dolayı düşük kadroyla görev veriyor 
diye, arkadaşlarından farklı muameleye tabi 
tutup, kadrosuna sahibolmuş olanlardan, eline 
kadro geçirmiş, kapabilmiş olanlardan farklı 
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çekiyorum. Buna müracaatlar yapılmaktadır; 
«Eğer tanıyorsanız siz de söyleyiniz ben de bir 
ihtisas kadrosuna gireyim» denilmektedir, öyle 
kişiler, eyle ihtisas kadrolarında kadro sahibi 
olmaya • su bir - iki ay içerisinde - başlamışlar
dır tki, ne ihtisasla ilgileri vardır ve ne de o ih
tisas sıfatının taşıdığı hizmetle - uzaktan ya
kından - ilişkileri vardır. Bunu önleyici, bu 
tarzda açıkgözlükleri kesici ve bu tarzda davra
nışların tutumların içine girenleri kınayıcı bir 
kararın içerisine girmesi bakımından, Sayın Hü
kümeti belki de biliyordur, ama bir görevimi 
yerine getirmek olmak için - ikaz ediyorum. I 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Demirer?... Yok. I 
Sayın Hasan Çetinkaya?... Yok. I 
Sayın Sakıp Hiçerimez, 
A, SAKIP HİÇ3RİMEZ (Ankara) — Vaz

geçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez vaz
geçti. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan 91 nci madde, hakikaten 

intibak konusunda en önemli bir maddedir. 
Mâlûmuâliniz bu kanun, daha ziyade tümü ile 
gelecek olan memuriyetlere bir sistem vermek
te, mevcudolan memurları da bu sisteme, geçici 
madelerle, intibaklarla uydurmaktadır. Gele
cek olan yeni memurların elbetteki bu sisteme 
uydurulması ve buna intibak ettirilmesi kolay
dır. Ama mevcudolan memurları ve şimdiye ka
dar Personel Kanununda bilhassa Türkiye'deki 
personelin pek insicamsız bir sistemle yürütül
mesi muhtelif kanunlarla, kapıların aralıkların
dan muhtelif kanunların veya vazifelerin, va
zife olsun veya olmasın kadrolara sızmışların, 
elbetteki bu kanuna intibak ettirilmesi kolay 
olmıyacaktır. Bu kolaylıktan ziyade evvelâ hak
kı verebilmek keyfiyetini ortaya koymak lâzım
dır. 

Arkadaşım biraz evvel ifade etti. Burada 
aynı misali ben de vereyim: 60 liralık bir kad
roda 90 lira alan vardır; 90 İlk kadroda 90 lira 
alan vardır. Aynı sınıf arkadaşı ve aynı vazi
feleri yapmaktadırlar. Fakat bilisi, kadronun 
tevzii edildiği menbaın yanında olduğu için ve
ya arkası olduğundan; hizmete değil şahısa ve-

— 687 

6 . 7 . 1970 O : 1 

rilmek suretiyle 90 lık kadroyu almıştır, ama 
öteki, 60 liralık kadroda hâlâ devam etmekte
dir. 

Şimdi, sadece bu yetrüiyor; 60 liralık kad
roda devam etmekle üçüncü yılını da 90 da 
doldurmuştur, 60 tan 90 alırken, şimdi bir 70 
lik kadro beklyor ki, 100 lük kadroya terfi 
edebilsin fakat bu kanun çıktığı ve intibaklar 
yapıldığı zaman, o üç seneMk müddet sayılmı-
yacaktır, o memurun mevcudolan üç senelik 
müddeti zail oluyor. 

Şimdi diyeceklerdir ki, «O, dereceye sayıl
maz zaten, kademe terfiinde sayılır.» Zaten ka
deme terfiindedir. «Bunda nazarı itibara alı
nır.» diye kamufle edilmiş olan maddesi, fık
rası vardır. Hayır arkadaşlarım; biz demin Sa
yın Kemal Demir arkadaşımın ifade ettiği gi
bi intibak maddesine bu hakkı vermek için uğ
raşıyoruz İktisabetmiş olduğu hakkı müktesep
leri vereceğiz. Şimdi, 60 tan 90 ı alanı doğru
dan doğruya nereye intibak ettirecektir? Cet
vele göre. 8 nci dereceden 5 nci dereceye, yani 
475 e intibak ettirecektir. Fakat kademesi olan 
5 nci derecenin 475 ine intibak ettirecek, 490 a, 
505 e, 520 ye gidemiyecektir. Neden gidemi-
yecektir? Kadro olmadığından dolayı gidemi
yecektir. 

Komisyonda bunu aynen sarahatle söyledi
ler. Ama komisyonda sayın Hükümet temsilcisi 
'dedi M; - bizzat bendeniz sordum, fakat bu
rada bu hüküm yok, tedvin edilirken böyle ted
vin edilmedi --«Bu arkadaş da, diğer 90 lık 
kadrosu olanlarla bir üst derece terfii derece 
terfii yaparken imtihana girecektir.» Zabıtlar
da vardır, fakat burada kanunun tedvininde 
yoktur, imtihana giremiyecektir, zira kadrosu 
olmadığı için imtihana girmesi mümkün olmı
yacaktır. Neden beni 60 lık kadroda tuttun, 
90 lık kadroyu da Hükümet olarak vereme
din. Hangi Hükümet zamanında olursa olsun 
bu husus böyle yürütüldü. Şimdi de bana di
yorsun ki, «Sen 90 da kadron olmadığı için 
kademe terfimi de yapamazsın, derece imtiha
nına da giremezsin. 

Olum böyle şey... Neden? O memurun ka
bahati ne idi? İltimas ettiremedi; dostu olma
dı; kadronun tevzi edildiği yerde değildir. Asıl 
vazife verilecek olan yerde değildi, uzakta idi. 
Onun için biz buna doğrudan doğruya kadrosu-
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nu verirken iltimas mı ediyoruz? istirham edi
yorum; intibaklar yapıLrken ne pahasına olur
sa olsun bir hakkın verilmesi zarureti vardır. 
Büyük Millet Meclisinden çıkarken bunda hiç 
başka türlü çaremiz yoktur. Torba kadro imiş, 
ınuîıassas kadro imiş, ben anlamanı. Bunun mut
laka verilmesi zarureti vardır. Bize aksi gele
cek; iktisadi Devlet Teşekküllerinde bulunan 
kadrolarında, emekliliğe esas olan kısımların
dan intibak etkiyeceksin, ne hakla? «Efendim, 
bu hakkı ben Devlet olarak verdim, geri alıyo
rum» deniyor. Ama bu memur bütün haklarını 
göz önüne alıp çocuğunu buna göre okutuyor, 
evini buna göre tutmuş, maişetini ve hayat 
standardım buna göre dayamıştır. Olmaz. Bun
ları yaparken - istirham ediyorum arkadaşla
rımdan, bilhassa Sayın Hükümetten de, «bu 
maddeyi geri alacağım» diyor - mutlaka hak
kı mükteseplerin kadrosu üzerinden veril
mesi zarureti vardır. Neden? Bu memur 90 lık 
kadroda bekliyecek, terfiini yapmıyacağım, de
rece imtihanına gitmiyeceğim. Eniştesi, dostu, 
ahbabı diye bir tane kadro bulunmuştur ve 
şimdi Sayın Kemal Demir Beyin söylediği gibi, 
şimdiden yarenlere, kendi dostlarına veya şu
na buna. ihtisas olmıyanlara kadrolar tevzi 
edilmeye başlamıştır. 

BAŞKAN Sayın Şener, süreniz doldu efen
dim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Bunlara Büyük Millet Meclisi hâkim olma
lıdır. Bu kanun buradan çıkarken bu kadrolar 
itibariyle hakların verilmesi bakımından, hak 
verilme yeri burasıdır, beyni burasıdır. Eğer 
bir haksızlık yapılırsa, «Hükümet yapmıştır», 
mânasını taşımaz. Şu veya bu şekilde başka tür
lü haksızlıklar gelmiştir önümüzde, haklarını 
vermeye arkadaşlarım mutlaka muktedirdir. Bu 
hakların verilmesi zarureti vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, 
buyurunuz. 

NURt KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Maruzatım, üç noktada bu maddenin vu
zuh bulmasını sağlamak amacı ile olacaktır. 

Bunlardan birisini, benden evvel konuşan 
bir arkadaşımız anlattı, muOip. sebepleri tekrar 

etmiyeceğim. Yalnız, düzeltmek için teklif arz 
edeceğim. 

Bu maddenin (d) fıkrasında, istisna ve ihti
sas mevkilerinde bulunanlarla ilgili intibak 
hükmü vardır. Bunun başına - teklif ediyo
rum - «Bu kanunun Meclise sevk tarihine ka
dar bu vazifelere tâyin olunanlar için» bu in
tibak hakkını tanıyalım. Ondan sonra, bu ka
nun böyle çıkacaktır umudu ile yapılan cümle 
suiistimal bertaraf edilmiş olur. 
Hattâ, Saym Maliye Bakanımızdan da rica 

ediyorum. Böyle hükümler olunca, bu defa ka
rarname tarihlerinin eskive alınması gibi bir
takım şeyler farzımuhal olarak söylenebilir. 
Ama. bazan bu halin de olabileceği hesaba katı
lırsa, maaş bordrolariyle kontrol etmek şartiy-
le bu arz ettiğim teklif her çeşit suiistimali ön
leyicidir. 

(d) fıkrasının başına, «İşbu kanunun Mecli
se sevk edildiği tarihe kadar bu vazifeye tâyin 
edilmiş olanlar» hükmü konulacak olursa mad
de sıhhat kazanır. 

Diğer arz etmek istediğim husus; özellikle 
sayın Hükümetin ve komisyonun twzih edici 
beyanda bulunmalarına bağlıdır; şimdi bunu 
arz ediyorum : 

Mesele şudur; bugünkü mevzuata göre, bir 
kadronun 1 - 2 - 3 derecesine kadar maaş alı
nabiliyor. Kanunumuza göre; kadrıo derece
sine intibak ettireceğiz, aldığı maaşın derece
sinin ilk kademesine oturtacağız, maaşını ödi-
yeceğiz. Şimdi, şu soru bütün tatbikatçılar ta
rafından soruluyor ve bir tereddüt konusudur: 
Acaba memur intibak ettiği kadronun derecesi 
ile mi emekli olacak, yoksa, almakta olduğu 
maaşın ilk kademesine göre mi emekli olacak
tır? 

Bizim Parlâmento olarak bildiğimiz ve sa
yın Hükümetin komisyonlardaki beyanı şöyle
dir : «Halen almakta olduğu maaştan emekli 
olacak, intibak edeceği kadrodan değil.» Ama 
bu nokta tereddüt konusu olmaktadır. Gerçi, 
79 ncu maddenin ilk fıkrasında, emekliliğe 
esas olacak paranın bütün ödemelerin mecmuu 
olduğu yazılıdır. Ama yine tatbikatçılar kanu
nun tümünün müzakerelerine vâkıf olmadıkları 
için, o şerhin, o ibarenin kâfi olmadığı görü
şündedirler. öyle dıse, bu tereddütlerin tama
mını bertaraf edelim. Lütfetsinler, ayrı ayrı 
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olarak, yani sayın Maliye Bakanımız ve sayın 
komisyon desinler ki; «Bu maddenin (b) fık
rasında yazılı olanlar, yani kadrosundan üç 
üst dereceye kadar fazla almakta bulunanlar 
her ne kadar kadro derecelerine intibak edile
cekler ise de bunlar almakta buluıidukları de
recelerin ilk kademesinden emekli olacaklar
dır.» Muradımız budur, madde budur ve Yüce 
Meclis de ancak bu şartla bu maddeye kabul 
oyu verecektir. O zaman bu zabıtlarla, hiçbir 
tatbikatçının tereddüdü olmaksızın, memurlar 
da sıkıntıya düşmeksizin uygulamayı yapmış 
olacağız. 

Bunu özellikle istirham ediyorum. Her şe
yin kolayca söylendiği şu kürsüden bu iki be
yanı esirgemesinden. 

Özür dilerim Sayın Başkan, tavzihe meda-
rolacağı için sayın Hükümetin dikkatine arz et
mekte itina gösteriyorum. Efendim, ikinci te
reddüt noktası; (ıb) fıkrasının üçüncü paragra
fında,- «bu gibiler» tâbiri var. «Bu gibiler» in 
kime raci olacağı, Mmi ifade ettiği noktasın
da da tereddüt gösteriyor bâzı uygulayıcılar. Be
nîm anlayışıma göre; «bu gibiler» den murat, 
(ıb) fıkrasının şümulüne giren herkestir. Ama 
bir kısım uygulayıcılar vardır ve özür dilerim, 
Türkiye'de uygulayıcılar son derece metinlere 
düşkün ve anlayışlarına, itiyatlarına bağlı 
kişilerdir, daha rahat ve geniş yorumlardan 
özellikle çekinirler, onların bu eksiğini şimdi 
tamamlamaya ihtiyaç var. 

Efendim, «bu gibiler» bir üst fıkradaki kişi
lerdir ve bu fıkra : «Ancak, yapılacak intibak
ta halen bulundukları kadroda bir üst dere
ce aylığı alanlardan istiyenler, kadro derece
lerinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine 
hak kazanırlar» demektedir. Bir kısım uygula
yıcılar : «Bunun bir üst paragrafında...» halen 
(bulundukları kadrolarında 1, 2, 3 derece aylık 
veya ücret alanlar» diye baslıyan kısmında mu-
radedilen kişiler de «bu gibiler» e «dâhildir» 
deniyorsa da, hayır efendim, o bir üst cümle
dir, «bu gibiler» lâfı «bir üst cümleye racidir, 
iki üst cümleye raci olmaz» diyorlar. 

Şimdi bunlar aslında çok mânâsız ışeylerle 
meşgul olmaktadır, özür dilerim, ama ne ya
palım ki Türkiye'de personel kadromuz budur 
ve bu tasarıyı zaten siz bunlardan kurtulmak 
için getirdiniz. O itibarla istirham ediyorum; 
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«bu gibiler» in yerine «(b) fıkrası şümulüne gi
renler» diye başlasın bu cümle. O zaman mese
le tamamen düzelecek. Bendeniz tavzihle yetin
meyi elverişli bulmuyorum. Çünkü bu kanun 
daha bir 8 - 10 sene uygulanmaya devam ede
cek. Zabıtları kimse bilmez, yanlış uygula
malar olur ve bir kısım memurlar da; «uğraş-
maktansa razı olayım» der, hakları kaybolur. 

Rica ediyorum sayın encümen, «bu gibiler» 
tâbirini «(b) fıkrası şümulüne girenler» şeklin
de değiştirsinler. 

Mâruzâtım bundan ibaret. Teşekkür ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk? 

Yok. 
Sayın Vahit Bozatlı, buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Müzakere konusu olan bu ek secici 2 nci 

madde, bu kanunun çıkması ile doğrudan doğ
ruya bu kanunun kapsamına <nren bütün me
murları ilgilendiren ve en çok fünü gününe uy
gulanacak olan bir maddedir.- Kanaatim o ki; 
7ıu kanun çıktıktan son**a birçok şikâyetler ola
caksa bunlar tamamiyle bu maddenin meydana 
getireceği şikâyetler olacaktır. O itibarla bu 
maddenin yapılacak değişikliklerinde, noksan
larını tamamlamada ne kadar gayret sarf etsek 
azdır düşüncesindeyim. 

FUmdi, ben önemli bulduğum iki konu üzerin
de durmak istiyorum. Bunlardan birisi; (b) fık
rası. (b) fıkrası diyor ki; «Halen bulundukları 
kadrolarda 1, 2, ve 3 üst derene aylık veya üc
ret alanlar, kadrolarına tekabül eden derecelere 
intibak ettirilmekle beraber, aldıkları, 1, 2, veya 
3 üst derece aylık ücretlere tekabül eden dere
celerin ilk kademe aylıkları kendilerine ödenir.» 

Simdi, intibak ettirilecek memurun derecesi 
aynen kabul ediliyor, ama o derecede, o kadro
da ikti^abettiği birkaç sene vardır. Bu evvelki 
kadrolarla 1, 2, veya 3 demiyeyim de meselâ 
90 lira aylık derecede 3 sene, 4 sene, 
5 sene çalışmış bir arkadaşı tasavvur edin. Şim
di 90 lira aylık derecenin karşılığı olan şimdi
ki derecelerden birine oturtulduğu takdirde 
bu arkadaşa ilk kademenin ücretini veriyoruz. 
Halbuki 90 lira aylık derecenin tekabül 
ettiği farzımuhal 7 nci derece ise 7 nci derecede 
kademe olarak aşağı - yukarı 9 kademe var; bu 
kademeleri her sene geçtikçe muayyen senelerle 
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ilerletmemiz gerekirken bu kademelerde de bir i 
mesafe alması icabeden bir memurun müktesep 
hakkını bu fıkra ile ihlâl etmiş, çiğnemiş oluyo
ruz. Buna hakkımız yoktur. 

Bilhassa küçük dereceli memurların kadro
suzluk sebebiyle, çeşitli sebeplerle aynı kadro- I 
da beklemiş, geçmiş olan birkaç senesini elin- I 
den almamız doğru olmaz. Kanunun diğer fık
ralarında, hattâ aynı maddenin (c) ve (d) fık
ralarında müktesep haklara titizlikle riayet edi
yoruz. Önemli olan şu ki; bu kanunla, bu kanu
nun genel esprisi olarak bilhassa öteden beri dar 
gelirli, sabit gelirli, az maaş alan küçük memur- I 
lara biraz olsun bir refah getirmek, biraz yar
dımcı olmak, onun geçim imkânlarını biraz ol
sun genişletmek çabası mevcut iken getirdiği
miz bu madde ile az maaş alan veya zamanında 1 
kadrosunu alamamış, uzun müddet aynı kadro
da çalışmış insanlara haksızlık yapıyoruz, öbür 
taraftan (c) ve (d) fıkralarında ise fiilî duru
ma bakıyoruz. Kıdemi ne olursa olsun, ne ka- I 
dar çalışmış olursa olsun fiilen yüksek dereceli 
memurlar, genel müdürler, müsteşarlar için ra
hatlıkla bütün müktesep hakları tanıyoruz. Gü
zel bir prensip.. Diğer memurlarda da aynı mük
tesep hakları aynen tanımamız lâzımdır. Sayın I 
Komisyon Sözcüsü; «Bilhassa ayrı iki kapı aç-
mıyacağız, mutlaka tek prensibi koruyacağız.» 
gibi titizlikle itina ettikleri beyanlarını bu mad
dede de uygulamalılar. Bu farklılığı önlemek 
gerekir. 

Yine müktesep hak prensibini kesin olarak 
ihlâl eden bir başka konu da; kanun 9 ncu mad
desinde yeni bir müessese getiriyor. Diyor ki; 
«İlkokul mezunları 16 ncı dereceden başlar 11 
nci dereceye kadar terfi edebilirler.» Şimdi bir 
ilkokul mezununu tasavvur edin, halihazır mev- j 
cut kanunlara göre 11 nci derecenin üzerine ka
dar terfi etmiş. Farzımuhal halen 9 ncu derece
nin karşılığı olan bir maaşta çalışıyor. 9 ncu de
recede çalışan ilkokul mezunu olan bu memura 
halen yürürlükte olan kanunlarımız üç üst de
receye kadar terfi etme hakkı tanımış. Bu ik-
tisabedilmiş bir haktır. Müktesep hak dediğimiz 
müessese doğmuştur. Yeni kanun getirdiği bu 
maddedeki ilkeleriyle, «İlkokul mezunusun, sa
na üç üst derece terfi etme hakkı vermiştim, 
ama bunu geri alıyorum» diyor. Buna hakkı- I 
mız yok arkadaşlar. Buna hakkımız yok, bu ge
çici madde mevcut müktesep hakları tanımak I 

i durumundadır ve nitekim biraz evvel misalini 
verdiğim konular müktesep hakları tanıyor. 
Fiilen çalıştıkları kadroların, derecelerin karşı
lığını veriyor. Öbür taraftan ilkokul mezunu 
diye getirdiğimiz 9 ncu maddedeki kayıtları az 
maaşlı kimseler hakkında uygular ve onların üç 
üst dereceye kadar terfi haklarını ellerinden 
alırsak bu haksız bir tasarruf olur, hukukun 
temel prensibi olan müktesep hakları ihlâl olur. 

Bu bakımdan bu maddede bu müktesep hak 
müesseselerine saygılı birtakım tadillerin geldi
ğini öğrenmiş bulunuyorum. Bunların kabulün
de isabet var. 

Sayın Komisyonun ve Hükümetin bu madde
deki şikâyet konusu bu değişiklikleri kabul bu
yurmasını, onlara katılmasını ve Yüce Heyetin 
de bu müktesep hak müessesesine saygılı tadil
lere iltifat buyurmasını rica ediyorum. 

Saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — 'Sayın fhsan Kabadayı.. Yok. 
Saym Hasan Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

I Görüşmekte olduğumuz 91 nci maddenin ek 
geçici 2 nci maddesi mevcut Devlet personeli
mizi yeni 657 sayılı Kanunun kalıpları içeriği
ne oturtturacaktır. En mühim maddelerimiz
den birisidir. Yeni kanunu Bütçe ve Plân Ko
misyonunda 'müzakereye başladığımız günden 
bugüne (kadar Meclis dışında gerek kamu hiz
metinde gerekse İktisadi Devlet Teşekküllerin
de gerek barem içi gierek barem dışı çeşitli 
memur arkadaşlarımızı dinlediğimiz zaman in-

I tabak maddelerinden tatmin olmadıklarını ve 
| bir huzursuzluk içerisinde olduklarım görmek

teyiz, duymaktayız. Bilhassa İktisadi Devlet 
I Teşekküllerinde bulunan memurlarımız bun

dan çok fazla müştekidir. Biz Türkiye'yi kal-
I kındıracaksak, her zaman söylediğim gibi, 

memleketi 'iktisadi, ısınai sahada kalkındıra
cak olan İktisadi Devlet Teşekküllerini küs-
türmlememiz lâzımdır. Bunu ısrarla bu Meclis
te defalarca söylüyorum. İktisadi Devlet Te
şekküllerimiz küstürülnıemelidir. Devlet per
sonelimizin esas bünyesini teşkil eden 4 ncü 

I kademe personele kadar, yani 15, 16 dan 4 ncü 
kademe personele kadar olan büyük bir kütle 

I olan küçük memur zümresi küstürülmemelidir. 
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Bu ek geçici 2 nci maddede 1 nci, 2 nci, 
3 neü, 4 ncü derece memurlara bâzı haklar ta
nıdığımız halde küçük kademedeki memurlara 
bu hakları tanımıyoruz. Onları da küstürmiye-
cek şekilde, tatmin edecek şekilde kanunda 
maddesine şekil vermeyi arz ve teklif ediyo
rum. Her halde Komisyonumuz bu hususu da 
dikkat nazarına almak üzere maddeyi ve öner
geleri geri almak istemektedir. İntibakta çok 
hassas davranılmasını, adaletsizlik olmamasını 
hem Komisyondan hem Yüce Meclisten istir
ham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir özmien. 
ABDÜUKADİR ÖZMEN (Mardin) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Baha Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu 91 nci madde hakikaten Devlet memur

larının hemen hemen büyük bir kısmını etkile
mektedir. Uzun yıllar Devletin hizmetinde bu
lunmanın ve bu kanunla bâzı hakların, daha 
doğrusu mevcut tasarıdaki bâzı haksızlıkların 
husule gelebileceğini, bu bakımdan ben de şah
san benden evvel bu hususa değinen arkadaş 
larım gibi Saym Komisyondan geri aldığı bu 
malddedeki bu hususları düzeltmesini hassete-» 
rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlar, arkadaşlarım bildirdi: 60 
da 90. 60 kadroda 80 - 70 ve 60 da 60 giM du
rumlar hasıl oluyor. Bir kısmı bundan fayda
lanacak, bir kısmı da zarar erörecek. Elbette M 
Yüce Meclis bir cok 'haksızlıkların ortadan 
kaldırıldığı bir Meclistir. Bunun için bir hak
sızlık yapmak deoil, mevcut ola.n haksızlıkları. 
yahut da giderilmesi prereken pürüzleri burada 
kaldırmamız ve dile getirmemiz gerekir. 

Yine 'benden evvel konuşan arkadaşlarım 
beyan ettiler, bize de söylediler. Bâzı ihtisas 
kadrolarına son zamanlarda «Yağma Hasan'-
nın böreği» gibi bir çok kimselerin tâyin edil
diği, o kadroya atandığı görülmektedir. Bun
lar gerçektir, misallerle sabittir. Misal verecek 
değilim, fakat lüzum hâsıl olursa ismen de ver
mek mümkün. Bu gibi haksızlıkların ortadan 
kaldırılmasını ve haksızlıkları giderecek for-
ııüllerin getirilmesini iSayın Komisyondan has-
seten istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde 6 
arkadaş görüştü. Bir yeterlik önergesi geldi, 
okutuyorum. 

İSayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini ar£ ederim. 
Nevşehir 

iEsat Kıratlıoğlu 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 'Sayın Bayar. siz ek geçici 2 nci mad
deyi verilmiş olan bütün önergelerle birlikte 
^eri istiyorsunuz. Ve aynı zamanda ek geçici 
3 ncü maddeyi de jçreri istiyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 
BAYAR (Sakarya) — Efendim, karargir olur
sa. ek geçici 3, 4 ve 5 nci maddeler de aynı ma
hiyettedir. Bir genel revizyona tabi tutulacak
tır. 

BAŞKAN — Şu halde ek pwici 2 3 4. ve 5 
nci maddeler, bu maddelerle ilflrili olarak veril
miş olan bütün önergelerle birlikte Komisyona 
iade edilmiştir. Komisyondan geldiğinde yeni
den görüşülecektir. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle saat 14,30 
da tekrar toplanılmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma iSaati : 13,02 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkaııvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — 120 nci Birleşimin 2 nci otu
rumunu açıyorum. 

BAŞKAN — Saym Bayar; siz ek geçici 2, 
3, 4 ve 5 nci maddeleri istediniz. 5 nci madde 
ile ilgili bir önerge yok. Bu maddeyi de geri 
istiyor musunuz? Yoksa önerge olmadığına gö
re, evvelce alman karar gereğince görüşmesiz 
bu maddeyi okuyup oylıyalım mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Efendim, onu ida alalım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İl özel idareleri ve belediyeler memurları : 
Ek geçici madde 6. — İl özel idareleri ve 

belediyeler bütçelerinden veya bunların kur
dukları birliklerden aylık veya ücret alanlar
la, bu kurumlarca 4/10196 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararına bağlı yönetmelik gereğince yev
miyeli olarak istihdam ©dilen personel hakkın
da, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye 
kadar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 
3656 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadille
rinin kendileri ile ilgili bükümlerinin uygulan
masına devam olunur ancak; 

A) İl özel idareleri ile belediyeler hizmet
lerinin gerektirdiği görevler için 057 sayılı Ka
nunun 36 nci maddesi ile tesis edilen sınıflar
dan kadrolar alırlar. 

Bu kadrolar @57 sayılı Kanunun 35 ve 36 nci 
maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak 
şekilde tanzim edilerek içişleri Bakanlığı aracı
lığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve 
Devlet Personel Heyetinin kararı ve Bakanlar 
Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) ISöz konusu kurumların, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayılı Kanu
nun 36 nci maddesinde tesb'it edilen sınıflara 
ayrılan 'memurları Devlet memurları için bu 
kanunda tesbit edilen intibak hükümlerine gö
re, (A) fıkrasında belirtilen şekilde alman kad
roların derece ve kademelerine intibak ettiri
lirler, 

O) il özel idareleri ve (belediyeler memur-
larmm aylık miktarlarının tesbitinde bu kanu
na ekli gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, ka
deme ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre 
yükselinebilecek en yüksiek dereceler hakkın
daki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü mad
desinin son fıkra hükmü bu kurumlar persone
li hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, sav
cı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları : 

Ek Geçici Madde 7. — Anayasa Mahkeme
si Başkan, üye, üye yardımcıları vie raportör
leri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulu
nanlarla bu meslekten ısayılan görevlerde olan
lar, Da,nışltay ve Sayıştay meslek (mensupları) 
ve 'Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları hak
kında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye 
kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 
2556 sayılı Hâkimler, 44 sayılı Anayasa Mahke
mesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay, 
(Ka/nıınları ve 3656 sayılı Kanun ile ek ve tadil
lerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri 
hariç diğer hükümlerinin uvgulanmıasına devam 
olunur. Ve bu kanunla Devlet memurlarına 
ısağlanan diğer haklardan faydalanırlar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR fISaksrya) — Sayın Başkan; Ek 7 ve 
8 nci maddeleri de takrirlerle birlikte Komisyo
na rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde ek geçici 7 ve 8 nci 
maddeler ide önergelerle birlikte Komisyona 
verilmiştir. 

3059 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların 
ek ve tadillerine tabi kurumlar : 

Ek geçici madde 9. — 3656 sayılı Kanunla 
ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Ku-
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ruımu ve Petrol Ofisi dâhil) personeli (hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 
söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel 
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin ay-
lıMarmın hesabında aşağıdaki esaslar uygu
lanır. 

A) (Söz konusu kurumlar hu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin 
gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 
35 nci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını 
tesbit ederler. 

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

Bu 'kurumlar için teslbit edien sınıflara gi
riş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe 
ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yük
selebilecekleri en yüksek dereceler hususunda 
kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu (kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden 
alınabilecek (kadrolar genel ve katma bütçeli 
kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kad
roların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde 
bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Ku
rulu tarafından tesbit edilir. 

BAŞKAN — Bu madlde üzerinde söz istiyen 
arkadaşlarımız; Kemal Demirer, Hasan Çetin-
kaya, Kemal Demir, (Sakıp Hiçerimez, Ahmet 
Şener, Nuri (Kodamanoğlu, Doğan Kitaplı, Ha
san Tosyalı. 

Sayın Kemal Demirer? Yok. 
Sayın Hasan Çetinkaya? Yok. 
Sayın Kemal Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
©ayın Sakıp Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım. 
Ek geçici 9 ncu madde, 3659 sayılı Kanunun 

hükümlerine tabi bulunan (kamu personelinin 
kemdi kanunları çıkana kadar sadece bu tasa
rının kanunlaştığı takdirde ücret faslımdan is
tifade edeceklerini, diğer hükümlerimden, malî 
hükümlerden hiçbir surette faydaJlanamıyacak-
larını âmirdir 

Kapsam maddesinde de, üzerimde ısrarla 
durduğumuz gibi, tek istihdam politikasına ta
mamen ters düşen bu madde, tasarının refor
mist hüviyetini bir anlda ortadan kaldırmakta
dır. Yalnız bununla kalmamakta, aynı zaman
da çalışanlar, kamu personeli arasında büyük 
bir haksızlığın da doğmasına 'sebebolanakta 
dır. 

örneğin, bu tasarının işletmeye bağlıyacağı* 
malî hükümler ve sosyal imkânlar, belediyeler, 
özel idareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
personeli için uygulanamıyacaktır. Bu uygula
mama sonucunda saydığım, belediyeler, özel 
idareler ve İktisadi Devflet Teşekkülleri perso
neli; 657 sayılı Kanunun yani 1965 yılında çık
mış olan ve bu tasarının yardımı ille yürürlük 
kazanacak maddelerinde mevcut bulunan aile 
yardımı, yakacak zammı, yeni şekli ile çocuk 
zammı, mahrumiyet yeri ödeneği, iş güçlüğü ve 
riski zammı, yeni şekli ile izin, yeni sekili ile has
talık izni, eŞ ve çocuklarının tedavileri imkânı, 
ikramiyelerin kalkışı, fazla mesailerin kısıtlan
ması ve geçmişte olduğu gibi % 10 - 15 avans 
kanunundan faydalanamamalan ve son çıkarı
lan vergilerin de bunların üstüne binmesi ile 
büyük bir malî zarara uğramaktadırlar. 

Bunun yanında, bu personelin eski yasalar
dan doğan ve onları böylesi bir durumda yani 
3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddeleriyle çalışmalarını zorun
lu laflan sebepler de, bir başka kuruma geçeme-
yişleri, hastalıkları halinde 2 ay istirahatli olan
ların işlerine son verilmesi, Memurin Muhake-
mat Kanununa tabi tutulamamalan, işlerine son 
verildiği zaman başvuracak merci bulamama
ları, en mühimimi, bugüne kadar Devlet memur
larından günde 1 saat fazla çalışmış olmaları, 
bunun dışında, yaptıkları 600 saat mesainin 
karşılığını alırken, görevin gereği olarak 1 000 -
1 200, hattâ 1 300 saat mesai yapıp karşılığını 
alamıyan bu personel saydığım nedenlerle yeni 
getirilecek imkânları alamazken eski imkânları 
da ortadan kaldırılmaktadır. 

Bir de yine ilgili ek 3 ncü maddede, tekrar 
geldiğinde münakaşasını yapacağımız, halen bu 
personelin almakta olduğu 1, 2, ve 3 üst derece
ler, yine bu yasanın intibaklar hükmü ile orta
dan kaldırılmakta ve bu personel, yukardan 
aşağıya 9, 6 ve 3 sene gibi geriye götürülmekte, 
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dolayısiyle mağdur edilmektedir. Halbuki diğer 
yanda barem içi kadrolarda çalışan istisnai kad
rolardaki kamu personeline bu hak aynen veril
mektedir. 

Bütün bu izaha çalıştığım hususlar dikkate 
alınarak, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar 
bu personelin, yani; belediyeler, özel idareler ve 
İktisadi Devlet Teşekkülü personelinin, bu ka
nunun getireceği bütün imkânlardan yararlan
dırılmalarını talebetmekteyim. 

Bunun malî bakımdan Maliye Bakanlığına, 
Hazineye bir külfeti yoktur. Çünkü belediyeler, 
özel idareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri bu 
masrafların karşılığını kendi bütçelerinden kar-
şılıyacaklardır. Sayın Maliye Bakanının 2,5 mil
yar lira ile bunu bağdaştırmasına da zaten im
kân y6k. O bakımdan, gerekli diğer bilgileri ay
rıca takririn üzerinde yapacağım konuşmada 
arz etmek üzere, bu hususa iltifat etmenizi ve 
maddenin bu açıdan müzakeresinde bizlere mü
zahir olmanızı hassaten rica ederim. 

iSaygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. Yok. 
Sayın Doğan Kitaplı?.. Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Ek geçici 9 ncu madde hassaten İktisadi 

Devlet Teşekküllerini, PTT ve bankalar gibi 
müesseseleri, 2847 sayılı Kanuna tabi Devlet 
Demiryolları gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri
mizi ilgilendiriyor. 

Hepimizin malûmu olduğu üzere, memleketi
mizin gerek sanayi ve gerekse iktisadi hayatını, 
ulaştırma hayatını, elinde tutan bu mü
esseseleri, bu ek geçici 9 ncu maddede
ki intibak şekli tatmin etmemiş oluyor. 
Buradaki arkadaşların ekserisi ücret sistemine 
tabi, geçmiş memuriyetlerinde (E) cetvelinden, 
halen de ekseriyetle (D) cetvelinden maaş ve 
ücret alan kimselerdir. Bu ek geçici 9 ncu mad
de şekline göre, 2, 3, üst dereceye çıkarılmış ve 
burada İktisadi Devlet Teşekküllerinde, PTT 
de, Devlet Demiryollarında hizmet eden arka
daşlarımız halen almakta oldukları maaş dere
cesine intibak ettirilmiyor. Bu, memleketimizin 
iktisadi hayatını, kamu idaresindeki ticari ha
yatını, ulaştırma hayatını zarardide edecektir. 

Büyük bir kütle, senelik yatırımları y\iz milya
rın üzerinde olan bu kütle tatmin edilmemiş 
oluyor. Kanaatime göre, Türkiye'nin İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin personeli tatmin edil
mezse, yüzde yetmişi ile İktisadi Devlet Teşek
küllerinin üzerinde duran Türkiye ekonomisinin 
zarar göreceği kanaatindeyim. 

Komisyonun, bu İktisadi Devlet Teşekkülü
nü teşkil eden kurumların personelini de halen 
almakta oldukları maaş derecesi üzerinden inti
bak ettirmesinin adaleti tecelli ettireceği kanaa
tindeyim. Misal olarak söylüyorum; yıllardan 
beri 90 lira asli maaştan maaş alan bir arkada
şın, bir memurun kadrosu 60 liradır; şimdi tu
tacağız bunu 60 lira üzerinden intibak ettirece
ğiz. İktisadi Devlet Teşekküllerinde, PTT de, 
Devlet Demiryollarındaki memurlarımız ender, 
ihtisas erbabı kimseler olduğundan muayyen 
bir maaşa adam bulunmadığı için 1, 2, 3 üst de
rece teklif edilmiş ve oralara memur olarak tâ
yin edilmiş. Şimdi bunları 1, 2, 3 derece aşağıya 
indirirsek memleketimizin iktisadi hayatı ren
cide olacaktır, istihsalimiz azalacaktır, ihraca
tımız azalacaktır, ekonomik hayatımızın inkişa
fı geriliyecektir. Bu bakımdan, Komisyonun bu 
maddeyi de geri alarak, imkân- olursa, diğer in
tibak şekillerinde olduğu gibi, İktisadi Devlet 
Teşekküllerindeki memurlarımızın da halen al
dıkları maaş üzerinden intibaklarının yapılma
sını arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz müzakereleri kısaltabilecek bir teklif
te bulunacağım. 

Şimdi efendim, Sayın Tosyalı'nm buyurdu
ğu gibi intibaklarla ilgili değil bu hüküm. Sa
yın Hiçerimez; «İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
belediyeler ve il özel idareleri bu kanun hüküm
lerine tabi sosyal haklardan da istifade etsin» 
diyorlar. 

Sayın Başkanım, aslında 1 . 3 . 1971 e ka
dar, 1970 bütçesiyle bu haklardan istifade etme 
hakkı esasen Devlet memuru için de varit değil; 
1971 den sonra sosyal haklar hakkındaki hü
kümler yürüyecek, cari olacak. 

Biz şöyle düşünüyorduk : Gerekiyorsa önü
müzdeki yıl bütçesine bir hüküm koruz; il özel 
idareleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri de bu 
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haklardan istifade ederler... Anlaşılıyor ki, ar
kadaşlarımızı böyle bir şey tatmin etmiyecek... 
Biz Komisyon olarak bir geçici madde ile Dev
let memurları için tanınan sosyal hakların, il 
özel idareleri, belediyeler ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinde çalışan memurlar için de geçerli 
olması hususunu temin edeceğiz. 

BAŞKAN — Ayrı bir madde getireceksiniz... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Devamla) — Ayrı bir geçici madde ile 
efendim. Arkadaşlarımızı tatmin ediyorsa mad
de üzerindeki müzakereleri kısaltabilir. 

BAŞKAN — Bunu önerge sahiplerine sora
lım da efendim; çünkü maddeyle ilgili ve bu 
amaca matuf bir hayli önerge var. 

Şimdi, Komisyon Başkanının şu beyanı ve 
teminatı karşısında önergelerini geri almak is-
tiyen arkadaşlarımız varsa, hiç muameleye koy-
mıyalım; doğrudan doğruya maddeyi oylıya-
yım. Ama; hayır, önergemiz okunsun, oylansın 
diyorsanız, o zaman başka. 

Komisyon Başkanı; Devlet memurlarına ta
nınan sosyal hakların il özel idareleri, belediye
ler ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri memurları
na da tanınmasını sağlıyacak bir ilâve geçici 
madde getireceklerini beyan ediyor. Ayrı bir 
madde olacak. Şu beyan ve teminat karşısında 
önergelerini geri almak istiyen arkadaşlar var
sa lütfen ifade buyursunlar, muameleye koymı-
yalım. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Komisyon Başkanına bir sual sorabilir 
miyim efendim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Efendim, Sayın Komisyon Başkanı bir ek geçi
ci maddeyle bunu mümkün hale getireceklerini 
söylediler. Halbuki İlgili geçici madde de bir ek 
maddedir ve tedvin ediliş şekli ile bir kelime, 
başka kelime kullanmak suretiyle aynı neticeye 
varılabilir. Eğer Komisyon teklifimize iltifat 
ederse zannederim aynı görüş içinde mesele hal
ledilmiş olur. 

BAŞKAN — Yani, bu hüküm bu maddeye 
girsin dersiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, tabii müm
kün. Aslında Sayın Hiçerimez'in teklifi itirazı 

mucip değil. O zaman mesele yalnız İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için halledilir; belediyeler 
ve il özel idareleri açıkta kalır. Biz hepsini kap
sıyacak bir tarzda tedvin edeceğiz; arkadaşla
rımız bundan emin olsunlar. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
O zaman mesele kalmıyor. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — O zaman ko
misyon maddeyi geri alsın. 

BAŞKAN — Evet, şimdi ben de onu arz ede
cektim. Eğer tensibederseniz diğer maddelerde 
olduğu gibi bu ek geçici 9 ncu maddeyi de öner
gelerle birlikte komisyon geri alın. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, bu geçici madde
de yapılacak değişiklik meseleyi tamamen hal
letmiyor. Bunu aynen kabul edelim; bir yeni 
madde ile meseleyi halledelim. Hattâ onu şimdi 
hazırlar, veririz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Sakıp Hiçerimez, Kemal Demir, Ah

met Şener ve Nuri Kodamanoğlu; acaba siz bu 
önergenizi geri alıyor musunuz efendim; yoksa 
oylatalım mı? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Komis
yon gereğini yapacağından bahsetti. Bu şartlar 
altında geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon gereğini yapacağını 
vâdettiğine göre önergenizi geri alıyorsunuz... 

önerge geriverilmiştir. 
Sayın Süleyman Çağlar, Yaşar Bir ve Do

ğan Kitaplı arkadaşlarımızın da bu madde ile 
ilgili bir önergesi var; bu arkadaşlarımız yok. 
Önergelerini okutuyorum. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Ben buradayım... 

BAŞKAN — Evet, ama diğer arkadaşlar 
yok Sayın Yaşar Bir. Siz geri alıyor musunuz 
efendim. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Komisyon öyle 
mi istiyor? 

BAŞKAN — Komisyon geri istemiyor efen
dim. Komisyon, önergelerle teklif edilen husus
ları kapsıyacak başka bir madde getireceğini 
söylüyor. Ama sizin önergenizin mahiyeti zaten 
başka; bunu okutalım efendim. Çünkü diğer im
za sahipleri de yok... 



M. Meclisi B : 120 6 . 7 . 1970 O : 2 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısına ek ge

çici 9 ncu maddesine aşağıdaki (c) fıkrasının 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Samsun 
Süleyman Çağlar Doğan Kitaplı 

Sakarya 
Yaşar Bir 

c) 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile 
2847 sayılı Kanuna taJbi kadrolarda çalışan per
sonelin intibakları 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emeklilik 
keseneklerine esas olan aylıklarının bir üst de
recesine göre yapılır. 

Ancak, bu intibaktan dolayı Emekli Sandı
ğına ödenmesi gereken derece farkına ait kese
nekler, ilgili personelce EmeMi Sandığına borç
lanılmak suretiyle ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim önergeye 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, bu takririn bu 
maddeyle ilgisi yok; geriyi aldığımız intibak 
hükümleriyle ilgili. O itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Hasan Güngör'ün önergesini okutuyo

rum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında olup halen müzakere edil
mekte olan tasarının; 196 ncı sayfasında Hükü
met teklifinde ek geçici 11 nci maddesi ve Büt
çe Plân Komisyonu değiştirişi 197 sayfa 9 ncu 
maddesinin ekte olduğu gibi tâdil edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul 

Hasan Güngör 

Ek geçici 9 ncu maddenin tâdil telifi gerek
çesi : 

440 sayılı Kanun iktisadi Devlet Teşekkülle
rine özerklik tanımış ve karar alma, kârlı ve 
verimli çalışma yetki ve sorumluluğunu yükle
diği için yöneticilere özel teşebbüse nazaran 
bir nisbet dâhilinde tatmin imkânı sağlamak | 

üzere tazminat ödenmesini dahi kabul etmiştir. 
Aylık ve ücretleri ise 3659 sayılı Kanunun 

3 ncü maddesi ile 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre birinci derece maaş ancak 
umumi murakabe heyeti reis ve azaları ve 
idare meclisi reis ve azaları, umum müdür ve 
muavinleri için ihdas olunmaktadır. Kanunla 
verilmiş bu müktesep hakkın aynen tasarıda na
zarı itibara alınması lâzımgelmektedir. Nitekim 
böyle bir kanuni hak mevcudolmadığı halde 
Merkez Bankası için ek geçici 17 nci maddede 
yer verilmiştir. Bu balamdan ek geçici 11 nci 
madde aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır. 

Ek geçici madde 9. — 3659 sayılı Kanunla 
ek ve tâdilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve tâ
dillerine tâbi olan kurumların personeli hakkın
da kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye ka
dar söz konusu kanunların ilgili hükümleriyle 
özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanma
sına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin 
aylıklarını hesabında aşağıdaki esaslar uygula
nır. 

A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin 
gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre kad
rolarını tesbit ederler. 

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

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara gi
riş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe 
ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yük
selebilecekleri en yüksek dereceler hususunda 
kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumların yönetim Kurulu Başkan ve 
üyeleri, genel müdür ve genel müdür mu
avinleri ile Yüksek Denetleme Kurulu Başkan 
ve üyelerine gösterge tablosuna göre 1 nci de
rece kadro tahsis edilir. 

Yukardaki fıkralarda sayılmamakla bera
ber bu kurumlarda dördüncü ve daha yukarı 
derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve kat
ma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tah
sis edilmiş kadroların sayı ve görev nitelikleri 
göz önüde bulundurulmak suretiyle Bakanlar 
Kurulu tarafından tesbit olunur. 
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BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Ek geçici madde 9 u oyunuza sunuyorum. 

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

Ek geçici madde 10. — Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalı
şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun 
atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini 

doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük
sek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek 
öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hak
kında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygula
nır. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumun
da çalışan personele ödenecek (iş güçlüğü ve 
riski zammı) ile, (mahrumiyet zammı) ve (faz
la çalışma ücretleri) ni kurum yönetim kurulu 
bir yönetmelikle tesbit eder. 

d) Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden 
ihtiyacı olan kadroları kurum yönetim kurulu 
bir yönetmelikle tesbit eder. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
nun haber ve program hizmetlerinin yürütülme
sinde her ne sebeple olursa olsun, başka is ve 
hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demirer?.. Yok. 
Sayın Hasan Çetinkaya?.. Yok. 
Sayın Kemal Demir?.. Yok. 
Sayın Sakıp Hiçerimez... Buyurun. 

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

Ek geçici 10 ncu maddenin tedvin ediliş şek
linde bir müphemiyet vardır. Sayın Komisyon 
Başkanı buna bir açıklık, bir vuzuh getirirse 

tahmin ediyorum ki, bu çok daha tatminkâr bir 
fıkra, yahut madde haline gelecektir. 

Özellikle, buradaki teknik personelin, yeni 
maddeden okuyorum; «TRT Kurumu devamlı 
kadrolarında çalışanlar hakkında» bu husus uy
gulanacağına göre, buradaki program işlerini 
de düzenliyen teknik personelin bu maddenin 
kapsamı içinde mütalâa edilip edilmediğinin Ko
misyonca ifade edilmesi veyahut oraya «Tek
nik Personel» ibaresinin ilâvesi neticeyi vere
cektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu .. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz; peki efendim. 
Sayın llyas Kılıç?.. Yok. 
Sayın Uğrasızoğlu?.. Yok. 
Sayın Turhan özgüner?.. Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Bal

kan, değerli arkadaşlarım; 
Maddedeki bir eksikliği Sayın Sakıp Hiçe

rimez benden evvel belirtti. Ben de bir husu
su ilâve edeceğim, fazla vaktinizi almıyacağım. 

Arkadaşlarım; TRT nin şüphesiz programla
rının hazırlanmasında, haberlerinin toplanma
sında, buna dayanak olan teknik elemanın payı 
çok büyüktür. Gerek haberlerin toplanması, ge
rek yayılmasında haberci ve programcı kadar 
aynı şekilde ve şüphesiz aynı nısbette teknik 
elemana da bu madde kapsamında yer verilmek 
gereklidir. Maddeyi tümü ile okuduğumuz za
man, teknik elemanın da girmesi icabedeceği 
hususunda bir kanıya varılabilir. Ancak sara
hat yoktur. Tartışmak bir madde geçirmekten
se, bu maddeye sarahat getirmek, programcı ve 
haberci kadar TRT Kurumunun şüphesiz tek
nik elemanına da bu maddede yer vermek ge
reklidir. Bu sebeple bir önerge verdik, iltifat 
buyurulmasmı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen

dim, Komisyon Başkanı teknik personelin de 
dâhil olduuğnu... 

BAŞKAN — Efendim, siz şimdi söz hakkını
zı kullanmıyorsanız vazgeçtim deyin.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz
geçtim. 
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BAŞKAN — Tamam, mesele yok. 
Madde üzerinde başka söz istiyen yoktur. 

önergeleri okutup, oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Personel tasarısının ek geçici 10 (a) bendin

de «Yürütenlerden» kelimesinden sonra «Tek
nik olarak yürütenler dâhil» ibaresinin konma
sını, açıklık sağlamak amacı ile öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Meclis Başkanlığına 
Ek geçici 10 ncu maddenin (a) fıkrası 2 nci 

satırındaki, yüksek öğrenim yapmış olanlar için 
kabul edilen 9 ncu derecenin diğer sınıflardaki 
emsalleri gibi, 10 ncu derece olarak; yüksek 
öğrenim yapmamış olanlar için kabul edilen 
10 ncu derecenin yine emsalleri gibi 12 nci de
rece olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları kanun tasarısının ek ge

çici 10 ncu maddesinin (a) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arzv e teklif ederim. 

a) Kurumun haber, program ve teknik hiz
metlerini doğrudan doğruya yapan ve yürüten
lerden yüksek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu de
recenin ilk kedemesinden işe başlarlar, 3 ncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

tçel 
Turhan özgüner 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Personel Kanununun ek 

geçici 10 ncu maddesinin «Ancak» ile başlıyan 
2 nci fıkrasının 1 nci satırındaki «Haber» keli
mesinden sonra «Ve» kelimesinin kaldırılarak, 
«program» kelimesinden sonra «ve TRT tek
nik» ibaresinin ilâve edilmesini ve maddenin 
bu değişikliğe göre aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Üyas Kılıç 

«Ek geçici madde 10. — 
TRT Kurumu devamlı kadrolarında çalı

şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanu
nun atıfta bulunduğu diğer kanun hüJkümleni-
nin uygulanmasına devam olunur. Ancak; 

a) Kurumuın haber, program ve teknik hiz
metlerini doğrudan doğruya yapan ve yürü
tenlerden yüksek öğrenim yapmış olanlar, 9 ncu 
derecenin ilk kademesinde işe başlar, 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Yüksek öğrenim yapmamış olanlar, 10 ncu 
derecenin ilk kademesinden işıe başlar, 3 ncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler.» 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu mad

desinin (a) fıkrasındaki yüksek öğrendim yap
mış olanlar için kabul edilen 9 ncu derecenin, 
diğer bütün emsallerinde olduğu gibi 10 ncu 
derece olarak ve 

Yüksek öğrenim yapmamış olanlar için ka
bul edilen 10 ncu derecenin de, diğer sınıflar
daki emsalleri gibi 12 nci derece olarak kabu
lünü arz ve tteklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğraslzoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile ilgili kanun tasarısının ek geçici 10 
ncu maddenin (a) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

« a) Kurumun haber ve program hizmetle
rini doğrudan doğruya yapan ve yürütenler
den yüksek öğrenim yapmış olanlar ile, yayın 
hizmetlerini gören yüksek öğrenim yapmamış 
teknik personel 9 ncu derecenin dik kademe
sinden işe başlarlar, 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğneımi 
yapmamış diğer personel 10 ncu derecenin ilk 
kademesinden işıe başlar, 3 ncü kademenin son 
kademesine kadar yükselir.» 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker ve üyas Kı
lıç arkadaşlarımızın önergeleri mahiyet itiba
riyle aynı. Tekrar okutuyorum. 

— 698 — 
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(istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Sam
sun Milletvekili ilyas Kılıç'm önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, kamisyon bu iki öner
geye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeler; Sayın Hayrettin Hanağa-

sı, Fahri Uğrasızoğlu, Salih Aygüm... 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, ben önergemi geri almıştım. 
BAŞKAN — Peki efendim; Sayın Fahri 

Uğrasızoğlu'nun önergesi geriverilmiştir. 
Sayın Hayrettin Hanağası, Salih Aygün ve 

Turhan özgüner arkadaşlarımızın önergeleri de 
mahiyet itibariyle aynıdır. Bunları birlikte 
©kutup, oylarınıza sunacağım. 

(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası, 
Amasya Milletvekili Salih Aygün ve İçel Mil
letvekili Turhan özgüner'in önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Bayar, bu okunan öner
gelerden iştirak ettiğiniz var mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Yok efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Üç önergeyi birlikte oyunuza 
sunuyorum. Komisyon katılmıyor. 

AHMET SAKIP H1ÇER1MEZ (Ankara) — 
Bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SAKIP H1ÇER1MEZ (Ankara) — 

Komisyonun bu takrirlere uymaması nedeni, 
madde metninin kendilerince açık oluşu ve 
teknik personelin de bu madde kapsamı içinde 
olduklarına inandıkları için midir? 

BAŞKAN — Sayın Bayar, bir soru var 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) —• Bu takrirlerle ilgili değil 
sayın Başkanım, aslında bu takrirler başka hu
susu talebediyor. Tavan ve taban derecelerin
de değişiklik istiyor, takrirler o mahiyette. 

Sayın Hiçerimez'in ifade etmek istediği hu
susa ait cevabım şu olacak. Sayın Başkanım, 

burada yapan ve uygulıyanTar deniyor; mad
de sarihtir, ayrıca tavzihe lüzum görmüyorum. 

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

BAŞKAN — Efendim, şu önergeleri halle
delim, sual sonra olabilir. 

Komisyon önergelere katılmadığını beyan 
ediyor. Şimdi yapılacak iş, bunlan oylamak
tan ibarettir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — önergem 
hakkında söz hakkım var. 

BAŞKAN — önergenizi izah etmek istiyor
sanız buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Başka
nım, sual şeklinde sorup, vakit almak isteme
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Dediler M; 

sarihtir, teknik personeli içine alır. Daha sarih 
bir hale getirebilmek için, «teknik» kelimesini 
ilâve etmekte ne mahzur görürler? iltibasa ma
hal bırakmasın, onu arz etmek isterim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, ben arkadaşımın 
anladığı tarzda beyanda bulunmadım. Ben ha
ber ve program hizmetlerini doğrudan doğru
ya yapan ve yürütenlerden bahsettim. Yapan 
ve yürüten kimse, bu kanunun kapsamında 
olan odur. Bu itibarla, tadadetmedim. Anla
dıkları mânayı da vermiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan... 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Öner

gemi izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlar; TRT konusun
da esas anabölümler içinde zikre değer başlıca 
bölümler program, teknik ve yönetim içerisin
de ayrıca yeri olan bir bölüm var. Malûmları
dır; program yapılırken, birtakım da teknik 
yönden montoj kısmı vardır. Personel Kanunu
nun dayandığı anafaktörlerin başlıcaları, ma-
lûmuâliniz ikidir; bir tanesi yüksek tahsil öğre
nim seviyesi, diğeri ise teknik ehliyet bölümü
dür. Teknik kelimesiyle bizim buraya dâhil et
mek istediğimiz bu şahıslar kilit personeldir. 
Yani, gerek program olsun, gerek yayın olsun, 
gerek haber olsun, gerek montaj olsun, bunla
rın işletilmesi, bakımı ve antenden çıkıp radyo 
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ve televizyonlarımıza intikal eden kısımlara ka
dar olan işleri bu şahıslar yaparlar. Binaen
aleyh, teknik personelin ayrı bir yeri vardır, 
Bunlar bu işi yapmadığı müddetçe baştaki mü
hendis dahi olsa bir iş yapacak ve bunlar yürü
tecek çapta olmazlar. Cihazlann çalışması için 
bu işi teknik personelin yapması lâzımdır. 

Bu itibarla bunların istisnai bir yeri vardır. 
Bütün bizim kulağımıza intikal eden, gözümüze 
akseden hususları teknik personel seri halinde 
yaparlar, söz spikere gelir, o da ancak oturdu
ğu yerden bunu yapar. Binaenaleyh, yüksek 
tahsil yapmış olan spiker en yüksek duruma 
ulaşır, fakat onları gece gündüz hazırlamak 
için 24 saat çalışan personel bundan mahrum 
durumdadır, bu olmaz arkadaşlar. 

Bu teknik personelin de dikkate alınmasını 
saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergelere 
komisyon katılmadığını beyan etti. Mahiyet iti
bariyle aynı olan bu üç önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Ek geçici 10 ncu maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Bayar, ek geçici 11,12,13,14 ve 15 nci 
maddeler üzerinde önerge yoktur. Görüşme ol
madan bu maddeleri oya sunacağım. Acaba bun
ların içinde komisyonun geri almak istediği 
madde var mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (Sakarya) — Yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde sırayla okutarak teker ; 
teker oylarınıza sunacağım. | 

Ek Geçici Madde 11. — Bu kurumlarda ça- | 
hşan personelin sınıflara ve derecelere intibak- j 
larında bu kanunun intibak hükümleri uygu- \ 
lanır. j 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, j 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- j 
mistir. I 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra j 
teknik personeli : i 

Ek Geçici Madde 12. — Devlet tiyatro ope- j 
ra ve balesinin özel kanununa göre, stajiyer, > 
mütehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan 
personeli hakkında, kendi özel kanunları yürür- ) 
lüğe girinciye kadar 5441 sayılı Kanun ile bu 
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kanunda atıf yapılan kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiyer-
leri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve sah
ne uygulatıcılarının aylıklarının hesabında bu 
kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajiyerler 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve girdikleri derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcı
ları 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. Sahne uygulatıcıları 13 ncü de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

C) Devlet tiyatrosu ve oparesı orkestra 
üyeleri hakkında ek geçici 14 ncü madde hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

D) Devlet tiyatro, opera ve balesinin (A) 
bendinde tesbit edilen personelin dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanunu
nun 36 nci maddesinde belirtilen sınıflara ait 
hükümlerle intibak hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve bele
diye konservatuvar ve orkestrası : 

Ek Geçici Madde 13. — Belediye opera ve 
tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar 
ve orkestralarının teknik bünyeye dâhil olan 
stajiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları 
hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girin
ceye kadar 29 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun 
ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadille
rinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sa
natkârların (mütehassıs hizmetliler hariç) aylık 
ücretleri hakkında, bu kanunun ek geçici İ2 nci 
maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit 
edilen taban ve tavan rakamları uygulanır. 

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen 
sanatkâr ve stajiyerler için bu bendde gösterilen 
hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir. 

B) Belediye opera ve tiyatroları ile şehir 
ve belediye konservatuvar ve orkestralannda 
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çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel 
hakkında bu kanunun belediyeler personeli ile 
ilgili hükümleri uygulanır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, burada bir 
küçük tashihat yapmak gerekiyor. 

(A) fıkrasında parantez içindeki (mütehassıs 
hizmetler hariç) deyiminin kaldırılması gereki
yor. Lütfederseniz bu tashihatı yapalım efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi, maddenin (A) fıkrasın
da; «Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanat
kârların ibaresinden sonra (mütehassıs hizmet
liler hariç) ibaresini kaldırmak için komisyon 
bir teklifte bulunmuştur. Evvelâ bu tadil tekli
fini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ŞtNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, ne sebeple çıkarıldığını izah etmelerini rica 
ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, az evvel kabul edi
len Devlet Operası hakkındaki hükümlere mü
tenazır hale getirmek için çıkardık. 

BAŞKAN — Geçici 13 ncü maddeyi kabul 
ettiğiniz bu değişiklikle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üye
leri : 

Ek Geçici Madde 14. — Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre 
teknik kuruluşuna dâhil olan personeli hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinciye kadar, 
6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanunun 
atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. Ancak; 

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
teknik kuruluşuna dâhil üyelerinin aylıklarının 
hebasında bu kanuna ek gösterge tablosu esas 
alınır. 

B) Bunlardan stajiyerler 10 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 
özel kanununa göre, teknik kuruluşu dışında 

kalan personeli hakkında, bu kanunun Devlet 
memurlarının sınıflandırılmalan; derece ve ka
demelere intibakları ile ilgili hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra 
teknik personelinin derece intibakı : 

Ek Geçici Madde 15. — Ek geçici 12, 13 ve 
14 ncü maddelerde yazılı personelin intibakında 
bu maddeler kapsamına giren görevlerde geçir
dikleri sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesi 
ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak 
şekilde değerlendirilir. 

Ancak bunlardan 1, 2, 3, ve 4 ncü derecelere 
intibak ettirileceklerin, bu dereceler için Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin gö
rüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilen unvanlar için ihdas edilecek kadrolara 
atanmış olmak şarttır. 

Bunlar dışında kalır» da 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere intibakı g-erekenler erösterge tablosunun 
5 nci derecesine intibak ettirilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet sanatçıları : 
Ek Geçici Madde 16. — Ek geçici 12 nci ve 

14 ncü maddelerle düzenlenen kurumlarda 
görevli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslar
arası ün yapmış sanatçılar için ilgili kurumun 
teklifi, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Da
iresinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu 
karan ile 1 000 + 200 lük kadrolar ihdas edile
bilir. Ve bu kadrolara memuriyette kıdem ve 
süre şartları aranmaksızın atama yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Saym Kemal 
Demirer?.. Yok. 

Sayın Hasan Çetinkaya?.. Yok. 
Sayın Kemal Demir?.. Yok. 
Sayın Sakıp Hiçerimez, buyurunuz efendim. 
AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 

Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurunuz efen

dim, 

— 701 — 



M. Meclisi B : 120 

NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde gerçekten üstün değerdeki sanat
çılar için elverişli bir maddedir ve böyle bir 
hükme bu kanunun ihtiyacı vardır. Yalnız bu 
noktada mevcut bir uygulamanın önemli bir 
arızasını mutlaka dile getirerek istikbalde hata
ların tekrarına engel olmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir opera sanatçısı hiç şüphesiz doğuştan el

de ettiği yüksek ses gücü ile uluslararası şöh
rete katılabilir. Yetişmesi de hiç şüphesiz bunu 
değerlendirir, fakat temelinde doğuştan elde 
ettiği ses gücü vardır. Zaman içinde şu veya bu 
sebeple bu ses gücünü kaybeder birtakım sanat
kârlar. Hattâ bu kaybedişte kendi sesinin değe
rine karşı saygısızlık ve ilgisizliğin getirdiği 
hayat tarzının da bir etkisi olabilir. Bu ahvalde 
böyle sanatçılar mazideki şöhretlerinin hatırına 
ölünceye kadar çok büyük paralarla vazifeye 
devam etmek gibi haksız bir imtiyaza sahibol-
mamalıdırlar. Bugün Türk tiyatrosunda yüz
lerce mazinin şöhretleri, bir tek eserde oynıya-
mıyacak kadar sayısı bir hayli kabarık şöhret
ler, bilâhara bu vasıflarını kaybetmişler ve yük
sek maaşlarla Devlete yük olmuşlardır. 

Hiçbir kıdem aramadan, hiçbir yaş kaydı ve 
başkaca kayıt aranmaksızın, değerine hürmeten 
para vermeyi anlıyorum. Ama bunu kaybettiği 
anda da, bunun geri alınması lüzumunu da anla
mamız lâzımdır. 

Şimdi, bu kanunda bunu sağlıyaca'k mıyız; 
bunu pek bilemiyorum, etüdetmedim bu konu
yu. Tahminime göre 1 000 artı 200 lük kadrolar 
ancak tazminat vasfmdadır, müktesep hak teş
kil etmez, fakat 1 000 dahi böyledir arkadaşlar. 
Onun için vaktinizi işgal etmek pahasına da ol
sa bu imkândan istifade edecek müstakbel genç 
sanatçılara bu kürsüden seslenmek istiyorum; 
kabiliyetleriniz millî bir servettir, bunu kulla
nırken aklınızı başınıza alın, kabiliyetlerinize 
saygılı olmaya mecbursunuz. Bunun hatırına bu 
fakir millet size büyük nimetler tahsis ediyor. 
Bunu birtakım geçici dünya nimetlerinin hatı
rına suiistimal edemezsiniz. Bu dileklerimle 
kendilerine başarı dileklerimi de ilâve ederek, 
maddenin hayırlı olmasını temenni ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. Sa
yın Tosyalı?.. Yok. 
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Buyurunuz Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 
NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Saym Başkan, saym milletvekilleri; 
Tasarının ek geçici 6 ncı maddesinin getir

miş olduğu yenilik kıvanç vericidir. Ancak, 
burada özellikle Devlet Opera ve Balesinde ça
lışan sanatçılara olanak hazırlıyor, bunları ye
tiştiren ve bulunmaları çok güç olan uzmanları, 
Devlet Personel Dairesi kapsamına almıyor. 
Eğer Saym Komisyon arz edeceğim hususa ilgi 
gösterirlerse burada, «ve Devlet Konservatuva-
rı» denmesini önermek üzere söz almış bulunu
yorum. Önergemde de bu hususu belirttim, ay
nen şöyledir; «Ek geçici 12 nci ve 14 ncü mad
delerle düzenlenen kurumlarda ve Devlet Kon-
servatuvarmda görevli olup, üstün yeteneklere 
sahip ve uluslararası ün yapmış sanatçılar için 
ilgili kurumun teklifi. Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile 1 000 artı 200 lük 
kadrolar ihdas edilebilir ve bu kadrolara me
muriyette kıdem ve süre şartları aranmaksızın 
atama yapılabilir.» 

Şimdi, burada ben. Devlet Konservatuvarında 
görevli tüm öğretim üyeleri bundan yararlan
sın demek istemiyorum. Burada, konulmuş olan 
ölçülere sahip, Devlet Konservatuvarı üyeleri, 
diyorum. Zira biz bu maddeye bu hükmü ekle
mezsek yetenekli çocuklarımızın bu vetenekle-
rini geliştirici güçte öğretim üyesi bulamıyaca-
ğız. O bakımdan, bu çocuklarımız yetişemiye-
ceklerdir. 

Benlim açıklamam bundan ibarettir. Dikkat
lerimize sunar, önergeme ilgi göstermenizi ve 
olumlu oy vermenizi diler, sıaygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Mustafa Kemal Yılmaz, 
buyurun. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Saym Bagkan, sayın arkadaşlarım, geçici 16 
ncı maddede, maddenin ifadesinden de anlaşı
lacağı üzere, üstün yeteneklere sahip ve ulus
lararası sanat âlemimde ün yapmış, yani bir ba
kıma Türk Milletinin şerefini yüceltmiş sa
natçılara, bir bakıma normal memurlar dışın
da, küçük de olsa, bir imkân verilmek, onları 
onore ötmek istemekteyiz. 

Aslında bu usulü sadece sıamalt konusunda 
değil, her çeşit bilim alanımda da tatbik etme
miz genökiridi. Bugün belli bir teknik alamda, 
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beli bir bilim alanında uluslararası takdir 
toplamış bir araştırıcı yetiştirebilirse Türk Mil
leti, onu maddi ve mânevi bakımdan onore et
mek görevidir. Bütün ileri memleketlerde bu 
teşvik usuillü uygulanmaktadır. İngiltere'de, İn
giliz ımJillelüniıı şerefini (stadyumlarda yücelten 
sporculara bile «Sir» unvanı verilir. 

Bu reform tasarısı bir yenilik getirmek isti
yor. Bunu alkışlamak isterim, ama her alanda 
getirmediği bu yeniliği de sanat alanında eksik 
getiriyor. 

Geçici 12 nci maddede bu ün yapmış, ulus
lararası şöhrete sahip kişilerin Türkiye 1de han
gi kurumlarda bulunabileceği ifade edilmiş. 
Nedir o kurumlar... Devlet Tiyatrosunda bulu
nabilirler, Devlet Operasında, Devlet Balesinde 
bu üstiün sanatçılar bulunabilirler. 

14 ncü maddede de «Cumhurbaşkanlığı Sen
foni Orkestrasında bulunabilirler» denmektedir. 

Acaba başka kurumlarda bu çeşit sanatçılar 
yok mudur? Meselâ Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrasının çaldığı «Yunus Emre Oratoryo
su» Devlet Konservatuvannda öğretmen olan 
ve Türk ulusunun Amerika ve Avrupa'da yüzü
nü ağartan, dev bir sanatçı olan Ahmet Adnan 
Saygun'un eseridir. O eseri icra eden sanatçıyı 
üstün, yetenekli, uluslarrası şöhrete sahip sanat
çı olarak onore edeceksiniz, ama o dev eseri ya
zan kimseyi, «Konservatuvarda öğretmendir, bu 
kategoriye girmez» diyerek bu imkânın dışında 
bırakacaksınız, o zaman bu, kanunun genelleş
tirme ilkesine uymıyacağı gibi, asıl maksadına 
da uymaz. 

Sayın Nuri Çelik arkadaşımın da söylediği 
gibi, Devlet Konservatuvarı filhakika bir okul
dur ama, oradaki bütün, öğretmenlerin bu im
kândan faydalanması bahis konusu değil. Za
ten Türkiye 'de böyle milletlerarası ün yapmış 
kişilerin sayısı o kadar çok da değil. Aslında, 
keşke eğitim düzenimiz, imkânlarımız öylesine 
olsa da, her alanda, sanatta, bilimde, şiirde, tek
nik alanlarda böyle milletlerarası ün yapacak 
kişiler yetiştirebilsek. Bu kimselerin sayıları 
zaten, çok az. Simidi aklıma geliverenleri, Ahmet 
Adnan Saygun, Kompozitör Necil Kâzım Alkses, 
Atatürk Orotorlyosunu yazan ve Paris Konserva-
tuvarını.- birincilikle bitiren ve yine seçkin sa
natçılar yetiştiren Konservatuvar öğretmenle
rinden Nevit Kodallı, Piyanist Mithat Fenmen, , 

Bunların hiçbirisi Cumhurbaşkanlığı Orkestra
sında değil, Devlet Tiyatrosunda, Devlet Ope
rasında vazifeli değil, bunlar Devlet Konser
vatuvannda vazifeli arkadaşlanmız. Bunların 
öğretmenlik vasfı, sınıfta ders verirkendiir. Sı
nıfta ders verirken öğretmenidirler, ama Pa
ris 1te veya başka bir ülkede piyanosunun ba
şında Türk Milletini alkışlatırken artık onlar 
öğretmen değil, sanatkârdırlar. Sınıfta ders ve
rirken öğretmen olan Ahmet Adnan Saygun, 
özel zamanı içerisinde hazırladığı bir parçası bir 
yerde çalınırken artık o öğretmen değil, ün 
yapmış uluslararası bir sanatçıdır. 

Bu vasıflariyledür ki, bu çeşit arkadaşları
mızı kanunun kapsamı içine almak, kanunun ru
huna tamamen uygundur. Almadınız mı, ya sa
mimiyetsiz görünürüz vieyahut da son derece 
anlamsız bir dunuma düşeriz, kanun koyucu 
alarak. 

Şu halde özetle teklifimiz, 16 ncı maddeye ek 
geçici 12 ve 14 ncü maddelerle düzenlenen ku
rumlarda, ibaresinden sonra, «... ve Devlet kon-
servatuvarlannda» kelmelerini ilâve ê dip mad
deyi bu şekilde tamıamen maksadımızın kapsa
mına uygun şekilde geliştirmektir. 

Sayın Komisyonun ve Yüce Meclisin de buna 
iltifat buyuracağından eminüm, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — ıSayın Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurun. 

FARHÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarını, 

Ek geçici 16 ncı maddede, arkadaşlarımızın 
temas buyurdukları gibi, üstün yeteneği olan 
ve aynı zamıanida uluslarrası ün yapmış sanat
çılara bu kanunun öngördüğü en yüksek maaş 
olan 1 000 + 200 .liralık kadro lihdas edilebilir. 
Bu kadrolar ihdas edilirken ve tâyinler yapı
lırken, memuriyette kıdem, süre ve diğer şart
lar aranmaz. Tabiîdir ki bu maddeye giren, 12 
ve 14 ncü maddede zikredilen kısımlardır M, 
yani tiyatro, opera ve bale sanatkârları, orkes
tra teknik personeli, bir de Cumhurbaşkanlığı 
"Senfoni Orkestrasına dâhil olan üyeler bu mad-
lenlin kapsamına giriyor. 

Saym arkadaşlanmızdan bir kısmı ısrarla 
}unun üzerinde durmaktadırlar ve belki de hak-
Tı oldukları taraf vardır, üstün kabüüyetM oHup 
uluslararası sanat seviyesinde ün yapmış, bültün 
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dünyaya kendisini tanıtmış Devlet Konservatu-
varınjda görev yapmakta olan kimseler de bu 
kadro imkânlarından istifade ©tltıirilmelidir, de
mektedirler. Böyle bir teklif garip değildir, 
üaerimde düşünmeye değer. Mühim olan, bir 
haksızlığın olmamasıdır. Zira bir saniatçıyı ye
tiştiren ustasının, uluslararası ün yapmış olma
sına rağmen, böyle bir imkândan faydalanmamış 
olmlası hakikaten ileride bir mağduriyete yol 
•açabilir. 

Bu balomdan arkadaşlarımızın öne sürdü
ğü mütalâayı üzerinde düşünmeye değer bulu
rum ve bunun üzerinde Sayın Komisyonumuz 
da bir nebze durmalıdır. 

Bu madde, kanaatime göre, oldukça kesim bir 
hüküm ihtliva ediyor. Bence maddenin mahzurlu 
tarafı da buldur, çok kesin almasıdır. Yani bir 
sanatkâr, ister senfoni orkestrasında bulunsun, 
ister balede, operada, tiyatroda bulunsun veya 
orkestranın diğer teknik personeli arasında bu
dunsun, bir defa bu kadroya ınüstia,hak olduğu 
takdirde bu kadronun ilelebet bu şahsın üze
rimde devam edeceği intibaı uyanmaktadır. 
Maddenin bence tehlikeli tarafı budur. 

Bâzı arkadaşlarım da temas ettiler; sanatta 
hakikaten üstün kabiliyet herkese nasibolmıyan 
bir niteliktir. Türkiye'de böyle bir maddeden 
istifade edebileceek sanatkârlarımızın sayısı çok 
azdır. Hattâ, onlara bu miktarlarda ödenek ver
mek bile azdır; daha çok tatmin etme^ yolları 
aramakta fayda vardır. Ancak, böye 1 000 + 
200 liralık kadro ihdas edilince bu sanatkârın 
üzerinde bunun ne kadar kalacağı, bundan ne 
kadar zaman istifade edeceği keyfiyeti mühim
dir. Şayet yeteneğinde bir kayıp olursa ve yahut 
da uluslararası şöhreti zedelenirse, itibarını kay
bederse almış olduğu 1 000 + 200 liralık kadro 
ilelebet üzerinde devam edecek midir? 

Halbuki bunun için Komisyonumuz şöyle 
bir çözüm getirebilirdi: 

«Bu kadroyu alanlar, her yıl kadro kanunla
rında gösterilir.» Böylece 1000 -f 200 liralık 
kadroyu almış olan sanatkârlar her yıl kadro 
veya bütçe kanunlarında, ki şimdi teknik olarak 
tam bilmiyorum, her yıl kimlerin bundan istifa
de edeceği, Yüksek Meclislerin takip ve kontro-
lundan geçecek olursa mesele halledilmiş olur, 
bu mahzur ortadan kalkmış olabilir, kanaatin
deyim. 

i Bilhassa bu hususu arz etmek için söz al
dım. 

İkinci bir nokta; 1 000 + 50, 100, 150, 200 
lük kadrolarla ilgili maddeler Yüksek Komisyon 
tarafından geri alınmıştı. Binaenaleyh burada 
1 000 + 200 lük bir kadro söz konusu olduğuna 
göre, o maddelerle birlikte bunun mütalâa edil
mesinde lüzum ve fayda vardır kanaatindeyim. 
Belki de o takdirde komisyon, 1 000 + 200 de
ğil de, 1 000 + 50, 100, 150, 2 000 lik kadro
lar ihdas edilmesine ve bunların her sene Yük
sek Meclisinizin kontrolünden geçmesine imkân 
verecek bir hadde maddeyi getirmiş olabilecek
tir. Bu hususta fayda vardır, Yüksek Komisyo
nun takdirine arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

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

konuya arkadaşım temas ettiler. Bu hususun ge
çici 14 ncü madde ile ilgisi vardır, birlikte mü
talâa edilmesi gerektiği kanısını izhar edecek
tim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Turan özgüner, buyurun. 
TURAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Şüphesiz madde, umumi durumu itibariyle 

olumlu karşıladığımız bir maddedir. Ancak, bâ
zı noktalarda eleştiri yapmaya müsait bir mad
dedir, bilhassa tedvini bakımından. 

Arkadaşlarımız belirttiler; esas itibariyle bu 
madde, teşvik edici vasfiyle desteklediğimiz bir 
maddedir. Ancak, evvelâ oradan başlıyalım; teş
vik edici vasfına rağmen 1 000 + 200 demek 
suretiyle, teşviki kademeli ve hakikaten son 
noktaya kadar her an daha çok yükselebilme im
kânı veren bir madde şeklinde değil de, son ka
deme olan 1 000 + 200 e yükselmekle, ki buna 
bir noktada Sayın Uğrasızoğlu da temas ettiler, 
hakikaten maddenin getiriliş esprisine pek uy
gun değildir. Teşvik edici ise, 1 000 + 50, 100, 
150, 200 şeklinde kademeli gitmek gerekir ve
ya hiç değilse 1 000 + 200 vermekle beraber 
1 000 + 50, 100, 150 verebileceğimiz sanatçıların 
da bulunabileceğini düşünmenin isabetli olacağı 
kanısındayım. Bu hususu Komisyonun dikkatle
rine arz ederim. 

Arkadaşlarım, şimdi bu maddenin kapsamına 
giren sanatçılar, tiyatro, opera, bale sanatkârla-
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rı, senfoni orkestrası üyeleri olarak belirtil
miş. Sayın Kemal Yılmaz'in gayet açık olarak 
belirttiği üzere, hakikaten Türkiye çapında de
ğil, dünya çapında ve fakat şu geçici 12 ve 14 
ncü maddelerin kapsamına girmiyen büyük de
ğerler var. Bunları bu maddenin kapsamı dışın
da tutmak, başka bir maddenin kapsamına al
mak mümkün, ama böyle bir madde yok geçici 
maddeler arasında. Bu husus zannediyorum göz
den kaçmış. 

Dünya çapında, gelecek nesiller için daha 
büyük isim kabul edebileceğimi sanatçılarımı
zı, değerlerimizi bu madde içerisine almak ve 
maddeyi ona göre tedvin etmek isabetli olur 
kanısındayız. 

Arkadaşlarım, bu madde vesilesiyle değine
ceğin üçüncü husus şudur: Maddeyi tetkik et
tiğimizde görüyoruz ki, 13 ve 14 ncü madde kap
samına giren sanatkârların bağlı bulunduğu il
gili kurumun teklifi, Maliye Bakanlığı iüe Dev
let Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak 
Bakanlar Kurulu karariyle bu 1 000 + 100 ve
ya 1 000 + 200 verilebilir. 

Arkadaşlarını, nedense Bakanlar Kurulu 
kararına birçok maddelerde temas ettiğicniz gi
bi, burada da taraftar olmadığımızı belirtmek 
istiyoruz. Bakanlar Kurulu, bir siyasi kuruldur, 
bir siyasi otoritedir. Teknfik bir mevzuda bu 
derece imkân vermek faydalı değil, zararlı ola
bilir arkadaşlarım. Bu sanatkârlara verilecek 
1 000 /+ JîOO Iveya teklifimiz (kabul (edilişe, 
1 000 '+ 150, {100, 150 İve 200 |gibi zaitler »mu
hakkak ki Bakanlar Kurulunun kararına ihti-
yacolmaksızm, ilgili kurumun teklifli, Maliye 
Bakanlığı da olsun, arkadaşlarım, Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü ile verilmelidir. Ba
kanlar Kurulu gibi bir otoriftenin süzgecinden 
geçirmek ve sanatkârı bir siyasi iktidara her 
haliyle bağlı bulundurmak faydalı olmaktan zi
yade zararlı bir netice tevlidedebitlir. Bu husu
su dikkatlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk, bu
yurun. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem, arkadaşlarım; 

Ek geçici 16 ncı madde esas itibariyle iyi ol
makla beraber, sadece belli bar zümreye, sanat
kârlara inhisar etmektedir. Bunu, arkadaşlarım 
da belli bir şekilde ifade ettiler. Bu arada Dev

let Tiyatrosu, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Or
kestrası, Devlet Balesi ve saire sanatçılarına bu 
hak verilmektedir. 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu ve Kemal Yılmaz ar
kadaşlarımızın da dediği gibi, Konservatuvar-
d?, öğretmen olmaktan başka bir suçu olmıyan, 
fakat dünya ölçüsünde yahut Avrupa ölçüsün
de ün salmış sanatçıların bu hükümden muaf tu
tulmasına insanın gönlü razı olmuyor. Üstün ye
teneklere sahibblan ve uluslararasında ün yap
mış sanatçılardan, bu arada bir arkadaşımız, 
Nüvit Kodallı'nın, «Yunus Emre Oratoryası» n-
dan bahsetti. Bu doğrudur, fakat bu, «Yunus 
Emre Oraltoryasu» nu yazan arkadaş da bir sa
natkârdır. Bu tip sanatkârlardan burada h:ı? 
bahsedilmiyor. Binaenaleyh, bu maddeyi böyle 

^dondurarak değil, daha genin çapta ele alınma
sında fayda vardır. 

öyle ün salmış edebî sanatçılar vardır ki, 
'bu sanatkârlar da bu madde kapsamına girme
lidirler. «sanatçı» tâbiri, bu maddede sadece mü
zisyenlere verfılmiş gibi bir hal vardır. 

Fahri Uğrasızoğlu arkadaşımızın bahsetmiş 
olduğu nokta, ikinci bir konu ise; sanatçı bir
den foire !l 000 (+: 1200 fü alıyor. tHalbuki fl. 000 + 
200 den önce kademeler vardır. Aslında bunlar 
daha önceki maddelerde ele alınmalıydı. Mali
ye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin gö
rüşü alındığında Bakanlar Kurulu karariyle 
1 000 j+ )200 ü (sanatçı birden ialmış iolacaktır. 
Arkadaşımızın da bahsetltiği gibi, bunu kade
me!' olarak alması gerekir. Bu fikre tamamen 
katılıyorum. 

Sonra, Nuri Bey arkadaşımızın dediği gibi, 
birçok opera aktristlerini görmüşüzdür; bunlar 
on seneden beridir en üst mevkidedirler, bu ka
demeden maaş alırlar. Hasbelkader tiyatro ve 
opera oyunlarının hü^birini kaçırmamış bir ar
kadaşınızım, bunları bir gün sahnede görmemi-
şimdir ve bunlar halen sürekli olarak o maaşı 
muntazaman alırlar. Halbuki ne figüran olarak, 
ne de başaktrist olarak, oyunlara katılmadıkla
rı halde bu maaşları Devletim kesesinden mun
tazaman alırlar. 

Ben şunu demek isterim ki; bunlar mobil 
olmalıdır. Bir şöhrete ulaşmış olan bir kimse 
bu hakkı almalı, bunu kademeli olarak almalı, 
fakat aldıktan sonra da bu özelliğini muhafaza 
edenlere bu devamlı olarak verilmelidir. Yoksa 
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süküdetmiş olan sanatçılara ömürlerinin sonuna 
kadar bu imkânı Yermek pek doğru olmasa ge
rektir. Bunu sene sonundaki bütçelerde göz 
önünde tutmalıdır. 

Bir noktaya daJha işaret etmek istiyorum; 
bunu daha ziyade Bakanlar Kurulunun sulta
sından kurtarmak daha doğru olacağı kanaa
tindeyim. Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
DairesMii'n bu hususta yetkili olmasına tarafta
rım. üçüncü olarak jüri üyelerinin de görüşü 
alınmalıdır kanısındayım. Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesinin böyle bir hususu göz 
önünde tutması yerinde olur, fakat Bakanlar 
Kuruluna, siyasi sultaya bu hükmü bırakmıya-
lım, buna i'htiıyaç görmüyorum. 

Hürmetlerimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, ek geçici 16 ncı mad
de üzerinde 6 arkadaş görüştü bir yeterlik öner
gesi geldi. Sayın Komisyon, görüşecek mui
niz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Müsaade ederseniz, Sayın 
Başkanım 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Komisyonda ilâve ettiğimiz Devlet sanatçı-
lariyle ilgili madde hakkında arkadaşlarımızın 
mütalâalarına katılma imkânını bulamadığım 
için fevkalâde müteessirim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu madde
den muradımız, çok genç yaşta bir kabiliyeti, 
genç bir kabiliyeti mevzuat muvacehesinde tat
min edecek imkânları yaratamıyorsunuz. Bu 
madde, genç kabiliyetlere imkân bahşedebil
mek için hazırlanmış olan bir maddedir. Bunun 
tipik mİK&lleririi ve isimler vermekten tevak
ki ediyorum, isim zikredileceği için vermiyorum. 
Ama kabiliyetli genç sanatçılarımızın mevcudol-
duğunu ve bu kabiliyetli gençlere imkân verile
mediğini takdir edersiniz. Misal verildiği için 
söylüyorum; «Konservatuvar hocaları için de 
bu hükmü uygulıyalım», deniliyor, bu, katiyen 
aleyhte beyanda bulunmak kasdıyle söylemiyo
rum, ama misal oradan verildiği için arz ediyo
rum. Şimdi, muhterem hocalarımızın, böyle genç 
kabiliyetleri yetiştiren hocalarımızın bu mevkie 
irtika etme şansları zaten var. 1 000 gösterge

sine çıkma şansları var. Hattâ bana sorarsa
nız, şahsi kanaatime göre, 1000 -f 200 alma im-
kâlnarı da var. Bu, kanun sistemi içerisinde 
mevcut. Yaşlanmış insanlardır, öğretmendirler, 
hocadırlar, profesördürler. Bunların bu kadro
lara gelme imkânları vardır. Bu maddenin ge
tirdiği imkânları mevcut. B'Mm komisyonumu
zun kas di; genç bir bale sanatçısı. 

Yalnız üstün bir yeteneğe sahibolması kâfi 
değildir. Milletlerarası ün yapmış olma şartı da 
yetmiyor. Milletlerarası değerde bulunmak şar
tı var. Yaşadığımız çağın şartlarının bir icabı 
olarak bugün akla hayale gelmez ölçüde kül
tür mübadele ortamı doğmuştur. Kültür müna
sebetlerinde geniş bir seyyaliyet vardır, geniş 
bir mübadele vardır. 

Bu şartlar içerisinde tahaddüs edecek millet
lerarası değer taşıyacak bir kişi için uygulan
ması düşünülen bir maddedir. Yaş ilerlemiş - Al
lah daha birçok yıl ömür versin - hocalarımız 
bu melekete daha pek çok hizmet edecekler
dir. Bu îı o çalarımızın imkânları zaten mevcut-
Ama gene bir kabiliyete bu imkânı bugünkü 
mevzuat muvacehesinde veremezsiniz, işte bu 
madde ile bunu temin etmek istedik, teşvik un
suru olan güzel bir maddedir. Aynen kabulü
nü de istemiyeceğim; arkadaşlarımızın teklif 
ettiği hususlar da olabilir. Meselâ Sayın Koda-
manoğlu ve Sayın Uğrasızoğlu'nun teklif et
tikleri hususlar doğrudur, ilânihaye bunlara 
hakkı müktesepmiş gibi vermenin mânası yok
tur. Bu kabiliyeti ihraz ettiği müddetçe bu im
tiyazın devam etmesi, bu hakkın devam etmesi 
doğrudur. Bunu temin edecek istikamette bir 
tadil önergesi evereceğim Her yıl bütçe kanun-
lariyle gelsin, Meclisin murakabesine tabi olsun. 
Bu da doğru bir tekliftir. Bu unsurları getiren 
bir tadil teklifiyle birlikte maddenin aynen ka
bulünde isabet vardır. Saygılarımı sunarım. 

KEM^L ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
komisyondan bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, bir dakika, bir 
soru var efendim. 

Buyurun, Sayın önder. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, 

14 ncü madde ile ilgili verdiğimiz önege, 14 ncü 
maddenin kanun kapsamından çıkarılmasına 
dairdir. Halen bu madde komisyondadır. Şim
di bu şu demektir; Personel Kanunu ya tazmi-
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nat esasın* getirir, bu imtiyaz mahiyetinde 
yüksek lûemurlara verilen hak, tüm alarak kim
seye tazminat verilmez bu veyahut da genellik 
kaidesine uygun olarak bütün memurlara tat
bik edilir, gerekçe altımda, böyle bir tadil tek
lifimiz vardır. Bu madde komisyondadır. Ama 
ek geçici madde 16 oylamaya konulursa, Mecli
sin de kabulünden geçtiği takdirde, bu defa 
«tazminat verilmez» istisna kaidesi içerisinde, 
ama tazminat; 1 - 4 ncü derece arasında aylık 
alan imtiyazlı bir sınıfa verilmesi hususu peşi
nen kabul edilmiş oluyor. 

Şimdi, eğer bu yönden meseleyi ele alacak 
olursak 14 ncü madde bu madde yoluyla peşi
nen kabu" edilmiş mahiyeti veya neticesine gi
dilecek olursa, o zaman 14 ncü madde ile bir
likte bu maddenin müzakere edilmesi gerekir. 
Bu sebeple biraz evvel bayın komisyondan bu 
maddenin 14 ncü madde ile beraber görüşülme
sini istedik. 

Şimdi, aslında prensibolarak tazminat mahi
yetinde verilen ;+ 50, ;+ 100, '.+ 150 ve + 200 
ölçülerinde bir imtiyazın kabul edildiği peşin 
olarak ortaya çıkmaktadır. Burada 200 olsun 
mu, olmasın mı gibi bir hava içerisinde oylama
ya gitmek doğru değildir. O zaman 14 ncü mad
de üzerinde bu yönde yapılacak olan müzake
renin nedeni kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın önder, müsaade ederse
niz sorunuzu şu şekilde özetliyelim. 

Siz, 14 ncü maddenin halen komisyonda ol
ması ve üzerinde tadil önergesi verilmiş bu
lunması dolayısiyle şimdi görüşülmekte olan 
ve biraz sonra oylanacak bulunan 16 ncı mad
denin komisyonca geri alınıp alınmadığının, 
düşünülüp düşünülmediğini soruyorsunuz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Evet Sayın 
Başkanım. İM maddeyi bir arada mütalâa edi
yorlar mı? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bayar, böyle bir 
talebiniz var mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, böyle bir talebi
miz yok Sayın Başkanım. 

Mesele, 14 ncü maddede getirilen gösterge 
üstü rakamlarını kabul edip veya etmemekle 
ilgili değildir. Bu madde müstakil bir madde 
olarak mütalâa edilmelidir. Devlett uluslarara
sı ün yapmış, üstün yeteneğe sahip bir sanatçı

ya bu imkânı veriyor tarzında mütalâa etmek 
lâzımdır. 14 ncü maddedeki gösterge üstü ra
kamları kaldırırsanız bu maddeye müessir ola
cak tarafı yoktur. Bunlar için muhassas bir 
tasavvur olarak mütalâa edilebilir, onlar için 
düşünülebilir tarzında yorumlanabilir. O itibar
la 14 ncü madde ile ilişkisini görmüyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Son söz olarak Sayın Baha Müderrisoğlu, 

buyurun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim ben 

kifayeti müzakerenin aleyhinde konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başk&n, muhterem arkadaşlarım; benden 
evvel konuşan arkadaşlarım bâzı hususlara de
ğindiler. Ben tamamen başka bir açıdan bu 
maddeye değinmek istiyorum. 

Bu maddede daha çok dogmatik olarak, do
ğumdan, yaratılıştan sanatçı olan ve fevkalâde 
olarak da beynelmilel mahiyette sanatını gös
teren insanlara bâzı haklar tanınmaktadır. Bu
rada yalnız kanunun saydığı tiyatro, bale ve 
diğer sannAkârlara verilmektedir. Bunun dışın
da bâzı sanatkârlar vardır ki, meselâ edebiyat
çılar, msselâ doktorlar, meselâ diğer sanatkâr
lar da vardır. Kanun, bunları kapsamamakta-
drı. Bu bakımdan şahsi kanaatime göre bu mad
de yetersizdir. Madem ki gaye teşviktir, dünya 
edebiyatında ün salan insanlar da bir dogma
tik kabiliyettir; meselâ Türkiye'de bir hekim, 
kansere bir çare bulmuştur, fevkalâde mühim 
bir olaydır ve fevkalâde bir sanatın neticesi
dir. Meselâ Fransa'da yetişen bir Pasteur gibi 
Türkiye'de de böyle bir insan yetişebilir veya 
diğer bir sahada çıkabilir. Binaenaleyh bu mad
deyi yalnız tiyatro gibi, bale gibi bu şekildeki 
sahalara inhisar ettirmek kanaatime göre nok
sanlıktır. yetersizliktir. Madem ki sanatkârlar 
korunmak istenmektedir, diğer sahalarda da 
bu mevzua önem vermek, bunların da bu kap
sama girecek şekilde bu maddeyi düzenlenmek 
gerekmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 
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Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi devam eden madde aydınlığa 

kavuştuğundan, müzakerelerin kil ay eltinin oy
lanmasını arz ederim. 

Saygıiarımla. 
Gümüşane 

Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ke
mal önder, buyurun. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; madde vuzuha kavuşma
mıştır. Şu yönden vuzuha kavuşmamıştır. «1 000 
artı 200 lük kadrolar ihdas edilir» ibaresi ek ge
çici 16 ncı maddede vardır. Buna mukabil aynı 
kanunun 14 ncü maddesinde ve komisyon tara
fından geriye alınan maddesinde takrirlerle be
raber tetkik edilmek üzere geriye alman mad
desinde fşu (ibare bardır : Vl İ000 \+ W, il 000 !+ 
100, 1 1000 f+ İ150, |l |+ |2O0 ilük (göstergeler teg-
bit edilir» ıder. İBu jgöstergelerden (sonra bir Ibaş-
ka fıkra; «yapılan ödemeler memurlar için terfi 
bakımından müktesep hak sayılmaz» der. 

Şimdi, bu müzakerelerin devamından sağla
nacak fayda şudur : Gösterge ibaresinin kulla
nılması, 14 ncü maddede. Geçici 16 ncı madde
de i«l (000 !+ !200 (kadro» 'tâbirinin kullanılmış 
olması, hukukî bakımdan bir farklılık getirir 
mi, getirmez mi, 'bunun müzakeresinin yapılma
sı gerekir. Eğer, Igerçekten (Sayın Komisyon Baş
kanının ifade ettiği igibi, bu (bir 'tazminat 'mahi
yetinde olmıyan «1 O00'+ (200» ibaresinin «200» 
ifadesinde Ibir tazminat mahiyeti yok ise, lo ıza-
man niçin «1 Ö00 İlük kadrolar» denmemiştir. 
Bunu da iaramak lâzımdır. 

Bu itibarla, «1 O00 + 200 lük kadrolar» tâ
birinin 1 200 lük kadro mahiyetinde anlaşılıp 
anlaşılmıyacağı keyfiyeti son derece önemlidir 
arkadaşlarım. Çünkü, gelen Personel Kanunun
da birinci derece ücreti 1 000 lira olarak göste
rilmiştir ve bunun üstüne çıkılmaması gerek
mektedir. Sayın Komisyon Başkanının ifadesi 
kabul edildiği takdirde, 1 200 lük bir, yani bi
rinci derecenin üstünde 1 200 lük bir kadro ka
bul etmiş oluyoruz. Aslında bu böyle değildir. 
14 ncü maddedeki gösterge adı altında ifade 
-edilen il 000 '+ 150, 1 000 + 100, 1 '000 1+ Î150, 
11000 i+ 200 olarak ifade edilen 1 (ve ft ncü (dere
cede (bulunan memurlarımıza verilmesi düşünü
len tazminat mahiyetindedir. 

Şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlarım; 
biz, sanatçıların aleyhinde değiliz, ben sanatçı
ların aleyhinde değilim. Kanunun prensibinde-
yim. Bu kanunun prensibi burada münakaşa 
edilmelidir. Bu kanunun prensibi nedir? Eski 
Memurin Kanunu ıslah edilmektedir. Echele -
Molbile esası içerisinde. Yukarda Plân ve Bütçe 
Komisyonunda uzun uzun tartışması yapıldı. 
Hükümet temsilcisi uzun uzun ifade ettiler. Ne
dir? «Bu kanun tazminat esasını kaldırmakta
dır» diye. Uzun uzun tartışmaları yapıldı. E.. 
peki, 1 ilâ 4 ncü derece arasında bulunan me
mur arkadaşlarımıza istisna mahiyetinde, ama 
istisna değil, benim anlayışıma göre imtiyaz ma
hiyetinde, tazminat vereceksiniz. E.. Peki, 5 nci 
derecedekinin kabahati ne? 16 ncı derecedeki-
nin kabahati ne? 490 Tl. na talim etmeye mah
kûm edilecek olan insanin kabahati ne? 

Değerli arkadaşlarım; bu itibarla bu kanu
nun münakaşasında fayda vardır. Bir yanda, 
köylü 1 200 lirayı senede kazanamaz, bir yanda 
büyük sayıda memur arkadaşımız 490 liraya -
aslında 350 liraya - ayda çalışacak, öbür taraf
ta 7 000 lira olan 1 nci derecedeki memura 1 400 
lira daha üstüne ekliye çeksiniz, 8 400 yapacak
sınız. Bunun münakaşasının yapılması gerekir. 
Eğer oylamaya giderseniz arkadaşlarım 14 ncü 
maddeyi bağlıyacaksınız; bu böyle midir, değil 
midir? Bağlanacak mı, bağlanmıyacak mı? Bu 
hususların hukukî bakımdan münakaşasının ya
pılması gerekir. Bu itibarla yeterliğin aleyhin-
deyim arkadaşlarım. 

Saygılarımı sunarım. 

.BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik kabul edilmemiştir efendim. 

Söz sırası Sayın Turhan özgüner'de. Buyu
run. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Arkadaşla
rım demin bu madde üzerinde konuştum. Tek
rar söz almıyacaktım, fakat bir hususta söz al
mak zaruretini duydum. Her halde bâzılarınızın 
da hislerine tercüman olacağım kanısındayım. 

Bir sürçü lisan olsa gerek, Sayın Uğrasızoğ-
lu ile Sayın Arslantürk aynı noktada şu hususu 
belirttiler; ı«l '000 '+ 1200 /verilecek (sanatkârlar 
eğer durumlarını devam ettiriyor iseler, 200 
olarak devam etmelidir. Durumlarında bir de
ğişme olur, bir düşme olursa şüphesiz bu indi-
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rilmelidir, ama ya 200 ün tamamı yahutta kade
me kabul edilirse 50 yi 100 e indirmelidir» şek
linde -yanlış anlamadı isem - beyanda bulundu
lar. 

Arkadaşlarım; bir Yunus Emre Oratoryosu
nu yaratan Ahmet Saygun ve benim hemşehrim 
olan, bir Van Goğh'u yaratan Nüvit Kodalh 
v. s. gribi değerler bu seviyeye çıktıktan sonra 
her hangi bir düşüş kaydetmezler, bunu böyle 
bilmek lâzım. Yani, bu değerleri tartışırken bu
rada; efendim, bunların durumlarında bir düş
me olur. Biz bunların teşvik edici maddesine 
«evet» diyoruz. Ancak, bunlar bu seviyeye yük
selmiş, gelmiş değerler ise, bu değerler artış her 
hangi bir eser vermese dahi, hiçbir şekil ve su
retle yaşadığı devirde değil, kendisinden sonra
ki nesiller için de aynı seviyede bir değer ola
rak kalacaktır. Ölse de yaşıyacaktır. O halde, 
şüphesiz bir dil sürçmesi olarak dile getirilen 
ama, zabıtlara geçen Türkiye çapında değil, 
dünya çapında sanatkârlarımıza, değerlerimize, 
günün birinde bu seviyeden düşebilirler, şeklin
de bir söz sarfı her halde söylemek istedikleri
nin karşıtı olmasa gerektir. Kendilerinin dahi 
hislerine tercüman olduğum kanısındayım. Bu
nun böylece değerlendirilmesini isterim. 

Ancak, üzücü olan bu şekilde bir söylentiye 
ıSayın Komisyon Başkanının da katılmış oldu
ğunu görmektir. Üzücü olan bu. «Her yıl bunu 
bütçelerde gösterelim» şeklinde ayniyle «bu 
1 000 artı 200 ü vermiş olduklarımızı da bütçe 
yıllarında ayrı ayrı bir kere daha süzgeçten ge
çirelim, eleştirelim» demek isterler. 

Bir değer 1 000 artı 200 ü veriyor isek, ve
rirken iyi düşünelim ama, verdikten sonra onun 
düşebileceğini iddia etmiyelim arkadaşlarım. 
Değer, her zaman değerdir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Eşyanın tabiatına muhalif
tir. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sizin, 
«tabiatına muhalif» dediğiniz maddi olarak de
ğerleri ele almaktır. Değerler mânevi ölçüleriy
le düşmezler Sayın Komisyon Başkanı. 

Saygılar sunarım. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Ben tasarımın müdafaasını 
yapıyorum, sizin söylediğinizin değil. 

BAŞKAN — Komisyon, ek geçici 16 ncı 
madde için yeni bir metin teklif etmektedir. 
Müzakerelerin devamı kabul edildiğine göre bu 
metni şimdi bilginize arz etmekte fayda vardır. 
Çünkü, sayın üyeler ona göre mütalâalarını serd 
ederler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunla ilgili 

tasarının ek geçici 16 ncı maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

iBütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

«Devlet sanatçıları : 
Ek geçici madde 16. — Ek geçici 12 nci ve 

14 ncü maddelerle düzenlenen kurumlarda gö
revli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslara
rası ün yapmış sanatçılar için ilgili kurumun 
teklifi, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Ku
mlu 'karan ile 11000 '+ 1200 lük kadrolar ihdas 
edilebilir. Ve Ibu kadrolar |her (yıl ibütçe kanun
larında gösterilir. 

Bu kadrolara memuriyette kıdem ve süre 
şartlan aranmaksızın atama yapılabilir. Bu gös
tergeler üzerinden yapılan ödemeler terfide ve 
Ibaşka göreve atanmada müktesep hak sayıl
maz.» 

Şimdi, söz sırası şöyle efendim : 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Hilmi İşgü

zar, Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Salih Ay-
gün. 

Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Değerli 

arkadaşlarım, ek geçici 16 ncı madde üzerinde
ki müzakerelere devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet kanadın
dan olsun, iktidar kanadından olsun bu madde
nin daha mütekâmil, daha faydalı, daha hakta
nır bir hale getirilebileceği hususunda aşağı -
yukarı görüş birliğine varmışlardır. 

Benden önce konudan bir arkadaş m da, be
nim kanaatime göre, görüşünde haklıdır. Yani 
demektedir ki, arkadaşımız, bundan evvelki 
maddelerde - ki o maddelerden bir kısmını ko
misyonumuz geri almıştır - 1 000 üzerine ilâvesi 
öngörülen 1 000 '+ 50, 100, 150, Ö00 lük kadro-
la- bir prensip kararına 'bağlanmamıştır. Yük
sek Meclisiniz 1 000 ürerinde İsrar edecek mi-

— 709 — 
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dir, yoksa 1 000 -f 60 !den 200 e kadar olan 
kadroların ihdasının lüzumlu olduğuna karar 
verecek midir? tBu 'henüz kesin olarak belli ol
mamıştır. 

Değerli Komisyon Başkanımız da buyurur
lar ki, bu onlardan ayrı bir maddedir. Sanat
kârlarımızı taltif maksadı ile getirilmiş olan bir 
maddedir. Binaenaleyh, onlarla ilgisi olmadığı 
için oylanmasını lüzumlu görmekteyiz, derler. 
Ben bu bakımdan değerli komisyonun mütalâa
sını haksız görmekteyim. Mademki komisyonu
muz 1 000 !+ 200 e Ikadar olan kadroların görü
şülmesi işini geri almıştır, 'binaenaleyh, 1 000 + 
dan sonraki durumun ne alacağını ışu *anda kes
tirmek mümkün değildir. 

Haklı olarak burada konuşmalar cereyan et
miştir. 1 000 (+ 50, 200 kadro «sistemini mi ka
bul edeceğiz? Yoksa vazife sorumluluğu diye 
ayrı 'bir prensibe mi varacağız, Tsunu mu kabul 
edeceğiz? (Bu lıenüz kesin olarak neticelenme
miştir. Ben işahsan 1 000 1+ (50, 100, 150, 200 
sisteminin Türk kamu idare hayatına zarar ge
tireceği ve birtakım yan ödemelere ilerde şu 
veya bu şekilde yol açacağı kanaati içindeyim. 

Böyle yapılacağı yerde, 1 000 kadroya ulaş
mış olan ve Devlet idaresinde ağır mesuliyet de-
ruhde eden birinci sınıf memurlara başka türlü 
bir mesuliyet zammı tanınması belki daha iyi, 
daha adaletli olabilirdi kanaati içindeyim. Bu 
bakımdan 1 000 !+ 200 sistemine şahsan muha
lifim. Çünkü bunun suiistimal edilmesine yol 
açan bâzı kıpırdanmalar, bâzı hareketler, teşeb
büsler yüksek komisyonunuza 'geldi. Şimdiden 
üniversitenin değerli mensupları, hâkimler sını
fının değerli mensupları, akademiler sınıfının 
değerli mensupları pek çeşitli müracaatlar ya
parak, hepinize şahsan, komisyona basla grup
ları teşkil ederek, kendilerine ait 1 000 + 50 ve 
200 sisteminin kabul edilmesini ve bu kanunda 
yer almasını İsrarla ttalebettiler. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerine mensubolan 
arkadaşlarımız kendi haklarının tanınması 'üze
rinde İsrar ettiler. 

Eğitimci arkadaşlarımız kaybolan haklarının 
kadro ve müktesep haklarının tanınması için 
İsrar ettiler. iBunlarm içerisinde yalnız adalet 
sınıfını teşkil eden arkadaşlarımız için bir mad
de tedvin edildi. Orada 1 000 + <50, 200 sistemi 
buraya girdi. Halbuki çok dikkat buyurmuşsu-
nuzdur, maddenin 1 nci kısmında, yani kapsam 

maddesinde hangi memuriyet sınıflarının bu ka
nunun içine gireceği, hangilerinin girmiyeceği, 
hangilerinin maaşlarının özel bir kanunla nasıl 
düzenleneceği de yine ayrı bir maddede ayrıca 
tedvin edildi. Yani Ibu kanun kapsamına girmi-
yen, fakat maaş durumları ayrıca düzenlenmesi 
gerekeceğini öngören, tesbit eden maddeler ka
bul ettik. Onların dışında bâzı sınıflara istisnai 
hükümler getirdik, kabul ettik ve onların yanı-
sıra şimdi sanatçılar için de böyle bir maddeyi 
kesin olarak kabul ediyoruz, yani prensibine va
rıyoruz. Asıl benim üzerinde durmak istediğim 
şey budur. 

Komisyondan istirham ettim. Arkadaşlarımız 
da bunun üzerinde İsrar ettiler. Mademki, 
1 000 + 200 prensibiyle ilgili maddeler geri 
alınmıştır, bu madde de onların ışığı altında 
tedvin edilsin. Sanatkâr için de bu çok mühim
dir. Sanatkâra 1 000 + 200 ü vermekten kaçındı
ğımız için değil, bunu çok gördüğüm için söyle
miyorum, ama tekrar edelim ki, sanat hayatın
da yıldızı yeni parlamış olan bir sanatkârla, 
yıldızı çok daha önceki yıllarda parlamış olan, 
tecrübesi olan foir sanatkâr arasında hiçbir fark 
gözetmiyerek, 'her ikisine de 1 000 + 200 siste
mini kabul ettiğiniz zaman bir haksızlık olur 
arkadaşlar. Ben bunu belirtmek istiyorum. 

Bugün uluslararası ün yapmış bir sanatkâr, 
diyelim ki, !3 yıllık, 5 yıllık bir sanatkâr, henüz 
sanat 'hayatında yeni parlamıştır, ama maaşı 
2 000 dir 2 500 dür. Biz bu sanatkârı 
2 000 - 2 500 ,lira maaştan 7 000 liraya çıkar
mayı kabul ediyoruz, bunu memnuniyetle veri
yoruz, fakat bununla iktifa etmiyerek üstüne 
artı 200 diyoruz. E! Peki, 15 yıl uluslararası sa
nat âleminde Vazifesini ifa etmiş, Türk kültür 
hayatında büyük hizmetler görmüş, memleketi
mizi yabancı ülkelerde yıllarca tanıtmış, emeği 
geçmiş olan insana da 1 000 + 200 verecek
siniz, o zaman arasında bir fark olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, konuşma 
süreniz doldu efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. 

Arasındaki farkı kaldırdığınız zaman işin 
değeri kaybolur. Maaş maddi bir hususu ifade 
eder, ama bir sanatkâr için en yüksek maaşa 
ulaşabilmenin de mânevi bir değeri vardır. Bu 
mânevi değerin de sanatkâr için bir önemi ol-
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duğunu kabul etmek lâzımdır. Yoksa iki yıllık 
sanatkârla, 15 yıl hizmet etmiş sanatkârın iki
sine de 1 000 + '200 derseniz 'bu aradaki değer, 
bu aradaki önem farkı kalkmış olur ve buna da 
taraftar değilim. 

Bu bakımdan, istirhamım sudur; muhterem 
komisyonumuz bu maddeyi lütfen geri alsınlar. 
Buyurdukları hususların ışığı altında diğer mad
delerle beraber bunu yeniden görüşelim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Balkanım, bu mad
denin takrirlerle birlikte komisyona iadesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın İşgüzar, komisyon maddeyi verilen 

önergelerle birlikte geri alıyor. Bu takdirde, 
takdir buyurursunuz ki, şu anda görüşmenin 
lüzumu ve faydası kalmıyor efendim. 

Ek geçici 16 ncı madde, verilmiş olan iki 
önergeyle birlikte komisyona iade edilmiştir. 

Ek geçici madde 17. 
Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 

hükümler : 
Ek geçici madde 17. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte özel kanunlarına göre söz
leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında söz
leşmelerinde yazılı süreler sona erinceye kadar 
sözleşme hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Bunlardan sözleşmelerinin hitamında Devlet 
memurluğuna geçmek istiyenlerin bu kanuna 
tabi kurumlarda sözleşmeli olarak geçirdikleri 
hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerleme
si, her 3 yılı bir derece ilerlemesine sayılmak 
suretiyle girebilecekleri sınıflara intibakları ya
pılabilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de geri istiyor mu
sunuz Savın Bayar? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Rica edeyim Sayın Başka
nım, 

BAŞKAN — Efendim, ek geçici madde 17, 
Sayın Salih Yıldız arkadaşımızın vermiş olduğu 
tadil önergesiyle birlikte komisyona iade edil
miştir. 

Sayın Bayar, şimdi okuyacağımız maddeler 
içinde geri istediğiniz var m?, acaba? Yani mad
de 18, 19, 20, 21 içinde. 

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

BAŞKAN — Yok. 
Ek geçici madde 18 i okutuyoruz efendim : 
Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde 

çalışmakta olan memurların durumu : 
Ek geçici madde 18. — Bu kanuna tabi ku

rumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru 
tanımına girenlerin Devlet memurluklarına geç
mek istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş 
kadronun mevcudiyeti halinde halen gördükleri 
hizmetin mahiyetine göre 36 ncı maddede yazılı 
sınıflara intibakları yapılır. Bu takdirde işçi sta
tüsünde geçirdikleri süreler her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselme
sine esas alınacak şekilde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demirer?.. Yok. 
Sayın Hasan Çetinkaya?.. Yok. 
Sayın Kemal Demir... 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez... 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu... 
NURİ KADMANOĞLU (Niğde) — Vazgeç

tim, 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı?.. Yok. 
Sayın Burhanettin Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Herkes kendi sanatı ile meşgul olur. O yön

dendir ki, işçi meseleleriyle ilgili ek geçici 18 
nci madde üzerinde değerli milletvekili arkadaş
larım görüşlerini belirtmediler. Dert bizi acıt
tığı için nasır ayağımızda olduğu için, bu hu
susta bizim bir iki noktaya işaretimizde fayda 
var, 

Ek geçici 18 nci madde - ki arzu ederdim 
komisyon ek geçici 17 nci madde gibi bu mad
deyi de geri alsın - «Bu kanuna tabi kurumlar
da işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen 
yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru tanı
mına girenlerin Devlet memurluklarına geçmek 
istemeleri...» diyor «36 ncı maddedeki hükümle
re tabi olur.» Nedir 36 ncı maddedeki hüküm
ler geçici hizmetlerde? Memur statüsüne tabi 
olan arkadaşlar mühendis değil, doktor değil, 
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öğretmen değil, profesör değil. Nedir bunlar? 
Bunlar kapıcıdır, bunlar silicidir, bunlar hasta
nede hastanın altını temiziiyendir, bunlar has
tanede hastanın burnunu temizliyendir, bunlar 
hastanede hastaneyi silen, ortalığı süpüren 
adamlardır. Bunlar geçici hizmetler içinde mü
talâa edilecekler ve sağlık hizmetlerinde hasta
nedeki çalışan bu gibi müstahdemlerin tümünü 
memur statüsünde de mütalâa edilebilecekler. 

E! Şimdi gelin sayın milletvekilleri, hepinize 
biliden soruyorum; bir başhekim, ortalığı silene 
süpürene, camı siline; eğer sen memur statü
süne geçmezsen seni yarından sonra işinden 
çıkarırım, derse, ki bu işyerleri için toplu söz
leşme hakkı var, ama grev hakkı yok, fakat 981 
sayılı Kanun içinde ide mütalâa edilmezler, onun 
teminatından da mahrum. Yalnız bir toplu söz
leşme hakkına sahip, bir sendikaya âza olabile
cek. Başhekim; memurluğa geçmek üzere bana 
müracaat etmezsen senin yarın iş aktini feshe
derim dese, tazminat da Ödemese, ne yapacak 
bu arkadaş? Verilen (kâğıdın altını imza edecek. 
Diyecek ki, evet, kabul ediyorum memuriyete 
geçeceğim... Bu kadar adaletsiz bir madde, re
form niteliğini taşıdığını barbar bağırdığı
mız bu kanun içinde yer almamalıdır. 

Eğer bu madde; işçi statüsünde çalışanların 
Devlet memuru tanımına giren Devlet memur
luklarına geçmesi halinde işçi statülerinde ge
çirdikleri süreler 'her yılı bir (kademe ilerlemesi 
ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas ola
cak şekilde 36 ncı maddeye tabi tutulur, desey
di adalet varidi. 

Şimdi, memur statüsüne dahil arkadaşlarla, 
işçi statüsüne dahil arkadaşların tahsil derece
lerini. ölçünüz saym milletvekilleri. Hepsi ya 
£ec8 mektebinden mezundur, veyahutta zarzar 
bir ilk mektep mezunudur. İBir orta mektep me
zunu, bir lise mezunu arkadaş ne hasta altını 
temizler, ne bir yerde odacılık yapar, ne kahve 
götürür, ne fincan yıkar, ne ide efendim diye 
elpençedivan başkasının huzurunda durur. E! 
18 nci madde, bütün imkânlardan mahrum olan 
bu işçi arkadaşlarımız, sırf bir toplu sözleşme 
yapma hakkını kazandı diye, toplu sözleşmeden 
istifade edebilmelerini sağlayabilecek, 16 ncı de
receden bağlıyacak 490 lira alacak, 11 nci dere
ceye kadar gidecek. 35 sene çalışsa alacağı ma-
aş 830 lira ile 910 lira arasındadır. Bu kadar in
safsızlık olmaz. Komisyondan rica ediyoruz, 

18 nci maddeyi geri almalıdır. Binaenaleyh, me
mur olmak istiyen arkadaşlar, işçi memur olmak 
ister mi? İsterse müracaat eder olur ama, ka
nunda buna yer vermeye ne lüzum var? Herhan
gi bir yerde kadro açıklığı varsa, oraya İkisi mü
racaat eder. Kanunda buna yer vermek yeterli 
değil. Tatbik ve tazyik ledeoek, memur ol diye
cek. Bu kadar iş darlığı içinde adam ekmeğin
den olmaktan korkar, (Sayın Maliye Bakanımızın 
gerek Komisyonda, gerek Yüce Mecliste işaret 
ettiği bir nokta var; «Arz ve talep bütün me
selelere hâkimdir.» diyor. Dışarda işsizlik var. 
Adamcağız bir yerde iş bulmuştur, siz onu İşçi 
statüsünden ve sendikadan ayıracaksınız, her 
ha/lükârda, «Bana hizmetkâr olacaksınız.» diye
ceksiniz. 

Sayın milletvekilleri 
Huzurunuzda söylüyorum; bu 657 sayılı 

Kanun yürürlüğe girecektir. Ama göreceksiniz 
ki, işçi statüsünde olan arkadaşlar 8 saatlik ça
lışmaya tabi tutulacak, memur namı altındaki 
çalıştıran müstathdem arkadaşlar, ne (haftada 6 
gün çalışacaklardır ne de günde 8 saat çalışa
caklardır. Hiçbir surette hakları da bulunmıya-
caktır, mesai hakkı da alamıyacaklardır. Za-
ten onlar için hayâldir. Zait 50, 100, 200 gibi 
böyle bir meseleye musalla taşında bile erişemez
ler. 

BAŞKAN — Sayın Asuıtay, 5 dakikanız 
doldu efendim. 

BURHANETTIN ASITTAY (Devamla) — 
Toparlıyorum saym Başkan. 

Bu vesile iledir ki, bir toplu sözleşme hak
kına mâni olabilmek için, umum mMürün, 
müdürün ve memurun, muhakkak sen memur 
olacaksın, gibi bir tazyik altında, arkadaşla-
rmıızın boyun eğdirmemeleri için bu 18 nci 
maddenin komisyonca geriye alınması ve me
tinden çıkarılması gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyurun 

efendim. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Saym Baş

kan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Evvelâ kanunun 1 nci maddesi Yüce Mec

liste görüşülürken, kapsam maddesidir, 274, 
506 ve 931 sayılı kanunlara tabi olanların bu 
kanun kapsamı dışında bırakılacağı, saym 
komisyon başkanı ile görüşülürken kanunun 
bu maddesi oylandı ve kabul edildi. 
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Yine bu kanunun 3 ncü maddesinin (C) fık
rasında, sayın Başkanla bu konunun müna
kaşasını yaparken kanun maddesi oylandı ve 
aynen kabul edildi. 

Bu meyanda, yüne 9 ucu madde sayın ko
misyon tarafından geri alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem, arkadaşlarım; ek geçici 18 nci 
maddenin üstüne, 274 sayılı Kanun, 506 sayılı 
Kanun ve 1§ kanunlarına tabi olanlar bu ka
nun kapsamı dışındadır diye sayın komisyon 
(buradaki görüşmelerde tescil ettiler bunu. Bu
nu koymak suretiyle, «ancak» deyip devam 
edersek faydalı olur. Yoksa, bu maddenin ol
duğu gibi ortadan kaldırılması lâzımgelir. 
Sebebi- ise; memur kanunu yapıyoruz, işçi ka
nunu yapmıyoruz. Her hangi bir kanunda aidol-
mıyan tarafa atıf yaptığımız takdirde, kanun 
tekniğini ortadan kaldıracağımız gerçeğine de 
sayın komisyonun iştirak edeceğini ümidederim. 

O bakımdan, ek geçici 18 nci madde tama
men kaldırılır veya 274, 506 ve tş kanunları 
kapsamında bulunanlar bu kanun kapsamı dı
şındadır, «ancak» demek suretiyle devam edi
lir ve sayın komisyon da katılırsa umanım M, 
gerek 1 nci madde, gerekse 3 ncü maddenin 
(C) fıkrasında ve gerekse geri almış bulun
dukları 9 ncu maddede bu konuda hemfikir 
oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyurun 

efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Ek geçici madde 18, bilhassa çalışmış ol

dukları yerlerde yapmış oldukları işler dolayı-
siyle, işçilerin Devlet memuru tanımına giren
lerin istedikleri zaman kadro bulunmak kayıt 
ve şartı ile Devlet memurluğuna geçebilmesine 
imkân veren bir madde gibi gözükmekte ise de, 
biz bunu daha önce burada görüşülen ve ka
nunlaşan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun ruhuna, gerekse 274 sayılı Sendikalar Ka
nununa aykırı görmekteyiz. 

Çünkü, işçilerin kendilerine göre, İş kanun
larına göre sonradan çıkan çeşitli kanunlara 
göre işçilere tanınan bâzı haklar olduğu gibi, 
yine 657 sayılı Devlet Personel Kanununun me
murlara tanıdıkları (bâzı haklar vardır M, bun
lar gerek mâna bakımından, gerekse mahiyet 
bakımından tamamen birbirinden ayrıdır. | 

Şimdi memurlar, hepinizin de bildiği gibi, 
çeşitli statüye tabi tutulmakta ve 9 ncu mad
de olarak komisyon tarafından geri alman ive 
36 nci madde olarak değişikliğe tabi tutulan 
yerde çeşitli sınıflar gösterilmiştir. Arkadaşı
mızın da ifade ettiği gibi, işçiler zaten en faz
lası ilkokul mezunu olan kişilerdir. Bunları bu 
kanunun getirdiği bu madde ile bulunduğu 
yerdeki toplu iş sözleşmesini yapmasını önle
mek, çeşitli sendikal haklardan mahrum et
mek için orada-çalışan âmirler tarafından Dev
let memurluğuna itilmesi en tabiî bir dununa 
gelecektir, işçiler bundan zarar görecektir. 

Biz bu 18 nci maddede yeralan hükümlerin 
neden getirildiğini bir türlü anlıyamıyoruz. Esa
sında 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunudur. 
işçileri memur olarak telâkki edemiyeceğimize 
göre, esasında bu kanununun içerisinde böyle 
maddelerin yer almasını, reformla ilgili olma
dığı gibi, diğer maddeler arasındaki ahengi 
bozması bakımından da hukuk tekniğine aykırı 
görmekteyiz. 

Bu bakımdan şimdiye kadar, hele bundan ön
ceki 16 nci madde, ki gayet güzel tedvin edil
mişti, Sayın Komisyon onu bile geri çekti, geri 
alınması icabeden bir kanun maddesi var ise; 
o da bu ek geçici 18 nci maddedir. 

Bu bakımdan biz, fazla mesai ücretinin öden
memesi, toplu iş sözleşmesinin yapılmasının im
kânsız hale getirmesi ve işçilerin iş Kanununun 
dışında tamamen Devlet memuru statüsü içine 
sokmak suretiyle onların hareketlerini daraltan 
bir nitelik taşıdığı için, kanun tasarısının bu 
maddesinin tamamen < aleyhindeyiz. Komisyo
nun, 274 ve 506 sayılı kanunlarm şümulü içine 
girenlerin, bu kanunun maddesinin içinden çı
karılmasını temin edici tedbir almasını istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; benden önce ko
nuşan arkadaşlarım bu maddenin çeşitli görüş
leri yansıtması dolayısiyle a:>ağı - yukarı bir
birine uygun, fakat az çok inhiraf eden göçüşler 
ortaya koydular. 

Efendim, mevzu nedir? Bu kanuna tabi ku
rumlarda işçi statüsünde çalışmakta olanlar, 
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işçi statüsüne tabidir. Devlet memurluklan j 
statüsüne ve işçi statüsüne tabi olanlar vardır. 
Bunlar arasında bir taransfer bahis konusu ol
maktadır. 

Şihsi görüşüme göre, bu maddenin daha va
zıh bir şekilde tedvin edilmesi gerektiği kana
atindeyim. Çünkü, daha evvel yüksek Komis
yonda ve Yüce Mecliste, işçi kapsamının, me
mur kapsamının ne olduğu, tasarının ayrıntılı 
maddeleri içinde belirtilmiş bulunmakta idi. 
Uzun müzakereler yapıldı, Komisyonda kesin 
bir hatla ayrıldı. Yani, işçi statüsünde olup da 
arzusu ile veya çalıştığı kurumun dileğiyle bir 
transfer yapmak bahis konusu değildir, işçi 
statüsünde ise, işçi statüsünde kalacaktır. Me
mur statüsü ayrı bir statüdür. Bundan oraya 
geçerken ve aynı hizmeti de görmek bahis ko
nusu değildir, işçi statüsündeki fiilî bir hizmeti 
yürüteceksin, o hizmet, bir anlayışla memur sta
tüsü kabul edilecek. Bu, kanunun ruhuyla, 
baştaki maddeleriyle bağdaşmıyan bir husustur. 
Şimdi şöyle bir soru hatırıma geldi. Belki meş
gul olduğum için bu noktaya temas etmek istiyo
rum. 10195 sayılı Kararname ile çalışanlar 
3008 sayılı îş Kanununa göre Devlet Şûrasının 
kararları ile işçi statüsüne tabi oldukları tes
cil edilmiş çeşitli kararlar var. Vaktinizi fazla 
almamak için şimdi arz etmiyorum. Daha ev
velki bir konuşmamda Danıştay kararlariyle bu
nu ortaya koymuştum. 

Yani, muvakkat hizmetlerde çalışan, 10195 
sayılı Kararnameden faydalanan bilcümle teknik 
personelden kim Danıştaya müracaat etmiş ise; 
«Bunlar memur statüsüne tabi değil, işçi statü
süne tabidir.» denmiş, 3008 sayılı Kanuna atıf 
yaparak. Şimdi burada, bu arkadaşların duru
mu da bahis konusudur, işçi statüsünde çalış
makta olup da fiilen yaptıkları iş dolayısiyle 
Devlet memuru tanımına girenlerin, işçi statü
sünde olanların yaptığı iş, işçiliktir. Bunların 
Devlet memurluğuna geçmesi şöyle mümkün ola
bilir. Başka bir hizmet bahis konusu olabilir. 
Aynı işin, kurumunca bu, Devlet memuru sta
tüsüne tabi olan bir sahadır, başta belirtiliyor, 
kapsamları da tarif ediliyor. Kanunun kapsam 
maddelerinden ve sınıflarda memur olduğu sa
bit, olan, bunun işçi sınıfı olarak mütalâa edil
mesi mümkün değil. Bundan birçok yanlış an
laşmalar doğabilir. I 

Zannederim ki, Sayın Komisyon Başkanı ve 
Sayın Hükümet verecekleri izahatla bizi aydın
latacaklardır. Çünkü, daha önce görüştüğümüz 
maddelere aykırı bir görüşün burada öne sü
rülmesi bahis konusu değildir. Ama bir işçinin 
Statüsünü değiştirip, memur olma arzusu veya 
teşebbüsü olur ise; o zama-n bu maddenin baş
ka türlü tedvin edilmesi gerekir. Yani, işçilik
te geçen hizmetlerini de değerlendirmek bahis 
konusu ise, maddeye o şekilde bir açıklık ver
mek gerekir. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımın mün
hasıran bu maddeyi okudukları Laman anladığı 
mânayı ben de anlıyorum ve bâzı endişelere 
kapılıyorum. Nitekim, mâruzâtım esnasında, 
10195 sayılı Kararname gereğince çalışanlar ve 
bugün memur olmayıp, işçi statüsünde olan ge
niş bir kütle var, ellerinde yüksek mahkemenin 
kararı var... 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, konuşma süre
niz dolmuştur efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlı
yorum ofendim. 

Benim hatırıma o geldi. Onlar işçi statüsün
dedir. Halbuki onların intibakları için başka 
hükümler vardır. Yani, burada işçi statüsünde 
fiilen çalışanların aynı iş: görmek şartı ile me
mur kabul edilmeleri, kurumlarınca uygun gö
rülmek şekliyle halledilmeleri, böyle bir neti
ceye bağlanmaları mümkün değildir, kanunun 
temel esprisine aykırıdır. Daha önce Yüksek 
Meclislerden çıkan ve balen müzakere konusu 
olan bir kısmı kanun tasarılarına da aykırıdır. 
Bu bakımdan buna bir açıklık vermek gerek
tiği kanaatindeyim. Sayın Komisyon Başkanı 
zannediyorum bu madde üzerinde söz alacak
lardır. Bizi tenvir buyurmalarını ve bunun re
daksiyon bakımından düzeltilmeye ihtiyacı ol
duğunu kabul etmelerini diliyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şu muhakkaktır M bugün Türkiye'de hangi 
müessesede çalışan insan işçidir, hangisi me
murdur; maalesef bugün ne Yargıtay, ne de 
Danışjtay bunun sarabatena varmış değildir, çe-

I şitli içtihatlar var. 
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Personel Kanununun burada işçi ile memu
ru kesin olarak ayırdetmesi lâzımdır.. Çünkü 
işçi, 3008 sayılı Kanuna ve diğer kanunlara ta
bidir; grov hakkı var, lokavt hakkı var, Top
lu Sözleşme hakları var. Memurun ise bu say
dığımız haklar ile hiçbir ilgisi yoktur. Son Ana
yasa Mahkemesi kararı da, Devlet memurları
nın grev yapamıyacağını sarahaten belirtmiş
tir. 

Burada bir yol - su işleri müdürüne bakar
sanız işçi statüsündedir, İş Kanununa tabidir; 
halbuki memur tanımına girmektedir. Bir ba
yındırlık müdürü keza yine öyledir. Bu bakım
dan burada getirilmiş olan maddenin yerinde ol
duğu kanaatindeyiz. Artık işçi ile memurun 
kesin olarak ayrılması lâzımdır. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen?... Yok. Yalnız bir önerge vardır. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Arkadaşlarımızın beyanla
rına kısaca önerge münasebetiyle arzı cevabe-
deceğim. 

BAŞKAN — Evvelâ okuyalım, ıttıla kesbe-
delim, sonra size söz veririm efendim. 

önergeyi okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Ö57 sevılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı hü
kümlerinin kaldırılması hakkındaki tasarının 
Atom Enerjisi Komisyonunu ilgilendiren ve 
234 sayılı Kanunu iptal eder mahiyette olan 
92 nci maddenin sonuna aşağıdaki (c) fıkrası 
Bütçe ve Plân Komisyonunda eklenmiştir. 

«c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda 
hangi hizmetler'in 234 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca, sözleşme ile yürütülmesine devam 
olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur.» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, bu takririn 
geçici 18 nci madde ile ilgisi yok... 

BAŞKAN — Ancak, sonunda buna taallûk 
eden bir kısım var. Onu okutuyorum. 

«Ek geçici 18. — Bu maddeye aşağı
daki ükranm eklenmesi; 

«Ancak, 92/c fıkrası gereğince Atom Ener
jisi Komisyonunda sözleşme ile istihdam edilmi-
yenlerin intibaklarında alacakları aylık, sözleş
melerinde yazılı miktardan az ise aradaki fark 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sure
tiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olu
nur.» 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, arkadaşla
rımızın bu madde ile ilgili beyanlarından anla
şıldığı kadarı ile endişe şudur: Bu kanunun 
4 ncü maddesinin 3 ncü maddesini 
tadil eden 657 nin 4 ncü maddesinin 
(c) bendindeki unsurları havi kişiler 
Devlet memuru yapılmak istenmektedir, öyle 
anlıyor arkadaşlarım, böyle bir endişeye kapıl
mışlar. Aslında bu maddenin hedefi bu değil 
Sayın Başkanım. Bu, bugünkü personel rejimi
mizin zarflarından biri olarak ortaya çıkan bir 
fiilî durumu tasfiye gayretidir. Mesele şudur: 

Bugünkü ücret sistemi muvacehesinde tat
min edile miyen birtakım kişiler iş sözleşmesi 
yaparak, Devlet memuru tarafından görülmesi 
İktiza ed*-n vazifelerde bulunmaktadırlar. Bir 
mülkiye mezunu iş sözleşmesi yapmıştır, yev
miye ile çalışmaktadır, işçi statüsündedir, ama 
zatişleri müdürlüğü yapmaktadır. Şimdi bu, 
zatişleri müdürlüğünü yapmaya devam edecek 
ise, bu madde bir intibak unsuru getiriyor; iş
çilikte geçen müddetlerini memuriyetten sayan, 
haklarının kaybına mâni olan bir intibak un
suru getiriyor. Yoksa bahsettiğim 4 ncü madde
nin (c) bendindeki kişileri Devlet, memuru yap
ma gayretini yansıtan bir eğilimi getirmiyor. O 
itibarla meseleye bu açıdan bakmak lâzım. Ni
tekim bu tip insan Dâvlet kadrolarında çoktur 
ve ister ise o da, rızaya bağlıdır, bu görevi 
yapmakta devam etmek ister ise, bir intibak iş
lemidir, bu intibak yapılacaktır. Mesele bundan 
ibarettir. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler'in 
okunan önergesine komisyonunuz katılıyor mu? , 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Bnunla ilgisi yok, bu mad
de ile zaten ilgisi yok Sayın Başkanım. Katıl
mıyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim komisyon önergeye 
katılmıyor Evvelâ önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul ediliTjemiştir. Ek geçici madde 18 i oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

657 sayılı Kanun kapsamı dışnıda kalan ku
rumlar mensuplarına uygulanacak katsayı: 

Ek geçici madde 20. — Bu kanunun 151 ncü 
cici 6, 7, 0,-12, 13, 14, 16 ncı maddelerinde ya
zılı olanların aylık miktarlarının tespitinde de 
Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için 
kabul olunan katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ilk uygulama yılında katsayı: 
Ek geçici madde 20. — Bu kanunun 154 ncü 

maddesinde bütçe kanunlarında tesbit edilece
ği öngörülen katsayı kanunun ilk uygulama 
yılı için i7) dir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bundan evvel teklifimiz vardı. 
Bu maddeden evvel iki madde ilâvesi teklifi
miz vardı, her halde dikkatinizi çek
medi Say*n Başkanım. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu mad
deyi yeniden tetkik etmek üzere komisyona rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Ek geçici mad
de 20, Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Kemal 
Demir ve arkadaşlarının önergeleriyle birlikte 
komisyona iade edilmiştir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan bir yanlışlık oldu her halde. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, talebinizi 
iyice anlıyamadım; yardımcı arkadaşlarımız 
ek geçici maddeler bittikten sonra sıra gelece
ğini söylüyorlar. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Efendim bilmiyorum, hor halde teknisyen ar
kadaşlarımız daha isabetli bilirler. Yalnız ek 
geçici madde 19 dan sonra, ek geçici İM madde 
ilâvesini öneren iki takririmiz vardı. 

BAŞKAN — 19 la 20 arasına mı girecek? 
AHMET SAKIN HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Evet. 

BAŞKAN — Sonra görüşülmesinde bir sa
kınca var mı efendim? 

AHMET SAKIP HİOERİMIÜZ (Ankara) — 
Yok. 

BAŞKAN — Ek madde kabul edilirse şa
yet, madeierin teselsül numarası değişir. 

Takrirlerinizde de sarahat yokmuş efendim. 
Yani siz belki öyle tasavvur ettiniz ama oraya 
girmesi lâzım diye... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Var efendim, takririmde izah etmiştim. 20, 21, 
22. 

BAŞKAN — Efendim zaten 20 ye şimdi sıra 
geliyor. 20 nci maddeyi komisyon geri aldığına 
göre, şimdi sıra geliyor. 

BAŞKAN — Ek geçici 21 nci rmaıdıdeyi oku
tuyorum efendim. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 
Ek geçici madde 21. — 657 sayılı Kanunun 

190 ncı maddesinlde memur aylıklarından kesil
mesi önıgörülen % 5 Memur Yardımilaşîma Ku
rumu keseneklerii, Gısnel Kadro Kanununun yü
rürlüğe girdiği ayı tıaddibeden aybaşından itiba
ren kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özel kanun 
çıkıncaya ka'dar T.C. Merkez Bankasında açı
lacak bir hesapta toplanır. Saymanlıklar her 
ayın keseneklerini ertesi ayın 15 nci günü akşa
mına kadar T.C. Merkez Bancısına yatıraıak ve
ya göndermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Komisyonun her hangi bir geri 
lalma talebi var mı efendiim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erlzurum) — Hayır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Genel olarak 91 nci madde üzerinde söz almış 
olan arkadaşlarımız bugünkü birleşimin başın
da her geçici madde üzerinde de söz istedik
lerimi beyan ettikleri için sıra ile onların isim
lerini okuyorum. 

Sayın Kemal Demirer?.. Yok. 
Sayın Hasan Çetimkaya?.. Yok. Sayın Kemal 

Demir.. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Söz istemiyorum 
cfenldıim. 

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

istemiyorum. 
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BAŞKAN — Yok. Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
ISayuı Nuri Kodamanoğlu?.. Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı?.. Yok. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 

bir hususu arz etmek istiyorum. Zabıtlara 
«yok» diye geçiriyorsunuz. Halbuki buradayız. 
Öyle geçirmeml&nıizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim yani yoktan maksa
dım söz talebi yok mânasına. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayım 
Balkanım bir hususa Komisyonun dikkatimi 
çekmek istiyorum. Tasarının 68 nci maddesinde 
«Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» de
niliyor. Halbuki bu mıadd&dıe «Memur Yardım-
laşmıa Kurumu» denilmiş. Bunun 68 nci madde
ye uydurulması icabeder. Bunu Komisyondan 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu ikazınız üzerine Komisyon 
gerekirse düzeltir efendüım. 

Madde ile ilgili değişiklik önergeleri ver;1 ir 
oikutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Komuşaüan kamun tasarısında ek geçici mad

de 21 in kaldırılarak yerine aşağıda yazılı ek 
gegioi madde 21 in konulmasını arz vs teklif 
ederim. 

îzmir 
Münir Dalidal 

«Ek geçici madde 21. — Bu Ikanunım 154 ncü 
«maddesinde bütçe kanunlarında tesbit edileceği 
öngörülen katsayı Kanununun ilk uygulama 
yılı için 1 ilâ 4 dereceler için 5, beş ilâ on de
receler için 6, onbir ilâ onaltı dereceler için 7 
dir.» 

BAŞKAN — Arkadaşımız bunu yanlış yas
mış efendim, önergesinde «efe geçici madde 21 
in » kaldırılarak yerine aşağıda yazılı ek geçici 
madde 21 in konulmasını arz ve teklif ederim», 
diyor, sonra madde metni olarak teklif ettiği 
metnıin olaınımasmdan anlıyoruz ki, biraz evvel 
Komisyona iadesi kmbul edilen teklif, ek geçici 
21 nci madde ile ilgilidir. Binaenaleyh bunu da 
Komiisyona veriyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
, Görüşülmekte .olıan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışmda kalan kamu 

personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı» nın 91 nci maddesi ile 657 sayılı Ka
nuna ek geçici 21 nci madde olarak aşağıdaki 
maddenin eklenmesini saygılarımızla teklif 
ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal. Demir Sakıp Hiçeıtilmez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

«Ek geçici madde 21. — Memuriyetten önce 
•muvaszaf askerlikte geçirilen süreler bu kanu
na göre yapılacak intibaklarda kademe ve dere
ce ilerlemeleri bakımından dikkate alınır.» 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Söz istiyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Bir dakika efendilim, Komisyonla 
mütalâasını sorayım da, olafci kabul ederler. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Usul bakımımdan 
bir noktayı arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Usul bakımından ise buyurunuz 
efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Teklifimiz tasarı
daki ek geçici 21 nci madde ile ilgili değildir. 
Yeni bir ek geçici 21 nci madde konulmasını 
İ3%oruz. Biraz evvel (konuşulurken, özür dile
nim, dışardaydım. flâve madde olanak önerge 
verdiğimiz üç madde vardır. Birisi, 19 ncu mad
deden sonra bir ilâve yirminci madde konulmıa-
sı ilcin, birisi 21 nci madde olarak komuknası 
için., yani bu madde, bir de gelecek 22 nci mad
de olaraık konulması içindir. Şimdi 20 nci mad
de okunmuş, geçmiş, 21 nci mladde müzakere 
ediliyor. Bizim önergemiz geçici 21 nci madde
nin değişmesi şalinde değildir. Yeni teklif etti
ğimiz bir maddenin ek geçici 21 nci madde ola
rak tasarıya konulmlaısmı istemekteyiz. Sinildi bu 
madde kalbul edilirse bu önergeden sonrası için 
m?dde numaralarımı değiştirmek lâzımgelıir. Biz 
bu noktanın sarahatle mütalâa edilmesini işitiliyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel yoktunuz, 
Sr,yın Hiçeriımes'le onu görüştük. Ya iyi izah 
edilemedi, yahut bizim ilgili şube bumu bu se
kilide anlamadığı için böyle oldu. Binaenaelyh, 
sonra görüşülmesinde bir satanca var mı, diye 
sorduk. Madde numaraları değişir dedik, öner-
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geler o şekilde taısvibedilmemiş. Tasarınım 19, 
20, 21 ve 22 nci maddeleriyle ilgili tadil önerge
leridir sanılmıştır. 

KEMAL DEMÎR (Bolu) — Hayır öyle değil
dir ef endim. 

BAŞKAN — $imdi siz tasarının ek geçici 21 
nci maddesinden önce ek geçici 21 nci madde 
olarak yeni bir madde teklif ediyorsunuz. Metni 
şu : «Memuriyetten, önce muvazzaf askerlikte 
geçirilen ,slüreler bu kanuna göre yapılacak inti
baklarda kademe ve derece ilerelmeleri bakımın-
dan dikkate alınır.» Bunu izah için de söz isti
yorsunuz. 

KEMAL DEMtR (Bolu) — Bu şekilde ka
bul edilmesini istiyorum. Söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Komisyon, bu teklife katılıyor musunuz efen

dim? 
'PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI 

DANIŞMAN (Erzunjum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu yeni 

ek geçici 21 nci madde teklifini öngören öner
geyi oyunuza sunuyorum... 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankaria) — 
Söz işitiyorum efendilim. 

BAŞKAN — Efendim sordum, takrir sahip
lerinden ilk imza sahibine sordum, söz istemiiyo-
ruım, dedi. Bizde ayrı ayrı sormak usulü yoktur. 
(Buyurun Sayın Hiçerimıez. 

Ef emdim bu teklife Hükümet katılıyor nıu? 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Kendisini dinliyeyim de izahtan sonra 
kararımı vereceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 

Sayın, Başkan, değerli arkadaşlarım, 
EillimiizdeM tasarının 37 nci maddesi, 657 sa

yılı Kanunun 84 ncü maddesini değiştirir ve bu
rada muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Dev
let memurluğuna girenlerin kaideme intibaklarını 
önerir, hükme bağlar. Demek ki, askerlikte ge
çen hizmetlerin memuriyette geçmiş gibi kabu
lünü elimizdeki tasarı benimsemiştir. Esasen 
uzun yıllardan beri kamu personelinden gelen 
ses de bu istek şeklinde tecelli etmiştir. 

ıŞimldi bizim teklifimiz, bunun intibaklarda 
Ida nazarı itibare alınmasıdır. Diyoruz ki, «me
muriyetten önce muvazzaf askerlikte geçirilen 
süreler bu kamuma göre yapılacak intibaklarda 

kaideme ve derece ilerlemeleri bakımımdan dik-
Ikalte alınır.» Eğer bu şekilde dikkate alınmazsa, 
önce yedeksubaylığımı yapmış olanlar üe diğer
leri, hanım memurelerle erkek memurların ara-
sındalki büyük farklılığı ortaya getirir. Bir ta
raftan vatani hizmetini mecburi hikmet ol̂ arak 
yapar, fakat bu arada bu hizmet, hiçbir zaman 
için Devlette geçmiş bir hizmet olarak telâkki 
edilmez. Sonra, memuriyete başlar. Dolayısiyle 
emsalinden düştük bir ücretle ilse başlar. Buna 
mukabil emsali kendisinden, ilki sene, üç sene ön
de memuriyet yürütmeye başlar ve bundan do
layı daima geride kalan, mağdur olan kişi va
tani görevini yapan kişi olur. Bu baklandan 
intibaklarda da bu hususun dikkate alınmasını, 
tasarının ruhuna ve lâfzına da girmiş bulun
ması, 34 ncü madde ile girmiş bulunması bakı
mımdan da bütün arkadaşların dikkatline arz 
eder, böylece kaibul edilmesini saygı üe rica 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başlkan, muhterem milletvekilleri, 
Arkaidaşlarıımızım verdiği önerge ile ilgili ko

nu evvelâ yeni bir konu değildir. Bu, esiM bir 
mevzudur. Er olarak askerlikte geçen sürele
rin memuriyette terfie sayılıp sıayılmıyacağı ko
nusudur. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı 
bu sürenin terfie sayılması kabul edilememiştir. 
Şüphesiz bunun da bir sebebi vardır. Komisyon
larda halen bir de teklif vardır. Bu büyük bir 
konudur, portesi bakımından önemli bir konu
dur. Şimdi arkadaşlarıma sondum, böyle bir hü
küm kabul buyurduğunuz takdirde bunun bütçe
ye yükliyeceği munzam külfet bir milyar lira 
civarındadır. 

Ben milletvekili arkadaşlarımın, böyle küçük 
bir fıkra ile veya bir tek önerge ile derhal Dev
letin imkânları içerisine bir milyar lira bir kül
fet tevdi edecek olan tekliflerden sakınmanın 
lüzumumu idrak edeceklerinlden eminim. 

Simidi hepimizin gönlü ister ki, yıllardan beri 
devam edegelen aksaklıkları, baltaları düzeltelim 
ve bu kolaydır da. Bir önerge verirsiniz, bunu 
teklif edersiniz ve yıllardan beri hakkı, hukuku 
muMel olduğu kanısında odan vatandaşlarımız 
için bu önerge ve bu teklif iyi görünür, ama bu
rada hesabedeceğimiz bir diğer nokta, her şeyi 
bu sene halledebilecek miyiz? Her şeyi derhal 
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halletmek mümkün müdür? İmkânlarımız mü
sait midir, bunu düşünmek icaibeder ve muhte-
rem milletvekilleri bunu sadece Hükümetliniz 
düşiünimez. Bunu sizler de düşünmek durumun-
dıaJsınız. Bu sebeple arkadaşlarımızın teklifine, 
gönlümüz arzu etmiş olmasına rağmen, katıla
mıyoruz. Teşekkür ederüm, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Simidi Sayın Kemlal Demir ve üç 
arkadaşının, tasarının eık geçici 21 nci madde
sinden önce yeni bir ek geçici 21 nci madde ko
nulmasını öngören önertgelerüne Hükümet ve Ko
misyon katılmadığını söyleldi. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
©demler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Tasarının ek geçici 21 nci maddesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edümişltiir. 

Şimdi Kemal Demir ve diğer iki arkadaşı 
taşanının ek geçici 22 ncli maddesinden önce ye
ni bir ek geçici 22 nci madde teklif «diyorlar. 

KEMAL DEMÎR (Bolu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenizi okutayım da, hay 

hay efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, «057 sayılı Devlet Me

murları. Kanununun bazı maddelerinin değişte 
rilmesi ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı» nın 91 nci maddesi ile 057 sayılı 
Kanuna ek geçici 22 nci madde olarak aşağı
daki maddenin eklenmesini saygılarımızla teklif 
ederic. 

Gerekçesi »özlü olarak sunulacaktır. 
«Ek geçici madde 22. — Bu kanuna kapsam 

ve ücret bakımından bağlı bulunan personelden 
memuriyeti sırasında bir üst öğrenimi başarı ile 
bitirmiş olanlara bir derece yükselmesi uygu
lanır.» 

Ankara Trabzon 
Sakıp HJ§er;<mez Ahmet Şener 

Bolu 
Kemal Demir 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Demir. 
Sayın Başer, bir ibare yanlışlığı var ise, bu

nu İçtüzük gereğince düzeltmek imkânı vardır. 
Demin sizin söylediğinizi Komisyon duyamadı. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
bu önerge ile ilgili görüşlerimi arz edeceğim. 
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Parlâmento üyeleri, hattâ gruplar grup ola
rak, Parlâmento üyelerâ şahıslar olarak haklı 
gördükleri bir meseleyi, haklı gördükleri bir 
konuyu önerge ile veya İçtüzüğün tanıdığı yol
larla Parlâmento'nun huzuruna getirirler. Bun
lar gerçekten haklı ise, bunların gerçekten 
haklı olduklarını icra ifade ediyorsa, gücü ol
madığını, bunun malî portesiam yüksek oldu
ğunu, bunun altından kalkamıyacağını ifade 
ede.', ama bu, altından kalkılamıyacak ölçüler
de bir tekliftir, onun için bunu muhalafet de 
olsa yapmamalıdır demez, dememelidir. Biz, 
haklı gördüğümüz meseleleri getiririz, Yüce 
Meclis dinler, icra kendi imkânlarını koyar, Yü
ce Meclis karar verir. Bazen grupların getirdiği 
meseleler olur ve o zaman onun portesi çok yük
sel-"; olur, icra bunun altından kalkamıyacağını 
söyler, ama bunu getiren grup, ben bunun al
tından kalkabiliyorum demek ister. Bunların 
'hepsinin birbirine yakın ve Parlâmento çalış
maları içerisinde teamül haline gelmiş usulleri 
olduğu arkadaşlarımca da malûmdur. 

Bu girişten sonra bu önerge ile ilgili görüş
lerimi, zaman tahdidi içerisinde, özetliyeyim. 

Bu kanuna bağlı, bu kanunun kapsamı içe-
risJj.de bulunan ve ücret bakımından da bağlı 
kuruluşta da çalışan personelin görev sırası içe
risinde, görevini yaptıktan sonraM zamanlarını 
bil' üst öğrenime ayırıp tahsilin* biraz daha, bir 
derece daha öteye getirmek imkânını bulabilmiş 
ise, onun imtihanlarını başarı ile vermiş ise bu
nun karşılığımda kendisine bir derece yüksel
mesinin tanınmasını istemekteyiz, mesele bu
dur. 

Bu kamu görevlisini, mensulbolduğu tahsil 
seviyesinden bir ileriye tahsile sevk edici bir 
görüşü getirmektedir. Bu görüş yukarda savu
nulduğu zaman Hükümet, «Kamu görevlisi or
taokul mezunu fce lise mezunu olabilmek, lise 
mezunu ise bitr üniversiteyi bitirebilmek için 
aslî görevini ihmal eder, bu yol açılırsa asli gö
revleri aksar» görüşünü savundu. Bunun ağır
lığı vardır. Fakat Personel reformunu takibe-
deceğinden hiç şüphe etmediğim, takibetmesi 
mutlaka gerekli olan idari» reform, yöneticiye 
emrindeki memuru zamanında işini bitirecek şe
kilde yönetmek sorumluluğunu verecek, bunun 
mesuliyetini ve yetkisini) verecek. 0 görevli, hiz
metini görürken ortaokul mezunu ise okuyacak, 
gece evinde çalışacak, imtihanlara girecek - bu-
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gün Türkiye'deki eğitim sistemleri içerisinde bu 
imkânlar var, gece okulları, gece üniversiteleri 
ve yüksek okulları var - bir üst öğrenimini ya
pacak zamanından ayırarak, geceleri çalışarak. 
Bunun karşılığında kamu görevlisi olarak kal
maya karar vermiş bİ7 insan olarak hiç bir şey 
tanımazsanız o, bu zahmetin içerisine girmek ih
tiyacını duymıyabilir. Yalnız kendi kendisini 
yetişt-'rmek ve kendi görgü ve görüş sahasını 
genişletebilmek için bir üst öğrenim yapan in
sanların sayısı da o vakit pek fazla olmaz. Lâ
kin bir üst dereceye yükselme imkânını verdiği
niz zaman onu b:tr üst öğrenilme teşvik etmiş 
olursunuz. 

Kamu görevlisinin bulunduğu görev ne olur
sa olsun, tahsil seviyesinin bir üst derecesinde 
tahsile sahibolduğu zaman o görevleri daha iyi 
yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmama
lıdır. Kamu görevlisinin, bir üst derece tahsile 
sahibolduğu zaman vatandaşla ilişkilerini, bu-
lunduğr, görevin, müessesesinin, kurumun vatan
daşla olan Ufkilerini düzenlemede ve yürütme
de daha elverişli, daha seviyeli, daha olgun ve 
haşanla olacağından hiç kimsenin güphesi de 
yoktur. 

Bunu sağlamanın tek yolu vardır, o da, esa
sen geçmiş olan ve tekrar görüşeceğimiz 9 ncu 
maddede, bu kanunun dayanağı olan diploma 
esasına göre sınıflar arasında dereceler sıralan
mış ve orada da tahsil esas alınmıştır, mesîeke 
başlamada tahsil:"* ve diplomayı esas alan bir ta
sarının bünyesinde mutlaka meslek içinde bir 
üst öğrenimi yapmış olanlara bir derece ilerle
mesinin esprisi bulunmalıdır. 

Bu önerge bunu sağlamak için verilmiş bir 
önergedir. Değerli arkadaşlarım iltifat eder, Hü
kümet yukarda iltifat etmedi, burada iltifat 
ederse bu, gerçekleşme imkânını Ibulur. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Yeni bir 22 nciı madde tedvini 
hususunda Komisyon, okunan ve izah edilen 
önerge ve teklife katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Bu mevzuda bir çalış
mamız var, görüşümüzü daha sonra 9 ncu mad
de ile beraber açıklıyacağız efendim. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi Komisyona mı 
aldınız? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Evet, 9 ncu maddeyi 
Komisyona aldık efendim. 

BAŞKAN — O takdirde bu teklifi de size 
verelim. 

Sayın Kemal Demir ve arkadaşlarınm yeni 
bir 22 nci madde tedviaıi hususundaki teklifini 
Komisyon, esasen geri almış olduğu 9 ncu mad
de ile birlikte mütalâa etmek üzere geri istiyor, 
Komisyona verilmiştir. 

Tasarının 22 nci maddesieıi okutuyorum. 
Ek geçici madde 22. — Ek geçjici 6, 7, 9, 12, 

13, 14 ve 16 nci maddelerde yazılı kurumlar 
personeline Devlet memurlarına ödenenler dı
şında her hangi bir ödeme yapılamaz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Evet efendim. 
Bu maddede intılbaklarla ve 9 ncu madde i|le 

ilgili bulunduğu için, bunu da geri istiyoruz. 
BAŞKAN — Şu halde iki tane de önerge 

var, onları da a,rz edeyim; bu önergeler Sayın 
Yazıci'oğlu ile Sayın Özdenoğlu'nundur. Bu iki 
önerge ile birlikte ek geçici madde 22 Komis
yona iade edilmiştir. 

Ek geçici madde 23. — Bu kanunun ek ge
çici 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 nci madde
leri uyarınca yapılacak intibaklarda, personelin 
Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihteki hukukî durumları esas alınır. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Geri aldığımız intibak 
maddeleriyle ilg'ıli bulunduğu cihetle bu mad
denin de Komisyona verilmesini talebediyoruz. 

BAŞKAN — Madde, Komisyona iade edil
miştir. 

Ek geçici madde 24. — Bu kanunun uygu
lanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiy-
le kesin bir şekilde halledilmesine imkân bulun-
mıyan durumları, kanunun benzer hükümleri 
ile genel ilkelerini drîkkate almak suretiyle çö
zümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen hal
ler için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi geri almak tale
biniz var mı efendim? 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Yök Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — önerge de olmadığına göre ek 
geçici madde 24 ü oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek geçişi madde 25. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesi uyarınca tesbit edilecek 1 000 in üs
tünde ve 50 ile 70 arasındaki göstergeler ve bu 
göstergelerin hangii memuriyetler için alınacağı, 
kanunun ilk uygulama yılında Genel Kadro Ka
nunu ile gösterilir. 

Aynı kanunun ek geçici 7, 9, 12, 14 ve 16 ncı 
maddelerinde sayılan personelden kimler için 
1 000 göstergesinin üstünde gösterge te&Tbıt edi
leceği hususunda 43 npü madde ve yukarıJki fık
ra hükümlerime göre işlem yapılır. 

PLÂN £CW$tSypNU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, ilgili 
bulunması dolayısiyle maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi Komisyon geri 
istemektedir, geri verilmiştir. 

26 ncı madde hakkında böyle bir talebiniz 
var mı efendim? 

PLÂN KOTOYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Şu halde ek geçici madde 26 yi 
okutuyorum. 

Ek geçici madde 26. — Yasama organı üye
leriyle dışardan atanmış bakanlardan emekli
liğini devam ettirenlerin, kazanılmış haklarını 
teşkil eden emekli keseneklerine esas olan de
recelerine, 'gösterge tablosunda tekabül eden de
receler üzerinden intibakları yapılır ve emek
lilikleri düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıtiyen?.. 
önerge var da onun için soruyorum. 

H. CAVJT 0£YAYUZ (İçel) — Söz istiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
H. OAVIT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş

kan, aziz arkadaşlarım; 
Bendeniz bu madde hakkında çok kısa bir 

maruzatta bulunacağım. 
Madde aynen; «Yasama organı üyeleriyle 

dışarıdan atanmış bakanlardan emekliliğini! de
vam ettirenler...» tâbir ve ifadesini kullanmak
tadır. 

Halen yasama organında vazife veren, fakat 
kendi arzulariyle veya kanunî icap dolayısiyle 
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emekli olmuş olan arkadaşlarımız vardır. Be
nim anladığım, devam ettirmek, emekli kesene
ğini vermek suretiyle emeklilik hakkını almak 
durumr. içinde olan arkadaşlarımızın burada 
kastedilmiş olduğudur. Hükümetim:'t3den ve Ko
misyondan öğrenmek istiyorum; halen yasama 
organında bulunup da emekli vaziyetinde olan 
arkadaşlarımız, bu madde hükmünün icapların
dan diğer arkadaşlarımızın ölçüsünde faydalan-
mıyacaklar mıdır; eğer onların da bu ma4de 
tatbikatından gereği şekilde faydalanacakları 
Şfade ve beyan olunacaksa bu maddeye verilen 
önerge istikametinde bir vuzuh getirmekte fay
da ummaktayım. Bu ciheti sayın arkadaşlarıma 
arz ediyor ve önerge istikametinde reylerini 
istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen?... Yok. Verilmiş olan tadil önergesini oku
tuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de

ğiştiren ve bâzı maddeler ekliyen tasarıya Ko
misyonda eklenen (Ek geçici 26 ncı) maddesi
nin emeklilik maaşının düzenlenmesinde bir te
reddüde mahal kalmamak üzere aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
M. Emin Durul 

Ek geçici madde 25. —Yasama organı üye
leriyle dışardan atanan Bakanlardan emeklilik
lerini devam ettirenler, Yasama organından ve
ya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış 
haklarını teşkili eden emekli keseneklerine esas 
olan derecelerine, gösterge tablosunda tekabül 
eden dereceler üzerinden intibakları yapılır ve 
emeklilikleri düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul ettiğiniz bu önergeyi ek geçici mad

de 26 olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ek geçişi 27 ve 28 nci maddeler üze
rinde önerge yoktur, binaenaleyh görüşme ya-
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pılmıyacaktır. Ancak, Komisyonun geri alma 
talebi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Geri almıyoruz. 

BAŞKAN — Okutup oyunuza sunacağım. 
Ek geçici madde 27. — Halen teşkilât ka

nunu ve kadroları bulunmiyan bakanlıklar için 
Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, 
bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve il
gili kuruluşlarda bulunan personelden, bakan
lıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri gö
revlere tâyin ve intibakları bu kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeydi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici madde 28. — Ek geçici 2 ve 3 ncü 
maddeler uyarınca öğrenim derecelerine göre 
girebilecekleri derecenin daha aşağısında bâr de
receye intibak ettirilenler sınıflarının giriş de
recesine yükseltilirler. Bunların eski derecele
rinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe 
ilerlemesine esas olacak şekilde yeni derecele
rinde dikkate alınır. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Bu 
madde de intibaklarla ilgili. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — İntibaklarla ilgili bu
lunması dolayısiyle bu maddeyi de geri alma
mız gerekiyor. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ek geçici 
28 nci maddeyi de geri almak istiyor. Madde, 
Komisyona geriverilmiştir. 

Şimdi, ek geçici maddeleri bitirmeden önce 
Sayın Kemal Demir ve arkadaşlarının ek geçici 
20 nci madde olarak tamamen yeni bir madde 
teklifleri var. 

Önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı» nın 91 nci maddesi ile 657 sayılı Kanu
na ek geçici 20 nci madde olarak aşağıdaki 
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maddenin eklenmesini saygılarımızla teklif ede
riz. 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Trabzon Niğde 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

Ek geçici madde 20. — Bu kanuna göre ya
pılacak olan intibaklarda 1214 sayılı Kanun hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Şimdi, intibaklarla ilgili mad
deleri Komisyon geri aldığına göre, S ay m Da
nışman, Komisyonunuz intibaklarla ilgili bütün 
maddeleri ve tadil tekliflerini geri aldığına gö
re, arkadaşlarımızın; «Bu kanuna göre yapıla
cak olan intibaklarda 1214 sayılı Kanun hüküm
leri saklıdır.» şeklindeki yeni bir ek geçici mad
de teklifini geri alır mısınız efendim? 

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

BAŞKAN — Bu teklifi de Komisyona veri
yoruz efendim. 

Ayrıca, ek geçici madde 28 den sonra ve 
madde 92 ye geçmeden önce yeni ek geçici mad
de teklifleri vardır; bunların şu anlda mahiye
tini bilmiyoruz, Komisyonunuz incelidi mi, onu 
da bilmiyorum. İBunlar 10 tamedir. Acaba, mü
zakerelerde dalha salim bir neticeye varmak için 
bu bütün yeni geçici maJdde tekliflerini Komis
yonunuz alıp tetkik ettikten sonra (mütalâasını 
burada beyan etse daha iyi olmaz mı, Sayın !Ba-
yar? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Çok doğru olur, Sayın 
Başkanım. Biz de öyle düşündük. Ancak, bizim 
de bir teklifimiz olacak; bu müzakerelerin 92 
nci maddeye kadar devamı gerekli görülüyorsa, 
mümkün görülüyorsa sürsün, 92 nci maddeyi 
müzakere etmiyelim. Hem bu önergeleri tetkik 
edelim, geçici madde eklenmesi gerekiyorsa o 
maddeler1! tedvin edelim, ayrıca bizim de bu
günkü müzakerelerde ifade ettiğimiz gibi, bir 
geçici madde teklifimiz olacak, o Ida iktisadi Dev
let teşekkülleriyle belediyeler ve özel idareler 
memurlarının bu kanunun getirdiği sosyal hak
lardan istifadesini sağlıyacak tarzdadır. Eğer, 
usule uygunsa Sayın Başkanım 92, 93, 94, 95 
nci maddeleri biz Komisyona geri almış olalım, 
bu müzakereler burada kalsın... 
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BAŞKAN — Taibiî efendim, bu husus müm
kün. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Size takdim etmiş olduğu
muz ve daha evvel geri alınmış olan maddeler
le ilgili tekliflerimizi Başkanlığa tevkii ettik, 
onları görüşebiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, yeni ek geçici madde 
olarak 10 tane teklif var, bunları da Komisyo
nunuza verelim, bunları da beraber getirin. 

Şimdi, Komisyon evvelce önergelerle bera
ber Komisyona almış olduğu maddelerden iki 
tanesini hazırlamış ve Başkanlığa vermiştir. 
Bunlardan biri madde 32, diğeri madde 67 idir. 

Eferidim, Komisyon, 32 nci maddenin sonu
na bir ilâve yapıyor. 

Şimdi evvelâ 32 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 32. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 73 ncü maddesi aşağıdaki sekilide 
değiştirilmiştir : 

Karşıh'klı olarak yer değiştirme : 
Madde 73. — Başka başka yerlerde bulunan 

aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, 
karşılıklı olarak yer (değiştirme suretiyle atan
malarını istiyebilirler. Bu isteğin yerine (getiril
mesi ilgili (kurumların atamaya yetkili amirle
rince uygun bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu maddeye ge
tirdiği ilâveyi okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Komisyonumuzca incelenmek üzere geri alın

mış bulunan tasarının 32 nci taaddesi Sonuna 
aşağıldaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

«Ancak, eğitim ve öğretim, teknik, sağlık 
ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında kar
şılıklı yer değiştirme isteklerinde derece kaydı 
aranmaz.» 

BAŞKAN — Simidi, 'Sayın Bayar, bu yaptı
ğınız ilâve ile maddenin şu şekli alması gere-
kiyor. Simidi ben tamamen (okuyayım ki, arka
daşlar bilgi sahibi olsun. 

«MaJdlde 73. — Başka başka yerlerde bulu
nan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, 
karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atan
malarını istiyebilirler. Bu isteğin yerine getiril

mesi ilgili 'kurumların atamaya yetkili amirle
rince uygun bulunmasına bağlıdır. 

Ancak, eğitim ve 'öğretim, teknik, sağlık ve 
yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında karşı
lıklı yer değiştirme isteklerinde derece kaydı 
aranmaz.» 

Maddenin tamamı böyle oluyor, değil mi 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Evet efenldim. 

BAŞKAN — Bu durumda iSayın Hüseyin 
Yenipınar arkadaşımız önergesini geri alıyor 
mu?.. Yoklar. 

Sayın Mehmet Arslantürk, sisin önergeniz 
var, israr ediyor musunuz, yoksa Komisyonun 
yeni teklifi sizi tatmin ediyor mu? 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Benim önergem de aynı mahiyettedir. Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın önergesi geri 
verilmiştir. 

Şimdi, madlde üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Çok 
önemli bir maddedir, tekrar okunmasını rica 
ediyorum, iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki eferidim. 
(32 nıci (maddenin yeni şekli tekrar okundu) 
AHMET ISAKIP HIÇERİMEZ (Ankara) — 

Bir sorum olacak, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hiçerimez. 
AHMET ISAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) -

Sağlık hizmetlerinden kasıt aynı zamanda hay
van sağlığını kapsıyor mu; Sayın Komisyon 
Başkanımdan cevaplanmasını rica ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Kapsar, efenldim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Madde 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, (değerli arkadaşlarım; madde ihtiyacı 
geniş ölçüde kapsıyacak hale geldi, fakat bir 
eksik daha var, onu da arz etmek istiyorum ve 
Sayın Komisyon iltifat ederse daha iyi bir hale 
geleceğine kaaniim. 

O eksik şudur ; Eğitim sınıfından becayişte 
derece aramak mecburiyeti kalkıyor, fakat bu 
kâfi değil. İlgili âmirin muvafakatinin da aran-
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maması lâzım gelir. Sebebini kısaca arz edeyim; 
olabilir M, çok değeri bir öğretmen becayiş. is
ter, onun okul müdür de bu derece değerli bir 
öğretmenin kendisinden gitmesini asla istemez. 
Bu defa bir müdürün kendi müessesesini koru
ma kaygusu dolayısiyle bir memurun hayatı
na şekil verebilecek bir imkân kendisimden esir
genmiş olacak. Bu muvafakatin aranmaması 
hizmeti de zedelemez. Çünkü, değerli öğretmen 
o okulda bulunacağına bir başka okulda buluna
caktır, böyle bir şartın aranmasında memleket 
ıbir şey kaybetmez, fakat kişiyi mağdur eder. 
Uygum görürseniz, «derece ve âmirim muvafaka
ti şartı aranmaz» diyelim. 

Teşekikür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyem?.. 
BAHA MttDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yım Başkan, Komisytomdam bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Müderrisoğ-

lıı. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bu

radaki âmirden maksat daire âmiri midir, yok
sa Bakanlık mıdır? Benim anladığıma göre 
atamaya yetkili, tâyinle ilgili insanlar olacaktır. 
Yani Bakanlıktır. Bu huSusu Sayın Komisyon 
Başkanı arkadaşımız açıklarsa Sayın Kodamam-
ioğlu arkadaşımızın endişesi de ortadan kalkar 
kanaatindeyim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayım 
Başkan, «âmir» tabiri atamaya yeitkili merci 
anlamımda değildir, «âmir» tabiri kalacaksa mâ
ruzâtım varittir, madhurlar varittir, ama «âmir» 
sözümün atamaya yetkili merci olarak değişe
cekse mâruzatılm o zaman faydasız olabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu ar
kadaşımızın sormuş olduğu bir soru var, oma 
me diyorsunuz .Sayın B'ayaf? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Biz burada âmirin muvafa
katimi, atamaya yetkili merciin muvafakati ola
rak anlıyoruz, o mânada anlaşılması gerektiği 
kanaatindeyiz. 

NURİ KÖDÂMÂttlO&LtJ (Niğde) — Sayım 
Başkan, yerimden bir cümle arz efcriıek istiryo-
rM. 

liÜ taMri&e, «atamaya yetkili nierei olarak 
değiştirilmesi İâMiı. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Kodamamoğlu, madde
de «atamaya yetkili âmir» zaJten efendim. 

NURİ KODAMANOö'LU (Niğde) — «Âmi
rinin» tâbiri Var. 

BAŞKAN — «Atamaya yet/Mli amirlerince 
uygum bulunması» diyor efendim. Basılı şekil 
(bu. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkam, madde üzerimde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayım 

Başkam, Yüce Meclisim sayım üyeleri; Devlett 
memurlarınım ücret ve diğer özlük işlerinim tek 
kamunla /düzenlenmesindeki maksat; Devlet me
murları arasındaki farkları kaldırmaktır. Be
cayiş, ıbuıgüme kadar idare hukukıumuada memur 
içim kabul edilmiş bir haktır. Binaenaleyh, bâzı 
Devlet memurları için, derece farkı aranmazken, 
bir kısım memurlar için aranmasının esbabı mu-
oibesini anlıyamadım. 

Bütün Devlet memurları için derece farkının 
giözetilmemesi gerektiği imamcmdayım. Saygı
lar sunanım. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinden 
Sayın Mehmet Arslantürk, Komisyonun yeni ge
tirdiği teklif muvacehesinde, kendi önergesini 
geri almıştır ve Komisyonun önergesine iltihak 
ediyor. Bu itibarla, ayrıca muameleye koymu
yorum. 

Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Yenipı-
nar arkadaşımız, şu anda burada olmadıkları 
cihetle, Komisyonun teklifi kendi teklifine uy
gun bulunmakla beraber, bâzı ibare ve ifade 
farkları olduğu cihetle bu önergeyi okutup oya 
sunmaya mecburuz. 

Önergeyi okutuyorum*: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun 32 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

Madde 32. — Bu maddenin sonuna, «Ancak, 
karşılıklı yer değiştirmek istiyem ilkokul öğret
menleri için aynı derecee şartı aranmaz.» 

fiA^KÂff — Komisyonunuz daha geniş bir 
şekilde getirmiştir. O itibârla katılmıyorsunuz. 
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YAR (Sakarya) — Komisyonumuz daha geniş 
bir şekilde getirmiştir. Ufak bir tavzihte bulun
mama müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bizim getirdiğimiz metinde, Sayın Karaasr 
lan'm ifade ettiği genelliği bozan bir unsur yok. 
Mesele şudur : 

öğretmenler, doktorlar veya teknik sınıfa ait 
hizmet erbabı arasında derece farklarını dikka
te almaya geniş ölçüde imkân yoktur. Meselâ; 
Diyarbakır'daki bir dâhiliye mütehassısının de
recesi şu veya bu olabilir. Onun Giresun'daki 
dahiliye mütehassısiyle anlaşarak yer değiştir
mesi imkânı, derece farkı dikkate alındığı za
man gayrimümkün olur. Aslında ikisi de dahi
liye mütehassısı görevini yapacaktır. O itibarla, 
bu hizmet özelliğinden dolayı mesele bu şekilde 
tedvin edilmiştir. Genellik prensibini bozan un
surlardan saymamak lâzımdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sayın Hü
seyin Yenipmar'ın önergesine katılmıyor. Daha 
doğrusu, onu daha geniş şekilde getirdiği için, 
önergeye katılmıyor. 

Hüseyin Yenipmar'ın önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun getirmiş olduğu ek fıkra tekli
fini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 32 nci maddesini, Komisyonun 
kabul buyurduğunuz tadil teklifiyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona gitmiş olan maddelerden 67 nci 
madde, Komisyon tarafından Yüce Heyete yeni
den sunulmaktadır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, usûl hakkında bir mâruzâtta bulunmak is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — 67 nci madde

nin bahsettiği anakanundaki 99 ncu madde, ta
sarının 45 nci maddesiyle ilgili. 45 nci madde 
dahi Komisyonca geri alınmıştır. 

Esasen, 45 nci maddenin müzakeresi bittik
ten sonra, bu 67 nci maddenin müzakeresi neti
ce verebilir. 67 nci madde, 45 nci maddeye da
yalı bir maddedir. Bu ciheti dikkatinize arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, arkadaşlarımız, 
şimdi getirdiğiniz 67 nci maddenin şu anda mü
zakeresinin sakıncaları üzerinde dikkatimizi çe
kiyorlar. Komisyona alınmış olan 45 nci madde
den, 99 ncu maddeden bahsederek, o maddeler 
tedvin edilmeden bunu görüşmeyelim diyorlar. 

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

BAŞKAN — Peki efendim, bunun görüşül
mesini, o maddenin gelmesine tehir ediyoruz. 

Şu takdirde, bugün için görüşülecek başka 
bir husus kalmıyor. 

Şimdi, bunları yarın sabah saat 10,00 a ka
dar getirebilecek misiniz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Yüce Mec
lisin yarın sabah görüşebileceği başka mevzular 
olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, başka bir şey görüş
memize imkân yok. Kabul edilen şey budur, 
ama siz hazırlıklarınızı yetiştiremezseniz, biz 
ona göre icabını yaparız. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Saat 10,00 a yetiştiririz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, gündemde şu anda 
görüşülecek başka bir husus kalmadığı cihetle, 
7 Temmuz 1970 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 
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