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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İBİİRİNOÎ OTURUM 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışımda kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısının komisyon ta
rafından yeniden tedvin olunan 9, 14 ve 27 nci 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime 13,16 da ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebiyet 
verildiği iddia olunan israf ile sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için ya
pılan har'camalar konusunda inceleme yapmak 
üzere kurulan Araşftırma Komisyonu Başkanlı
ğının, komisyonun gtörev süresinin 19 . 7 . 1970 
tarihinden 31 Aralık 1970 tarihine kadar uza
nılmasına dair tezkeresi ile 

Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, 1/361 esas 
saydı kanun tasarısının havale olunduğu ko
misyonlardan 5 er üye seçilerek kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısının komisyon tara
fından yeniden tedvin olunan 40, 45, 46, 67 ve 
84 ncü maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

di. 
Birleşime saat 17,55 te 15 dakika ara veril-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Adı geçen kanun tasarısının ek geçici 2 nci 
maddesi üzerinde g'örüşımelere bir süre devam 
olundu. 

10 . 7 . 1970 Cuma günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere birleşime saat 19,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

II - GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda 
ve aynı kanunla 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmına ekle
nen kadrolarda değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/362) (İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

Rapor 
2. — 1050 sayılı Mulhasebei Umumiye Ka

nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, içişleri, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı: 227) 

>•«« 
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M. Meclisi B : 124 10 . 7 . 1970 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 124 ncü Birleşimini açıyorum. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Mil
letvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının, 
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 —Genel Kurulun ittihalz etmiş ol
duğu aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ge
çici 2 nci maddesi üzerindeki görüşmeler bit
miş, kifayeti müzakere takriri oylanıp kabul 
edilmiş idi. Bu arada, sayın milletvekilleri ta
rafından verilmiş bulunan tadil takriri de 
okunmuş bulunuyor. 

Şimdi, verilmiş bulunan takrirleri ayrı ayrı 
okutmak suretiyle, komisyon ve Hükümetin 
mütalâasını alarak, oylarınıza arz edeceğim. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Şemsettin Sön
mez tarafından verilen tadil teklifini okutuyo
rum. Tadil teklifi gerekçelidir. Gerekçeler 
okunmuş bulunduğu cüheltle, yalnız tadil tekli
fini kapsıfyan kilsim okunacaktır. 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Yeni Personel Kanununda intibakları sağ-

lıyacak 91 nci maddeye (ek geçici 2 nci mad
desine) dercini teklif ettiğim ilâve fıkra; (f) 
fıkrası : 

Eskişehir 
Şemsettin Sönmez 

«Devlet hizmetine intisabetmeden önce yurt 
içinde veya dışarıda doktora yapmış olup da 

halen memur bulunanların intibakları, Personel 
Kanununun 9 ncu maddesinde gösterilen sınıf
larına tekabül eden sınıfın ilk kademesinin 
ıbir üstündeki dereceden başlatılarak sağlanır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar ımı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, aynı mahiyette Cahit Karakaş arkadaşı
mızın bir takriri vardır. Ek madde olarak ge
tirilmektedir. Kanun sistemi bakımından, Ca
hit Karakaş'in teklifinin daha yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. Bu sebeple takrire iştirak etmi
yoruz. Ayrıca Cahit Karakaş'm takriri geldi
ğinde, aynı mahiyette olduğu için katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — «Geçici ek maddede yeri yok
tur. Ayrıca verilmiş bir teklif vardır. Müs
takil ek madde olarak geldiğinde, bu sebeple 
katılmıyoruz» diyorsunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınıfp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını ıkabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Âdil Turan ve Sayın Mehmet Ars-
lantürk tarafından verilmiş bulunan takriri 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

057 sayılı Kanunun ek ve değişiklik tasa
rısının ek geçici 2 nci m'addesinin yeni baştan 
düzenlenerek; almakta oldukları maaşlara in
tibak ettirilmesini ve o maaşta geçen yıl ka-
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te gevşetilmelidir. Hak, haklının olmalıdır; ka
panın, koparanın, kuvvetlinin, açıkgözün de
ğildir. 

Onun için çok rica ediyorum; hak edilmiş 
bu haklılara hakkını verme görevinde hepinizin 
müspet oy kullanacağına inanarak, saygıları
mı, iyi dileklerimi ve müspet oylarınızı rica 
eder, saygılarımı tekrarlarım. 

BAŞKAN — Âdil Turan tarafından veril
miş bulunan takrire Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. Sayın Tumn, takriri kısa bir şekilde 
izah ettiler. Takririn dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
'KpJbuA edilmemiştir. 

iSayın Nuri Kodamanoğlu'nun bir takriri 
var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel Kanunu tasarısının 91 nci 

cnıaddesiyle eklenen ek geçici 2 nci maddenin 
(b) bendinin üçüncü fıkrasındaki «Bu gibiler» 
tâbirinin kimleri istihdaf ettiği açık ve seçik 
değildir. Bu itibarla murat edilenlerin açıkça 
yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamaonğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, maddenin 
açık ve seçik olmadığı takrirde ifade edilmek
tedir. Bir açıklık veya seçiklik verirseniz, Sa
yın Kodamlanoğlu'nun takriri kendiliğinden ye
rine getirilmiş olur, kanaatindeyim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, esasen takrir, dün Komisyon Başkanı Nu
ri Bayar tarafından açıklanmış ve zapta geçi
rilmiş vaziyettedir. Nuri Bayar'm söylediği şe
kilde, Sayın Kodamanoğlu'nun fikri bu kanun
da yerine getirilmiştir; zabıtların tetkikinden 
de bu husus kesin olarak anlaşılabilir efendim. 

Fikir olarak beraberiz. Ayrıca bir değişik
lik yapmaya bu bakımdan lüzum görmüyoruz. 
Tahmin ediyorum, Nuri Kodamanoğlu arka
daşımız bu izahat muvacehesinde takriri geri 
alacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyuru
nuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, madem ki Komisyon «Bu gibiler» tâ

birinin bir üst dereceye münhasır olmadığını, 
(b) fıkrası şümulüne girenlerin tamamını kap
sadığını beyan buyurdular, öyle anladım, değil 
ani efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayar'm izahat verdiği 
hususunu ifade etti Sayın Akçal. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Aynen iş
tirak halindeyiz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Akçal teyiden aksettirdiler. Eğer anladığım 
gibi ise bu beyanları karşısında takririmi geri 
alacağım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bu anlayı
şa iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, takririni 
geri almış olduklarını ifade ettiler. 

Sayın Koraltan tarafından verilmiş bulu
nan takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
657 sayılı Kanunun tadiline dair görüşül

mekte olan kanunun ek geçici 2 nci maddesi
nin (ta) bendi sonuna, aşağıdaki cümlenin ek
lenmesi suretiyle değişikliğini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ek Geçici 2 nci Madde — b) «Bu durumda 

olanların emekliliği, son aldıkları aylıkları 
esas alınarak hesaplanır.» 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, esasen bu şekildedir, takrir münderecatı 
yerine getirilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon, «madde takrir kap
samını taşıyor» diyor. Bu sebeple katılmıyor
lar. 

Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Takri
rin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 
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Sayın Kemal Bağcıoğlu, Sayın Hulki önür, 
Sayın Zekiye Gülsen ve Sayın Ahmet Karaas-
lan'm vermiş oldukları takririn teklif kısmını 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

«b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 ve 
3 üst derece aybk veya ücret alanlar, aldık
ları üst derecelere tekabül eden derecelere 5434 
sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
çerçevesinde emekli keseneklerine esas olan 
derecelerine intibak ettirilirler.» 

Çanakkale Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu Hulki önür 

Malatya Çanakkale 
Ahmet Karaaslan Zekiye Gülsen 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

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

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Kemal De
mir, Sayın Ahmet Şener, Sayın Bahir Ersoy, 
Sayın Nuri Kodamanoğlu ve Sayın Şinasi öz-
denoğlu'nun müştereken vermiş oldukları tak
ririn teklif kısmını okutuyorum; şimdi okuna
cak olan birinci takrirleridir, bir tane daha 
vardır. 

«b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 ve 
3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kadroları
na tekabül eden derecelere intibak ettirilmek
le beraber aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık ve ücretlere tekabül eden derecelerin hiz
met sürelerinin gerektirdiği kademe aylıkları 
kendilerine ödenir.» 

Ankara Bolu 
Sakıp Hiçerimez Kemal Demir 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Şener Bahir Ersoy 

Ankara Niğde 
Şinasi özdemoğlu Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Küah-

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, takririnizi 

kısaca izah etmek üzere buyurunuz efendim. 
A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu takririmizi, 
bir haksızlığı önlemek üzere vermiş bulunuyo
ruz. 

özetlemek icabederse; kadrosuzluk yüzün
den ve 4598 sayılı Kanunun verdiği imkân ile 
fiilen 3, 6 ve 9 yıl sonunda bilfarz, 60 liralık 
kadroda 90 lira almakta bulunan bu persone
lin, 90 lirada geçen hizmetlerinin dikkate alın
ması mealindedir. Şöyle ifade etmek mümkün
dür: Bilfarz, fiilen 10 sene 60 liralık kadroda 
çalışmak suretiyle 90 lirayı alan kişi, 90 lirada 
1 sene, 2 sene ve hattâ 3 sene geçirmiş olabilir. 
Bu 3 senelik, 2 senelik veya 1 senelik kıdemin 
dikkate alınmaması demek, emsali kadro bul
duğu i çın o mevkide bulunan kişilerden 3 se
ne, 2 sene, 1 sene geriye kalması demektir. 

Mukayeseyi şöyle yaparsak; bir dairede hem 
60 liralık kadro ve hem de 90 liralık kadro var
dır. Çalışan birçok kimse içinden, meselâ 2 kişi
den bir tanesi 60 liralık kadroda çalışmakta, 
bir tanesi de 90 liralık kadroda çalışmaktadır. 
G0 liralık kadroda çalışan deminki misalindir; 
90 liralık kadroda çalışan, kadro bulduğu için, 
kadro imkânı kendisine şu veya bu şekilde ve
rildiği için, 90 lirada 1 yıl da çalışan onun de
ğerini alacak, diğeri ise alamıyacaktır. 

Bir malî külfet yükliyen madde değildir. 
Teklifimiz, tamamen Devlet kesiminde çalışan 
kamu personelinden, kadrosuzluk yüzünden fa
kat fiilen çalışması karşılığını alamıyacak olan 
kamu personelini mağduriyetten kurtaran bir 
maddedir. 

Takririmize iltifat etmenizi ve oylanma o 
istikamette kullanmanızı rica eder, saygılar su
narım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez ve arkadaşla
rı tarafından verilmiş bulunan takrire Komis
yon ve Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler. 
Sayın Hiçerimez takririni kısaca izah etti. Tak-
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Ğ.UT yatay kademeye tabi tutulmasını saygıy
la öneririz. 

Trabzon Uşak 
Mehmet Arslantürk Âdil Turan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
EROL YILMAZ AKÇAL (Eke) — Katılmıyo
ruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, takririnize 
'Sayın Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Tak
ririnizi izah mı edeceksiniz?. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
657 sayılı konuşmakta olduğumuz Kanunun 

değişiklik maddeleriyle, ekleriyle birlikte 150 
maddesinin içerisinde, 9 ncu madde önplâ-
na alınmak üzene, ağırlık itibariyle 2 nci dere
cede önemli madde, sanırım ki budur. Zira bu 
madde, yine öyle. sanıyorum ki, yarım milyo
nun üstünde kamu görevlisini ilgilendirmek
tedir. Bir kere (b) ve (e) fıkraları oldukça 
düşündürücü nitelik taşımaktadır. 

(ib) fıkrası : «Halen bulundukları kadro
larda 1, 2, veya 3 üst derece aylık veya ücret 
alanlar, kadrolarına tekabül eden derecelere 
intibak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 2 ve
ya 3 üst derece aylık ücretlerine tekabül eden 
derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine 
ödenir. 

Bu gibiler... Aldıkları aylıklara muadil kad
roları ihraz etmeleri halinde kademe ve dere
ce ilerlemelerine tabi olurlar.» Diyor. 

Anladığım şudur : Kadrosu 60 tır, 90 lira 
asli maaştadır, 90 liraya intibak ettirilecektir. 
90 lirayı alıncaya kadar, kadrosuz 90 a yükse
linceye kadar orada bekliyecektir. 

e) fikrası da, bunun karşıtıdır. Kadrosu 
yüksektir, o kadroya in'tıibak ettirilecektir. As
li maaşı o kadtfoya gelinceye kadar, orada bek
liyecektir. (e) fıkrasına en ufak bir itirazımız 
yok. Zira, belirli makamları işgal etmiş olanla
ra verilmiştir bu kadrolar. Onların en tabiî hak
kıdır. Fakat, (b) fıkrasında mutlaka değişik
lik yapmak gerekir. 

Görüşümü şöyle bir örnekle açıkİıyacağım. : 
örnek olarak iki okul arkadaşı verelim. Her 
ikisi 18 yıl çalışmış, birisi 70 lira asli maaşa 
halk kazanmıştır. Birisinin kadrosu 100 dür, di
ğerinin kadrosu 40 tır. Şimdi, kadnosu 40 lira 
olan birinci arkadaşın, kamu görevlesinin, di
ğer arkadaşına ulaşıncaya kadar 18 sene gibi 
bir bekleme süresi geçirmek zorundadır. Hal 
böyle iken, bu iki arkadaş arasında büyük ayrı
lıklar bulunmaktadır, bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, birçok bakanlıklar
da kadro noksanlıkları vardır. Hele Millî Eği
tim Bakanlığında, ben öyle sanınım ki, kadro
sunda maaş alan Millî Eğitim görevlisi hemen 
hemen yok gibidir. Binaenaleyh, bu (b) fık
rasından en çok mağdur olacaklar, Millî Eği
ttim örgütüne ait olanlardır. 

Bu kanunun bu maddesi, hele (b) fıkrası 
değişmedikçe, büyük bir haksızlık yapılacak
tır. Zira, herşeyde olduğu gibi bu memlekette, 
kadrolar da kapanın, koparanın elinde kalmış
tır. Nitekim bu kanun konuşulmaya başlandı
ğı son aylarda bir kadro kapma furyası baş
lamıştır. Eğer, biz bunu aynen kabul edecek 
olursak, kurnazlığa, açıkgözlüğe prim vermiş 
olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, teklifimiz redakte 
bdilmiş değildir. AmJa, bu redaksiyona tabi tu
tulur, yani her kamu görevlisini alın teriyle, 
göz nuruyla yıllar yılı emek vermek suretiyle 
hak ettiği maaşa intılbak ettirilip ve o maaşta 
geçen süreleri de yatay terfilere intılbak etti
rilmek suretiyle bu hakkı vermek şarttır, zo
runludur, büyük Meclisimizin en önde gelen 
görevlerinden birisidir. En basit anlamı ile; 
Anayasal bir haktır. Zira yıllar yılı emek ver
miş, giyz nuru dökmüş o hakka ulaşmıştır. Ona 
da, «Sen vaktiyle kadro almadın» diyerek. 9; 
sene gibi bir süre içerisinde bekletmek, en ha
fifinden hukuk kurallarına aylarıdır; en ha
fifinden Hukuk Devleti anlayışına ve o anlayı
şın mümessili olan Yüce Meclisimizin âdil gö
rüşüne aykırıdır. 

Mulhterem arkadaşlarım; önlemli olan az 
veya çok vermek değildir. Önemli olan, hakkı 
teslim etmek, hakkı vermektir. Eğer buna ayrı
lacak olan tahsisat müsait değilse ona göre 
ayarlanmalıdır; kemerler sıMacak ise hep 
'birlikte sıkılmalıdır; gevşetilecekse hep birlik-
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BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Takriri
nizi izah etmek üzere Sayın Kodamanoğlu bu
yurunuz.. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — iSayın 
Başkan, Sayın arkadaşlarım; 

Bu takrir ile biraz evvel reddedilen takrir 
arasında önemli bir fark vardır. Arkadaşları
mın oylarını daha sıhhatli kullanabilmeleri için 
bunu kısaca arz etmek istiyorum. 

Biraz evvelki takrir, kadrosundan üç üsst 
derece yukarda maaş alan bir kişi bir günlük 
olabilir; 2 yıl 11 ay 29 günlük olabilir. Hükü
met metnine göre, bu intibak 1 günlük için de, 
2 yıl 11 ay 29 günlük için de üç üst derecenin 
ilk kademesinde intibak ettiriliyor ve oturuyor
lar. Biraz evvel reddettiğiniz takrir, 2 yıl 11 ay
lık olanın 3 üst derecede sağa doğru 2 nci ka
demeye intibak ettirilmesi isteği idi ve redde
dildi. Şimdi bu ayrı bir şeydir. 

Şimdi verdiğimiz takrir; 3 üst derecenin ilk 
kademesinde oturanlara, kadroları bu dereceye 
kadar yükseltilmese bile, kademe terfileri sağ
lamak amacını gütmektedir; fark budur ve bir 
ölçüde önemli bir farktır. Mesele bundan iba
ret teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu ve 
arkadaşları tarafından verilen takrire Komis
yon ve Hükümet katılmamaktadır. Takririn 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum,. Dikkte alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Karaaslan ve arkadaşları tara
fından verilmiş bulunan takriri okutuyorum : 

ririn dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... (A. P. sıralarından «anlaşıl
madı» sesleri) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Takrir anla
şılmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Geçici 2 nci maddeyi müzakere ediyoruz; 

14 tane tadil takriri vardır, bu devam etmekte
dir. Sayın Hicerimez ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu takriri okuttuk. Hükümet ve Komisyon
dan sorduk, katılmıyorlar. Sayın Hicerimez de 
kısaca takririni izah ettiler. Dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Kabul edilme
mesi hususunda ihtilâfımız var. 

BAŞKAN — Hayır; o kadar rahat ve o ka
dar dikkatli saydım ki, netice doğrudur. 

Sayın Kemal Demir, Sayın Sakıp Hicerimez, 
Sayın Ahmet Şener, Sayın Nuri Kodamanoğlu 
ve Sayın Şinasi özdenoğlu tarafından verilmiş 
ikinci bir takrir vardır, teklif kısmını okutuyo
rum. 

«b) Bu gibiler, müteakip kademe ve dere
ce ilerlemelerinde, 36 nci madde ile tesis edilen 
sınıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci madde
nin (b) ve (c) fıkraları uyarınca kademe ve 
derece ilerlemelerine tabi olurlar.» 

Ankara Trabzon 
Sakıp Hicerimez Ahmet Şener 

Bolu Niğde 
Kemal Demir Nuri Kodamanoğlu 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİU 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kanım, biraz evvel reddedilen takrir de esasen 
aynı mahiyette idi. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Değişik şekilde -
yazıldığı için ve Başkanlıkta çok müteaddit 
takrirler olduğu için bir tasnif yapmak müm
kün olmuyor. Komisyon katılmıyor. Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı «Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın geçici ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasının, 
Devlet personelinin aylıklarının intibakındaki 
mutlak eşitliği sağlamak amaciyle, Bütçe ve 
Plân Komisyonunca hâkimlerle ilişkili olarak 
getirilen ek 8 nci maddedeki esas ve ölçüler dâ
hilinde aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz : 

Ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası : 
Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 

üst derece aylık veya ücret alanların aylıkları, 
fiilen almakta bulundukları aylık veya ücretle
rinin derecelerinin gösterge tablosuna tekabül 
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ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle he
saplanır. 

Bunların kademelerinin tesbiti intibaklarına 
esas olan aylık veya ücretlerinde geçirdikleri 
süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için 
bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan 
yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayı
lır. 

Ağrı Malatya 
Nevzat Güngör Ahmet Karaaslan 

Adana Diyarbakır 
Oavit Oral Necmettin Gönenç 

Sivas Sakarya 
Enver Akova Yaşar Bir 

Erzurum Çanakkale 
Fethullah Taşkesenlioğlu Zekiye Gülsen 

Manisa Sivas 
Selçuk Gümüşpala Kadri Eroğan 

Kırşehir Muş 
M. Kemal Güneş Nimet Ağaoğlu 

Gaziantep Kırklareli 
Lütfi Söylemez Kemal Korkut 

Çanakkale Diyarbakır 
Kemal Bağcıoğlu Sabahattin Savcı 

Diyarbakır Nevşehir 
A. Lâtif Ensarioğlu Hüsamettin Başer 

Kocaeli Uşak 
Sabri Yahşi Fahri Uğrasızoğlu 

Kırşehir Kütahya 
Oevat Eroğlu Fuat Azmioğlu 

Bingöl Muğla 
Mehmet Bilgin Ahmet Buldanlı 

Bize Hatay 
S. Zeki Köseoğlu Halil Akgöl 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın llyas Kılıç ve Sadrettin Çanga'nın 
vermiş olduğu takririn teklif kısmını okutuyo
rum : 

Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (b) fık
rasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

«Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 
3 üst derece aylık veya ücret alanlardan, yük
sek öğrenim yapmış bulunanların aylıkları fii
len almakta bulundukları aylıkların derecele
rinin gösterge tablosunda tekabül ettiği derece
lere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibakları
na esas olan aylıklarında geçirdikleri süre esas 
alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir ka
deme verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl ke
sirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır.» 

Bursa Samsun 
Sadrettin Çanga llyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum.. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

llyas Kılıç ve Sadrettin Çanga'nın ikinci bir 
takriri var, onun da tetklif kısmını okutuyo
rum : 

«Ek geçici ikinci maddenin (d) ve (e) fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

d) İstisnai ve ihtisas mevkilerinde bulu
nanların intibakları 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli kese
neklerine esas olan dereceleri üzerinden yapı
lır. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edil
dikleri derece aylığı ile müktesep haklan olan 
derece aylığı arasındaki farkı tazminat olarak 
veya diğer suretle alanlar, müktesep haklan 
derece aylıkları üzerinden intibak ettirilirler.» 

Bursa Samsun 
Sadrettin Çanga llyas Kılıç 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
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MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sakıp Hiçerimez ve arkadaşları tarafından 
verilmiş diğer bir takririn teklif kısmını okutu
yorum : 

«f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev 
yapmakta olanların daha önce bu kanun kapsa
mına giren kurumlarda veya belediyeler ile özel 
idareler ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ve (D) 
ve (E) cetveli kadrolarında ve yevmiyeli tek
nik personel statüsünde geçirilmiş ve daha ön
ceki intibaklarda dikkate alınmamış süreleri ay
rıca intibakta ek geçici 3 ncü maddesi hüküm
leri çerçevesinde değerlendirilir.» 

Bolu Ankara 
Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Trabzon Niğde 
Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

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

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 3659 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesindeki bir memu
riyete geçen kimse Devlette çalıştığı zamanki 
aylık ücreti ile oraya geçmez. O orada kalır, 
onun 3 üst derecesi, 2 üst derecesi veya 1 üst 
derecesi ile orada çalışmaya başlar, ve bura
da geçirdiği 10 - 15 - 20 senelik süre sonunda, 
tekrar Devlet memuriyetine geçmek isterse, bu 
aradaki geçirdiği 15 - 20 sene kaale alınmaz ve 
bıraktığı noktada tekrar intibakı yapılır. Bu, 
Devlete verilen hizmetin bir anda keennelyekûn 
addedilmesi demektir. Takririmiz, böylesi me
muriyetlerde çalışıp, tekrar Devlet memuriye
tine dönmüş bulunan kimselerin intibaklarının 
buna göre düzeltilmesine mütedairdir.. İltifat 
edeceğinizi ümideder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez ve ar
kadaşları tarafından verilmiş bulunan takrire 
Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. Sa
yın Sakıp Hiçerimez tarafından takriri kısaca 
izah edilmiştir. Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmemiştir. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
mın davetlisi olarak memleketimizde bulunan Ja
pon Parlâmento Heyetinin Genel Kurul salonu
nu teşrifleri münasebetiyle Başkanlığın demeci. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının davetlisi olarak Türkiye'ye teşrif 

etmiş bulunan Japon Parlâmento Heyeti Başka
nı Seijuro Arafune ve heyet üyeleri Parlâmen
tomuzu teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Kendile
rini Parlâmentomuz adına saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
-nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Mil
letvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşımın 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında 

kanun teklifi ve Bütçe Plân Komisyonu raporu 
(1/331, 2/279) (S. Sayısı : 200) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir ve Sayın 
Sakıp Hiçerimez tarafından verilmiş bulunan 
bir tadil takriri vardır, teklif kısmını okutuyo
rum. 

«g) (b) bendinin birinci fıkrasma (röre va-
pılacak intibaklarda 14 ncü maddenin (a) fık-
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rası gereğince tesbit edilecek memuriyetlerde 
geçmiş ve geçecek olan hizmetler, sonradan ata
nılan kurum ve kadrolara bakılmaksızın kaza
nılmış hak sayılır.» 

Bolu Ankara 
Kemal Demir A. Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLi 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, takririni
zi izah etmek üzere buyurunuz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu önergeye gerçekten Hükümetin katılma
sını arzu ederdim. Bu önergenin sağlamak iste
diği şudur : 

Bugün Türkiye'de değişik zamanlarda Dev
letin üst kademelerinde görev vermiş bir 
kısım Devlet memurları vardır ki, şimdi çe
şitli nedenlerle alt derece kadrolarda görev 
vermektedirler. Devlette, çeşitli bakanlıklar
da, çeşitli kuruluşlarda müsteşarlık yapmış, 
genel müdürlük yapmış; birkaç kurulda müs
teşarlık, birkaç kurulda genel müdürlük yap̂ -
mı§, ondan sonra o kadrodan alınarak bir 
başka göreve verilmiş, kendi müktesebi olan, 
uzun süre işgal ettiği kadronun altındaki kad
rolarda görev veriyor şimdi, intibaklarda 
bunların, gerek bundan evvelkiler için, ge
rekse bundan sonrakiler için bir teminat ola
rak mutlaka sağlam bir esasa bağlanması lâ
zımdır. Bu önergede belirttiğimiz husus şu
dur: Biz diyoruz ki, bu tasarının 14 ncü mad
desinde belirtilmiş olan görevlerde bulunan
lar.. Hatırlatmak için arz ediyorum. Yani 
14 ncü maddede (1. 000 + ,50, -1 000',+ \100 
1 0001+ İ150 ive Jl 000 + 200 göstergelerinin! 
kimlere verileceği tasrih edilmektedir. 14 ncü 
madde diyor ki; «Memuriyetin yönetim sorum
luluğu ve Devlet için taşıdığı önem göz önün
de bulundurulmak suretiyle bunlar verilir.» 
Demek ki, Devletin yönetim sorumluluğunu 
taşımış, Devlet için önem taşıyan bir görevde 
bulunmuş olan, yani 14 ncü maddede belirti
len bu artıları Devlet hizmetinde almış olan 

kişiler 'bu yönetim kadrolarının müstesna gö
revlileridir. 

Şimdi biz bu önergede diyoruz ki, eğer 
bir kamu görevlisi görev hayatı içerisinde, 
14 ncü maddede böylesine önemli görevler için 
ayrılmış olan artı ödenekleri alacak görev
leri ifa etmişse, çeşitli nedenlerle, sonradan o 
görevli daha alt kademedeki derecelerde gö
rev veriyorsa, bu görevleri işgal etmiş ol
ması ona bâzı haklar vermelidir. Bu haklar 
saklı kalmalıdır, diyoruz bu önergede. Şim
di bunun gerçekten bir haksızlığı önlemek, o 
görevlinin, Devletin en üst kademelerinde 
artıları alacak görevlerde bulunmuş bir ka
mu görevlisinin haklarım korumak anlamı
nın yanında, bu düşünüşün getirmek istediği 
'bir başka görüş vardır. Devletin en üst gö
revlerini kendisine tevdi ettiğimiz insan, o 
görevden alınıp, çeşitli nedenlerle, değişik 
zamanlarda daiha alt derecede görevlere veri
lebileceği korkusunu içinde duymadan 
görev yapmalıdır. Siz bu emniyeti verirseniz, 
beni bu görevden alır, daha alt görevlere, 
daha alt hizmetlere getirirlerse, bu (g) fık-
emniyetini ona verirseniz, o zaman o, Dev
letin memuru olur. Yerinde kalabilmek için, 
elde ettiği imkânları kaybetmemek için çeşitli 
etkiler altında kalmaktan kurtulur. 

Bu önergenin bir haksızlığı telâfi etmek
ten öteye, Devletin üst kademelerinde artı
ları alacak kadar Devlet için sorumluluk 
ve önem taşıyan görevlerde bulunmuş olan 
üst yöneticilerin çalışma emniyetini, görev 
emniyetini sağlamak bakımından ve onun de
ğişen iktidarlar içerisinde, siyasi iktidarların 
değil, Devletin memuru olmanın güveni içe
risinde çalışmasını sağlamak bakımından ka-
'bul edilmiş olması lâzımdı. Bu önergeye Hükü
met tarafından en azından bu sebeplerle ka-
tılmması ve kabul edilmesi lâzımgelir'di ka
naatindeyim. Hükümet katılmamıştır, Ko
misyon katılmamıştır. Ama değerli arkadaşla
rımın bunu, bu anlayış içerisinde değerlen
meleri icabettiği inancındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayaın Kemal Demir ve arka
daşları tarafından verilen tadil teklifine 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Tak
ririn dikakte alınıp alınmaması hususunu oy-
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larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka-
'bul edenler... Etmiyenler... 

(Japon Parlâmento Heyetinin Kordiploma
tik locasından ayrılmaları münasebetiyle şiddet
li ve sürekli alkışlar.) 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
oylamayı, tekrarlamanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tekrar oya arz edeceğim efen
dim. Meclis tarihimizde oylama esnasında bir 
alkış meselesi de ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Takririn dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Şükrü Kiykıoğlu tarafından verilmiş 
tdil önergesinin teklif kısmını okutuyorum. 

«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 
ve barem dışı ücretli kadrolarında çalışmakta 
olanlar, bulundukları kadroların barem derece
lerine, gösterge tablosunda tekabül eden dere
celere intibak ettirilirler. 

Ancak; 
a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1, 

2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kadro
lar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 
tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, her 
hangi surette boşaldığı takdirde kaldırılırlar. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2, ve
ya 3 üst derece aylık, barem içi veya barem dışı 
ücret alanlar kadrolarına tekabül eden derece
lere intibak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 
2 veya 3 üst derece aylık ve barem içi ve barem 
dışı ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kade
me aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulunduk
ları kadroda 1 veya 2 üst derece aylığı alanlar 
tahsil durumları müsaitse kademe ilerlemesine 
hak kazanırlar. s 

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek 
suretiyle istihdam edilenler, gösterge tablosun
da müktesep haklarının tekabül ettiği derecele
re 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 teşkil etmemek üze
re, intibak ettirildilkeri derecenin ilk kademe 
aylığı, kendileri için müktesep hak teşkil edin
ceye kadar verilmeye devam olunur. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edil
dikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan 
derece aylığı arasındaki farkı tazminat olarak 
veya diğer suretle alanlar, bulundukları kad
ronun muadili olan derecenin ilk kademesine in
tibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için 
müktesep hak teşkil edinceye kadar intibak et
tirildikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya 
devam ederler. 

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

Bu gibiler, 36 ncı madde ile tesis edilen sınıf
lardaki tahsil derecesine göre varılacak en üst 
dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci maddenin 
(b) ve (c) fıkraları uyarınca, aldıkları aylık
lara muadil kadroları ihraz etmeleri halinde ka
deme ve derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

Bolu 
Şükrü Kiykıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLi 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz efendim. 

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

tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Plân Komisyonu Başkanı Nu
ri Bayar tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına, 
Gö^üşüilımökte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanunu tasarısının 91 nci maddesi ile ek
lenen eik geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası ile 
aynı maddenin (id) bendinin aşağıdaki. şekilde 
değiştirilmesini ve madde sonuna aşağıdaki (g) 
bendinim eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komlisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

Ek geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası : 
Kurumların aylıklı veya ücretli barem içti 

'kadrolarında çalışmakta olanlardan halen : 
Kadro aylığı 2 000 lira olanlar 1 nci dereceye 

» » 1 750 » » 2 nci » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 ÖUU 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
v> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 nen 
4 ncü 
5 nci 
6 nci 
7 nci 
8 nci 
9 ncu 
10 ncu 
11 nci 
12 nci 
13 ncü 
14 ncü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

intibak ettirilirler. 
d) Fıfkrası : 
d) istisnai mevkilerde olanların inltılbakla-

n : Kendilerine gönderilen hizmet bu kanunla 
kabul edilen istisnai memuriyetlerden ise kadro 
aylılk veya ücret dereceleri üzerinden, değilse 
emekliye esas dereceleri üzrinden yapılır. 

îhiîıısas kadrolarında bulunanların intalbakla-
n ise ihtılsas kadrosunun görevini fiilen yapmak
ta olanlar kadro aylık veya ücret dereceleri üze
rinden, kadro görevini fiilen yapmıyarak bir baş
ka görevde çalıştırılanlar ise emekliye esas olan 
aylık veya ücret dereceleri üzerinden yapılır. 

Ancak, 20 Mayıs 1970 tarihimden sonra ihti
sas mevkilerine atananlardan daha önce ihtisas 
mevkii sayılan bir kadroyu işgal etmekte olan
ların intibakı eski kadro dereceleri üzerimden ve 
yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde yapı
lır. Daha önce ihtisas mevkii sayılan bir kadro
yu işgal etımiyenlerin intibakı ise emekliliğe esas 
olan dereceleri üzerinden yapılır. 

Bu bend uyarınca kadro aylık voya ücret de
receleri üzerinden intibakları yapılanlar diğer 

memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerinde mük
tesep hak teşkil etmemek üzere, intibak ettiril
dikleri derecenin ilk kademe aylığı kendileri için 
müktesep hak teşkil edinceye kadar verilmeye 
devam olunur. 

İhtisas kadrolarına intibakı yapıiamlar bu 
kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırıla
mazlar. 

(g) Fıkrası : 
g) Bu madde hükümlerine göre yapılacak 

inîJıbaklarda 1214 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca yapılmış olan intibak işlemleri d'Fikate 
alınmaz. 

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

ya) — Komisyon tarafından verilmişse katılı
nız. 

BAŞKAN — Hükümet, Komisyon Başkanı 
Nuri Bayar tarafından verilmiş bulunan takri
re katılıyor. Komisyon bizatihi takrir sahibidir.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, oloınan metnin ilk fıkrasındaki bir kelime 
(ve) şeklinde okundu galba, eğer (ve) şeklinde 
İ3ö (veya) olması lâzım. îyi takibe demedim o 
ıkısımını onun için özür dilerim. 

(BAŞKAN — «Aylıklı veya ücretli», olması 
lâzım. O şekilde okundu efendim. 

Komisyon Balkanı tarafından verilmliış bulu
nan takrire Hükümet katılmaktadır. Takririn 
dikkate alınıp almımajması hususunu oylannıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul buyu
ranlar... Kabul atmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet filhal katılmaktadır. 
Gerici ek 2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz 
takriırie birlikte oylannıza arz ©diyorum. Ka
bul edenler... Eitnıiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ek geçici madde 3 
Hizmetlilerin derecelere intibakı : 
Ek geçülci madde 3. — 3656 sayılı Kanunun 

19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda ça
lışanların intıibaikları 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
'keseneklerine esas olan derecelerine göre yapı-
lıcr. 

Ancak, 1214 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca yapılmış olan intibak işlemleri sırasında 
değerlendirilmlilş bulunan sürelerden sadece bu 
kanun kapsamına dâhi! olan kurumlarda geçi
rilmiş süreler esas alınır. 
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3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin- ı 
ce bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf ter
tiplerinden alman ücretli kadrolarda çalışmış
ta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna 
atanmaları gerekli görülenlerden barem kanun- j 
larına tabi olanların intibakları ek geçici 2 nci j 
madde esasları dâhilimde, barem dışı olarak is
tihdam edilenlerin ise tahsil durumları itibariyle 
girebilecekleri dereceye 3656 sayılı Kanuna ta-
"bi kurumlarda geçen müddetlerimin har üç sene
si için bir derece verilmek suretiyle iııtibalklan 
yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrola- ] 
nnda çalıştırılanlar haJkkınıda da yukarıM fıkra
daki intibalk hükümleri uygulanır. 

Bütçe Kanunlarıma bağlı (S) cetvelinde gös
terilen kadrolarda çalıştırılanlarım intibakları 
633 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu kanunun ek geçici 2 nei maddesinin (a) 
bendi hükmü yükarıki fıkralara girenler hak
kımda da uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü madde üzerin
de tadil takrirleri vardır... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz alan
lar var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz alanları arz ediyorum. Sa
yın Kemal Demirer, Sayın Hasan Çetinkaya, Sa
yın Kemal Demir, Sayın Sakıp Hiçerimez, Sa
yın Ahmet Şener, Sayın Nuri Kodamanoğlu, 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Sabri Yahşi, Sayın 
Cavit Okyayuz, Sayın Şinasi Çolakoğlu, Sayın 
Reşit Ülker. 

Başkaca söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın Kemar Demirer? Yok. Sayın Hasan 

Çetinkaya? Yok. Sayın Kemal Demir? Yok. Sa
yın Sakıp Hiçerimez, Ek geçici 3 ncü madde 
üzerinde, buyurun. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 3659 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine tabi personel, - ki 
Hazineden değil, genellikle kendi bütçelerinden 
aylıkları ödenen 120 bin kamu personelini ilgi
lendiren bir maddeyi kapsamaktadır, ek 3 ncü 
madde. 

Değerli arkadaşlarım; 3656 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi ve 19 ncu madesi Devlette dü- I 
şük ücretle kamu personeli çalıştırılmaması zo-
runluğundan doğarak, müteferrik müstahdem 1 

ve benzeri unvanlar ile çalıştırılmak istenen 
personele 1, 2 ve 3 üst derece vermek yoluna 
gidildi, kanun çıkartıldığı tarihlerde o zaman 
odacı, kapıcı, bekçi ve emsali kimseler için uy
gulanan bu madde, seneler içinde hayat pahalı
lığının gittikçe artması, özellikle İktisadi Dev
let Teşekküllerinde kamu personeli çalıştırma 
güçlüğü karşısında idareler bu maddeyi diğer 
personele de uygulamaya başladılar. Hattâ bu 
uygulamayı yapabilmek için bir muhasebe me
muruna muhasebe karkilâtörü, bir personel me
muruna personel puvantörü gibi bir takım lâ-
tince isimler katmak suretiyle, bugün daktilo
dan umum müdüre kadar bütün personel 3659 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde istihdam 
edilmeye başlandı ve bu personelin büyük bir 
kısmı 1, 2 ve 3 üst derece ile çalıştırılmaktadır. 

7244 sayılı Kanunun çıktığı tarihlerde dört, 
derece, beş üst derece alanları üç üst derecede 
kısıtladı ve tavan ücretlerini de 1 250 de sınır
ladı ; fakat gelişen olaylar ve kamu personelinin 
iktisadi Devlet Teşekkülü ve belediye, özel ida
relerden yavaş yavaş özel sektöre doğru kaç
maları karşısında, Yüce Meclis 934 sayılı Kanu
nu buradan çıkarttı. 934 sayılı Kanun üç üst de
rece verilmek suretiyle tavan ücretini 1 750 ya 
çıkarmıştır. 

Demek oluyor ki, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, belediyelerde ve özel idarelerde personel 
çalıştırabilmek için, onlara Devlet personeline 
nisbetle daha fazla ücret verme zorunluluğu var
dı. Çünkü, bu personel Devlet personelinden 
günde bir saat fazla çalışmakta, müktesep hak
lan düşük olmakta, bir takım imkânlardan da 
mahrum bulunmaktaydılar. Meselâ, iki ay has
ta olduğu takdirde işlerine son veriliyordu. Me
murin Muhakemat Kanununa tabi değillerdi 
v. s. Bu mahrumiyetlerin karşılığında, bu temi-
natsızhklann karşılığında bu fazla ücreti ver
mek suretiyle kalifiye personel elde etmek im
kânına sahip olurlar. 

Sizi temin ederim ki, uzun senelerini İktisa
di Devlet Teşekküllerinde geçirmiş, kadro sicil 
şefliği yapmış, tatbikatında bulunmuş bir kimse 
olarak, iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
personel hakikaten kalifiye bir personeldir. 
Çok sıkıntılı bir yaşantıları vardır, kolonik ha
yat yaşarlar, âmirinin emrettiği zaman çoluğu-
nu, çocuğunu aynı anda terkedip işe gelirler 
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ve işi gerektirdiği saate kadar çalıştırılırlar ve 
tekrar gecenin geç saatlerinde evlerine döner
ler; bunun karşılığında da bir ücret almazlar. 
Türk ekonomisine büyük katkıda bulunan bu 
personelin kârlılık esasına göre çalışan mües
seselerde çalıştıklarını da dikkate alırsak, bu
gün almakta oldukları üç üst derece, iki üst 
derece ve bir üst dereceleri üzerinden intibak
larının yapılması en âdil yol olacaktır. Almak
ta oldukları ikramiyeler ve primlerden de kay
beden bu personelin eğer intibakları emekli ke
seneğine esas aylıkları üzerinden yapılacak 
«olursa, kayıpları fazla olacak, bugün ellerine 
geçmesi gereken paranın dûnunda para alacak
lardır. Bu takdirde İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde artık kalifiye personel, bir işletme mü
dürü, bir işletme şefi, bir mühendis çalıştırma 
imkânı olmıyacak ve özel sektöre kayacakîar-
lardır ve bundanda sonra yine bizler müteessir 
olacak ve her birimiz yarışa girerek böylesine 
bir kanun teklifini buraya getireceğiz. 

Size canlı misalini Sayın Maliye Bakanı
nın Bütçe Komisyonunda yaptığı bir konuş
maya bırakayım; o şekilde takdir edin. 

Sayın Maliye Bakanı demişlerdir ki, «İkti
sadi Devlet Teşekkülü personeli için ayrı ola
naklar düşünüyoruz. Çünkü, onlar kârlılık esa
sına göre çalışmaktadırlar ve daha farklı mu-
amaleye tabi tutulmaları gerekir». Bu, şu ana 
kadar anlatma gayreti içinde bulunduğum 
sözlerin teyidi manasınadır. Yaptığımız bir 
çok hazırlıklar oldu, fakat bu 120 bin kamu 
personelini mağdur edersek, yaptığımız hak
sızlıkların en büyüğünü yapmış oluruz. 

Tekrar ediyorum. Hazineye bir külfeti yok
tur. Tereddüt, zannederim ki bu noktadan gel
mektedir. iktisadi Devlet, Teşekkülleri perso
neline ödenen paralar, kendi bütçelerinden 
ödenmektedir; belediyelerin kendi bütçelerin
den ödenmektedir, özel idarelerin kendi büt
çelerinden ödenmektedir ve İktisadi Devlet Te
şt kküllerinde son günlerde görülen boykotlar 
da en yukardaki âmirden en aşağıdaki memu
ra kaldar ittifak halinde yürütülmektedir. Bu 
hazırlıktan sonra doğacak ittifak içindeki bir
takım direnişler de yine bizim parlömanter ça
lışmalarımıza tesir edebilecek bir mahiyet ala
caktır. Bütün bunları dikkate alacağınızı ümi-
dediyorum ve bu ümit ile takririmize müspet 
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oy vermenizi rica eder, en derin saygılarımı bir 
kere daha takdim ederim. 

Teşekür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
Sayın Ahmet Şener yerini size devretmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, benden evvel konuşan sayın arka
daşım meseleyi anahatlariyle ve vukufla anlat
tı . Bten de kendi anlayışım içerisinde çok önem
li gördüğüm bu meseleye temas etmek istiyo
rum. önerge de takdim etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlar ve Devlet 
müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkında 3659 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi: Tabibler, avukatlar, aidat veya üc
retli tahsildarlar ,satış memurları, ambar me
murları, daktilolar, stenolar, mekanoğraflar, 
evrak müvezii, bekçi, kolcu, kaloriferci, şoför, 
odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle her 
müessesenin hususi bünyesine göre istihdamı
na lüzum göreceği muvakkat veya mütefer
rik müstaihdemler ve alelûmum işçi, usta, ulsta-
başılar bu kanunun hükümlerine tabi değildir.» 

Diğer taraftan, yine 3656 sayılı Devlet Me
murları Aylıkları Kanununun 19 ncu madde
sinde; «Odacı,, kolcu, bekçi, evrak müvezzii, ge
mi mürettebatı, aidat veya ücretli tahsildar, 
daktilo, steno gibi müteferrik müstahdemler bu 
kanunun hükümlerine tabi değildir.» 

Değerli arkadaşlarım görülüyor ki, (D) cet
veli diye ifade edilen, bilinen, halk arasında da 
böyle tanınan bu grupun doğuş sebebi, bunların 
büyük kısmının ihtisas erbabı olması ve onlara 
daha işin başlangıcında baremde gözüken ka
demelerin bedelinin karşılığının verilmesi, halin
de, onların hizmet almalarının mümkün olma
masından ileri geliyor; yani genel olarak ser
bestçe kendilerine yüksek ücret verilmesi lâzım-
gelenler için getirilmiş bir esas oluyor. Bunun 
kısımları var; genel olarak tâbirini de bu kı
sımları ifade etmek için söylüyorum. 

Şimdi, bunların durumları itibariyle İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde olanlar var, Devletin 
büro hizmetlerinde çalışanlar var. Devlet daire
lerinde ve iktisadi Devlet Teşekküllerindeki tek
nik elemanlar var. Yani (D) cetveli dediğimiz 
zaman, yalnızca bunların bir kısmını odacılık, 
evrak taşıyıcılık hizmetlerini yapanlardan iba
ret değil; geniş bir kütle, teknik elemanlar, avu-
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katlar, tabipler de dâhil olmak üzere çalışan 
yüksek ihtisas elemanları bunun içine giriyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu her iki kanunda 
özel madde ihdas edilmesi, özel ihtiyaçlardan 
doğmuştur. Toplumda ihtiyaç duyulmuştur, bu 
ihtiyacın karşılığında bu esas getirilmiştir. Bu 
esas getirildikten sonra bir reform kanunu çer
çevesi içinde işi ele alırken, ek geçici madde 
3 te 1 nci fıkra olarak «3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda ça
lışanların intibakları 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
keseneklerine esas olan derecelerine göre yapı
lır.» demenin özü itibariyle anlamı şu : Meselâ, 
asli maaşı 50 lira, emekliliği 700 lira, ele geçen 
1 100 lira, 80 lik kadro karşılığında yer tutar. 
Şimdi, 1 100 lira alanı 700 lira esası üzerinden 
intibak ettireceksiniz. Buna karşı söylenebile
cek şu fikir var : Efendim, biz bu intibakı yap
tırıyoruz, ama bâzılarında eline geçen miktar 
bugünküne eşit. Yani kazanılmış hak esasından 
hareket ettiğimiz takdirde, bugün almakta oldu
ğuna eşit ve bâzı hallerde de ondan bir miktar 
eksik olabilir. Bu önemli değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun bir kısımlarının 
müktesep hakkının üzerinde de durulmaz veya 
durulabilir. Asıl önemli olan nokta eşit mua
mele etmektir. Bir Devletin çalıştırdığı insan
lar var. Bunları (D) cetvelinde çalıştırın, esas 
kadrolarda çalıştırın, nerede çalıstırırsanız çalış
tırın; Devlete hizmet gören insanlar var. Nasıl 
insanlar?.. Büyük bir çoğunluğu teknik eleman, 
uzman, mütercim. Bir çevirmeci düşününüz; çe-
virmecilik kolay bir iş değildir. Onu kolaycacık 
alamıyorsunuz, mevcut kanunlara göre. Ona yük
sek bir ücret verip alabilmek için getirdiniz bir 
esas var. O da size Devlet ana diye, Devlet baba 
diye güvenmiş gelmiş. Şimdi bir reform tatbika
tına geçildiği zaman bunların bir kısmını, yani 
Devlete hizmet etmek bakımından hiçbir farkı 
olmıyan bu vatandaşlara (ki bunların sayısı pek-
çoktur) «sizin emeklilik keseneği esası üzerin
den intibakınızı yapıyoruz.» öbürküleri ise «Fii
len almakta bulundukları durum üzerinden in
tibaklarını yapıyoruz.» demek, açık ve kesin bir 
eşitsizliktir arkadaşlar. 

Bunu yapmaya hakkımız yoktur. Eğer «D 
cetvellerini tasfiye etmeye karar verdik, bunu 
açıkça söyliyemiyoruz, böyle bir esas getiririz. 
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duran durur, giden gider.» diyorsanız, buna da 
hakkımız yoktur Parlâmento olarak arkadaşla
rım. Anayasa olarak da buna hakkımız yok; 
çünkü Anayasamız hem sosyal bir Anayasa hem 
de çalışanların haklarını teminat altına alan bir 
Anayasadır. Ne Anayasamızın esasından ve ne 
de Anayasa kadar önemli olan hukukun genel 
prensiplerinden, ne de Anayasa içinde yer almış 
eşitlik bakımından bu görüşü savunmaya imkân 
olmadığj. kanaatindeyim. 

Ben de, benden evvel konuşan değerli arka
daşım gibi düşünüyorum. Bunun için de bir 
önerge takdim ettim: «Bu kapsama giren kad
rolarda çalışanların intibakları, almakta olduk
ları aylık ücretler üzerinden yapılır. Ancak bu 
gibilerin mütaakıp derece yükselmelerinin yapı
labilmesi için intibak ettirildikleri derecelerin 
ilk kademe aylığı kendileri için müktesep hak 
teşkil edinceye kadar beklemeleri zorunludur.» 

Şimdi birtakım mülâhazalarla bu esastan 
uzaklaştığımız zaman, reformu da baltalamış 
olacağımızı söylemek isterim. Lütuf buyurur da 
bu önergeye iltifat ederseniz hem bir hakkı ye
rine getirmiş oluruz, hem de Anayasamızın emir
lerini yerine getirmiş oluruz, eşitliği sağlamış 
oluruz. 

Sayglıarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu? Yok. Bu
yurunuz Sayın Tosyalı. 

Bir hususu arz etmek istiyorum. Yalnız 
9 ncu maddeye miunhasır olmak üzere konuşma 
süresi 10 dakika ile tahdit edilmiştir. Diğter 
maddelerin müzakereleri için gene 5 dalkikalık 
müddet yürürlükte olacaktır. 

Buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; ek geçici 2 nci 
madde ile halen barem içi çalışan Devlet me
murlarımızın intibakını Yüce Meolisimiz kabul 
etmişltir. Bütün memurlarımıza ve milletimize 
hayırlı olsun. 

Fakat bunun yanında Türkiye'nin ekonomik 
kalkınma yükünü üzerinde tutan İktisadi Dev
let Teşekküllerimizde çalışian kişilerin intibakı 
hakkında getirilmiş olan ek geçici 3 ncü mad
de tatmin edici değildir. Çünkü, iktisadi Devlet 
Teşekküllerimizin hemen bütün kurumlarında 
çalışan kimseler evvelce yevmiyeli olarak (E) cet
velinde çalışmışlar, halen (D) cetvelinde çalış-



M. Meclisi B : 124 10 . 7 . 1970 O : 1 

maktadırlar. Bu arkadaşlar, (E) cetvelinde çalış
tıkları müddetçe Sosyal Sigortaya tabi olmuş
lar, (D) cetvelinde çalışırlarken de hem Emekli 
Sandığına borçlanmış ve hem de Sosyal Sigor
taya borçlanmışlardır. Biz bu arkadaşların inti
baklarını kanun tasarısının bu maddesine göre 
yaparsak, omların evvelce (E) cetvelinde ge
çirmiş oldukları seneleri nazarı itibara almıyo
ruz (demektir. 

Bugün için milletimize ve Devletimize hiz
met eden iki memur düşümün ki, birisini barem 
içidir diye bütün geçmiş hizmet senelerini na
zarı itibara alıyoruz, diğeri İktisadi Devlet Te
şekküllerinde (D) cetvelinde çalışıyor diye geç
miş 4 - 5 - 1 0 senesini nazarı itibara almıyoruz. 
Bu, hem insan haklarını, hem personel haki
rini, hem. de Anayasanın vermiş olduğu hakları 
nazarı itibara almamak demektir. 

Bu hususta Güven Partisi adına ver'lmik 
önergelerimiz vardır, benden evvel konuşan de
ğerli arkadaşların konulmaları istikametm^e 
("D) cetvelinde olan arkadaşların da ta+mm &Wn\ 
bir intibaka mazhar olmasını temenni ediyor, 
(hepinizi saygı, ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sabri Yahşi. 
SABRI YAHŞİ (Kocaeli} — Sayın Balkan. 

muhterem milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 9 ncu maddesi görüşülür
ken eğitim, hizmetlerimin sonuna bir intibak 
mladdesi eklemmes'i için 51 arkadaşımızla bir
likte Sayın Başkanlığa takdim etiğimiz takri
rin dikkate alınmasını talleb etmiştik. 

ISa.ym Komisyon Başkamı, intibak maddeciy
le birlikte bu hususun görüşüleceğini ve dikka
te alınacağını Hükümetle birlikte vakfetmişler
di. Bu hususun dikkate alınıp alınmadığını bil
miyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, diğer sınıflarda, 
sağlık sınıfında, teknik 'hizmetler sınıfında, dı-
şarda geçmiş olan hizmetleri de dikkate almak 
suretiyle bir intibak maddesinin bu maddenin 
sonuna eklenmesi öngörülmüş ve kabul edil
mişti. Bu intibak maddesinin eğitim sınıfınım 
da sonuna eklenmesi hakikaten bir zarurettir. 

Şöyleki : Evvelce de bahsettiğim gribi, öğ
retmen okullarıma imtihanla % 80 kovlü çocu
ğu alınır. Köylü cocuk1'annın oradan mezun ol
duktan sonra, gidebileceği yüksek okul sade .̂o 
Eğitim Enstitüleridir. Mevzuat icabı bunlar 
akademilere ve üniversitelere gitme imkânından 

mahrumdurlar. Bunlar meslek içinde bir kade
me yapmak içim, tahsil yapmak istedikleri za-
raam Eğitim Enstitülerime gitmek suretiyle bu 
kademeyi yapabilme imkânlarıma sahiptirler. 

İkinci bir husus, bilhassa pedogoji şubesine 
gitmek için en az 4 sene ilkokul öğretmenliği 
yapmak mecburiyetini koymuşuz. Diyoruz ki; 
«Pedogoi'i şubesinle gidebilmem için basandı 4 
sene ilkokul öğretmenliği yapacaksın, ondam son
ra imtihana gireceksin ve muvaffak oMuğun 
takdirde sen pedogoji şubesine girebileceksin.» 

Pedogoji şubesinden mezun olduktan sonra 
ilkokul öğretmenliğinde geçen süremin hiçbirisi 
dikkate alınmaksızın, ara vermeden eğitim 
enstitüsüne girenler gibi mesleke başlarlar ve 
böylece kıdemlerinde, emekliliklerinde kendi 
«ımıf arkadaşlarından 2 - 3 sene geri kalma gibi 
'bir durumla, kar^ı karşıya, gelirler. 

Bu husus bizim kültür anlayışımıza ve kül
tür seviyelinin yükselmesine de aykırı bir tu
tum ve davranıştır. 

Yalnız öğretmenlerde değil, bütün Devlet 
rn.-2murlfl.CTnda kültür seviyesinin yükselmesini 
teşvik etmek için hepnni bu imkândan fayda
landırmak büyük bir kadirşinaslık olacaktır. 
Akşam ortaokulları, akşam liseleri, ticaret lise
leri, akademiler, gece üniversiteleri açmışız; 
«Sen zamanında imkân bulup tahsilini tamıam-
lıyamadığın için bu imkânlardan faydalan ve 
tahsilini tamamla» diyoruz. Bunun karşılığında 
da kendisine hiçbir imkân tanımıyoruz. Bu, 
kadirşinaslık değildir. Bu husus Devletimizin 
kültür politikasına da zıttır. Onun için Sayın 
Kıomisyondam bu va'dimi yerine getirmesini ve 
öğretmenlerin intibak durumlarının da dikkate 
alınmasını bilhassa istirham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun ikinci bir 
r-ayfası da meslek içinde öğretmenin devamlı 
el arak okumaya teşvik edilmesi ve çocukları
mızın karsısına daha mücehhez bir şekilde çık
masını sağlamaktır, öğretmen böyle bir imkân 
görürse, tahsil yapması için, imtihanlara dı
şardan girerek tahsilini tamamlaması içim teş
vik edilirse ve burnum da ilerde değerlendirile
ceği dikkate alınırsa devamlı olarak onları oku
maya teşvik etmiş oluruz ve onları çocukla
rımızın karsısına da daha mücehhez bilgilerle 
çıkarmış oluruz. 

http://rn.-2murlfl.CTn
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öl arkadaşımızla takdim ettiğimiz önergede 
de belirttiğimiz gibi, bu intibak maddesinin dik
kate alınmasını Yüce Meclisten, Sayın Komis
yondan ve Hükümetten bilhassa istirham edi
yor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu? Yok. 
Buyurunuz Sayın Doğan. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Personel Kanunu 
bu memlekette % 80 Devlet hizmetinde çalışan
ların birçok problemlerini halledecek tarzda 
(hakikaten reformist bir mahiyet arz eden bir 
mevzuat olarak gelmektedir. 

Fakat bâzı hallerde karşılaştığımız nokta
lar vardır ki, buradaki konuşmalarda ve sual
lerde Sayın Hükümete ve Komisyona bu hu
susları arz ettiğimiz zaman, spesifik mahiyet
tedir demek suretiyle cevaplandırmaktadırlar. 
Spesifik mahiyette demek suretiyle cevaplanan 
bu hususlar ise, açıkça söyliyelim ki, kesin
likle bizleri tatmin etmemektedir. 

Kanunlar palyatif olarak memleketin bir
çok problemlerini halleder mahiyette çıkar; 
fakat bu arada teferruata da intikal etse bir
takım kimselerin asla hakkını ihlâl edemez. Bi
naenaleyh, halihazırda görüşülmekte olan ek 
geçici 3 noü madde ile ilgili benden evvel ko
nuşan sayın arkadaşlarımın da temas ettiği 
(D) cetveline temas etmek mecburiyetindeyiz. 

(D) cetveli nedense bu memlekette âdeta 
(bir üvey evlât muamelesi görmekte ve ilgili
ler tarafından sureti katiyede nazan itibara 
alınmamaktadır. (D) cetvelinde çalışan arka
daşlar dağ başlarında veya Devletin haricin
de bir hizmette çalışmamışlardır. Bizzat Dev
let içerisinde, Devlet kadroları içerisinde diğer 
arkadaşlarıyla birlikte çalışmışlardır. Böyle 
kadrolara geçirilmek hususunda da kendileri 
talibolmamışlardır. Bu hususu birkaç kısa mi
salle arz etmek istiyorum. 

Bir hizmetli aynı teşkilâtta evvelâ yevmiye 
ile işe başlamış, bilâhara (E) cetveline geçiril
miş, sonra da (D) cetveline tâyin olunmuştur. 
Bu şahıs her üç statüde çalışırken aynı hizme
ti yapabilmiştir. Hal böyle iken, (D) cetveline 
tâyin olununcaya kadar geçen on senelik hiz
meti emeklilik keseneğine esas ücretin tesbi-
tinde nazarı itibara alınmamış, tahsil vaziyeti
ne göre o tarihte vazifeye başhyan yeni bir me

mur gibi intibakı yapılmış. On yıllık hizmeti 
intibak harici bırakılmış. 

Kaldı ki, (D) cetveline geçişi de kendi istek 
v€ ihtiyarı ile olmamış, kanunların getirdiği 
mecburiyetlere, hâdiselere tabi olmuştur. Ya
ni, kadrosu âdeta daimî bir hale getirilmiştir. 

Bir kimse gündelikle veya muvakkat üc
retle öğretmenlik yapmıştır. Bu hizmeti bugü
ne kadar değerlendirilmemiş, bugün 1214 sa
yılı Kanunun ek 2 nci maddesi, hizmeti borç
lanmak suretiyle emeklilik hizmetine eklenmek 
şeklinde kabul etmiş ve fakat hizmet intibak ha
rici bırakılmıştır. 

1214 sayılı Kanun her ne karar ek 1 ve 
2 nci maddeleriyle sigorta primi ödenen hiz
metlerin intibaka dâhil edilmesini, prim öde-
miyen hizmetlerin de borçlanmak suretiyle 
emeklilik hizmetine dâhil edilmesini kabul et
miş ise de, büyük bir haksızlığın telâfisine mâ
ni olamamıştır. Şöyle ki : Aynı durumda ve 
aynı pozisyonda istihdam edilen iki şahıstan 
biri, (A) teşkilâtının sigorta kapsamına dâ
hil olması dolayısiyle bu teşkilâtta çalıştığı 
iki yıl için 20 lira yevmiye üzerinden 720 lira 
prim ödemiş Ve bugün o hizmeti intibakına ek
lenmiştir; dikkatinize arz ediyorum. 

Diğeri ise (B) teşkilâtının sigorta kapsa
mına dâhil olmaması sebebiyle o tarihte prim 
ödiyememiştir. Ancak, hizmetin sayılabümesi 
için bugünkü Emekli Sandığı mevzuatına göre 
iki senelik hizmet için, halen intibakı 950 lira 
olduğuna göre, 720 liraya mukabil 6671 lira 
60 kuruş borçlanmak suretiyle para ödemiştir. 
Hizmeti de intibakına sayılmayıp sadece emek
lilik hizmetine eklenmektedir. 

Bu çok büyük bir haksızlıktır ve telâfisi 
zaruretiyle karşı karşıyayıız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hizmet hizmettir. Teşkilâtların aynı hizmet

lerin ifası için bazen yevmiye, bazen (D) cet
veli veya (E) cetveli ücret kadrolarından pa
ra. ödedikleri bir vakıadır. Bu herkes tarafın
dan da bilinmektedir. Yeni tasarı ile artık tek 
ücret, tek istihdam, eşit işe eşit ücret yoluna 
girilmiş bulunmaktadır. Reform zihniyeti için
de geçmiş kanunların lâfzi ifadelerinin dar çer
çeveleriyle mukayyet kalmıyarak, Devlete ya
pılmış olan hizmetin karşılığının verilmesini, 
yapılan hizmetlerin intibaklara dâhil edilmesi 
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için geçici 3 ncü madde metnine gerekli ilâ
venin yapılmasını yüksek vicdanlarınızdan 
beklerim. 

En iyi 'dileklerimi ve saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz... Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşım söze başlamadan 
evvel buradan bir hususu arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşımız Sayın Doğan konuşmak 
üzere kürsüye geldikten sonra Divandaki yer
leri boş kalmıştır. Kâtip olmadan bir Divanın 
vazife göreoniVeceği malûmunuzdur. Parlâ
mentonun bir geleneğidir bu. Parlâmento bu 
husustaki geleneğine sahip çıkmalıdır, öyle ise, 
yerine bir kâtip arkadaş bulunancaya kadar 
sayın arkadaşımıza söz vermemeniz gerekir
di. Badema, Yüce Başkanlığın bu lâzimiye ria
yet etmesi gereğini Parlâmentomuzun ağırlığı 
ve geleneği bakımından zaruri görmekteyim, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Uzuner, devam ediniz. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; kanunun en 
önemli maddelerinden birini görüştüğümüz mu
hakkaktır. Benden önce konuşan değerli arka
daşımız Şevket Doğan, benlim temas edeceğim 
nuevzuya bir kısmıyla değinmiş bulunuyorlar. 
Bu yönden Vaktinizi fazla alacak değilim. 

Ama, devlet teşkilâtı kendi çarklarını dön-
dürebilmek için çeşitli hizmet statüleri ihdas 
etmiş, çeşitli kadrolarla işleri yürütmeye ça
lışmış. Bazen yevmiyeli personel istihdam et
miş, bazen (D) cetveline, bazen de (E) cetve
line başvurmuş. Bunların hepsi Devletin önemli 
hizmetlerini yöneltmek için bulunmuş çareler, 
tedbirler manzumesi olarak devam edegelmiş 
ve fakait şimdi reform iddiasiyle bütün bu hiz
metleri teVhidedeoek tek ücret sistemini yürüt
mek gayesiyle, eşit işe eşit ücret sistemini uy
gulamak maksadiyle ve reform iddiasiyle bir 
kanun tasarısı Yüksek Meclise intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu hizmetlerin, 
(D) cetvelinden ücret alıyorsun, (E) cetvelin-

. den ücret alıyorsun veya yevmiyeli ücret alı
yorsun, diye intibaklarda haksızlık yapmak 
mümkün değildir. Mühim olan Devlet hizmeti

dir, haklardır. Bu haklan tanımak mecburiye
tindeyiz. 

Bu bakımdan, «Mulhtelif tarihlerde çıkan 
kanunlara dayanılarak borçlanılmış veya borç
lanılacak hizmetlerin tamamı emeklilik kese-
reğine esas aylıkların tesbitmde nazarı itiba
ra alınır.» diye bir hükmün mutlaka metinde 
yer alması gerekmektedir. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşım 
bir - iki misâl verdi. Ben de bir misâl arz ede
yim : 21.12.1945 gün ve 4805 sayılı Kanu
nun neşrinden evvel emekli keseneği kesilme
diğinden o tarihten evvel daimî kadrolarda ge
çen müddetler borçlandırılmak suretiyle emek
lilik hizmetine ilâve edilmişti. Meselâ, açılmış 
Olan Devlet memuriyet imtihanını kazanmak 
suretiyle 1940 yılında tâyini yapılan bdr İse 
mezunu 20 lira asli maaş veya 75 lira barem 
dâhilinde ücretle tâyin edilmesi lâzımgelirken, 
(D) cetvelinde 40 lira ücretle atanmıştır. Bi-
lâhara 50 lira ücrete terfi ettirilmiş, üç sene 
sonra da hakkı olan 20 lira asli maaşa geçiril
miş. ücrette geçen hizmeti intibakında sayıl
mamış. 

Bunun gibi örnekleri artırmak mümkündür. 
Sayın Doğan arkadaşım da bâzı örnekler verdi, 
vaktinizi almak istemiyorum. Ama esas hiz-
nısttir, şu cetvelden kadrolanmak suretiyle hiz-
m'et yapıyor, şu veya bu cetvelden alıyor, yev
miyeli yapıyor v. s. Mühim olan emekli kesene
ğine esas olan aylıkların tesbitinde bütün bu 
hizmetlerin nazarı itibara alınmasıdır. Üzülerek 
arz edeyim ki, verilmiş olan önergelere rağ
men, bilmiyorum Komisyon nasıl bir formülle 
Parlâmentonun huzuruna gelecektir; ama bu 
hususu Bütçe ve Plân Komisyonunda arzu et
tiğimiz şekilde ıslah etmek imkânını bulama
dık değerli arkadaşlarım. Ümit ve temenni edi
yorum ki, muhterem arkadaşlarım bu haksız
lıkları gidermek için en iyi formülü burada bu
lacaklardır. 

Bundan evvel kabul buyurulan ve maale
sef katılmadığım geçici 2 nci maddede de hak
sızlıklar olmuştur. Bunun, bu maddede tevali 
etmemesi gerekmektedir. Büyük huzursuzluklar 
yaratacaktır. Bu kanunu noksan, hatalı veya 
haksız bir şekilde çıkarmıyalım. Bu kanunun 
Türk kamu hayatına yeni bir düzen, yeni bir 
şevk vermesini temin etmek bakımından çok 

— 216 — 
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açık misallerle ortaya konan, önergelerle be
lirtilen hususların Yüksek Komisyon ve Sayın 
Hükümet tarafından anlayışla karşılanması 
gerekmektedir. Yüoe Heyetinizden bu istika
metteki önergelere iltifat edilmesini bilhassa is
tirham etmekteyim. 

'Değerli arkadaşlarım, bunun gibi bundan 
önce görüşülen maddede de o husus vardı. Kad
rosuzluk yüzünden terfi edememiş, ama o hiz
meti görüyor. Mühim olan hizmet değil midir? 
Bunun yanında kadro alamamış ama öbür cet
vellerden faydalanarak hizmetler yürütülmüş 
2 nci madde ile 3 ncü maddeyi karıştırmıya-
yım, ama orada da büyük bir haksızlık yapıl
dığını buradan ifade etmeye kendimi mecbur 
hissetmekteyim. Bu yönden arz ettiğimiz isti
kamette ve benden önce konuşan Sayın Do-
ğan'ın da belirttiği hususlara iltifat edilmesini 
Yüoe Heyetinizden tekrar istirham ediyor, say
gılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun tasarısı
nın tüm gerekçesinde Devlet memurları arasın
da birliğin sağlanması ve Devlet memurlarının 
geleceğini teminata bağlaması, tahsil esasına ve 
sınava göre yeni imkânlar getirmesi yönünden 
bu kanunun, bugüne kadar çıkarılmış kanun
ların dışında bir yenilik getirdiği iddiası var
dır. Fakat, bu gerekçesinin ötesinde maddelere 
geçtiğimiz zaman, hakikaten memurlar arasında 
ayrıntıları belirten ve adaleti yaralıyan yeni 
maddelere yer verildiğini görüyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi Devlet memurları, 
çalışmalarında huzur, emniyet ve çalıştığı süre 
içinde geçirmiş olduğu müddetlerin emeklilik
ten sayılmasını ve zamanında terfi edebilmesini 
düşünür ve geleceğini garanti altına almak is
ter. Esasında Devlet memuru çıkarılan kanun
lara tabi olduğu için, kadrolarının verilmesi ya 
da yapmış olduğu hizmetlerde geçen sürenin 
emeklilikten sayılması kendi iradesinde değil
dir. Bunların tâyin ve tesbiti kanunlarla düzen
lenmekte ve bunları da Büyük Millet Meclisi 
tedvin etmektedir. 

Bu bakımdan, biz, ek 3 noü maddede büyük 
bir adaletsizliğin olduğu kanısını taıyoruz. 
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(D) cetvelinde, (E) cetvelinde vazife gör
müş olan insanların o cetvel içine sokulmasını 
kendisi istememiştir. Vazifenin görülmesinde 
Devlet bu ayrıntıları yapmıştır. 

Sosyal devlet dediğimiz, hukuk devleti dedi
ğimiz bir ülkede, esasında tüm bunların orta
dan kaldırılması, tek bir memur statüsünün ge
tirilmesi ve bu statüye tabi olan memurların 
(Sınav esası da konduğuna göre) kabiliyetleri
ne göre derecelerinin verilmesi lâzımgelir. Yıl
lar yılı terfi edememiş, kadro alamamış insan
ların günahı yoktur. Onların esasında en bü
yük vazifeleri, kendisine verilen hizmetleri ka
nun ve nizam içerisinde yerine getirmesidir. 
Kadrolar verilmemişse bunun vebal ve günahı 
o zamanki iktidarların ve Maliyeyi yöneten ki
şilerindir. 

Bu bakımdan biz, hakların doğuşundan iti
baren o hak sahibinin bir hakkı olduğuna inan
dığımız için (D) cetvelinde geçen sürelerin tü
münün dikkate alınması esasını kabul ediyo
ruz. Eğer böyle değilse niçin yevmiyeli perso
nel kullanıyoruz? Bir taraftan mukaveleli, söz
leşmeli memur kullanıyoruz; barem içi, barem 
dışı, (D) cetveli, (E) cetveli, asli maaşlı... Bü
tün bunlar tamamen takibedilen memur politi
kasının sakatlığı ve Maliyenin tutum ve davra
nışından ileri gelmiştir. 

Bu bakımdan biz, doğrudan doğruya Devlet 
memurları arasında, hele böyle reform kanunu 
diye adlandırılan bir kanun içerisinde haksızlık
ların tüm giderilmesinin yerinde olduğu kanaa
tini taşıdığımız için, bu konu üzerinde uzun ko
nuşmadan fikirlerimizi arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, memurlar derken, 
memurların yalnız kendilerini düşünmemek ge
rekir. Bizim Türkiye gibi sosyal sigortaların ol
madığı, yani bir ailede aile reisinin dışında kim
senin çalışmadığını düşünürsek; bu insanların 
menfaatlerini bilhassa kendi şahıslarının öte
sinde ailesi ve çocuklariyle ilgili olarak düşün
mek, bunların geçen hizmetlerini dikkate al
mak suretiyle kanunların içerisinde bunların 
gerçek haklarını yerli yerinde mütalâa etmek 
gerekir. Bu bakımdan (D) cetvelinde vazife al
mış olan kişilerin, kendi ellerinde olnryan, ken
di iradesi dışında, tamamen yine Maliyenin ve 
Hükümetin yapmış olduğu bir icraatla hakları
nın ortadan kaldırılması adalete aykırı olur. 
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Adalete aykırı olduğu kadar da, kanun tekni
ğine aykırı olur. 

Bu yönü ile, bunların da diğer memurlar gibi 
hizmet sürelerinin hiçbir şekilde ziyama mey
dan verilmemesinin ancak arkadaşlarımızın ver
miş olduğu önergede öngörülen hususların ka
bul edilmesiyle giderileceği kanaatiyle hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakam Mesut 
Erez Bey, buyurun. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Balkan, muhterem arkadaşlarım; 
sözlerime başlamadan önce bir hususu dikkat 
nazarlarınıza arz etmek istiyorum. 

Burada konuşan çeşitli arkadaşlarımız 50 yı
lın hatalarının, aksaklıklarının ve varsa haksız
lıklarının bu kanımda düzeltilmesini istiyorlar. 
Bu, bir düzeltme kanunu değildir ki... Şimdiye 
kadar 50 sene içerisinde, 40 sene içerisinde ne 
gibi hatalar yapılmışsa, hangi memurlar hangi 
haksızlıklara uğramışsa, onun burada düzeltil
mesi mümkün değil arkadaşlar. Bunu düzelt
meye kalkarsak, Devletin imkânlarını, bütçenin 
imkânlarını da hesaba katmak mecburiyetinde
yiz. Bunun kaça malolacağını hesaplamak mec
buriyetindeyiz. 

Bu kanun görüşülürken ar? ettim, bunun bü
tünlüğünü bozmamanızı istirham ettim. Şimdi, 
bu açıdan kanunu değerlendirmeniz lâzımdır. 

Bir de, bu herkesi memnun edecek bir kanun 
değildir. Bir zam kanunu da değildir. Seyyanen 
bütün memurların maaşını aynı derecede artı
ran bir zam kanunu da değildir. Bu bir reform 
kanunudur. Bir başka vesile ile arz etmiştim; 
reform ise şikayetsiz, itirazsız olmaz, ıs'tırapsız 
olmaz... 

Şimdi, İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
ları ve (D) cetveli memurlariyle ilgili olarak 
burada beyanda bulunan arkadaşlarımız fikir
lerini şu noktada topladılar; üç üst derece ile 
tâyin edilebiliyor, iki üst ile tâyin edilebiliyor, 
bir üst ile tâyin edilebiliyor. 934 sayılı Kanun 
bunların üç üst dereceden tâyin edilmtelerine 
cevaz yenmişti. Arkadaşlarımız diyorlar ki, in-
tıbaklta bunu nazarı itibara alınız. O derece 
üzerimden intibak etsinler. 

Simidi, evvelâ; ister iktisadi Devlet Teşek
külünde hizmet görsün, ister genel bütçeden 
veya katma bütçeden aylık alacak şekilde hiz

met görsün, bir reform yaparken kamu perso
nelini terfih bakımından, işe başlama bakımın
dan müsavi kılmak durumundasınız. 

Şimdi, doğrudan doğruya Devlet bütçesin
den, genel bütçeden aylık alan kamu personeli, 
ancak işledikten sonra intibak eder; bir kadro
da üç üst derece alıyorsa, dokuz yıl geçmiştir, 
orada çalışmıştır. Burada ise daha başlangıçta 
işe giren memura üç üst derece verilmiştir. Bu
nun üzerinden intibak etmesi lâzımgelir derse
niz, bu takdirde kamu personelini ikiye ayırır
sınız. Bir kısmına yıllar geçmeden, müktesep 
hak teşekkül etmeden üç üst dereceden kadro 
vermiş olursunuz ve intibakını oradan yaptır
mış olursunuz. Diğer bir kısmını da, bilâkis üç 
alt dereceden intibak ettirmiş olursunuz, Kamu 
personeli arasında bir reform kanununda bu 
suretle gelecek olan ayrılığı müdafaa etmek 
zordur. 

fkınoi nokta : Bu yapılır ise ne olur? Evve
lâ bir dislkriminasyon oluyor. Ondan sonra 1, 
1,5 milyar lira da porte getirir. Arkadaşlarımız 
dediler ki, «İktisadi Devlet teşekkülleri büt
çeye dâhil değildir ki... Bunların kendi imkân
ları vandır. Kendileri bu paraları karşılarlar. 
Belediyeler de öyledir...» 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda büt
çeler görüşülürken, Maliye Bakanlığı bütçesi
nin transferler bölümünde bir milyara yakın 
bu iktisadi Devlet teşekküllerinin finansman 
açıklarının, zarar karşılıklarının karşılanması 
için genel bütçeden ödenek konulduğunu hatır
larsınız. Evet, bunlar genel bütçeye dâhil değil
dirler. Bunların masrafları, gelirleri genel büt
çe içerisinde görünmüyor, ama bunlara yardım 
Devlet bütçesinlden yapılıyor. Bunların masra
fı arttıkça gayet tabiî bunun külfeti yine Dev
let bütçesine gelecektir ki, öyle 1, 1,5 milyar 
liralık bir ek yükle bu bütçenin tahammülü yok
tur, Devletin imkânları yoktur. 

Şimdi huzurunuzda bir şeyi tekrar etmek 
dorumdayım. Komisyonda yapılan değişiklikler
le bu Personel Kanununun getirdiği malî yük 
artmıştır. Halen yapılan hesaplara göre 3,5, 4 
milyar civarımda bir rakama ulaşma ihtimali 
varidin bunun. 

Şimdi, iktisadi Devlet Teşekküllerinde bu 
suretle yapılacak bin intibakın bütçeye getire
ceği yükü de hesaba katarsanız, muhterem mil-
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letvekilleri, şu kanun dolayısiyle bütçenin bü
yük bir kısmını personel masrafı olarak kul
lanmak gibi bir durumla karşı karşıya geliyo
ruz. Kaldı M, iktisadi Devlet teşekkülleri me
murlarının bu suretle intibakımda bir haksızlık 
yapıldığı kanaatimde değiliz. Bâzı arkadaşları
mız dediler ki, böyle intibak ederlerse ellerine 
geçecek olan paralar azalıyor... Durum böyle 
değildir. Ellerine geçecek olan para azalmıyor. 

Şimdi bâzı rakamlar söylemek istiyorum. 
Halen üç üst derece almak suretiyle (D) 

cetvelinin ikinci derecesinde bulunan bir ikti
sadi Devlet teşekkülü memuru, 2 537 lira alır, 
üç üst derece ile birlikte. Tasarı kanunlaştığı 
takdirde, intibak neticesinde - brüt bunlar -
eline geçecek olan para 3 525 liradır. 

Üçüncü dereceden bir (D) cetveli mensubu 
2 175 lira alır üç üst derede ile. Tasarı kanun
laşırsa 2 800 lira alacaktır. 

Dördüncü dereceden 1 812 lira alır; üç üst 
derece ile bu dereceye gelmiş. Tasarı ile 2 450 
lira. 

Beşinci dereceden 1 595. Tasarı ile 2 100 li
ra. 

Altıncı dereceden 1 424; altıncı dereceye 
üç üst derece ile gelmiş. Tasarı ile 1 750 lira. 

Yedinci dereceden 1 200. Tasan ile 1 575. 
Sekizinci dereceden 1 050. Tasan ile 1 400. 
Dokuzuncu dereceden 900. Tasan ile 1 225. 
Onuncu dereceden 750. Tasan ile 1 050. 
Onbirinci dereceden 674. Tasan ile 875. 
Onilkinci dereceden 600. Tasan ile 700... 
Şimdi görüldüğü üzere intibakta eline geçen 

para azalmıyor. Bâzı yan ödemeler meselesi bu
rada düşünülebilir. Biliyorsunuz ki, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan kimselere % 10 -
15 nisbetindeki avans uygulanmamaktadır. Bu 
rakamlar avanssız rakamlardır şüphesiz. Kanun 
onlara teşmil edilmediği için uygulanmıyor. 
Bunlar senede iki defa ikramiye alıyorlar. Bu
nu da hesaba katarsanız; ikramiyeden mütevel
lit aylık mürettebatı hesaplayıp katarsanız elle
rine geçen para yine de fazlalaşacaktır. 

Bir de, bir haksızlık daha yapılması ihtimali 
vardır; üç üst dereceden intibak ettirirseniz. 
Halen çeşitli memuriyetlere intisabederken; 
3656 sayılı Kanunda çeşitli derecelere intisabe
derken, tahsil esası nazarı itibara alınmıştır. 
Yüksek tahsilli olanlar şu dereceden başlar, lise 

tahsilli olanlar bu dereceden başlar diye... Ba
rem içi görevlerde böyle takyidat olduğu halde 
yüksek derecelere tâyin için barem dışı görev
lerde bu tahdit yoktur. O zaman intibakta bunu 
da nazan itibara alırsanız, bu defa ayn bir disk-
riminasyon, bir aynlık daha yapmış bir durum 
hâsıl olur. 

Aynca bu madde (E) cetvelinde çalışmış 
olanlann hizmetlerini de sayıyor. (E) cetveli 
muvakkat memuriyetlerdir. Bunlan daimî hale 
getiriyor. Sonra bu 3 üst dereceler, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinden emekliliğe esas değil
dir. Emekliliğe esas olmayınca da, bir kimse 3 
üst derece alırken emekliye sevk edilmiş olsa; 
emekli keseneğine esas teşkil eden 3 alttaki kad
rodan emekliye aynlır. 

Bu kanunun getirdiği tutarlar emekli aylığı
na esas olacak. Sadece îktisadi Devlet Teşekkü
lü memurlan için değil, bilcümle kamu perso
neli için bu büyük imkândır. 

Bâzı arkadaşlanmız «Bir kimse (D) ve (E) 
cetvelinde çalışmış, sonra Devlet memuriyetine 
geçmiş. Şu tasan kanunlaşıp da yürürlüğe gir
diği tarihte de Devlet memuru, (D) cetvelinde 
evvelce geçen sürelerin intibaklan nazan itiba
ra alınması lâzımgelir.» mütalâasında bulun
muşlardır. 

Muhterem milletvekilleri; bir hususa dikka
tinizi çekmek istiyorum. Halihazırdaki mevzuat
ta bu nazan itibara almıyor mu? Halihazırdaki 
mevzuatta bu nazan itibara alınmıyor. Ücrette 
geçen süreler, o memur bir memuriyet kadrosu
na intikal ettiği takdirde halihazırda bu nazan 
itibara alınmıyor. Sözlerimin başlangıcında arz 
ettim. Halihazırda nazan itibara almmıyan bir
takım durumlann, bu tasarıda nazan itibara 
alınmasını istiyorsunuz. Bunun, bütçenin, Dev
letin imkânlan ile ölçülmesi iktiza eder. 

Bununla birlikte, komisyonumuz da muhte- * 
rem arkadaşlanmızın mütalâalarını dikkate ala
rak, yaptığı metinde, getirdiği önergede bunlan 
nazarı itibara alacak bir metin hazırlamış. Bu 
suretle bu mütalâada bulunan arkadaşlarımızın 
arzusunu komisyon gerçekleştirmiş oluyor. 

Bir arkadaşımız da, (D) cetveli personelinin, 
hakkı müktesep olmıyan ve halen bulunduklan 
üst derecelerden intibak etmelerini savunurken; 
«Bunlar 2 çeşittir, odacı, kapıcı, bekçi, daktilo 
gibi müstahdemler bulunduğu gibi, bilhassa tk-
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tisadi Devlet Teşekküllerinde bunlar teknik ele
manlardır. Binaenaleyh, teknik eleman oldukla
rı için, tedarikinde güçlük çekildiği için, o vazi
feleri görecek teknik eleman bulunmadığı için 
evvelce 3 üst derece verilmek suretiyle tâyinleri 
yapılmıştır. Bu espri dâhilinde bu üst derecele
rin tanınması lâzımgelir.» diye mütalâada bu
dundu. Bunlar teknik eleman iseler, teknik ele
manlar için bu tasarının getirdiği diğer yan öde
me imkânları vardır. Bu yan ödeme imkânların
dan bunlar istifade edeceklerdir. Mühendis ve 
doktor ise; İktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lışanlar istifade edecekler. 

Saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — Efendim, sorular var. 
;Sayin Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Ba

kandan bir istirhamım olacak, tavassut buyur
manızı rica edeceğim. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği zaman intibak
lar yapılacaktır. (D) cetvelinden barem dâhili
ne geçerken (D) cetvelinin almış olduğu 3 üst 
dereceyi veremiyeceği için acaba şu şekilde bir 
formül bulmaları mümkün mü? 

Bunları borçlandırmak suretiyle bu hakları 
verilebilir mi? Barem içinde bulunan bir memu
run 00 dan, 90 dan emekliliği yapılacak, ama 
halihazırda 3 seneyi doldurduğu halde kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyenler vardır. Bu 
terfi edemiyenler dahi borçlandırmak suretiyle 
bunların hakları verilebilir mi? 

Sayın Bakan, bunun hakkında bilgi verirler
se memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De-

vamla) — Sayın Başkan, (D) cetvelinde intibak 
yapılırken, emekliliğe esas teşkil eden kadroya 
göre intibak yapılır. Ancak, orada arkadaşımı
zın verdiği misâlde şunu düşünmek lâzımgelir. 
(D) cetvelinde 3 üst derece almış, bu 3 üst de
receleri müktesep hak olarak doldurmuş, 3 sene 
daha geçmiş ve kadrosuzluk yüzünden terfi ede
memiş. 

Burada hangi kadroyu tekabül ediyor ise, 
onu müktesep hak olarak aldıktan sonra 3 yıl da
ha beklemiş olduğu için, kademe ilerlemesinde, 
bunu intibakta nazarı itibara almak lâzım. Bu
lunduğu derecenin ilk kademesine değil, 3 ncü 
kademesine intibak etmesi iktiza eder. Bu su

retle nazarı itibara alınmış oluyor. Bir derece 
verilmesi, biraz önce arz ettiğim espri dâhilin
de şimdiye kadar kadro alamamış olan bilcümle 
memurlara kadro verilmesi mevzuuna müncer 
olur ki, bu kanunun dışına çıkar ve malî külfet 
bakımından da hududunu aşar. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, sorunuzu sorun 
efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakana iki kısa sorum olacak. 

Birincisi, bu kanunun anaprensibi memurlara 
evvelce aldığından düşük ücret verilmemesidir. 
Geçici 3 ncü maddede iktisadi Devlet Teşekkül
leri memurlarının Emekli Sandığına esas aylık
ları üzerinden intibakı yapılacağı yazılmıştır. 

Ek geçici 9 ncu maddede özel kanunları yü-
rürülükte olduğu belirtilmesine rağmen, ek ge
çici 22 nci maddede bu kanun dışında hiçbir 
ödeme yapılamıyacağı belirtilmektedir. Bu şart
larla, İktisadi Devlet Teşekkülleri hem 1214 sa
yılı Kanundaki sair yan ödemelerden istifade 
etmemektedirler, hem de kendi kanunlarının 
kendilerine imkân verdiği yan ödemelerden isti
fade etmemektedirler. 

Bu şartlar altında İktisadi Devlet Teşekkül
leri memurları şu veya bu şekilde kendilerine 
verilen maddi imkânların bir kısmından mah
rum edilmektedir. Şöyle ki, bir misâl olarak 
arz etmek icabederse, vasıfsız, bir makam iş
gal etmiyen İktisadi Devlet Teşekkülleri me
murları aşağı - yukarı ayda 250 lira civarında 
bir noksan ödeme ile karşı karşıya kalmaktadır
lar. Her ne kadar Sayın Bakan, sadece maaş 
ve ücrette bir artış olduğunu ifade etmekte ise 
de, toplam haklar bakımından İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde bir düşüş tesbit edilmektedir. 
Acaba bu düşüşü, bu kanunda belirtilen yan öde
melerle, meslek zorluğu, şantiye veya mesai 
zammı gibi ödemeleri vermek suretiyle telâfi et
meyi düşünürler mi? 

İkincisi; ek geçici 3 ncü maddenin ikinci fık
rasında 1214 sayılı Kanunun hükümleri uyarın
ca evvelâ yapılmış olan intibaklarda yalnızca 
bu kanunun şümulüne giren müesseselerde ge
çen hizmetler nazarı itibara alınacağı yazılı. 

Acaba bu hüküm Emekli Sandığına tâbi hiz
metlerde evvelce ilâve edilen hakları da geri 
almakta mıdır? Yoksa yalnız bu ücretlerin in
tibakı bakımından mı bir mâna ifade etmekte
dir? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Sayın Başkan; arkadaşımızın birinci 
suali; «Prensip itibariyle bu tasan kimsenin üc
retini azaltmıyacak, kimse daha düşük ücret 
almıyacak idi. Halbuki İktisadi Devlet Teşek
küllerinde bunun aksi olabiliyor.» dediler. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Şunu tas
rih edeyim. Gerek bu kanunda, gerekse kendi 
kanunlannda bulunan yan ödemelerin yapılma
ması sebebiyle... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sebebiyetle,evet. 

Şimdi, evvelâ şunu arz etmek istiyorum. Bu
gün kamu personeli içerisinde çeşitli kanunlarla 
bâzı imkânlar sağlamış olanlar, ödenek, tah
sisat, ikramiye, tazminat gibi imkânlar sağla
mış olanlar vardır ve bir de hiçbir kanunla hiç
bir ücret imkânı sağlıyamamış olan memurlar 
vardır. Bu kanun yürürlüğe girdiği zaman şim
diye kadar hiçbir ilâve ücret sağlıyamamış ve 
kendisine hiçbir kanunla hiçbir ilâve ücret ya
pılamamış memurlann maaşlan elbetteki fazla 
nisbette artacaktır. Haklarını çeşitli vesileler
le daha önce istihsal edebilmiş olan memurların 
maaşlan da elbetteki 1 nci katagorideki memur
lara nazaran daha az nisbette artacaktır. Bu 
tsarının önemli bir karakteridir ve zannediyo
rum doğrudur da. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde yan ödeme
lerin yapılamaması sebebiyle bâzı özel durumlar
la karşılaşıldığı takdirde, biraz önce de arz et
tim, bu taşandaki yan ödemeye imkân veren 
maddelerin o teşekküller içinde tatbik edilmesi 
gerekir. Burada bir hususiyet vardır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri sadece maaş ve ücret bakı
mından kanunun kapsamına alınmışlardır, ken
di personel kanunları bilâhara çıkacaktır. Bu 
yan ödeme tesis eden işgüçlüğü, tedariki ve ris
ki zammı maddesinin de bunlara uygulanabilme
si için, Komisyon aynca bir önerge verecektir 
ve o maddeler İktisadi Devlet Teşekküllerine 
de uygulanır hale gelecektir. 

Aynca, İktisadi Devlet Teşekkülleri men-
suplanna da bu ödemelerin teinini için Komis
yonun hazırladığı önerge burada görüşülürken 
bu mevzua avdet etmek imkânı yeniden mev-
cudolacaktır. 

Arkadaşımızın ikinci sorusuna cevap veri
yorum. 1214 sayılı kanun, bir emeklilik intibakı 
getiren bir kanundur. İntibaka esas olan süre 
bu kanunun kapsamı dâhilinde bir hizmette geç
miş ise, bu nazan itibara alınacaktır. Ama bu 
kanunun kapsamında bulunmıyan bir hizmette 
geçmiş ise, bilfarz bir özel müessesede müstah
dem olarak geçmiş ise, bunun burada nazarı iti
bara alınması mümkün olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurun su
alinizi sorun. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkanım, biraz evvel Sayın Maliye Ba
kanımız verdiği izahatta; İktisadi Devlet Te
şekküllerinde çalışan teknik personel için işgüç
lüğü riski zammı vesaire yan ödenekler almak 
üzere mağduriyetlerine imkân verilmiyeceğini 
söylediler. 

Arkadaşım ikramiye dolayısiyle meydana ge
len kayıplannı dile getiridiler. Ben sualimi şu 
sözlerimle tamamlamak istiyorum : 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde 10195 e gö
re çalışan personel halen ayda 4950 lira almak
tadır. Aynı tahsil ve aynı kıdemde bulunan bir 
başka teknik personel de 2 625 lira almaktadır. 
Sayın Maliye Bakanının izahı çerçevesi içinde 

intibaklarını yapacak olursak 4 950 lira alan 
bu kimseler 10195 ten noksan olarak 4 165 li
ra ve diğeri ise bunun da altında ücret alma 
durumuna gelecektir. Her ne kadar aradaki 
farkın telâfi edileceği söyleniyor ise de, bu 
aradaki fark sadece maaşla ilgili olan kısmıdır. 
İkramiye ve diğer yan ödemeler bundan tenzil 
edilecek olursa, 3659 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine tabi bulunan personel için bu getiri
len intibak hükmü maaşta ve aylık gelirde bü
yük kayıplara sebebolmakta, 120 bine yakın ka
mu personelini mağdur etmektedir. Acaba be
nim bu sorumun dışında değişik bir görüşe mi 
sahiptirler? 

Bir sualim daha vardır, o da... 
BAŞKAN — Yalnız soru olmuyor, sizin fi

kirleriniz oluyor. Ben kısaca şöyle anladım : 
Bu tatbikat sonunda İktisadi Devlet Teşekkül
lerimizde bir maaş düşürmesi olacak mıdır? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Evet. 

İkinci sualim şu : İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin açıkları her yıl bütçe kanunlariyle bir 
milyar veya şu kadar olarak telâfi edildiğini 
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söyledi Sayın Bakanım. Bu İktisadi Devlet Te
şekküllerinin açıklarının personel masrafların
dan mı ileri geldiğini soracağım. Sayın Başka
nım eğer müsaade ederlerse, yalnız Şeker Şir
ketinden bir misal vereyim; Kamu personeli ola
rak çalışan personelin maliyete nisbeti % 1,11 
dir, % 1,11 masraf eğer bu kadar 
çok açığı veriyorsa, kamu.personelini tüm Türk 
ulusu için kaldırma gerekeceği kanısındayım. 
Acaba kendileri de aynı kanaatte midirler? Bu
nu sormak isterim. 

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

la) — Sayın Başkan, evvelâ her iki sualde de 
arkadaşımla aynı kanaatte olmadığımı beyan 
edeyim. 

Arkadaşımız birinci sorusunda; «10195 le 
yevmiye alan bir kimse 4 950 almaktadır, bu ta
sarı kanunlaşınca da 4 165 lira alacaktır, ya
ni azalma olacaktır.» diyorlar. 

Şimdi bu bizi tekrar teknik personel müna
kaşasına götürür. O münakaşa sırasında da ka
nunun tümü üzerinde arz ettim; buradaki te
reddüt şuradan doğuyor : Hangi teknik eleman 
ne miktar yan ödeme alacaktır, o belli değil. 
Buradan doğuyor. Deniliyor ki, «Şimdi de yan 
ödeme alıyor. Şimdi aldığı yan ödemeyi de he
saba katmıyoruz, ilerde alacağı yan ödemeyi de 
hesaba katmıyoruz, baz maaş olarak biz bunu 
hesaba katıyoruz. Ve vardığımız netice bizi işte 
böyle bir azalmaya götürüyor.» deniliyor. 

Buna da bizim cevabımız şu : Bu kanuna gö
re yapılacak olan yan ödemeler, eski hükümle
re göre yapılacak olan yan ödemelerin çok üs
tünde olacaktır. Bu sebeple teknik personelin 
eline geçen parada bir azalma olmıyacaktır. 

Sayın Hiçerimez arkadaşımız, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin açıklarının personel masraf
larından mı ileri geldiğini sordu. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin içinde; açıklarının personel mas
raflarına isabet eden kısmı büyük olanlar var
dır, büyük olmıyanlar vardır. Herbirini teker te
ker ele alacak olursanız bâzılarında câri mas
rafların fazlalığı bu açıkların teşekkülünde rol 
oynamıştır. Cari masraflar içerisinde de perso
nel masraflarının yeri, payı büyüktür ve bâzıla
rında da - arkadaşımızın verdiği misâl de olabi
lir. - personel masrafları az olanlar vardır. Her 
ne olursa olsun, personel ücretlerini önemli mik

tarda artırırsanız, personel masraflarından mü
tevellit açıklar büyür. 

BAŞKAN — Sayın Turan?... Yoklar. Sayın 
Kitaplı, sizin ek bir sorunuz vardı, buyurunuz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Bakan 
1214 sayılı Kanun dolayısiyle intibakı izah etti
ler. Arz etmek istediğim husus şudur ; Burada 
bir düşüş olacaktır. Bu düşüş emekli aidatına da 
tesir edecek midir, yani Emekli Sandığında da 
aynı şekilde olacak mıdır? Yoksa bu madde sa
dece bu kanunun ücret olarak tatbikatına mı 
aittir? Biz 1214 sayılı Kanunda Emekli Sandığı 
bakımından bir takım hizmetler kabul ettik. Bu
radan bu hizmetleri çıkardığımız zaman, bu ay
nen Emekli Sandığına da intikal edecek midir? 

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

la) — Sayın Başkan, bu tasarı genellikle emekli
likle ilgili hükümler sevketmiyor; ücret ve üc
retlerin intibaklariyle ilgili hükümler sevkedi-
yor. Benim burada sayın Kitaplı'ya söylemek is
tediğim husus şu : Eğer bu kanunun kapsamı- -
na giren bir işte geçirilmiş bir hizmet var ise, bu 
emekliliğe de işliıyeöak sayılacak, yine 1214 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde sayılacak. Ama bu 
hizmet bir lokantada geçmiş ise, bu lokantada 
geçmiş olan hizmeti emekliliğe saymak mümkün 
olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Söylemez, buyurun suali
nizi sorun. 

MEHMET LÛTP1 SÖYLEMEZ (Oazian- v 

tep) — Sayın Başkanım bir sualim var : Sosyal 
Sigortalar Kurumu 657 sayılı Kanunun kapsa
mına giriyor mu, girmiyor mu? 

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

la) — Bu işin benim malûmatım dahilinde olan 
kısmı şudur, sizi yanıltmak istemiyorum, ama 
benim kanaatimce giriyor. 

Evet teknik arkadaşlarımız da girdiği husu
sunda tezkere gönderdiler; giriyor. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandınlnuştır. Te
şekkür ederiz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim bir su
al istirham edecektim mümkünse... 

BAŞKAN — Buyurun sorun. Yalnız bu hak
kınızı samanında kullanmanızı istirham ediyo
rum. Karışıklığa mıalhal veröyor. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, arka
daşlarımız müteaddit hususlara temasettiler, fa-
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kat bir türlü vuzuha kavuşamıyoruz. Bu itibarla 
ilerdeki tatbikat bakımından önemli bir hususu 
arz etımek istiyorum. 

Diyelim ki İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
barem dışı çalışanların kadrosu 50 dir, aldığı üc
ret 80 dir; intibakın 50 üzerinden yapılacağı 
ifade edıiiyor. Halbuki burada bir hüküm var. 
Birinci fıkra diyor M: «Emekli kesenekleri esas 
alınacaktır.» Benim anladığım kadarı ile bunun 
mânası; kadrosu 50 bile olsa, süresi geçtiği hal
de 60 a çıkmamış bile olsa, Emekli Sandığı 60 
üzerinden bunun keseneğini yaptığı için intiba
kı 60 üzerinden yapılacak. Bu mâna çıkıyor. Be
nim anladığım kadarı ile şimdi buradaki çeliş
ki üç üst derece maaş alırken 50 üzerinden inti
bakı yapılacak. Bir de en son emekli keseneğine 
esas teşkil eden husus.. 

BAŞKAN — Sayın önder sorunuzu rica ede
yim... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan 
bunlar sorumun esasını teşkil ediyor. 

BAŞKAN — Anlıyorum, ama müsaade etmi-
yeceğim. Çünkü sorunuzu rica ediyorum, soru
nuza müsaade edeceğim. İzahlı şekilde değil, so
ru olarak beyan edin. Sorunuz nedir efendim-
dim? 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Efendim arz et
mek istediğim, bu çelişkinin nasıl ortadan kaldı
rılacağıdır. Biz emekli kesesneği esas kabul edi
lecek diyoruz. Halbuki Emekli Sandığı Kanunu
na göre kadro almayı beklemeden, sanki kadro 
yeni verilmiş gibi emekli keseneği yapılacak. 

ikincisi, bizim getirdiğimiz sistemde kadro 
esasına göre intibak yapılacak. Aradaki fark ne 
olacak? Sualim bu. 

BAŞKAN — Yani emekli keseneği ile kadro 
arasındaki irtibatı öğrenmek istiyorsunuz. Buyu
run sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Emekli keseneğine esas olan maaş üzerin
den, ücret üzerinden intibak yapılmak lâzım ge
lir, bu maddedeki sarahate göre. Şimdi burada 
şu haller mevzuubahis olabilir: Barem dışında 
zaten kadro içinde ücret verilememektedir. 

Barem içinde kadro içinde aylık verilmekte
dir. Şimdi ilk tâyini nazarı itibara alalım. Kad
rosu 50; 80 e tâyini yapılıyor. 50 den emekli 
keseneği kesilecektir ve '50 üzerinden intibakı 
yapılacaktır. Ama üç sene geçmiş ise, 60 a ter

fi etme durumu hâsıl olmuştur, bu takdirde 60 
üzerinden emekli keseneği kesilir. Bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte buyurduğunuz şahsı 
60 ta yakalamış ise onun üzerinden intibakı ya
pılmak lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Demir buyurun. 
0. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 

(Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın bu madde üzerindeki izahatı 

sırasında kanunun bu maddesiyle ilgili ve kanu
nun tüm esprisi ile ilgili ve bundan önce bâzı 
maddeler münasebetiyle de tekrarlanmış olan 
bir kısım görüşleri, bu tasarının getirmek iste
diği reform anlayışı ile bizim raform anlayışı
mız arasında farklılık ortaya koymuş olduğu 
için bu konuşmamı O. H. P. Grupu adına yapı
yorum. 

Sayın milletvekilleri; 

Sayın Bakan; «50 yılın birikmiş hatalarını 
bu kanunla düzeltmemiz mümkün değildir. 50 
yılın birikmiş hatalarını arkadaşımız düzeltmek 
istiyorlar.» buyurdu. Bu görüşe C. H. P. Gru
pu olarak, bir reform tasarısını konuştuğumuz 
şu günde dâhil olmamız mümkün değildir. 
Türkiye'de elli yıllık çeşitli uygulamalar içeri
sinde bunalmış olan kamu personelinin bunalı
mını giderici yol, onu bu uygulamaların hata
larından, noksanlıklarından, eksikliklerinden 
kurtarmakla mümkündür. Bu reform tasarısın
dan beklediğimiz, uygulayan en üst sorumlula
rın dahi sayısını bilmediği çeşitli uygulamalar 
içerisinde bunalmış olan kamu personelinin sı
kıntılarını gidermektir. Bu kanunun anahedefi 
bu olmalıdır. Bunu Hükümet bu anlamda ka
bul etmediği zaman bu tasarının bir reform ta
sarısı olarak kamu personelinin bunalımlarını 
giderici bir kanun hüviyetinde uygulanması 
mümkün olmaz. 

Şimdi birikmiş pek çok haksızlıklar vardır. 
bu haksızlıkları arkadaşlarımız, biz dile getir
meye çalışırız. Bunların haksızlık olduğu kabul 
edilir; ama elli yılın haksızlıkları bu tasarı ile 
giderilemez dendi mi, o zaman bunun adı reform 
tasarısı olmaz, zam tasarısı olur. Ama biz bu 
anlamda görmediğimiz için bu anlamda çıkart
mak istemiyoruz. Onun içindir ki, bünyesine 
reformist hüviyeti olan hükümler koymak isti
yoruz. 

— 223 — 



M. Meclisi B : 124 10 . 7 . 1970 O : 1 

Şimdi Sayın Bakanın bir haklı sözü var. 
Yine bundan önce yapılmış bâzı konuşmaların 
tekrarı şeklinde olan bu konuşmasında «Bu bir 
reform kanunudur, reform şikayetsiz olmaz, 
sıkıntısız olmaz» dediler. Doğrudur. Reform el
bette sıkıntılı olacaktır, elbette şikâyetler doğu
racaktır. Ama gerçek anlamda bir reform tasa
rısı, haksız kadrolara sahibolan, hakkı olmıyan 
mevkilerde bulunan, hakkı olmıyan yan ödeme
leri alan, hakkı olmıyan imkânlara kavuşmuş 
olanların haksızlıklarını gidereceği için; sıkıntı, 
şikâyet, bağırma aslında haklılığı bulunan bir 
reform tasarısı için, eğer o reform tasarısı hak
lılığa sahip ise, kendi yerinde, kendi mevkiin
de bulunan kamu görevlisinden gelmez. Hakla
rından fazlasını hangi yolla olursa olsun, yan 
yollarla, değişik yollarla elde etmiş olandan ge
lir. Kamu görevlisini haksızlığa mâruz bıraktı
ğı inancı içine sokmıyan bir tasarı karşıt ses
lerle karşı karşıya gelmez. 

Bu itibarla yalnız bu reform için değil, her 
reform uygulamasında şikâyetler o reform uy-
gulamasından hakkı olmıyan bir kısım menfaat
leri elinden gidenler tarafından yapılır. Hangi 
reform uygulamasını alırsanız alınız bu böyle
dir. Esasen reform uygulamasının bünyesinde 
bu vardır. Bu itibarla bu reform uygulamasıdır, 
ama şikâyetler vardır, elli yılın haksızlıkları
nı bununla gidermemiz mümkün değildir dedi
niz mi, o zaman reform ile zam tasarısı arasın
da bir ayrım yapmıyorsunuz demektir. Bu bi
zim katılacağımız bir görüş değildir. 

Şimdi, bunu niçin belirtiyorum: Bir kısım 
maddeler üzerinde önergeler veriyoruz. Hükü
met bunlara katılmıyor, komisyon katılmıyor. 
İntibaklarla ilgili haksızlıklar vardır diyoruz. 
Hükümet katılmıyor. Bu tabiî bir şeydir. Ancak 
bu katılmayış, bu önergelerle teklif edilenler 
haklı değildir dendiği zaman tabiî bir şeydir. 
Bu önergelerle getirilenler ve yapılmak istenen
ler haksızdır, yeni bir haksızlık yaratacaktır 
dendiği zaman tabiî bir şeydir. Bu haklıdır, bu 
doğrudur denmese bile, haklıdır, doğrudur di
ye kabul edilip, bu büyük bir malî külfet geti
recektir, bunun portresi bir milyardır, bir bu
çuk milyardır gibi gerekçelerle eğer Hükümet 
buna katılmaz ise o zaman yine bu tasarı hak
sızlıkları bertaraf eden fbir tasarı olmaktan çı̂  
kar, kendi bünyesinde bir kısım haksızlıkları 

devam ettiren, kendi bünyesinde bir kısım yenii 
haksızlıklar getiren bir tasarı olur. Meseleyi 
yalnız her teklifin getireceği malî porte yönün
den almamak lâzımdır. 

Ben bu münasebetle istirham ediyorum, Hü
kümet sözcüleri, Parlâmento üyelerinden farklı 
olarak bir şeyi çok sık tekrar etmemelidirler. 
Bu kürsüde dün, «Devlet memuru ne istiyor? 
Devlet, Devlet memuruna dört milyar dağıtı
yor.» dendi. Bu, bu ölçüler içerisinde veya bu
na yakın ölçüler içerisinde icra tarafından sık 
sık tekrar edilirse, o zaman bu güzel bir şey 
olmaktan çıkar. Devlet, görevlisine hakkı olanı 
dağıtıyor, hakkı olanı veriyor. Bunu, kamu 
görevlisi daha ne istiyor, dört milyar dağıtıyo
ruz, tarzında her maddenin, teklifin haklılığını 
bir yana bırakarak, her maddenin karşısına 
çıkarmanın haklı tarafı yoktur. Devletin im
kânları, bütçe imkânları elbette icra kadar ya
sama organı üyelerinin de sorumluluğunu ta
şıyacağı bir husustur. Ama imkânlar muayyen 
bir noktaya kadar fırsat veriyorsa, o noktaya 
kadar farklılıklar, haksızlıklar yaratmadan o 
(fırsatları kullanmak lâzımıdır. Bütçe ne kadar 
yük taşıyabiliyor; o yükü dağutırken onu hak
sızlıklar yaparak dağıtmamaya çalışmak lâ
zımdır. Aksi takdirde yıllarca devam eden hak
sız uygulamalar yeni bir biçimde tekrar uygu
lamaya devam ediyor demek olur. 

Esasen bu «dört milyar dağıtıyoruz, dört 
milyar veriyoruz» sözü rakam olarak henüz 
eleştirip kesin bir hükme bağhyabildiğiimiz ra
kam olmamakla beraber, bu dört milyarın tar
tışılması da mümkün olmakla beraber, ciddi, 
şahsına güvendiğimiz, her bakımdan kendisine 
saygımız ve güvenimiz olan Sayın Erez tara
fından belirtildiği için tartışmasız bir gerçeğin 
ifadesi olarak kabul ederek; bugün Türkiye'de 
yeni finansman tasarıları ile başlamakta olan 
personel reformu tasarısı bir kısım ücret artı
mını getiriyor diye daha bakkalın, kasabın vit
rininde, tezgâhlarında satış mallarının üzerin
deki etiketlerde farkını gösteren ücret artışla-
riyle esasen kamu görevlisinin daha sağ eline 
girmeden bu paraların, bir kısmı, sol elinden 
çıkmaya başlamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla ben, icranın meseleyi her fırsat
ta dört milyar para dağıltıyoruız, dört milyar 
para veriyoruz ölçü içerisinde almayıp, bir re-
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form tasarısında bulunması icaJbeden nitelikle
rin en azından önde gelenlerinden bir tanesinin 
de dana önce elde edilmiş haksız imkânları, fır
satları ortadan kaldırırken, dana önce elde 
edilememiş olan hakları sağlayıcı imkânları ve 
fırsatları getirmesi llâzımgeldiği ana^rüşünü 
bir yana itmemesini diliyoruz, intibaklarda ve
ya buna 'benzer uygulamalarda haklı olmıyan 
farklılıklar doğuyorsa; meselâ kadrosu olanda 
veya olmryanda, üst derece alanda veya tam 
kadrosuna sahübolanın intibakında olduğu gibi 
farklı uygulamalar doğuyorsa, bunu önleyici 
tedbirler almak suretiyle uzun ömürlü ve gele
cek nesillere intikal edecek, onlar için uygu
lanacak olan bu tasarının elli yılın birikmiş hak
sızlıklarını da giderici bir tasarı olması gerek
tiği inancı içerisine sayın icranın da girmesi 
gerektiği inancındayım. 

O. H. P. Grupu sık sık tekrarlanan bu fi
kirler karşısında arz etmeye çalıştığım görüş
lerin sahibidir. Bunları size bundan evvelki 
görüşmelerimin zorunlu kıldığı hedefler dola
yısıyla arza çalıştım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — iki aded kifayeti müzakere 
takriri gelmiştir. Okutuyorum. 

Meclis Başkanlığıma 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Ek S ncü madde üze
rindeki görüşmelerin kifayetine karar verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arız ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek geçici 3 ncü madde üzerinde verilmiş 
bulunan takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Personel Kanununun 91 
nci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenmekte 
olan ek geçici 3 ncü maddeye, birinci fıkra

sından sonra aşağıdaki hükmün ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Komisyonu 
Başkanı yerine 

Bize 
Erol Yılmaz Akçal 

«Bu kadrolarda çalışanların daha önce Ibu 
kanun kapsamına giren kurumlarda (E) cet
veli kadrolarında veya yevmiyeli teknik per
sonel statüsünde geçirdikleri ve daha önceki 
intibaklarda dikkate alınmamı» hizmet süreleri 
de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrıca na
zara alınır.» 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Personel Kanununun 91 
nci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenmekte 
olan ek geçici 3 ncü maddeye birinci fıkrasın
dan sonra aşağıdaki hükmün ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

«Bu kadrolarda çalışanların daha önce bu 
kanun kapsamına giren kurumlarda (E) cetveli 
kadrolarında veya yevmiyeli teknik personel 
statüsünde geçirdikleri ve daha önceki intibak
larda dikkate alınmamış hizmet süreleri de bu 
madde hükümleri çerçevesinde ayrıca nazara 
alınır.» 

BAŞKAN — önergenin gerekçesi vardır. 
Komisyon da aynı mahiyette bir takrir verdiği 
cihetle gerekçeyi okutmuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ta
diline ilişkin tasarının ek geçici 3 ncü maddesi
ne ilişik metnin 3 ncü fıkra olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Kırşehir 
Kemal Güneş Cevat Eroğlu 

Ek geçici 3 ncü maddeye eklenecek fıkra 
metni : 

«(D) ve barem dışı (E) cetveli kadrolarda 
görev yapmakta olanların intibaklarında; bu 
kanun kapsamına giren kurumların (D), barem 
dışı (E) cetveli ve gün delikli kadrolarında geç
miş olup, sandık ve kurumlarca borçlandırılmış 
ve daha önceki intibaklarında dikkate alınma
mış olan hizmet süreleri nazarı itibara alınır.» 
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BAŞKAN — Mütaaddit tadil teklifleri var- 1 
dır, ama verilen tadil teklifleri üç kategoride I 
toplanmış bulunmaktadır. Birincisi bu tadil I 
tekliflerini ihtiva etmektedir. Komisyonca ve- I 
rilmiş bulunan tadil teklifini tekrar okutaca
ğım ve buna mümasil verilmiş bulunan diğer \ 
takrir sahiplerinden soracağım. I 

(Plân Komisyonu Başkanvekili Erol Yılmam 
Akçal'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAH — Sayın Yavuz Acar, Komisyo
nun getirdiği teklif, sizin teklifinize muvazi gö
rülmektedir, katılıyor musunuz efendim? 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Katılıyorum ve 
kendilerine tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon teklifine katıldıkla
rını ve komisyona teşekkür ettiklerini ifade et- | 
mistir. 

Sayın Cevat Eroğlu, Sayın Kemal Güneş?... 
Yok. 

Saym Komisyonun vermiş olduğu takrire, 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALÎYE BAKANI MESUT EEEZ (Kütah- | 
ya) — Katılıyoruz efendim, j 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyonun 
vâki teklifine Hükümet katılmaktadır. Takririn 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza i 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden- j 
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Komisyon 
ve Hükümet bu tadile filhal katılmakta olduk- j 
]arını ifade etmişlerdir. J 

Saym Kemal Güneş'in okunan takrirleri de | 
aynı mahiyette bulunduğu cihetle Başkanlıkça ? 
oya arz edilmemiştir. | 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına I 
Personel kanun tasarısının 91 nci maddesin- ş 

de yer alan ek geçici madde 3 ün birinci fıkra- j 
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul I 
Reşit Ülker 

«Birinci fıkra : 3656 sayılı Kanunun 10 ve | 
3356 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsamına 
giren kadrolarda çalınanların intibakları, al
makta oldukları aylık ücretler üzerinden yapı
lır, 

Ancak, bu gibilerin mütaakıp derece yüksel
melerinin • yapılabilmesi için intibak ettirildik
leri derecenin ilk kademe aybğı kendileri için 1 
müktesep hak tenkil edinceye kadar beklemeleri i 
zorunludur.» I 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
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 madde 3 ün birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla 
teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara Trabzon 

A. Sakıp Hiçerimez • Ahmet Şener 
Ankara 

Cengizhan Yorulmaz 
«Ek geçici madde 3. — 3659 sayılı Kanunun 

10 ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kap
samına giren kadrolarda çalışanların intibak
ları almakta oldukları aylık ücretler üzerinden 
yapılır. Ancak bu gibilerin mütaakıp derece 
yükselmelerinin yapılabilmesi için, intibak etti
rildikleri derecenin ilk kademe aylığı kendileri 
için müktesep hak teşkil edinceye karlar bekle
meleri zorunludur.» 

Sayın Başkanlığa 

Personel Kanununun 91 nci maddesinin ek 
geçici 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değişmesini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Kastamonu İstanbul 

Mustafa Topçular Hasan Güngör 
«Ek geçici madde 3. — 3659 sayılı Kanunun 

10 ncu ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi 
kapsamına giren kadrolarda çalışanların inti
bakları aylık ücretler üzerinden yapılır. Ancak, 
bu gibilerin mütaakıp derece yükselmelerinin 
yapılabilmesi için intibak ettirildikleri derece
nin ilk kademe aylığı kendileri için müktesep 
hak teşkil edinceye kadar beklemeleri zorunlu
dur,» 

Millet Meclisi Başkanlığına 

S656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine ta ' i 
barem harici memurların, 657 sayılı Kanun ta
dil tasarısı geçici ek 3 ncü maddeciyle garanti 
edilmiş hakla zayi olmaktadır. 

Örneğin : 19 ncu maddeye tabi 1 250 lira 
ücretli, 5434 sayılı Kanuna göre emekli mükte
sep hakla 800 lira olan bir eleman intibakta 
7 nci dereceye oturacaktır. Tahsil durumu mü-
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saidolmıyanlar bir daha yükselemiyecektir. 
Halbuki bu eleman 3656 ve 7244 ve 934 sayılı 

kanunlarla tanınan 1 750 liraya kadar yüksel
me imkânını kaybettiği gibi (garanti ettiği) 
emekli müktesep hakkının 1 250 lira karşılığı 
4 ncü dereceye kadar yükselmesi imkânını da 
elinden almaktadır. 

1 750 liraya kadar yükselme muhtemel bir 
imkândı; fakat 1 250 liranın karşılığı 4 ncü 
derece garanti edilmiş bir haktır. 

Bu sebeple, bu durumda olan memurların 
garanti ettiği hakkına göre yükselmesi imkânı 
sağlanması, kazanılmış hakların ihlâl edilme
mesi bakımından âdil bir hüküm olur. 

Bu hale aynı zamanda şöyle bir mağduriyeti 
de önliyecektir : 

Kadro Kanunu yürürlüğe girdiğinde, emek
lilik müktesep hakkının yükselmesine bir gün 
kalsa dahi bir aşağı dereceye intibak edecek
tir. Tahsil durumu da müsaidolmadığmdan ar
tık bir daha yükselemiyecektir. Aynı şartlara 
haiz, fakat birkaç gün evvel memuriyete girmiş 
bir arkadaşından bir aşağı derecede kalacak ve 
emekli olacaktır ki, bu da önemli mahrumiyet
lerdendir. 

Ek geçici 3 ncü maddenin birinci bendi şöy
le olmalıdır : 

«3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi şümu
lüne girenlere (Şahsi olmak üzere) 7244 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 934 sayılı 
Kanundaki aldıkları ücretin derecesine tekabül 
eden kadro alınır. 

Bunların ücret intibakı 5434 sayılı Kanun
daki emekli müktesep hak dereceleri üzerinden 
yapılır. Kadrolarının derecesine ulaşıncaya ka
dar her üç senede bir terfi eder.» 

Kayseri 
Mehmet Türkmenoğlu 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunla ilgili 
tasarının 91 nci maddesinin ek geçici 3 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini dileri;*. Saygılarımızla. 

«Ek geçici madde 3. — 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine tabi kadrolarda çalışanlar (Bu kanuna gö
re işçi sayılmıyanlar) almakta oldukları aylık 
veya ücretleri üzerinden intibakları yapılır. 

Ancak, bunlardan gelecek derece yükselmesi 
yapılabilmesi için, almakta oldukları aylıkları
nın müktesep hak haline gelinceyedek bekletil
meleri zorunludur.» 

izmir Tekirdağ 
Kemal Önder Yılmaz Alpaslan 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının ek geçici 3 ncü 
maddesinin birinci paragrafına aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
îlyas Kılıç 

Eklenecek fıkra : 
«Bunlardan halen istihdam edilenlerin fiilen 

aldıkları ücret derecelerine eşit derecelere inti
bakları yapılır. Bu gibilerin emekli kesenekleri
nin intibak ettiği derece ile fiilen aldıkları üc
rete göre intibak ettikleri derece arasındaki 
fark, kendileri için mülrtesep hak teşkil edin
ceye kadar verilmeye devam olunur.» 

BAŞKAN — Bu arada okunan takrirlerin 
hepsi aynı mahiyettedir... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yonun önergesi olduğuna göre... 

BAŞKAN — Bir şey mi söylediniz Sayın 
Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yonun kabul ettiğimiz önerge muvacehesinde... 

BAKSAN — O, yalmz (E) cetvelinde geçen 
hizmetle ilgili idi. 

Efendim, Sayın Hiçerimez'in takririni oku
tacağım, Komisyon ve Hükümetten mütalâa sor
duktan sonra diğer takrirlerin aynı mahiyette 
olması sebebiyle Genel Kurulun ittihaz edeceği 
karara göre diğer takrirler muameleye konmı-
yacaktır. 

Sayın Hiçerimez ve arkadaşlarının müştere
ken vermiş oldukları takriri okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in, Sayın 
Mustafa Topçular'in, Sayın Mehmet Türkmen
oğlu'nun, Sayın Kemal önder ve arkadaşları-

227 — 



M. Meclisi B : 124 10 . 7 . 1970 O, : 1 

nın, Sayın llyas Kılıç'in takrirleri aynı mahiyet
tedir. 

Komisyon takrire katılıyor mu efendin;? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Hayır efen
dim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

HÜKÜMET ADINA NECDET TANER 
(Bütçe - Malî Kontrol Umum Müdürü) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın Hiçerimez, takririnizi izah etmek 
üzere buyurunuz. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle 
takririmize noktası noktasına, virgülü virgülü
ne katılmış bulunan Adalet Partili arkadaşları
ma teşekkür ederim. Biraz evvel bu madde ile 
ilgili görüşmeler sırasında söylediğimizin hak
lılığı, bu Adalet Partili arkadaşlarımızın da bi
zim takririmizin aynı mahiyetinde bir takrir 
vermeleriyle belli olmuştur. Her ne kadar ko
misyon ve Hükümet katılmıyorsa da Yüce Mec
lis, komisyonun veya Bakanın katılmadığı bir 
konuda haklı olan teklife oyunu istimal edecek
tir. 

Takririmizde, 3659 sayılı Kanunun 10 ncu 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tabi 
bulunan (D) cetveli personeli ile İktisadi Dev
let Teşekkülleri, belediyeler ve özel idarelerde 
çalışan kamu personelinin kalifiye olması, bura
lara kalifiye eleman bulabilmek için 7244 ve 
934 sayılı kanunlarla kendilerine verilmiş bulu
nan haklarının bu madde ile korunmasını öner
miş idik ve «Almakta oldukları aylık ücretleri 
üzerinden intibakları yapılır. Ancak bu perso
nel emsali personel kendisine yetişinceye kadar 
geçecek zaman içinde bu kadroda, bu aylıkta 
bekler» diyorduk. 

Bu takririmizin haklılığında, Adalet Partili 
arkadaşlarımızın göstermiş olduğu yakınlığa 
teşekkür ederiz. Ancak, Komisyonun ve Hükü
metin paralelinde değil, kendi vicdani kanaat
leri istikametinde, verdikleri takrir istikametin
de, haklılıkların paralelinde oy istimal etmele
rini hassaten rica eder, en derin saygılarımı 
bilhsasa ve hassaten bu madde üzerinde takdi-
men arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez ve arkadaş
larının takririne Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yine aynı mahiyette olan ve ikinci fıkranın 
çıkarılmasını öngören takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek ge

çici 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Samsun 
Yaşar Bir Doğan Kitaplı 

Yüksek Başkanlığa 
Ek geçici 3 ncü maddenin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Enver Turgut 

Ek geçici 3 ncü maddenin ikinci fıkrası : 
«Ancak, 1214 sayılı Kanun hükümleri uya

rınca yapılmış olan intibak işlemleri sırasında 
değerlendirilmiş bulunan süreler de esas alı
nır.» 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun tadiline ilişkin tasarının 

ek geçici 3 ncü maddesinin ikinci paragrafının, 
ekli metinde yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bilecik Kırşehir 

Mehmet Ergül Mustafa Aksov 
Balıkesir 

Nurettin Sandıkçıoğlu 
Ek geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının 

değişik şekli : 
«Ancak, T. C. Emekli Sandığına tabi (D) 

cetveli kadrolarda görev yaptaakta olanların 
bu kanun hükümlerine göre derece ve kademe
lere intibakları : 

a) 1214 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi 
uyarınca sigortalı işlerde sigorta pirimi öde
mek suretiyle geçen süreler; 

b) 1214 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi 
uyarınca sigortalı işlerde sigortaya ve emekli
liğe tabi olmıyan ücretli, geçici kadrolu veya 
gündelMi hizmetlerinden T. C. EmeKÜ Sandı-
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ğı Kanununda yazılı esas ve oranlar üzerinden 
borçlandırılmış bulunan süreler; 

c) Daha önce T. C. Emekli SanJdığı Kanu
nuna tabi olmryam kadrolarda geçen ve Emekli 
Sandığı Kanunundaki esaslara göre borçlandı
rılmış bulunan süreler; 

Esas alınmak suretiyle yapılır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maiddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı» nın 91 nci maddesiyle 657 sayılı Kanu
na eklenen ek geçici 3 ncü maddenin 2 nci fık
rasının madde mefominlden çıkarılmasını saygıla
rımızla talebederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara Bolu 

Sakıp Hiçerimez Kemal Demir 
Trabzon Niğde 

Alhmet Şener Nuri Rödamanoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanu
nunun bâza maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının ek 3 ncü maddesine Komis
yonca konulan 2 nci fıkranın kandırılarak Hü
kümet teklifinin kabulünü öneririm. 

Gaziantep 
Şinasi Çolakopu 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu Genel Ku
ruldan karar almak iktiza ediyor. Mesaimizin 
ek geçici 3 ncü maddenin bitimine kadar deva
mını ve devam edecek sürenin de saat 14,30 a 
eklenmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı 
maiddeler ekliyen tasarının ek geçici 3 ncü mad
desi bütçe kanunlarına bağlı (D) işaretli kad
rolardan ücret alan memurlarla 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesine istinaden almam (E) 
cetveli geçici kadrolarınidan ücretlerini alan 
memurların inltılbaklannın ne suretle yapılacağı 
hususunda ayrı ayrı hükümler getirmiş bulun-
maktadır. 

Şöyle îki : 
Tasarının ek geçici 3 ncü maddesinin 1 nci 

fıkrasında (D) cetveli kadrolarında çalışan me
murların intibaklarının emekli keseneklerine 
esas teşkil eden ücretleri üzerimden, aynı mad
denin II nci fıikrasında 1 . 3 . 1970 tarihimde 
mer'iyete giren 1214 sayılı Kanun hükümleri
ne göre yapılmış intibak işlemleri sırasında de
ğerlendirilmiş hizmet sürelerinlden bu kanun 
kapsamına dâlhil kurumlarda geçirilmiş sürele
rin esas alınacağı III ncü fıikrasında ise T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa talbi olmıyan barem 
dışı (E) cetveli geçici kadrolannlda çalışan me
murların intibaklarının her üç yıl bir derece 
terfiine sayılmak suretiyle hizmet yıllarına gö
re yapılacağını öngörmekteidir. 

Yukarıda arz edilen ek geçici 3 ncü madde
nin I, II, ve III ncü fıkralarındaki hükümler, 
T. C. Emekli Sandığına tabi, daimi mahiyette 
olan ve halen bu kadrolarda vazifeli memur 
adedi barem dışı «E» cetveli geçici kadroların
da bulunanlarla nazaran vasati olarak yüzde 
90 in üstünde olan «D» cetveli kadrolarmdaki 
memurlar aleyhine bir durum yaratmaktadır. 
Şöyle ki : 

Evvelce maaşlı kadrolarda bulunmuş olup 
de hizmet ve zamanın şartlarının icabı olarak 
evvelâ (E) cetveli kadrolarına gecmis, daha 
sonra da (E) cetveli kadrolarının daimiyet arz 
etmesi üzerine (D) cetveline intikal etmiş me
murların; 

a) Maaşlı kadrolarda bulundukları sırada 
kadro imkânsızlıkları dolayısiyle iyi sicil almış 
bulunmalarına rağmen bir kadroda kanuni ter
fi sürelerinden fazla kalmış oldukları süreler, 

b) (E) cetvelinde bulundukları müddete 
aidolup T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre 
borçlanmak suretiyle hizmet müddetlerine ek
lenen ve fakat emekli keseneklerine esas ücret
lerinin yükselmesinde nazarı itibara alınmamış 
bulunan süreler, 

c) Tasarının ek geçici 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasında 1214 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca yapılmış olan intibak işlemleri sırasın
da değerlendirilmiş bulunan sürelerden bu ka
nun kapsamına dâhil kurumlarda geçirilmiş sü
relerin esas alınacağı hükme bağlanmış ise de, 
malûmları olduğu üzere 1214 sayılı Kanun ek 
I nci ve ek II nci maddeleri eski hizmetlerin ih-
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yası bakımından ayrı ayrı hükümleri getirmiş 
bulunmaktadır. 1214 sayılı Kanunun ek 1 nci 
maddesi sigorta kanunlarına tâbi işlerden T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa tâbi işlere geçenlerin 
sigorta primi kesilmek suretiyle geçen hizmetle
rinin emeklilik keseneğine esas teşkil eden üc
retlerinin tesbitinde nazarı itibara alınacağı 
hükme bağlamış ve bu hizmetlerin sevk ettiği 
kurumları her hangi bir tefrike tâbi tutmamış
tır. Buna göre tasarının ek 3 ncü maddesi hük
mü ile 1214 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi 
hükmü arasında bir mübayenet ve tezat mev
cuttur. Evvelâ bu mübayenet ve tezadın gide
rilmesi kanuni bir zarurettir : 

Zira, 1 . 3 . 1970 tarihinde meriyete girmiş 
bulunan 1214 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi 
gereğince bakanlıklar ve kurumlarda tatbikat 
yapılmakta ve bu maddede zikri geçen hizmet
lerin sebkettiği müessesenin mahiyeti hususun
da her hangi bir sarahat olmadığından resmî 
veya hususi hangi müessesede geçmiş olursa ol
sun sigorta primi kesilmek suretiyle geçen müd
detler intibak hesabında nazarı itibara alınarak 
tediyeler buna göre yapılagelmektedir. 

Tasarının ek 3 ncü maddesinde, 1214 sayılı 
Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince sigorta 
kanunlarına tâbi işlerden T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa tâbi görevlere geçenlerin, sigortaya 
ve emekliliğe tâbi olmıyan ücretli, geçici kad
rolu veya gündelikli hizmetlerinin T. C. Emek
li Sandığı Kanununda yazılı esas ve oranlara 
göre borçlandırılmış hizmetleri de yer almamış 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh 1214 sayılı Kanunun gerek ek 
1 nci maddesi gereğince sigortalı işlerde sigor
ta primi kesilmek suretiyle geçmiş hizmet süre
leri (bu hizmetin geçtiği kurumun mahiyeti 
zikredilmeksizin) ve gerekse aynı kanunun ek 
2 nci maddesi uyarınca sigortalı işlerde sigorta 
primi kesilmeksizin geçen ve T. C. Emekli San
dığı Kanunundaki esas ve oranlara göre borç
landırılmış hizmet süreleri, (hizmetin geçtiği 
kurumun mahiyeti zikredilmeksizin) 

Ek geçici 3 ncü maddenin I ve II nci fıkra
larındaki hükme göre yapılacak intibak hesabın
da nazarı itibara alınmamakta ve binnetice 
(D) cetveli kadrolarda çalışanlar mağdur edil
mektedir. 

Halbuki, ek geçici 3 ncü maddenin III ncü 
fıkrası hükmüne göre intibakları yapılacak olan 
(E) cetvelinde vazifeli memurların bütün hizmet 
yılları istisnasız olarak intibak hesabında naza
rı itibara alınmaktadır. 

Adalet ilkelerine uymıyan bu durumun iza
lesi için ekli olarak sunulan metnin ek geçici 
3 ncü maddesinin II nci fıkrası yerine kaim ol
mak üzere hükme bağlanmasını müsaadelerinize 
arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Şükrü Kiykıoğlu 

Ek geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının 
değişik şekli: 

Ancak, T. C. Emekli Sandığına tabi (D) cet
veli kadrolarda görev yapmakta olanların bu 
kanun hükümlerine göre derece ve kademelere 
intibakları : 

a) 1214 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi 
uyarınca sigortalı Merde sigorta primi ödemek 
suretiyle geçen süreleri; 

b) 1214 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi 
uyarınca sigortalı işlerde sigortaya ve emeklili
ğe tabi olmıyan ücretli, geçici kadrolu veya 
gündelikli hizmetlerinden T. C. Emekli Sandığı 
Kanununda yazılı esas ve oranlar üzerinden 
borçlandırılmış bulunan süreler; 

c) Daha önce T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi olmıyan kadrolarda geçen ve Emekli 
Sandığı Kanunundaki esaslara göre borçj andı
rılmış bulunan süreler; 

Esas alınmak suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan'm da aynı 
gerekçeyi ihtiva eden tâdil teklifi vardır, onun 
için gerekçeyi okutmuyorum yalnız tadil tekli
fini okutuyorum. 

Ek geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının 
değişik şekli; 

Ancak, T. C. Emekli Sandığına tabi (D) cet
veli kadrolarda görev yapamakta olanların bu 
kanun hükümlerine göre derece ve kademelere 
intibakları : 

a) 1214 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi 
uyarınca sigortalı işlerde sigorta primi ödemek 
suretiyle geçen süreler; 

b) 1214 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi 
uyarınca sigortalı işlerde sigortaya ve emekliliğe 
tabi olmıyan ücretli, geçici kadrolu veya gün
delikli hizmetlerinden T. C. Emekli Sandığı Ka-
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nununda yazılı esas ve oranlar üzerinden borç
landırılmış bulunan süreler; 

c) Daha önce T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi olmıyan kadrolarda geçen ve Emekli 
Sandığı Kanunundaki esaslara göre borçlandı
rılmış bulunan süreler; 

Esas alınmak suretiyle yapılır. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 
BAŞKAN — Sayın Eroğan ve Sayın Kiykı-

oğlu'nun takrirleri aynı mahiyettedir ve en 
uzun gerekçeyi ihtiva etmekte ve en geniş bir 
tâdil teklifi talebini tanımaktadır. Bu sebeple 
evvelâ bunları şu anda okutmuş olmam hasebiy
le Komisyondan katılıp katılmadıklarını sorup 
oylıyacağım. 

Saym Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Şükrü Kiykıoğlu ve Sa

yın Eroğan'in aynı mahiyette bulunan önergele
rinden münhasıran Sayın Şükrü Kiykıoğlu'nun 
takririni muameleye koymuş bulunmaktayım. 

Bu takrire Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmamasını hususunu oy
larında... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Efendim, bir 
hususu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır, efendim, oyluyorum, 
önergeyi.. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Efendim, oku
duğunuz ve oylıyacağmız önergeler arasında 
bizim de önergemiz vardır, bu önergemiz ek 
geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının çıkarıl
masını öngörüyor. 

BAŞKAN — Efendim, çok değişik yazıldığı 
cihetle ayrı ayrı oya arz edeceğim, müsaade 
ederseniz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Hükümetin feu 
fıkra ile ilgili, görüşüne katıldığım için önerge
mizi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, kendileri
nin önergelerini e*eri. aldıklarını beyan ediyorlar. 
Önergeleri preri verilmiştir. 

Savın Şükrü Kivkıo^ln'mm takririni oyunu
za su-nnyonTm. Ka^nl edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Eroğan'in takririni de aynı mahiyet 
ve aynı şekilde bulunması hasebiyle oya arz et
miyorum. 

Sayın Enver Turgut'un önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yaşar Bir ve Sayın Doğan Kitaplı ar
kadaşlarımızın önergelerini tekrar okutuyo
rum. 

(Sakarya Milletvekili Yaşar Bir ve Samsun 
Milletvekili Doğan Kitaplı'nın önergeleri tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet .. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu teklif, değişik bir teklif ma
hiyetindedir. «Kaldırılmasını ve Hükümet tek
lifinin yer almasını» istemektedir. 

Komisyon ve Hükümet okunmuş bulunan 
önergeye katılıyorlar mı?.. 

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

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Ko
misyon katılmıyor, Hükümet takdire bırakıyor. 
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Dikkate alınıp - alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Mehmet Ergül, Mustafa Aksoy ve 
Nurettin Sandıkçıoğlu'nun takrirleri vardır, ta
dil kısmını okutuyorum. 

(Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül, Kırşe
hir Milletvekili Mustafa Aksay ve Balıkesir 
Milletvekili M. Nurettin Sandıkçıoğlu'nun müş
terek önergelerinin tadil kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet teklife 
katılıyorlar mı?.. 

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

BAŞKAN — 124 ncü Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Geçici madde 4 ü okutuyorum. 
Yevmiyeli teknik personelin derecelere inti

bakı : 
Ek geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «muayyen ve muvakkat müddetli hizmet
lerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel 
yönetmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 
36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına 
girmek niteliğinde olanların söz konusu karar
name hükümlerine tabi olarak çalıştıkları her 
üç yıl bir derece terfiine esas alınmak suretiyle 
yeni derecelere intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 
36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla teknik hizmetle 
ilgili görevi fiilen yapnııyanlann genel idare 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 
takrire katılmamaktadırlar. Takririn dikkate 
alınıp - alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Ek geçici 3 ncü maddeyi, Komisyon Başka
nının teklifi Genel Kurulunuzca kabul ve filhal 
de tekabbül edilmiş bulunduğu cihetle tadil 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 14,45 te toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,16 

hizmetleri sınıfına intibakları yukarıki esaslara 
göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen teknik hizmet 
yapmakla beraber bu kanunun 36 ncı maddesin
de teknik hizmetler sınıfına girebilmek için ön
görülen meslekî eğitim şartını haiz bulunmıyan-
lann bu sınıfa intibaklarında meslekî eğitim 
kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde verilmiş 
takrirler vardır. 4 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üyeler... Ek geçici 4 ncü mad
de üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 
Takrirleri... 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ben 
görüşmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaaslan. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; bu kanun
la öyle zannediyorum ki, Türkiye'nin kalkınma
sında çok büyük ödevler ve görevler yüklenen 

ÎKİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 14,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 
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teknik personel bir büro hizmeti ifa eden per
sonelin statüsü içerisine sokulmak istenmiştir. 
Şöyle ki : Ek geçici 4 ncü maddenin ikinci fık
rasında «teknik hizmetle ilgili görevi fiilen yap-
mıyanlann geneli idare hizmetleri sınıfına inti
bakları yukanki esaslara göre yapılır.» denmek
tedir. 

Şimdi, mesele bu açıdan ele alındığı zaman 
yurt kalkınmasında çok önemli bir projenin bü
roda hesaplarını yapan bir teknik elemanın her 
halde ifa ettiği görev şantiyede çalışan bir 1;ek-
nik personele nazaran çok daha güç, çok daha 
rizikoludur ve bunda yapılacak bir hesap yan
lışlığı Devlete en azından milyonlarca lirayı 
kaybettirir. 

O bakımdan böyle elâstiki, muğlâk, her an
lama çekileıbilen bir ibarenin madde metninde 
yer alması kanaatimce, bilhassa işin projesi üze
rinde büyük emek sarf eden ve büyük bir dik
kat ve itina ille çalışan teknik personelin hizmet-
tinin icabettirdiği özel yetki ve sorumlulukla 
mütenasip bir ücretin ödenmesini mümkün kıl-
mıyacaktır. 

O bakımdan Sayın Komisyondan ve Hükü
metten istirham ediyorum; maddeyi, daha sara
hat verecek şekilde, geri alsınlar; bilhassa proje 
hesaplan üzerinde çalışan kıymetli teknik ele
manlarımızı da bilfiil teknik hizmette çalışmış 
şekilde bir açıklığa kavuşturacak yön versinler. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Genel Kurulun tenevvürü ba

kımından, Komisyonca bu madde ile ilgili yeni 
bir metin getirilmiştir. Bu gerekçe ile Komisyo
nun getirmiş olduğu metni ve önergeleri okut
makta fayda var. Bilâhara sayın milletvekilleri 
söz istedikleri takdirde o kısma geçmek üzere 
evvelâ metni okutuyorum, bilâhara da tadil tak
rirlerini okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan 057 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının ek geçici 4 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkan V. 
Erol Akçal 

Yevmiyeli teknik personelin derecelere inti
bakı ; 

Ek geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmet
lerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel 
Yönetmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 
36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına 
girmek niteliğinde olanların Devlet hizmetinde 
ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Dev
let hizmetinde ve 657 No. lu Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkra
larında zikredilen müesseselerde geçen müdde
tin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı 
memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her 
yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir 
derece yükselmesine esas alınmak suretiyle yeni 
derecelere intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 
36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmet
ler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik 
hizmetlerle ilgili görevi fiilen yapınıyanların ge
nel idare hizmetleri sınıfına intibakları yukanki 
esaslara göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen teknik 
hizmet yapmakla beraber bu 'kanunun 36 ncı 
maddesinde teknik hizmetler sınıfına girebil
mek için öngörülen meslekî eğitim şartını haiz 
bulunmıyanlann bu sınıfa intibaklannda mes
lekî eğitim kaydı aranmaz. 

Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan 
personelin intibak ettiği derece ve kademe 
Emekli Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren tasarının «yevmiye
li teknik personelin derecelere intibakı ile ilgili 
ek geçici madde 4 ü, kanununun 36 ncı madde
sinin teknik hizmetler sınıfına ait II. bölümün
deki hükümlerle çelişik durumda olduğundan 
yapılacak intibakta bâzı yanlış anlamalara yol 
açacak niteli içtedir. Tasarının 9 ncu maddesi, 
4/10195 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girme
sinden önce dısvlet hizmetinde geçen ve özel mü
esseselerde geçen teknik hizmetleri kıymetlen
dirirken haler çalışanlar için getirilmiş olan bu 
intibak maddesinde bu hizmetlerin nasıl değer
lendirileceği belirtilmemiştir. 

lAynca söz konusu personelin Sosyal Sigor
talar Kanununa göre kazanılmış olan haklarının 
saklı olduğuna, dair bir hüküm de yoktur. 
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Bu sebeplerden ek geçici 4 ncü maddenin, 
tasarının 9 ncu maddesindeki (kanun madde 36) 
hükümlere paralel olarak tanzimini zaruri gör
mekteyim. 

Bu maksatla hazırlanan ve ilişikte sunulan 
'değişik metnin kabulünü arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Erogan 

Yevmiyeli teknik personelin derecelere inti
bakı : 

Ek geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «muayyen ve muvakkat müddetli hizmet
lerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel 
yönetmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 
36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına 
girmek niteliğinde olanların Devlet hizmetinde 
ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Dev
let hizmetinde ve 657 No. lu Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c, ç fıkrala
rında zikredilen müesseselerde geçen müddetin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı me
muriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece 
yükselmesine esas alınmak suretiyle yeni dere
celere intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 
36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmet
ler sınıfına girmek niteliğnide olup da teknik 
hizmetle ilgili görevi fiilen yapmıyanların genel 
idare hizmetleri sınıfına intibakları yukarıki 
esaslara göre yapılır. Şu kadar ki fiilen teknik 
hizmet yapmakla beraber bu kanunun 36 ncı 
maddesinde teknik hizmetler sınıfına girebil
mek için öngörülen meslekî eğitim şartını haiz 
bulunmıyanların bu sınıfa intibaklarında mes
lekî eğitim kaydı aranmaz. 

Bunlardan teknik nitelikte olanların, fiilen 
yaptıkları görevler bakımından genel idare hiz
metleri sınıfının yönetici kadrolarına atanacak
ların intibakları, teknik hizmetler sınıfında te
lâkki edilmek suretiyle yapılır ve bu suretle in
tibak edecekleri derece ve kademeleri müktesep 
hak sayılır. 

Bu madde hükmüne göre intibakları yapılan 
personelin Sosyal Sigortalar Kanununa göre ka
zanılmış olan hakları saklıdır, 

Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan 
personlin intibak ettiği derece ve kademe Emek
li Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

BAŞKAN — Şimdi okunacak takrir sahibi 
Münir Daldal'dır. Gerekçesi bir evvel okunan 
takririn gerekçesinin aynıdır, metin de aynıdır. 
Fakat, takrir verilmiş olması hasebiyle onu 
okutmak zaruretindeyiz. Tadil teklifini okutu
yorum. 

Yevmiyeli teknik personelin derecelere inti
bakı : 

Ek geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «muayyen ve muvakkat müddetli hizmet
lerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel 
yönetmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 
36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına 
girmek niteliğinde olanların Devlet hizmetinde 
ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Dev
let hizmetinde ve 657 No. lu Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c, ç fıkra
larında zikredilen müesseselerde geçen müdde
tin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı 
memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her 
yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir de
rece yükselmesine esas alınmak suretiyle yeni 
derecelere intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 
36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmet
ler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik 
hizmetle ilgili görevi fiilen yapmıyanların genel 
idare hizmetleri sınıfına inhilbaklan yukarıki 
hesaplara göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen tek
nik hizmet yapmakla beraber bu kanunun 36 
ncı maddesinde teknik hizmetler sınıfına gire
bilmek için öngörülen meslekî eğitim şartını 
haiz bulunmıyanların bu sınıfa intibaklarında 
meslekî eğitim kaydı aranmaz. 

Bunlardan teknik nitelikte olanların, fiilen 
yaptıkları görevler bakımından genel idare hiz
metleri sınıfının yönetici kadrolarına atanacak
ların intibakları, teknik hizmetler sınıfında te
lâkki edilmek suretiyle yapılır ve bu suretle in
tibak edecekleri derece ve kademeleri müktesep 
hak sayılır. 

Bu madde hükmüne göre intibakları yapılan 
personelin Sosyal Sigortalar Kanununa göre ka
zanılmış olan hakları saklıdır. 
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Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan 
personelin intibak ettiği derece ve kademe 
Emekli Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

îzmir 
Münir Daldal 

BAŞKAN — Ek geçici 4 ncü madde üzerin
de görüşmek istiyen başkaca sayın üye?.. Yok. 

Komisyonun tadil teklifinin metnini tekrar 
okutuyorum. 

(Plân Komisyonu Başkanvekili Erol Yılmaz 
Akçal'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun teklifine Hükü
met katılıyor mu? 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifine Hükü
met katılıyor. 

Tadili önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet filhal önergeye ka
tıldıklarını ifade etmektedirler. 

Sayın Münir Daldal .. Yok. 
Sayın Nuri Eroğan?.. Yok. 
ISayın Nuri Eroğan ve Sayın Münir Daldal'-

m vermiş oflduğu tekliflerde, yalnız iki fıkra 
Komisyonca getirilen tadil teklifinde yer alma
dığı cihetle Sayın Nuri Eroğan'in takririni tek
rar okutup, dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu aylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... KaJbul etmiiy enler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Nuri Eroğan'm takririne, Sayın Mü
nir Daldal'ın takriri de aynen uyduğu cihetle, 
onu ayrıca oylarınıza arz etmiyorum. 
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Ek geçici 4 ncü maddeyi, kabul buyurduğu
nuz tadil şekliyle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, ek geçici 4 ncü madde üzerinde 3 
önergemiz daha vardır. Maddenin kabulü işle
mini ikinci bir oylamaya tabi tutmak zarureti 
var. önüme verilmediği cihetle farkında değil
dim. 

Takrirleri okucuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren tasarının «yemviyel tek
nik personelin derecelere intibakı» ile ilgili ek 
geçici madde 4 ü, Kanunun 36 ncı maddesinin 
Teknik hizmetler sınıfına ait II nci bölümünde
ki hükümlerle çelişik durumda olduğundan ya
pılacak intibakta bâzı yanlış anlamlara yol aça
cak niteliktedir. Tasarının 9 ncu maddesi, 
4/10195 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girme
sinden önce Devlet hizmetinde geçen ve özel 
müesseselerde geçen teknik hizmetleri kıymet
lendirirken halen çalış anlar için getidlmiş olan 
bu intibak maddesinde bu hizmetlerin nasıl de
ğerlendirileceği belirtilmemiştir. 

Ayrıca söz konusu personelin Sosyal Sigor
talar Kanununa göre kazanılmış olan haklarının 
saklı olduğuna dair bir hüküm de yoktur. 

Diğer önemli nokta da, büyük çoğunluğu 
4/10195 sayılı Kararnameye (Muayyen ve Mu
vakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yev
miyeli Teknik Personel Yönetmeliği) taba ola
rak çalışmakta olan teknik elemanların terfi 
halklarını önemli şekilde geriye götürmektedir. 
Kararnameye göre yüksek öğrenim görmüş tek
nik personel iki yılda bir terfi etmekte ve belir
li bir dereceden sonra da yılda bdr derece terfii 
yapılabilmekte idi. Bu nedenle, bu personelin 
bu tasarıya göre intibakları yapıldığında ortaya 
şöyle bir durum çıkmaktadır : 

Örneğin 8 yıllık bir mühendis Kararnameye 
göre 3 690 Tl. brüt aylık alır. Bunu tasarıya 
göre müktesep olarak alabilmesi için, 8 sene da
ha beklemesi gerekecek ve bu 8 sene içinde bür 
ücret artışı almıyacaktır. 

9 yıl hizmet etmiş bir yüksek mühendis Ka
rarnameye göre 4 02G lira brüt aylık alır, tasa
rıya göre bu ücreti 9 yıl daha beklemek sure-
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tiyle alabilecektir. Ücretinde 9 yıl müddetle bir 
Kİtış olmıyaciaktır. 

Devletin kalifiye teknik personele ihtiyacı 
iaşlijkândır. Bugüne kadar bu personel yeteri ka
dar temim edilemediğinden ve de yetişine ve hiz
met şartlarının ağırlığı nedenliyle daima ayrı bir 
durumda mütalâa edilmiştir. Bugün de durum
da blir değişme yoktur. Tasarının bu şeklimle 
kanunlaşması halinde, uzun yıllar terfi edeımliye-
cek duruma düşecek olan Devletin yetişkin kali
fiye teknik personeli süratle boşalacaktır. Elbet
te ki bumdan büyük ölçüde yatırım hizmetleri 
zarar görecektir. Yukarda arz ettiğim neden
lerle, yüksiek mühendis, yüksek mimar ve mü
hendis ve mimarların 4 ncü dereceye kadar ilki 
yılda biır terfi etmelerini sağlamak gereklildir. 
Bu kabul edildiği takdirde halen Devlet hiz
metinde çalışan kalifiye teknik personelin ücret
lerinde bir artış olmıyacaJk ancak 4 yıl sonra üc
ret mükteseplerini bu tasarıya göre de alabile
cekler ve ücretlerinin uzun yıllar donımasmidan 
kurtulacaklardır. 

Bu sebeplerden ek geçici 4 ncü maddenin, 
tasarının 9 ncü maddesindeki (kanun madde 36) 
hükümlere paralel olaralk tanzimini ve teknik 
personelin ınağduriiıyetmi bir dereceye kadar ön-
liyecek hususların tasanda yer almasını zaruri 
görmekteyim. 

Bu maksatla hazırlanan ve ilişikte sunulan 
değişlik metnim kabulünü arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Vahit -Bazaltı 

Yevmiyeli tekniük personelin dereceleme intı-
balkı : 

Ek geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe giırdliği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hiz
metlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Teknik Perso
nel Yönetmeliği» gereğince istihdam olunanlar
dan 36 ncı maJddede yazılı teknik personel sını
fına girmek niteliğinde olanların Devlet hizme
tlinde ve dışında geçen teknik hizmet süreslinden 
Devlet hizmetinde ve 657 No.lu Devlet Memur
ları Kanununun 87 ncı maddesinin (a, b, c, ç) 
fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen 
müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 i-
toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sü
relerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 
3 yılı bir derece yükselmesine esas alınmak su

retiyle yeni derecelere intibakları yapılır. Aıi* 
cak bunlardan yüksek mühendis, yüksek mi
mar, mühendis ve mimar olanların 10, 9, 8, 7, 
6, 5 derecelerde her iki yılı bir derece terfi ola
rak hesaplanacaktır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 
36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde o'lirmyanlarla, teknik hizmet
ler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik 
hizmetle ilgili görevi fiilen yapmıyanların Ge
nel idare Hizmetleri sınıfına intibakları yuka-
nıki esaslara göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen 
teknik hizmet yapmakla beraber bu Kanunun 
36 ncı maddesinde teknik hizmetler sınıfına gi
rebilmek için öngörülen meslekî eğitim şartını 
haiz bulunmıyanlarm bu sınıfa intibaklarında 
meslelkî eğitim kaydı aranmaz. 

Bunlardan teknik nitelikte olanların, fiilen 
yaptıkları görevler bakımından genel idare 
'hizmetleri sınıfının yönetici kadrolarına atana
cakların intibakları, teknik hizmetler sınıfında 
telâkki edilmek suretiyle yapılır ve bu suretle 
intibak edecekleri derece ve kademeleri mük
tesep hak sayılır. 

Bu madde hükmüne göre intibakları yapı
lan personelin Sosyal Sigortalar Kanununa göre 
kazanılmış olan hakları saklıdır. 

Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan 
personelin intibak ettiği derece ve kademe 
Emekli Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NUEİ BA-

YAR ('Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Geçici ek madde 4 ile ilgili iki takrir daha 
varadır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 
geçici 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İSaygılaranızla. 
iSayf a 193, Ek geçici maldde 4. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
4/10195 sayılı Kararnameye bağlı «Muayyen ve 
muvakkat müddetli hikmetlerde çalıştırılacak 
yevmiyeli teknik personel Yönetmeliği» gere
ğince istihdam olunanlardan 36 ncı maddede 
yazılı teknik personel sınıfına girmek niteli
ğinde olanlar söz konusu kararname hükümleri
ne tabi olarak çalışanlar bugünkü derecelerinin 
karşılıkları olan derecelere intibak ettirilirler. 
(4/10195 sayılı Kararnamede halen 13 ncü de
receyi alan bir teknik personel bu kanundaki 
1 nci dereceye intibak ettirilir.) 

Kastamonu Bolu 
Orhan Deniz Şükrü Kiykıoğlu 

Kırşehir Trabzon 
M. Kemal Güneş Selâhattin Güven 

Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
geçici 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sayfa 193, ek geçici madde 4. — 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

4/10195 sayılı Kararnameye bağlı «Muayyen ve 
muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak 
yevmiyeii teknik personel yönetmeliği» gere
ğince istihdam olunanlardan 36 ncı maddede 
yazılı teknik personel sınıfına girmek niteli
ğinde olanlar söz konusu kararname hükümleri
ne tabi olarak çalışanlar bugünkü derecelerinin 
karşılıkları olan derecelere intibak ettirilirler. 
(4/10195 sayılı Kararnamede halen 13 ncü de
receyi alan bir teknik personel bu kanundaki 
1 nci dereceye intibak ettirilir.) 

Erzincan Zonguldak 
Hasan Çetinkaya Hüseyin Baytürk 

Maraş Kırklareli 
M. Nejat Çuhadar Beyti Anda 

BAŞKAN — Sayın Selâhait'tin Güven ve ar
kadaşlarının takririne komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz,. 

BAŞKAN — Takrire komisvon ve Hükü
met katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Saym Beyti Anda ve arkadaşlarının takriri 
de aynı mealde ve aynı mahiyette olduğu ci
hetle oylarınıza arz etmiyorum. 

Geçici ek 4 ncü maddeyi, komisyonun tadil 
teklifi ve Genel Kurul bu tadil teklifini kabulü 
veçhile ovlarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici m'adde 5 i okutuyorum: 
Kademelerde ve kademe içinde intibak : 
Ek geçici madde 5. — Ek geçici 1, 2, 3 ve 

4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri sınıf ve dereceler
deki kademelere intibakları; intibaklarına esas 
olan kadrolarda geçirdikleri süre esas alınmak 
ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe ve
rilmek suretiyle yapılır. 

Bulundukları derecedeki hizmet süreleri 
farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı 
bir kademe ve artan yıl kesirleri girdikleri ka
demede geçmiş sayılır. 

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı dere
celere intibak ettirilenlere, intibak ettirildikle
ri derecenin son kademe aylığı verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
bulunmadığı cihetle, ek geçici madde 5 i oy
larınıza ar*, ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 6 daha evvel kabul edilmiş 
bulunduğu cihetle ek g'eçici madde 7 ye geçi
yoruz, okutuyorum. 

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

Ek geçici madde 7. — Anayasa Mahkemesi 
Başkan, üye, üye yardımcıları ve raportörleri, 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar
la bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, Da
nıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayış
tay savcı ve savcı yardımcıları hakkında kendi 
özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788 
sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı 
Hâkimler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 
sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları 
ve 3656 sayılı Kanun ile ek ve tadillerinin ay-
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lık ve ödeneklerle ilgili hükümler hariç diğer 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ve 
bu kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer 
haklardan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Bu maddeden evvel arz ve 
takdim etmiş olduğum 14 ncü madde metninin 
görüşülmesi gerekiyor. Bu hususu arz ederim, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı, 14 ncü mad
denin müzakeresini talebetmekte ve geçici 7 nci 
madde ils ilgisi bulunması hasebiyle 14 ncü 
maddenin müzakeresini istemekledir. Bu se
beple, ek geçici 7 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyoruz. Ancak, 14 ncü maddenin müzakere
sine geçiyoruz,. Metin komisyondan gelmiştir. 

Efendim, 14 ncü madde üzerinde müzakere
ler bitmiş, kifayeti müzakere kabul edilmiş ve 
önergelerir okunup oylanması işleminde kalın
mıştır. Bu sebeple, 14 ncü maddenin tadili ile 
ilgili önergeleri okutuyorum. 

Evvelâ, Sayın Komisyon Başkanı tarafından 
verilmiş bulunan tadil teklifini okutacağım. Bi-
lâhara, burada bulunan takdir sahiplerine, tak
rirlerini vâki tadil karşısında muhafaza edip et
medikleri hususunu soracağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 eayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının 14 ncü maddesinin (ıa) bendinin birinci 
ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Balkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

(a) bendi, birinci fıkra: 
36 nci maddede yazılı genel idare sınıfının 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil bâzı görev
ler için, ilgili memuriyetlerin yönetim sorum
luluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz 
önünde bulundurulmak suretiyle derecelerde 
işgal e di] en kademelerin gösterge rakamlarına 
50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesi 
suretiyle bulunacak gösterge rökamları üze
rinden ödeme yapılabilir. 

(a) bendi, dördüncü fıkra: 
Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 

rakamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemelr 
memurlar için terfi bakımından müktesep hak 
sayılmaz 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun tasarısının 
14 ncü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını ta
lebe derim. 

Aydın 
Mehmet Çelik 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 14 ncü maddesinin tasarıdan çı
karılmasını dilerim. 

İzmir 
Kemal önder 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 

ncü maddesi (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sayfa 159 : Madde 14. — 
a) 36 nci maddede yazılı sınıfların 1, 2, 3 

ve 4 ncü derecelerine dâhil bâzı görevler için, 
ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve 
Devlet için taşıdıkları önem göz önünde bu
lundurulmak suretiyle 1 000 + 50, 1 000 + 
100, 1 000 + 150 ve 1 000 ;+ 200 lük göster
geler teslbit edilebilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden ay
lık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunla-
riyle gösterilir. 

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

1 000 + 50, 1 000 '+ 100, 1 000 + 150 ve 
1 000 + 200 lük göstergelerden yapılan öde
meler memurlar için terfi bakımından mük
tesep hak sayılmaz. 

Kastamonu Bolu 
Orhan Deniz Şükrü Kiykıoğlu 

Kırşehir Trabzon 
M. Kemal G-üneş Selâhattin Güven 

Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 
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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
sarısının 14 ncü maddesiyle değiştirilen 657 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin (b) fıkra
sındaki «Bölgesel ekonomik şartlar ve hizme
tin mahiyet ve icaplarının gerektirdiği haller
de» deyimi ile kasdedilen hususların Hükümet
çe zabıtlara geçmesini sağlamak için açıklan
masını saygılarımızla teklif ederiz. 

Ankara Trabzon 
Sakıp Hiçerimez Ahmet Şener 

Niğde Bolu 
Nuri Kodamanoğlu Kemal Demir 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tirmeyi öngören kanun tasarısının 14 ncü mad
desinde bahis konusu gösterge tablosundaki en 
alt derecenin 13 olarak saptanmasını ve böyle
ce (16, 15 ve 14 ncü) derecelerin göstergeden 
çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan Özgüner 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu»nun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
9 ncu maddesine aşağıdaki (f) fıkrasının eklen
mesini arz ve teklif ederiz: 

Madde 9. — (f) fıkrası : 

Vali, vali muavini ve kaymakamlardan 8 ve 
7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara 
o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâ
ve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 ve bucak müdürle
rinin derece ve kademeleri ne olursa olsun ay
lıklarına ilâve edilecek 50 rakamından sonra bu
lunacak sayının belli katsayı ile çarpılması so

nunda elde edilecek 
pılır. 

Sivas 
Enver Akova 
Diyarbakır 

Necmettin Gönenç 
Sakarya 
Yaşar Bir 

Muş 
Nimet Ağaoğlu 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Sivas 
Kadri Eroğan 

Kırklareli 
Hasan Korkut 

Kars 
îsmali Hakkı Alaca 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Kırşehir 
Cevat Eroğlu 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Mehmet Bilgin 
Hatay 

Halil Akgöl 

miktar esas tutularak ya-

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Erzurum 
Fethullah Taşkesenlioğlıı 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

Adana 
Cavit Oral 
Gaziantep 

Mehmet Lûtfi Söylemez 
Diyarbakır 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Kütahya 

Fuat Azmioğlu 
Kırşehir 

Mustafa Kemal Güneş 
Kocaeli 

Sabri Yahşi 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 
Rize 

S. Zeki Köseoğlu 
Çanakkale 

Mesut Hulki Önür 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine air kanun tasarısının 
9 ncu maddesine aşağıdaki (f) fıkrasının eklen-
mesni arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — (f): 
Vali, vali muavini, kaymakamlar ve bu sı

fatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez 
ve iller teşkilâtında görevlendirilmiş olanların 
aylık ödemeleri 8 ve 7 nci derecelerin kademe
lerinde bulunanlara, o kademenin gösterge ra
kamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derece
lerin kademelerinde bulunanlara o kademenin 
gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 
1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara o 
kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
200 ve bucak müdürlerinin derece ve kademe-
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leri ne olursa olsun aylıklarına ilâve edilecek 
50 gösterge rakamından sonra bulunacak sayı
nın belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edi
lecek miktar esas tutularak yapılır. 

Konya Konya 
İhsan Kabadayı Vefa Tanır 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
14 ncü maddesi (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Sayfa; 159, tasarı madde 14 : 
a) 36 ncı maddede yazılı sınıfların 1, 2, 3 

ve 4 ncü derecelerine dâhil bâzı görevler için, 
ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve 
Devlet için taşıdıkları önem göz önünde bu
lundurulmak suretiyle 1 000 + 50, 1 000 + 100 
1 000 + 150 ve 1 000 + 200 lük göstergeler tes-
bit edilebilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden ay
lık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunlariyle gös
terilir. 

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

1 000 + 50, 1 000 + 100, 1 000 + 150 ve 
1 000 + 200 lük göstergelerden yapılan ödeme
ler memurlar için terfi bakımından müktesep 
hak sayılmaz. 

Erzincan Zonguldak 
Hasan Çetinkaya Hüseyin Baytürk 

Maraş Kırklareli 
M. Nejat Çuhadar Beyti Arda 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık dereceleri
ne göre oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Aydın Milletvekili Mehmet Çelik 
14 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını iste
mektedir. 

Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Çelik'in 14 ncü 
maddenin tasarıdan çıkarılmasına mütedair 
olan teklifine Komisyon ve Hükümet katılma
maktadır. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kemal Önder'in takriri de aynı mahi
yette olduğu için oylarınıza arz etmiyorum. 

Sayın Turhan özgüner takririnde gösterge 
tablosundaki 16, 15 ve 14 ncü derecelerin gös
tergeden çıkarılmasını ve en alt göstergenin 13 
olmasını istemektedir. 

Bu husustaki takrire Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Sayın Turhan öz-
güner'in takririne katılanlar lütfen işaret bu
yursunlar... Katılmıyanlar.... Takrir reddedilmiş
tir. 

Sayın Kental Demir, Sayın Sakıp Hiçerimez, 
Sayın Ahmet Şener ve Nuri Kodamanoğlu ta
rafından verilen takrirde; (b) fıkrasındaki: 
«Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahi
yet ve icaplarının gerektirdiği hallerde» deyi
mi ile kasdedilen hususların Hükümetçe zabıt
lara geçirilmesi istenmektedir. 
'Sayın Maliye Bakanı, lütfen ya hitabet kür

süsünden veya bulunduğunuz mahalden bu hu
susta zapta geçmesi için bilgi rica edeceğim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Biaşkan, bu madde küçük kasaba
larda, küçük yerlerde icabında kullanılmak 
üzere daha küçük kadrolar ihdas etm«k salâhi
yetini veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Demir ve arkadaşlarının 
açıklanmasını istedikleri husus tahmin ediyo
rum Hükümetçe açıklandı. Eksik kalan noktam 
varsa lütfen buyurun. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Syın Başkanım, Maliye Bakanımızın izahatı 
karşısında isıter istemez şu sual akla geliyor: 
9 ncu madedeki taban ve tavan gösterge rakam-
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îarının başlangıç ve bitiş rakamları belli iken, 
50 göstermelik bir yerde bir kamu personeli is
tihdamı nasıl mümkün olacaktır? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, bu madde 50 liralık bir 
gösterge ihdas etmiyor. Böyle gösterge ihdas 
etme yetkisini veriyor. Ben diyorum ki; küçük 
kasabalarda ve ekonomik şartları müsait yer
lerde memur istihdam etmek, meselâ köy be
lediyelerinde memur istihdam etmek gibi du-
lumlar hâsılolduğu takdirde ve oranın da eko
nomik şaftları müsaidolduğu takdirde 70 in 
altında gösterge ihdas edilmesi yetkisinin ta
nınmasında fayda vardır diyorum. Bunun açık
lanmamış bir tarafı var mıdır efendim. 

BAŞKAN — Açıklanmıştır efendim. 

AHMET SAKIP H4ÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, sualimin cevabını almadım. 

BAŞKAN — Sual değil efendim. Hükümet
ten zabıtlara geçmesi bakımından açıklanması
nı rica etmişsiniz. Ben de Sayın Maliye Vekili
ne bu suali tevcih etteim, açıkladılar, zapta geç
ti. Sizin de arzunuz bu idi; zapta geçmesi. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkanım, benim istirhamım şu: 9 ncu 
madde muvacehesinde bir kamu personelini 50 
göstergede çalıştırmak mümkün müdür? Sua
lim bu. 

BAŞKAN — Sual sormuyorsunuz efendim. 
Takririnizin açıklanması yapıldı. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Takrirden sonra tevcih ettiğim sual bu. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri de 
zaten verilip kabul edilmiş. Onu arz etim. Kifa
yeti müzakere sorulara da müteveccihtir. Tak
rirleri ancak oyluyoruz ve sizin takrir sahi
bi olmanız hasebiyle kısaca izahat vermeniz, 
yani açıklama yönünden tatminkâr oldu mu ol
madı mı şeklinde bir beyanınızı almış olduk. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Tatminkâr olmadı. Cevabını alamadım. Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, istediğiniz, eksik ve
ya fazla, zapta geçmiştir. 

Sayın Selâhattin Güven ve arkadaşlarının 
takririni okutuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Selâhatin Güven ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYOU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

ISayın Beyti Arda, Hasan Çetinkaya ve Hü
seyin Baytürk'ün takrirleri de aynı mahiyette 
bulunduğu cihetle oylarınıza arz etmiyorum. 

Enver Akova ve çok sayıda imza taşıyan 
ve haddizatında 9 ncu madde ile ilgili iken Ge
nel Kurulun kararı ile 14 ncü made ile ilgili gö
rülmüş ve bu maddede oya arzı muvafık bu
lunmuş olan takriri okutuyorum efenidm. 

(Sivas Milletvekili Enver Akova, Malatya 
Milletvekili Ahmet Karaaslan ve arkadaşları
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

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

BAŞKAN — Hükümet?. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. Takriri izah etmek üzere Sayın Şev
ket Doğan, buyurun. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan ve değerli milletvekilleri; 

Bu takrir vesilesi ile müliki idare âmirlerinin 
bâzı durumlarını açıklamak zaruretindeyim. 

Mülkü idare âmirleri kamu düzen ve güve
nini, mal ve can emniyetini sağlamaktan birinci 
derecede sorumludurlar. Devletin beldelerin
de temsilcisidirler. Genel idarenin başı ve mer
cii olup bu sıfatımdan dolayı bütün kamu hiz
metlerinin kanunlar ve memleket gerçekleri 
muvacehesinde yürütülmesi, koordinasyonu ve 
denetlenmesinden sorumludurlar. 

Mahallî idareler yönetiminde de; idari bir 
vesayet ve kontrol makamıldırlar. Elemanı ve 
teşkilâtı bulunmadığı hailde ve fakat kanunlar
la kendilerine tevdi edilen vazifeleri de dar im-
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kanlan içerisinde gerçekleştirmek zorundadır
lar. 

Bu meyanıda vatandaşın kaçan karısının bu
lunmasından tutunuz da aklınıza her ne gelir
se bütün şikâyetler, dilekler, tabiî âfetler top
lum olaylarını karşılamak ve bunlanin tedbiri
ni almak zorundadırlar. 

Mahallî imkânlarla Devlet imkânlarını bir
leştirmek suretiyle memleketin hanlgi köşesine 
bakarsanız bakınız bu isimsiz kahramanların 
bir çok ©serlerini göreceksiniz. 

Sırf Türk idare mevzuatında mülki idare 
âmiri deyimi geçmek suretiyle idare mevzuatı
mızda 1048 maddede bunlara verilen vazifeler 
vardır. Ayrıca maddeler halinde zikredilmiyen 
hizmetleri de buna ilâve ettiğiniz zaman bu ce
fakeş evlâtlarınızın nasıl bir durum içinde bu
lunduklarını takdir buyurursunuz. 

Bugün bu meslekin asli mensupları 900 ci
varında olup kendilerine herhangi bir gayret
keşlikle imkân tanınması zihniyeti ile değil, 
«Nimet ve külfet» prensibine uygun olarak sırf 
mesuliyet ve hizmetin önemi karşısında değer
lendirilmelerini ve yönettikleri teşkilât karşı
sında itibarlarının korunmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, takribinizi veciz 
bir şekilde izah edeceksiniz. İmkânınız bu. Ge
rekçeli olmıyacak. Takririniz üzerinde rica ede
ceğim. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Tamam 
«fendim. 

Bu itibar Devletin itibarı olup Yüksek Mec-
lisinizce himayeye mazhar olacağına inanıyo
rum. 

Bir misâli arz etmek istiyorum. 1947 yılında 
mezun olup bugün Türkiye'nin 6 ncı büyük bir 
ili ıolan Gaziantep'te vali bulunan bir şahıs bun
dan bir ay evvel 1 250 lira bir kadroya terfi 
edebilmiştir. Halbuki 1952 yılında mezun olan 
bir diğer şahıs ise bugün 1 500 ilâ 1 750 lira 
almaktadır, Bakanliklarda müşavir olarak çalış
tıkları için. O itibarla buradaki hususa dikka
tinizi çekmek isterim,. Bu meyanda belki, yan 
gelirlerden, jeeplerden ve lojmanlardan bahse
dilecektir. Bu kanunla özel idarelerden aldıkla
rı yan gelirler kalkıyor. 

Jeep meselesine gelince : Kanunen bunla
rın 1 yıl içerisinde beldelerindeki köylerin en 

az yarısını gezmiş olmaları şartı mevcuttur. 
Nahiyelerin ise hepsini. Bugün memleketimizde 
40 000 köy, 25 000 mezra vardır. O itibarla 
65 000 yerleşme noktası muvacehesinde, 583 
kaymakamın, 67 valinin nasıl bir durum içinde 
bulunduklarını takdirlerinize arz ederim. Eski
den kaymakamlara beldelerini gezebilmeleri 
için at verilirdi. Bugün herhangi bir daktilo 
memurunu işe aldığınız zaman, hizmetini ifa 
edebilmesi için, eline bir de daktilo malkinası ve
rirseniz, bu onun kendi şahsına tanınmış bir 
atıfet olmamak lâzımgelir. O itibarla bugünün 
modern vasıtaları muvacehesinde, kaymakama 
verilmiş olan bir jeepi çok görmemek lâzımge
lir. 

Lojmanlar meselesine gelince : Biliyorsunuz 
ki, 657 sayılı Personel Kanunu gereğince Dev
let, memurlara konut temini ile mükellef bu
lunmaktadır. Halihazırda mahrumiyet bölgele
rinde bütün memurların da lojmanları vardır. 
O itibarla bu hususu da dikkatinize arz etmek 
isterim. 

Yabancı bir memlekette, hususiyle idare 
mevzuatımızın alındığı Fransa ile bizim kay
makamları veya valileri; «Preföt» ve «Sous 
prefet» denilen bu elemanlarımızı mukayese et
tiğimiz zaman, şunu üzülerek söyliyelim ki, 
bizim mülki idare âmirlerimiz mutlak olarak 
onların yanında basit birer memur şeklindedir-
ler. Fakat biz bugün Devletimizin bu arkadaş
larımıza verdiği imkânları azımsamıyoruz. Ama 
diyoruz ki, sağlam karekterli, çalışkan ve yurt
sever, işe ve çevreye hâkim, kuvvetli ve muk
tedir idare âmirlerine daha çak muhtacolduğu-
muz bu devrede, yüklediğimiz ağır mesuliyetler 
karşısında buinları gereği şekilde aşk ve şevkle 
çalıştırabilmemiz için onların muharrik bir im
kânla teçhiz edilmeleri şarttır. Aksi halde emir 
ve mahiyetindeki memurlarla bir tutulan ma
kam sahibinin, psikolojik bakımdan, ne derece 
bir otorite temin edebileceğini, çalışma güc ve 
gayretinin ne derece verimli olabileceğini hak 
ve nasafet duygulan ile dolu bulunan yüksek 
vicdanlarınıza arz ediyorum, hepinize en iyi 
dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan takrire Ko
misyon ve Hükümet katılmıyor. Takrir sahip
lerinden Sayın Şevket Doğan kısaca takririni 
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izah ettiler. Takririn dikkate alınıp alınmaması ı 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemisitir. 

Sayın Vefa Tanır ve sayın Kabadayı tarafın
dan verilmiş takrir de aynı mahiyette olması 
hasebiyle oya arz etmiyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, HeveMi Umumiyeye bir basîka yönden izah 
etmek istiyorum, takrir aynı mahiyette değil. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette efendim. Müm
kün değil, başka bir imkânda bunu sağlıyahm. 
Usulen mümkün değil. Verdiğiniz takriri izah 
edeceksiniz, takririniz Genel Kurulca reddedil
miş durumdadır. Oya arz etmiyeceğim bir şeyin 
izahı olur mu sayın Kabadayı? Usulümüz imkân 
vermemektedir. Mümkün olsa veririm efendim. 

Komisyonca verilmiş bulunan tadil teklifini 
tekrar okutuyorum. 

(Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'ın 
ö n e r d i tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Başkam tarafından 
verilen takrire Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. 

3AŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
verilen tadil tekliflerine Hükümet katılmaktadır. | 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Filhal Hükümet ve Komis
yon katılmaktadır. 

Tadil şekliyle 14 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici madde 7 okunmuştu. Madde üze
rinde tadil takrirleri vardır. Söz almış olan sa
yın üyeleri arz ©diyorum : 

Sayın Demirer, Hiçerimez, Demir, Şener, Ko-
damanoğlu, Ocakçıoğlu, Uğrasızoğlu, Başer, Mü-
derrisoğlu, Uzuner, Tosyalı, işgüzar... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarımın tereddüdü kalksın diye mü
saade ederseniz Komisyondan bir sual sormak 
istiyorum. Kaymakamlar mahrumiyet ödeneği 
alacaklar mı? AlmıyacaMar mı? Zapta geçmesi 
takımımdan bunun tasrihini rica ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Bir tavzihte bulunayım sa
yın Başkanım. | 
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BAŞKAN — Efendim, bu gfln hususları ilgi
liler yetkili Komisyon Başkanı veya Bakana du-
yursalar, Bakan bir fırsat tahaddüs ettiğinde 
kürsüye çıktığı zaman onu açıkça ifade etse daha. 
usulî olacak kanaatindeyim. Maddenin müzake
resine geçmedik, fırsat bulursanız bunu ifade bu
yurun. 

FLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, mahrumiyet 
ödeneği alır kaymakamlar. 

BAŞKAN — Geçmiş madde ile ilgili konuşu
yorsunuz, maddeyi açıklama bakımından. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet, mahrumiyet ödeneği 
alır kaymakamlar. 

BAŞKAN — Sayın Demirer? Yok. 
Sayın Hiçerimez? Yok. 
Buyurun Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Kısa bir mâruzâtım olacak. Bu maddeyle il-

P̂ıi. bir önergemiz vaırliır. Bu önergemizde 7 nci 
ımaidede taıdaidedilen «Anayasa Mpib^e ı̂e îi Baş
kan, üye, üye yardımcıları ve raportörleri» ara
sına «Yargıtay raportörleri» nin de, hizmetleri
nin birbirlerine benzerliği nedeni ile, dâhil edil
mesini teklif etmekteyiz. Bu maddede Anayasa 
Mahkemesi raportörlerine haklı olarak yer veril
miştir. Yargıtay Mahkemesi raportörleri de mün
hasıran hukuk mezunudurlar. Avukatlık stajı 
yapmışlar, avukat olmuşlardır, ondan sonra da 
Yargıtaya raportör olabilmişlerdir. Kendi özel 
kanunları esasen bunlara görevleri süresi içeri
sinde tazminatı öngörmüştür ve 600 ilâ 900 lira 
arasında bir tazminat alagelmektedirler. Yargı
tay raportörü olabilmek için Hâkimler Kanunu
na göre hâkimlik meslekine alınmaya en.rçel bir 
suçu bulunmaması ve sınavda başarılı olması şart 
koşulmaktadır. Bütün bu nitelikleri ve görev 
benzerliği ve sayılarının çok az olması sebebiyle 
Yargıtay raportörlerinin de bu madde bünyesine 
alınmasını öneren bir önergemiz vardır. Buna 
Komisyonun ve Hükümetin iltifat etmesini ri
ca ederim. 

Bir de bir hususu, Komisyonun ve Hüküme
tin düşüncesini belirterek, tavzih etmesini rica 
edeceğim. 7 nci madde «Anayasa Mahkemesi 
Başkan, üye, üye yardımcıları ve raportörleri, 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla 
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bu meslekten sayılan görevlerde olanlar..» De-
önektedir. Şim'di Adlî Tıp Müessesesi diye bir 
müessese vardır. Adlî Tıp Müessesesinde çalışan
lar ek görev alamazlar, muayenehane açamazlar, 
değişik durumları vardır. Bunun yanında doğru
dan doğruya yargı hizmetlerinin yardımcı göre
vini görürler ve bu şartlar içerisinde çalışırlar. 
'Kendilerinim özel kanunları bunlara tazminatı 
da öngörür. Şimdi sayın Komisyonun açıklaması
nı ve zabıtlara geçirmesini rica ettiğim husus; 
bu meslekten sayılan görevlilerin arasında Adli 
Tıp Meclisi üyeleri de bulunmakta mıdır? Teşek
kür ederim, bunun zabıtlara geçmesini rica edi
yorum. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Ek geçici 7 nci madde; Anayasa Mahkeme
si Başkan, üye ve üye yardımcıları ve raportör
leri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunan
larla bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, 
Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sa
yıştay savcı ve savcı yardımcıları hakkındadır. 
Bunların kendi özel kanunları yürürlüğe girin
ceye kadar, 657 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin kapsamına alınmadan geçici bir madde ile 
bu haklardan istifade etmelerinin uygun olduğu 
kanısındayım. Ancak, burada Sayın Komisyon
dan ve Hükümetten ricam, bizim önergemizdeki 
bulunan Danıştaym raportörleri yahut üye yar
dımcılarının bu kapsam içine alınmasında bü
yük fayda vardır. 

Bizim burada bu maddenin ve bilhassa kanu
nun tedvininde aradığımız ve özellikle bütün 
arkadaşlarımızın üzerinde ittifakla durmak is
tedikleri noktalar, bir hataya düşmeden, bir 
haksızlığa düşmeden verilecek olan hakların ve
rilmesidir. Bir dairede bulunanlar içinde bâ
zıları, iyi niyete makrun olarak, unutulmuş ola
bilir. Ama burada geçtikten sonra tashihi müm
kün olmaz veya çok güç olur. Onun için bura
da biz bu arkadaşların da ithal edilmesini istir
ham ettik önergemizde. Benden evvel arkadaşı
mız da izah ettiği gibi Sayın Bakan ve Sayın 
Komisyon Başkanı tavzih etmek suretiyle eğer 
yeterli görülürse elbette biz onlara uyacağız; de
ğilse, bu önergemizi, kabulü ile ufak bâaı hata
ların tashihine medar olur düşüncesi ile vermiş 
bulunuyoruz, 

Takdir Yüce Meclisindir. Saygılar arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, yok. 
Sayın Ocakçıoğlu, yok. 
Sayın Uğrasızoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ek geçici madde 7 ve 8 birbiri ile ilgili mad

delerdir. Bugün demokratik memleketlerin hep
sinde adliye mensupları diğer memurlara naza
ran farklı durumdadır. Çünkü bunlar demok
ratik idarede bilhassa kanunların tatbikçisi ve 
insanların devamlı kötü tarafı ile uğraşan in
sanlar olduğu için, maddi bakımdan onları fark
lı durumda tutmuşlardır. Bizim Anayasamızın 
134 ncü maddesi ile de «Aylık ve ödenekleri ka
nunlarla tanzim edilir.» denmektedir. 

Bu bakımdan gerek Hükümet, gerekse Ko
misyon bu maddeleri getirmiştir. Maddelerin ay
nen kabulünde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 
nci maddesinin geçici ek 7 nci maddesinde; 
«Anayasa Mahkemesi Başkan, Üye, üye yar
dımcıları ve raportörleri, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sa
yılan görevlerde olanlar» v. s. şekilde bahsedil
mektedir. 

Komisyon Başkanının doktor olması dolayı-
siyle, bu hâkimlik mesleğine cidden büyük 
hizmetler yapan ve hâkimin hükmünün mes
nedi olan, savcının yazısının esasını teşkil eden, 
hakikaten vefakâr, cefakâr, hekimliğin en .zor 
görevini yapan Tıbbi Adli mensuplarının da (bu
raya hassaten ilâvesi gerekir idi. Bugün hekimin 
'dışında burada bulunan sayın hukukçu milletve
killeri arkadaşlarım da Türk Tıbbı Adlisinin 
modern şekilde çalıştığını, Avrupai şekilde 
düşündüklerini ve memleketimizde bilhassa ce
zai müeyyidilerin % 95 inde, hukukî dâvaların 
% 60 - 70 inde büyük rol oynadıklarını bilir
ler. öyle tahmin ediyorum ki, hukukçu arka-
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daşlarım da, hâkim arkadaşlar da, savcı arka
daşlar da bilhassa bu güzel müessesenin vefa
kâr arkadaşlarından sitayişle bahsetmektedir
ler. 

Bunların buraya kaydedilmemesi hakika
ten beni şahsan üzmüştür. Ben 36 ncı madde 
konuşulurken «Tıblbı Adli mensupları nereye 
konulacaktır?» şeklinde bir sual sormuştum. 
Gerçi benden evvel konuşan değerli arkaşım 
Doktor Kemal Bey bu hususun Komisyon ta
rafından açıklanmasını istediler. Komisyon 
da öyle tahmin ediyorum zabıtlara geçme ba
kımından açıklamış bulunmaktadır. Fakat ben 
şahsan açıklama değil buraya yazılmasını arzu 
ederdim. Bu kadar iyi çalışan oir müessese
nin, bu kadar ideal ve her şeyin üstünde mem
lekete hizmet eden bir müessesenin bura
ya hassaten geçmesini çok arzu ederdim. 

Arkadaşlar; bunların adedleri çok az. Bu
raya itibar eden hekimler de az. Çünkü bun
larda muayenehane yasak. Bunlarda her hangi 
bir şekilde hariçten kazanç yasak. Bunlar sırf 
memleketin hukukunun, cezai müeyyidelerin 
aydınlanması bakımından hâkimlere yardım 
etmektedirler. Esefle şunu arz edeyim ki, Ada
let Bakanlığı bütçesinde 'de arz ettim; bu 
hekim mütehassıs arkadaşlarımıza ne Sağlık 
Bakanlığı sahip çıkmaktadır, ne de Adalet 
Bakanlığı sahip çıkmaktadır. Temenni ederim 
ki, hukukçu arkadaşlar, doktor arkadaşlara 
sahip çıksınlar. Bu suretle bu meslekin de 
ilerlemesini ve bu meslekin hâkimliğe, adalete 
daha çok faydalı olmasını temin etsinler. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

(BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Nebil Oktay, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OİKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yanında 
Anayasamızın büyük önem verdiği kazai kuv
vet mensuplarının, bu kanunla kamu görevli
lerine büyük imkânlar bahşeden ve etraflı 
sosyal haklar getiren şümulü içerisinde alın
maması hakikaten büyük bir haksızlık olur
du. Bu sebepledir ki, G. P. olarak hâkim-
lerimizin, savcılarımızın , Danışta^ ve ;' Sayış
tay meslek grupuna mensup hâkimlerimizin 
bu kanun şümulünün içerisine alınması çok 

faydalı olmuştur ve hakikaten yurdun birçok 
köşelerinde büyük mahrumiyetler içerisinde 
vazife ifa eden bu arkadaşlarımızı kendi özel 
kanunları çıkıncaya kadar Personel Kanu
nunun fayda getirici hükümlerinden fayda
lanmalarını sağlamıştır. 

Bu sebepledir ki, hâkimlerimizin ve savcı
larımızın Personel Kanununun şümulü içerisi
ne alınması, ve Komisyonda maddenin deği
şiklikle Yüce Meclis huzuruna getirilmesi bü
yük faydalar sağlamıştır. 

İBiz G. P. olarak kendi özel kanunları çı̂  
kıncaya kadar bu meslek mensuplarımızın 
madde şümulü içerisine alınmasını büyük mem
nuniyetle karşılıyoruz ve oylarımızın da bu 
yönde kullanılacağını Yüce Meclis huzurunda 
ifade ediyoruz. 

Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

(Benden önce konuşan kıymetli arkadaşla
rımızın da belirttiği gibi, Anayasadan alman 
güçle 1 nci maddenin kapsamı dışında bıra
kılmak zorunluğunda kalan hâkimler sınıfı isa
betli bir görüşle kendi özel kanunları çıkın
caya değin geçici hükümlerde yer almakta
dır. 

Geçici 7 ve 8 nci maddelerin Komisyonda 
müzakeresi esnasında teşekkül eden alt komis
yonlar, ki bendeniz de bir tanesinde bulundum, 
(büyük bir memnuniyetle ifade edeyim M, Yük
sek Huzurunuzda müzakere edilen Bütçe ve 
Plân Komisyonu değiştirgesi üzerinde ittifak 
etmelerdir. Hiçbir maddede bu şekilde bir itti
fak havası doğmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibini ge-
tirmiştir ve Anayasamızın 134 ve 140 ncı mad
delerine giöre hâkim ve hâkim yardımcıları 
madde başlığında yer alan sınıf yargı organla
rı için ayrı özel kanunlara ihtiyaç göstermek
tedir. Nitekim bu nedenle geçici olarak bu sı
nıf bu kanunda yer almaktadır. Bu geçici 
maddeler, çıkacak özel kanunlardaki prensip
lerle bağdaşacak hükümleri taşımalıdır. Nite
kim bendenizin de bâzı küçük değiştirge öner
geleri var, onları da kısaca belirteceğim. 
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Bu 7 ve 8 nci maddelerde yer alan esaslar 
özel kanunlarındaki esasları saptamaktadır. 
Bu bakımdan da şimdiye kadar yürürlükte olan 
kanunlar ile de bir paralellik teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aylık ve ödeneklerle ilgili hükümler, hâ

kimler mevzuunda Anayasamızın 134 ve 140 
nci maddelerinin ışığında ve Kurucu Meclis 
(zabıtlarının tetkikinde mer'î tatbikatta bu şekil
de tedvinini zaruri kılan bir mahiyet taşımak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; bendenizin bir teklifi 
var. Tekrar söz almamak için, zannederim bu
nu daha evvel de yüksek komisyona arz etmek 
imkânını bu kürsüden bulmuştum. 

Şimdi, «Anayasa Mahkemesi Başkanı..» diye 
başlamışız. Bu (Başkan) deyiminin (bu metin
den çıkarılması gerekmektedir. Çünkü dikerle
rinin de başkanları vardır. Yüksek malûmu
nuz, Anayasa Mahkemesinin 15 asil ve 5 te ye
dek üyesi vardır. Bu nedenle ek geçici madde
nin başlısında «Anayasa Mahkemesi - Başkan 
kelimesi çıktıktan sonra - asil ve yedek üveleri» 
kendi özel kanunlarında geçen tâbir budur -
demek mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner; komisyondan 
böyle bir tadil gelnıiişftir. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Evet, 
(bendenizin de bu teklifi vardır. Bu şekilde bir 
paralellik sağlanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben sözlerimi fazla 
uzatmıyorum. Bu şekilde tedvininden dolayı 
memnuniyetimi belirtirken benden önce konu
şan ve hâkimlerin, hâkim sınıfının, yüksek 
yargı organlarının kararına büyük ölçüde mü
essir olan yardımcı sınıf, onun ayrılmaz bir sı
nıfı olan adlî tıibbıın bu kapsam içinde yer al
masını ; yani ek geçici 7 nci madde içinde yer 
almasını arzulamaktayım. Ama sayın komis
yon başkanımız yetki ile «bunu esasen kapsa
maktadır» diye belirtmişlerdir. Ama bir yan
lışlığa mahal vermemek üzere şahısların beya
nının ötesinde bunun metinde de yer alması çok 
faydalı ve hattâ zaruridir. Çünkü bütün sı
nıflan, yüksek yargı organlarını, bunun al
tında mahkemeleri, orada görev alanları ayrı 
ayrı tadadetmişiz. E, bu kadar teferruata gir
dikten sonra elbette ki adlî tıbbın da burada 
ismen tescili zarureti vardır. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyurun 

efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, sav

cı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensuplariyle ilgili ek geçici 7 nci madde üze
rinde bendeniz de kısaca görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Anayasamız, arkadaşlarımızın da ifade bu
yurdukları gibi, yargı organlarına ve yargı 
organlarında vazife alan hâkimlere ve o sını
fa mensufbolanlara ayrı bir teminat getirmiş
tir. Hâkimlik, savcılık meslekleri, Anayasa
nın yargı bölümünde de ifade eylediği gibi, 
gerçekten memleketimizde kuvvetler ayrılığı 
prensibine göre düzenlenmiş, 1924 tarihli Ana
yasada da, 1961 Anayasasında da özellikle üze
rinde durulan bir meslek grupu olarak ele alın
mış ve bunların her türlü haklarının, özlükle
rinin özel bir kanunla düzenleneceğine dair bir 
hükme de yer vermiştir. 

Yalnız 657 sayılı Memurlar Kanunu geti
rilirken, hâkimlik mesleki ile ilgili olan diğer 
kanunlar buna paralel getirilmediği için, on
ların da artan hayat pahalılığı karşısında mu
vakkat bir dönem için, yanli kemdi özel kanun
ları çıkarılıncaya kadar , bu kanunun getirmiş 
okluğu imkânlardan istifade etmesini sağlayıcı 
bir maıdde olduğu için biz bunu yerlimde görü
yoruz. Çünlkü hâkimler ve bu sınıfta bulunan 
'•kıymetin insanlar, hakkı tevzi eden, karar ve
ren, verdiği kadarla cemiyetin nlilzamında den
geli düzen sağlıyan insanlardır. 

Adalet, esasında hepimizin de bildiği gibi 
mülkün temelidir ve bu temel sarsılmadan adale
tin vicdanlarda, kaMerde, kafalarda yerleşmesi, 
Türk hakimlerinim vereceği kararla olacaktır. 
Onıiın için, karar verecek hâkimlerin şahsi ge
çim. ve terfi edememe endişesinden uzak ol
maları yahut da geçirdiği vazife süresinin in-
tiıbaktiaild gerçdkleşme derecelerinin bunları 
endişeye sürüMemiyecek şekilde acık ve seçik 
olmadı gerekir. Bu bakımdan bilhassa cemiyet-
5e emjnıiye'ıin, asayişim, mal, can ve ırz emni-
ve'imiın s ağlanmasında hâkimlerin kararlan 
gnır-çekten millî memleket menfaatlerine uygun 

— 246 — 



M. Meclisi B : 124 10 . 7 . 1970 O : 2 

şekilde ve serî olarak vermelerinin önemi de 
büyüktür. Bu bakımdan, bu kanun Bütçe ve 
Plân Komisyonu tarafından tedvin edilen sek
iliyle çok yerindedir. 

Yalnız esasında bu madde geçici olduğuna 
ve özel kanunları çıktıktan sonra meriyetten 
kaJlkacağına göre, bu sınıf içerisinde yer alan 
raportörlerle, adlî tabiplerin de bu madde içeri
sinde mütalâa edilmesinin yerlinde olacağı ka
naatini taşımaktayım. 

Madde yerindedir, bu yönde rey vereceğim, 
saygılar sunarımı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

G-eçioi 7 nci madde ile, hâkimlerimize ve
rilen hâkimlik tazminatı ve mahkemelerin ta
rafsızlık teminatı yanında, hâkimlerimize 
maddi yönden de bir teminat vermeyi sağlamak 
için hakim sınıfının mensuplarına ait özel ka
nunları çıkıncaya kadar, yeni kanunla ekle edi
lebilen halklardan bu sınıfın faydalanması mak-
sadiyle, Bütçe ve Plân Komisyonunun Alt Ko
misyonunda ve Bütçe ve Plân Komisyonunda 
bu sınıfa ek geçici 7 nci madde gereğince 
hakların verilmesi, bütün partilere mensup ar
kadaşlarımız tarafından, ben de dâhil olmak 
üzere, müdafaa edilmiş ve ittifakla kabul edil
miştir. Çok yerimde bir hareket yapılmıştır. 

Madde çok yerindedir, olduğu gibi kabul 
edilmesini temenni ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Muhalefet sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kevni Nedimoğlu. 

KEVNÎ NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Sa
yım Başlkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
ek geçidi 7 nci madde üzerinde maruzatta bu
lunacağım. 

Değerli arkadaşlarımızdan, bir kısmı adlî 
tabiplerin durumuna temas buyurdular. Ha
kikaten iadlî tabipler, ifa ettülkleri görev bakı
mımdan bugün mahkemelerin en yakın yar
dımcılarıdırlar. Bu sebeple 6119 -sayılı Kanunla 
ve kanuna ek kanunlarla kabul edilen Adlî Ta
bip Müessesesine hâkimlere verilen ödeneklere 
muvazi şekilde ödenek verilmiştir. 

Ancak, Personel Kamunu Bütçe Komisyonun
da müzakere edildiği sırada bu arkadaşların 

durumunu hâkimlerle birlikte mütalâa etmek 
mümkün olmadı. Şimdi sebelbini kısaca arz ede
yim : 

Ek geçici 7 nci maddede «Anayasa Mahke
mesi Başkanı, üye, yardımcıları ve raportörleri, 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar
la bu meslekten sayılan görevlerde olanlar», 
tâbiri vardır. Şimdi adlî tabiplerün ifa ettik
leri vazife hakikaten adaletin tecellisine yar
dım bakımımdan fevkalâde ehenumiiyetfli ol-
:a°ısınıa rağmen, bu maddede zikredilen ma
hiyette değildir. Bu madde 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununa muvazi olarak getirilmiş bir mad
dedir ve o maddede, Hâkimler Kanununda, 
h?Mmlik ve savcılıktan sayılan hizmetlerim ne
ler olduğu teker teker tadadodilmk'iir ve maal
esef, maalesef diyorum, bunların içerisinde 
adlî tıp mensupları yoktur. 

Bu itibarla biz bunu nazara alarak Komis
yonda, işgüçlüğü ve riski zammı diye getMlen 
bir yan ödeme mevzuubahsolduğu sırada, ben
deniz Adlî Tıp Müessesesi mensuplarına da bu 
zammın ödenmesini imkân içerisine alabilecek 
bir takrir takdim etmiştim. Bu takririmin izahı 
sırasında Sayın Komisyon Başkanı «bununla 
kimileri kasdediyorsunuz?» diye sorduğunda ben 
sarahaten adlî tıp mensuplarının, hattâ kayma
kam ve valilerin de ifa ettiklerfi vazifenin 
ehemmiyeti bakımımdan bu risk zamimmldan 
zam almalarının mümkün olduğunu ve takri
rimin bu gayede verilmiş olduğunu ifade et-
mişitim ve bunlar Bütçe Komisyonunda zapta da 
geçmiştir. 

O maddede «hizmette tutulmalarımda güçlük 
bulunması» diye blir tâbir vardır. Şimdi arka
daşlar, meslekte bulunduğum zamana ait bir 
hatırımı arz etmek isterim. Hakikaten bugün 
Adlî Tıp Müesesesi mefluç bir haldedir. Adlî 
Tıp azalarını dahi bulmak mümkün değildir. 
Türkiye'nin zannedersem izmir, Ankara ve Bur
sa hariç, hemen hemen hiçbir vilâyetinde adlî 
tabip yoktur. Bu hizmetlerin tamamı mahalli 
hükümet tabipleri tarafından görülmektedir ve 
bunlar hakikaten de adaletin tecelli etmesinde 
büyük mahzurlar doğurmaktadır. Yeni mektep
ten çıkmış bir Hükümet tabibinin bir adlî vaka
da gerekli ve mahkemeleri aydınlatıcı mahiyet
te bir bilgi vermesine maddeten imkân yoktur. 
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Bunun neticesi bu hâdiseler, dosyalar gayet ı 
kalın bir hale geldikten sonra ağır ceza mahke
meleri tarafından Adlî Tıp Müessesesine intikal 
ettirilmektedir ve Adlî Tıp Miiesesesi de sadece 
dosya üzerinde muamele yapmak mecburiyetin
de kaldığı için birçok hakikatler ortadan kay
bolup gitmektedir. 

Benim şahsi kanaatim, verdiğim takrirde isalı 
ettiğim gibi, işgüçlüğü ve riski zammiyle bu ar
kadaşların bugün almakta oldukları tazminata 
muvazi bir şekilde ek bir ödeme yapmak suretiy
le meslekte tutulmaları mümkün olabilir. Sayın 
Komisyon Başkanı bendenizin bu kanaatine işti
rak ederlerse, bunu zabıtlara geçme bakman
dan burada ifade ederler. Şayet bu mümkün 
görülmüyor ise, bu madde ile Sayın Komisyon 
Başkanının, «Hâkim sınıfından sayılanlar tâbi
rine adlî tabipler de girer.» şeklindeki beyanı 
hiçbir zaman bunlara bu şekilde bir ödeme ya
pılması imkânını sağlamaz. Bu takdirde bu mad
de üzerinde gerekli değişikliğin yapılması za
rureti mevcuttur. Bir yanlışlığa mahal kalmama
sı için bu hususu bilhassa tebarüz ettirmek iste
rim. 

tkinci nokta, Sayın Kemal Demir arkadaşı
mızın verdikleri takrir münasebetiyledir. Orada 
Temyiz Mahkemesi raportörlerinin de bu madde 
şümulüne alınması lüzumundan bahsettiler. Hâ
kim sınıfından olan Temyiz Mahkemesi rapor
törleri, demin arz ettiğim gibi, hâkimlik mes
lekinden sayılan kimseler içerisinde sayıldığı 
için böyle bir şey getirmeye lüzum yoktur. Bu
nun dışında kalan arkadaşlar vardır. Bundan 
bir müddet evvel Yüksek Meclisinizce de kabul 
edilen hukuk mezunu bâzı başkâtiplerin rapor
tör unvanı altında çalıştırılmalarını temin eden 
bir hükümdür. 

Arkadaşlar, bu raportörlerle hâkim sınıfın
dan olan raportörler arasında fark vardır. Bun
ları hiçbir zaman aynı statüye tabi tutamayız. 
Hâkim sınıfından olan raportörler hâkimlik sta
jı yapmış, ondan sonra fiilen hâkimlik smıfma 
geçmiş olan arkadaşlardır. Halbuki bunlar bu 
dereceden geçmiş olan arkadaşlar değildir. Eğer 
bu takrir istikametinde bir hareket yapmış 
olursak, o zaman hâkim sınıfından olan arka
daşlarla, hâkim sınıfından olmıyan, sadece hu
kuk mezunu olan arkadaşlar lehine bir tatbi
kat içerisine girmiş oluruz ki, bu da mahzur- | 
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ludur. Meslekin özelliği bakımından bâzı mah
zurlar tevlidedebilir. Bu hususu da arz etmek 
için söz aldım; teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Özdemir, bu
yurun efendim. 

NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, Meclisin açıldığı gün
den beri ilk defa yüksek huzurlarınızda, sos
yal hayatımızın çGk mühim bir konusunda kü
çük bir aydınlatmada bulunmak, kendi imkân
larım içerisinde adalete müzahir olmak için 
söz almış bulunuyorum. 

Meclisteki bütün parti grupları adına ve 
şahısları adına bu madde üzerinde konuşan 
arkadaşlarımız Adlî Tıp Müessesesi ve Meclisi
nin, adaletimizin vazgeçilmez bir unsuru oldu
ğu hususunda vukufla durmuşlardır, ehemmiye
tini belirtmişlerdir. Ben yeniden tekrarlara 
düşmemek için o konulara değinmiyeceğim. 

Adlî Tıp Müessesesi ve Meclisi 8 . 7 . 1953 
tarihli ve 6119 sayılı Kanunla kurulmuştur ve 
sayıları hemen hemen 20 ilâ 25 kişi arasında 
mütehassıslardan ibarettir. 

Adlî tabip diye bütün ilçelerde Hükümet 
tabiplerinin görmüş oldukları görev, şimdi mü
talâa ettiğimiz, üzerinde durduğumuz madde
nin malî imkânları içerisinde değildir. Bu ka
nunun 17 nci maddesinde zikredilen kimseler, 
hâkimler gibi sadece adaletin vazgeçilmez bir 
unsura olarak tıbbi görev yapmaktadırlar; ada
let için tıbbi görev yapmaktadırlar ve o kanu
nun 18 nci maddesinde de açıkça bu tazminatı 
alanların muayenehane açmıyacakları gibi her 
hangi, bir ücret veya menfaat mukabili hasta 
kabul edemiyecekleri, resmî veya hususi bir 
vazife kabul edemiyecekleri zikredilmiştir. 
Hatâ bunlar, sosyal hayatımızı çok yakından 
ilgilendiren büyük ihtilâfların hallinde vazi
fe yaptıkları için, âdeta kendi binalarının so
ğukluğu içerisine hapsedilmiş vaziyettedirler. 
Otomatik hale gelmişlerdir. 

Şimdi, onların malî imkânlarını bu kanu
nun içerisinde kendilerine bir menfaat sağla
mak: için değil, hepimizi ilgilendiren adaletin 
tecellisini mümkün kılabilmek için mütalâa 
etmek mecburiyetindeyiz. Komisyon, Hüküme
tiniz onları sıfatları bakımından değil, özel 
kanunlarındaki malî imkânları bakımından bu 
fıkrada mütalâa etmişlerdir. Açıklama ile oya 
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konulduğu takdirde, bu mahzurun gidcrilecû 
ği kanaatindeyim. Sayın Kevni Boy arkada ı-
mızm bunların ehemmiyeti hususınuk1. nukU-
rek olduğumuz kanaatlerine iştirak eaıycr,' ı. 
Onların malî imkânlarının sağlanması fe-Ku;.!-
daki kanaatlerinde ihtilâfımız yoklar, 

Bir cümle söylemek istiyorum. Ii • o . me
sele aydınlanmıştır, vuzuha kavusmugı-ur; aiüa 
bununla birlikte bu malî imkânlar La ı;.a•-':.:.; 
içerisinde veya bir madde içerisinde, arca kk-
mekte olan kanunun müzakeresi esnasında ; :: 

îaka bir vuzuha kavuşturulması lâzımdır. Ko
misyonun bu şekildeki anlayışına Yüco i k i l 
sin de iltifat etmesini saygılarımla ctücviır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takdkkfi 
gelmiştü", okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Amaoy^ 
Salih Aygün 

Sayın Başkanlığa 

Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa
yetini arz ederim. 

Konya 
Baha Müderrisûklu 

Sayın Başkanlığa 

Geçici 7 nci madde üzerindeki konuJ.-.1: k,-.r 
konuyu aydınlatmıştır. Müzakerenin kifayetli 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı, kifayetin 
aleyhinde buyurun. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Kifayetin aleyhinde söz istediğimin sebebini 
burada konuşan birçok arkadaşlarım bilhassa 
adlî tabip meselesi hakkında benim kanaatime 
kâfi izahatta bulunamamaları teşkil etmektedir. 

Şimdi, hukuk ile ilgili bulunan arkadaşlarım 
burada adlî tabibin hukuk istikametindeki ehem
miyetlerini tebarüz ettirdiler. Zaten hukuk ile 
tıbbın birleştiği yegâne nokta da buradadır. Bu 
konu fevkalâde mühimdir. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarımızdan, da
ha doğrusu Komisyon Başkanlığından ve Hükü
metten rica ediyorum; eğer, bu müesseseye di
ğer müesseseler gibi gerekli kıymet hükümleri 
verilmezse, birgün bu müessesenin kapanacağı-
mukadderdir. 

Şunu arz etmek isterim ki, bugün İstanbul 
Ankara, İzmir Tıp fakültelerinde adlî tıp kür
süsüne profesör ve doçent, hattâ asistan bulmak 
zorluğu dahi vardır. Yakinen bilmekteyim, ha
len Adlî Tıp Müessesesinin idaresini elinde tu
tan, yani daha doğrusu bu müesseseyi yürüten 
arkadaşların bir kısmı da emekliye ayrılacak 
halû gelmişlerdir. Ne olacak sonra? 

BAŞKAN — Bu mesele aydmlanmamıştır, 
bu sebeple kifayetin aleyhindesiniz, değil mi 
efendim? 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — İşte 
bu sebepten dolayı kifayetin aleyhinde konuşu
yorum. 

Sözü uzatmadan şunu arz etmek istiyorum: 
Muhterem Komisyon ve muhterem Hükümet 

ne ederse etmeli, bu basılan mühürün hukukça, 
hâkimce değeri ve kıymeti olan bu müesseseye 
mutlaka bu kanunun içerisinde bir yer bulmalı
dır muhterem arkadaşlarım. Aksi halde, büyük 
s'kmtılara düşer ve büyük sıkıntılara düşecek 
olan da, adalet sistemi olacaktır. Buna muhte
rem arkadaşlarımın, Komisyonun ve Hüküme
tin iltifat etmesini hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kifayeti kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve sayın milletvekilleri tarafın
dan verilmiş tadil tekliflerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının ek geçici 7 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Plân Komisyonu 
Başkanı 

I Nuri Bayar 

! Ek geçici madde 7. — (Anayasa Mahkemesi 
! a i'l ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkimlik 
İ ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu mes

lekte aayılo.n görevlerde olanlar, Danıştay ve Sa
yıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı yardım-

j cilan) hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe 
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ığirlinoeye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sa
yılı Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 44 sayılı Ana
yasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı 
Sayıştay kanunları ile 3056 sayılı Kanunun ek 
ve tadillerimin. aylılk ve ödenefkleırle ilgili hiikiim-
leri hariç, diğer ıhükümlerimim uygulanmalına 
devam olunur ve bu kanunla Devlet memurları
ma sağlaman diğ<er haklardan faydalanırlar. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun ek geçici 7 nci madde
sinin Hükümet teklifimde olduğu şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Personel Kanunu tamamısının elk ge
çidi 7 nci maddesine, Anayasa Mahkemesi yedek 
üyelerinin de eklemilmesimi ara ve teklif ederiz. 

Niğde Hatay 
Nuri Kodajmamoğlu Hüsnü Özkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunumun bâzı maddelerimin değiştirlilme-
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklemmesine ve 
bu kamunun kapsaimı dışımda kalan kamu per
sonelimin aylılk ve ücretlerine dair kanun ta-
sarüsı» nın 91 mci maddesi ile değiştirilen 657 
sayılı Kamuma eklenen ek geçüdi madde 7 nin 
ametalinle Yargıtay raportörlerimin de ilâvesini 
saygılarımızla teklif edeniz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerimlioı değigitıirilme-
öime dair kanun tasarısının ek geçici 7 nci mad
desi, 1 noi maddenin 2 nci fıkrasına uygun 
olarak yazıilmamış bulunduğumdan, bu 7 nci 
ımajdldedeki Anayasa Mahkemesine aidolan «üye 
yardımcıları» kelimelerinim mestimden çıkarılma
sıyla, yerine «yedek üyeleri» kelimelerinin ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Behzait Eğilli 
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Yüksek Başkanlığa 

Ek geçici madde 7 nin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
AMurrahman Güler 

Ek geçici ımadde 7. — Anayasa Mahkemesi 
'Başkam, üye, üye yardıımcıları, raportörleri ve 
Yargıtay raportörleri, hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan gö-
ırevlerlefle •olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıla
rı hakkında kemdi özel kanunları yürürlüğe gi
rinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1103 sayılı 
Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 44 sayılı Anayasa 
Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayış
tay ve 22 . 4 . 1970 tarihli 1250 sayılı kanunlar 
ile 3656 sayılı Kanun ile ek ve tıaliilleririin aylık 
ve ödemeklerle ilgili hükümler hariç, diğer Iru-
iMraıkırimn uygulamasına devam olunur ve bu 
kamumla Devlet memurlarına Bağlaman diğer 
halklardan faydalanırlar. 

Millet Meclisli Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de-
ğişltlMlmesimi öngören tasarımın ek geçici 7 nci 
madd&slimim ilk .satırınım; şifahen arz edeceğim 
sebeplerden dolayı aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzumer 

«Elk geçidi madde 7. — Anayasa Mahkeme
si asıl ve yedek üyeleırliyle raportörleri...» 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkam, ek geçici 7 nci madde hakkındaki öner
gemi geri alıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu tak
rirlerimi geri almış bulunmaktadırlar. 

iSayım Hüsnü Özkan, sizin takririnizde de 
«Yedek üye» deyimi... 

HtÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun okuman .metninde 

yer aldığı cihetle geri alıyorsunuz. 
i&ayın Kemal Demir, zatıâlinıizim Sakıp Hiç

erimez ile müştereken verdiğimiz takririmizi, sa
yım Kevıni Nedimoğlu'mum meslekle ilgili tâbi
rimden raportörler de dâhildir fikri ve komisyon-
cada açıklanacak husus karşısında takririnizi... 
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KEMAL DEMİR (Bolu) — Komiısyonun 
açıklaması karşısında geri alırım. 

BAŞKAN — Açıklaması halinde işleme ko
nacaktı^. 

ISaym Behzat Eglilli?... Yak. Sayın Uzuner... 
Yok. 

Komisyondan bir hususu rica edeceğiz. Sa
yın Kemal Demirin Yargıtay raportörleri ko
nusu... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sorum Adlî Tıp 
Meclisi ile ilgili idi. 

BAŞKAN — Bu beyanınızda yer aldı efen
dim, takririnizde yok. Raportörler deyimimi mad
de kapsıyor değil mi?... Yani geçici ek 7 nci 
majdldenıin kapsamı Yargıtay raporltörleatinü de 
kapışıyor mu?... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Raportörlerle 
(ilgili önergeyi geriı alıyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Kapsamıyor ve iştirak 
etmiyoruz. 

'BAŞKAN — Kapsamıyor; Yargıtay rapor
törlerini kapsamıyor. Sayın Kemal Demir takri
rimi geri almış bulunuyorlar. 

(Plân Komisyonu Başkanı Nuru Boyar'm 
önergesıi tekrar okundu) 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanını, 
ben konuşmamda iki husus üzerinde durmuş
tum; ki arkadaşlarımız da bunun önemini be
lirttiler, Adlî Tıp Müessesesinde meslekten sa
yılanların bunun içinde sayılıp sayılaimyaca-
ğını, ek geçici madde 7 nin içinde kalıp kal
madığının komisyon tarafından açıklanmasını 
rica ediyorum. Komisyonun önergesini okudu
nuz, komisyonun açıklama yapması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, ilk önce bu hususu 
oylıyacağıız. Sonra sual tevcih edeceksiniz, çün
kü hiçbir takrir yoktur bu mevzuda. Zamanı 
gelince komisyona açıklatacağım tabiî. 

NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — Var 
efendim, komisyon açıklamazsa takrir verece
ğim. 

BAŞKAN — önerge veremezsiniz artık efen
dim. 

Komisyonun tadil teklifine Hükümet katıl
maktadır. Tadil teklifinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylannıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ali Rıza Uzuner, «Anayasa Mahke
mesi asıl ve yedek üyeleriyle raportörleri» şek
linde tashihini talebetmektedir. Kabul edilen 
bu metinle, (bu hâsıl olmuştur. Bu sebeple oya 
arz etmiyorulm. 

Yine Sayın Behzat Eğilli -takririnde, Ana
yasa Mahkemesine aidolan üye yardımcıları 
kelimesinin metinden çıkarılmasını ve yedek 
üye kelimesinin yer almasını istemektedir. Bu 
da kabul edilen metinle halledilmiş bulunduğu 
cihetle bunu da oya arz etoıiyorum. 

Sayın Abdurrahman Gülerin takriri komis
yonun getirmiş olduğu metnin çok dışındadır, 
onu tekrar okuitup oylarınıza arz edeceğim. 

(Çorum Müİettvekil Abdurrahman Gülerin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, diğer 
haklardan faydalanma hususunda ayrıca bizim 
bir teklifimiz olacak ve o husus yerine gelmiş 
olacaktır. Bu yüzden takrire katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmadıklarını ifade ettiler. Takririn dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylannıza arz edi
yorum. Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediHme-
miştir efendim. 

Efendim, birçok Milletvekili arkadaşlarımı
zın komisyondan, beyanlan arasında sorulan 
vâki olmuştur, Adlî Tıp Meclsi üyeleriyle il
gili olarak. Bu hususta komisyonun zapta geç
mesini arzu ettiği bir konu varsa lütfen ifade 
etsinler. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 6110 
sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Adlî 
Tıp Meclisi üyeleri 7 nci madde kapsamı içinde 
mütalâa edilmiştir, arz ederim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkanım, Adlî Tıp Meclisi üyeleri yanında 
bir de adlî tıp mütehassısları vardır. Binaen
aleyh, (bu kanun kapsamına hangilerinin gir
diğini açıklasınlar efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Adlî Tıp Meclisi üye

leri ve beraber teşriki mesai eden kimseler. 
BAŞKAN — Adlî Tıp MeclM üe Adlî Tıp 

Meclisinin görevine katılanlar... 
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BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Adlî I 
Tıpta vazife gören mütehassıs tabipler vardır, 
ben onların durumunu soruyorum. 

BAŞKAN — Yani Sayın Müderrisoğlu, bu
güne kadar adlî tıp hizmetinde bulunup da 
[hâkimlere mıümas tazminat alanlar mı demek 
istiyorsunuz? 

NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — Sa-
ym Başkanım, 6119 sayılı Kanunun ilgili mad
desini aynen 'okuyorum. Madde 17 : «Reis, 
üyeler, sulbe müdürü ve mütehassıslar, reis 
tmuavinleri bu tazminatı alır» diyor. 

BAŞKAN — Komisyon adına beyanda bulu
nurken, o kanun içinde bulunanlar geçici 7 nci 
madde şümulü içindedir, dediler. 

Soru cevaplandırılmış imdir efendini»? 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 

ısoru cevaplandırılmıştır. Ancak bir vuzuh sağ
lamak için Hükümetin de aynı istikametteki 
düşüncesinin zapta geçmesini rica ediyorum 
efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EEES (Kü
tahya) — Sayın Başkan, mesele bu teminatlı 
statüye girip girmeme meselesidir. Bu tazmi-
natlı statüye herkes girmek -istiyor. Mesele 
bundan ibarettir ve Hükümet olarak da taz
minata da, tazminatlı statüye de taraftar de
ğiliz efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Saym Baş
kamı, Sayın Bakanın görüşü bir genel-giivüş-
tür. Tazminata taraftar olup olmadıkları de
ğildir Trenim sorum. Bu maddenin kapsamına 
girip girmediklerini sordum ben, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Ecmkvmüa 
aynı paralelde misiniz? Oırc öğrenmek istiyo
ruz efendim. 

MALİYE BAKANI M3SUT ERkE (Kü
tahya) — Girmiyor efendim, 

BAŞKAN —. Hüküm:.:' m- m'vk'k/..; ekme
diğini ifade ediyor, Komisyon ka,̂ m:n\ı içinde 
olduğunu beyan etti. 

KEVN1 NEDİMö&LÜ (km^Hİkak) 
Sayın Başkan, kürsüden bu m^kke-ım rmmıkk 
içine girmesinin mümkün olmmkkım 'arz ve 
ifade ettim. 

Ancak, Bütçe Komisyonumda kmıdems 
tarafından verilen önergede Ad'î kıp men
suplarının risk zammına girmesi imim klik 
miş oldu. Bu husus zabıtlara da geçmiş hu- I 
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Ilınmaktadır. Sayın Komisyon ve sayın Hü-
kkmetin bu husustaki mütalâalarının zapta 
geçmesini rica ediyorum. 

Risk zammı şümulü içine girecek midir-, 
•girmiyecek midir; bunu öğrenmek istiyorum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü-
tmıya) — Sayın Kevni Nedimoğlu'nun düşün
enine paralel olarak arz edeyim ki, risk taz
minatının şümulüne girmektedir efendim. ' 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
kik geçici 7 nci maddenin, Komisyonun tadil 

edilen teklifi ile birlikte son şeklini 'oylarınıza 
ara ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Ek seçici 8 nci maddeyi okutuyorum. 
5ik Geçici Madde 8. — Anayasa Mahkemesi 

Başkan, üye ve üye yardımcıları ve rapor
törleri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların 
ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları 
ile Sayıştay savcı ve savcı yardımcılarının ay
lıkları, fiilen almakta bulundukları aylıkla
rının derecelerinin gösterge tablosuna teka
bül ettiği derecelere intibak ettirilmek sure
tiyle hesaplanır. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarına 
esas olan aylıklarında geçirdikleri süre esas 
alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir 
kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan 
yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sa
yılır. 

Birinci sınıf hâlkim ve savcılarla, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına 
göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, gös
terge tablosunun 1 nci derecesinin son kade
mesi olan 1 000 göstergesine intibak ederler 
ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve 
edilecek 200 rakamından sonra bulunacak sa-
ymm bslli kat sayı ile çarpılması sonunda elde 
örülecek miktar esas alınarak yapılır. 

'Hâkim Hk ve savcılık meslekinde ve bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlara^ 
Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay 
VÖ Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay 
p.avcx yardımcılarının aylık ödemeleri; 10, 9, 
8 vr; 7 nci derecelerinin kademelerinde bulu-
raflara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin ka
demelerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
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rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci de
recelerin kademelerinde bulunanlara o kade
menin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 
rakamından sonra bulunacak sayının belli 
kat sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas tutularak yapılır. 

İBAŞKAN — Komisyon ve sayın milletve
killerince verilmiş bulunan tadil teklifleri var
dır. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum : Saym Ke
mal Demirer, Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın 
Kemal Demir, Saym Ahmet Şener, Saym Nuri 
Kodamanoğlu, Saym Mevmt Ocakçıoğlu, Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Mustafa Rona, Sayın Hüsamettin Başcr, 
Sayın Ali Rıza Uzuner, Saym Salih Aygün 
söz almış bulunmaktadırlar. Sayın Kemal De
mirer söz sırasını Saym Salih Aygün'e ver
miştir. 

Efendim, evvelâ gerek konuşma bakımından 
ve gerekse takrir vermiş bulunan arkadaşla
rımızın takrirleri üzerinde tasarruflarını kul
lanabilmeleri bakımından Komisyonca yapıl
mış bulunan tadil takriri ile diğer takrirleri 
okutup bilâhara söz vermeyi daha uygun mü
talâa ettim. 

Komisyonca getirilmiş bulunan tadil tekli
fini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının ek geçici 8 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

Ek Geçici Madde 8. — Anayasa Mahke
mesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık 
meslekinde bu meslekten sayılan görevlerde 
bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ile Sayıştay savcı ve yardımcıla
rının aylıkları, fiilen almakta bulundukları 
aylıklarının derecelerinin gösterge tablosunda 
tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek su
retiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinin son fıkrasındaki geçici raportör
lere ilişkin ödenek hükmü mahfuMur. 

(Bunların kademelerinin tesbiti, intılbakla-
rını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre 
esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için 
bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan 
yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayı
lır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, 
birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre 1 nci derece kad
roda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci 
derecesinin sön kademesi olan 1 000 göster
gesine intibak ederler ve aylık ödemeleri bu 
gösterge rakamına ilâve edilecek 200 raka
mından sonra bulunacak sayının belli katsayı 
ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar 
esas alınarak yapılrı. 

Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların, 
Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay 
ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay 
savcı yardımcılarının aylık ödemeleri; 10, 9, 
8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunan
lara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademelerin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci de
recelerin kademelerinde bulunanlara o kade
menin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 
rakamından sonra bulunacak sayının belli 
katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas tutularak yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun Ek Geçici 8 nci madde

sinin Hükümet teklifinde yazılı olduğu şe
kilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel tasarısının ek geçici 8 nci 

maddesine, Anayasa Mahkemesi yedek riyele-
rinin de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde Hatay 
Nuri Kodamanoğlu Hüsnü Özkan 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları kanun tasarısının ek 8 nci 

maddesinin -son fıkrasına aşağıdaki ilâvenin ya
pılmasını arz ederim. 

Sivas 
Kemal Palaoğlu 
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«Savcı yardımcılarının ve vergi yargısı gö
revi yapmakta olan muvazzaf itiraz komisyon-
lariyle vergiler temyiz komisyonları başkan, üye 
ve raportörlerinin.» 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının ek geçici madde 8 in dördüncü 
fıkrasının üçüncü satırındaki «aylık ödemele
ri» nden önce «ve malî yargı ifa etmeleri sebe
biyle muvazzaf itiraz komisyonlariyle vergiler 
temyiz komisyonu başkan, üye ve raportörle
rinin» de ilâvesini aşağıdaki gerekçe muvacehe
sinde arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

«Gerekçe : 

Kayseri 
Şevket Doğan 

1. 5017 sayılı Kanunla hâkimlere verilen 
ödeneğe paralel olarak bu elemanlara da öde
nek verilmekteydi. Çıkacak kanunla bu hâkim-
lerinki yeni esaslara bağlanmakta, bunlarınki 
ise kaybolmaktadır. 

2. Yargı görevi yaptıkları Anayasa Mahke
mesiyle tesbit ve tescil edilmiştir: Esas 1966/22, 
karar 966/37; esas 966/16, karar 966/28 Ana
yasa Mahkemeleri kararları gereğince. 

3. Bu mercilere müracaat aynen mahkeme
lerde olduğu gibi harca tabidir. 

4. Avukatlık Kanununun gereğince vekâlet 
ücretine hükmederler. 

5. Vergi dâvalarında Danıştay nezdinde 
temyiz ve itiraza gidebilmek için evvelemirde 
bu mercilerden karar alınmış olmasını gerektirir. 

6. üyelerinin seçimi, tahsil ve müktesep hak 
dışında ayrıca bir özellik de taşır. Zira, Danış
tay, Sayıştay, Yargıtay ve Vergi Teniyiz, Mali
ye Müsteşarı ve Gelirler Genel Müdürlüğünden 
müteşekkil bir ayırma meclisince seçilirler.» 

Saygılarımı sunarım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

G5riişülmekl:e olan 6J7 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının ek geçici 8 nci mad
desi, tasarının 1 nci maddesine uysun olarak 
yazılmamıştır. 1 nci maddenin ikinci fıkrasın
daki istisnalara ait hükümde, Anayasa Mahke
mesi için «yedek üyeler» tabiri kullanıldığı hal

de, 8 nci maddenin birinci satırında Anayasa 
Mahkemesinde mevcut olmıyan «üye yardım
cılığı» kelimeleri yazılmıştır. 

Bunun metinden çıkarılması ile yerine «ye
dek üyeler» kelimelerinin yazılması ve aynı mad
denin ikinci satırında «hâkimlik ve savcılık 
meslekinde» kelimesinden sonra gerek 1 nci 
maddenin ikinci fıkrasında ve gerekse 7 nci 
maddenin metninde olduğu üzere, «bulunan
larla» kelimesinin eklenmesiyle cümlenin noksa
nının tamamlanmasını arz ve teklif ederini. 

Diyarbakır 
Behzat Eğilli 

Yüksek Başkanlığa 

Ek geçici madde 8 in birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

«Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve üye 
yardımcıları ve raportörleri, Yargıtay raportör
leri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde bu mes
lekten sayılan görevlerde bulunanların ve Da
nıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayış
tay savcı ve savcı yardımcılarının aylıkları, fi
ilen almakta oldukları aylıkların derecelerinin 
gösterge tablosuna tekabbül ettikleri derecelere 
intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğiştirilmesini öngören tasarının ek geçici 8 nci 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasının; şifa
hen arz edeceğim sebeplerden dolayı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

«Ek geçici madde 8. — Anayasa Mahkemesi 
raportörleri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde 
bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların 
ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları, ile 
Sayıştay savcı ve savcı yardımcılarının aylıkları, 
fiilen almakta bulundukları aylıklarının derece
lerinin gösterge tablosuna tekabbül ettiği dere
celere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır.» 

Üçüncü fıkra : 
«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve 

birinci sınıf hâkim ve savcılarla Danıştay ve 
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Sayıştay kanunlarına göre birinci derece kad
roda bulunanlar, gösterge tablosunun birinci de
recesinin son kademesi ile 1000 göstergesine in
tibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli kab sayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar alınarak yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Uzımer, sizin takririniz 
Komisyonun getirdiği teklife uymaktadır. Sh-
ce de öyle midir? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet 
efendim. Bu bakımdan Komisyonun takririne 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Hüsnü 
Özkan buradalar mı?.. Yok. Sayın Behzat Eğil-
li... 

BEHZAT EĞİLLİ (Diyarbakır) — Efen
dim, «üye yardımcılığı» kelimesi çıkarılmıştır. 
Bu sebeple Komisyonun takrirlerine katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, «yedek üye» deyimi kon
muştur. Bu sebeple Komisyonun getirdiği tek
life katılıyorsunuz. 

Buyurun Sayın Salih Aygün. 

ıSALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Her şeyden önce bir A. P. milletvekili ola
rak değil, Adalet Partisine mensup bir millet
vekili olarak şahsım adına konuştuğumu tas
rih ötmede açıkça fayda mülâhaza ediyorum. 
Sonunda bâzı sürtüşmeler olmasın. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tedvin edilen 657 sayılı Kanunun 1 nci mad

desinin ikinci paragrafında ve Anayasamızın 
134 ncü maddesinde açık olarak bu madde ile 
tedvin edilen hâkim ve diğer deyimleri içine 
alan bâzı memurların ücretlerine ait hususla
rın bu kanun hükümlerine tabi olnuyacağını, 
ayrı bir kanunla tedvin edileceğini, Anayasa 
Mahkemesi ve bu kanunun 1 nci maddesi açık 
ve seçik olarak belirtmiş olmasına rağmen, 
maalesef Komisyon 7 ve 8 nci maddeyi tedvia 
ederken bu konu üzerinde durmamış, yepyeni, 
değişik bir görüşe sahilbolarak hâkimleri da bu 
kanunun içerisine sokmak suretiyle, bizim gö-
rüsümüz'e göre, yanlış bir yol tütmüş bulun
maktadır. 

Meselenin es asma geliyoruz : Kanun tedvin 
edilirken, kanunda bir sistematik mevcut idi. 

Bu sîstemaitilk, bütün memurlar arasında bir 
farklılık getirmiyecekti ve herkese, her sınıfta 
gerekli hakkı verecek, bu şekilde de memurlar 
arasındaki huzursuzluğu kaldıracaktı. Karşı
mızda bir teknik personel vardı; arkadaşları
mız günlerce bu teknik personelin haklarını, 
vazifelerini, diğer taraftan maddi durumlarını 
eleştirdi. Bir taraftan doktor arkadaşlarımız bu 
durumu eleştirdi, öğretmen arkadaşlarımız bu 
durumu eleştirdi. 

Avukat arkadaşlarımızın, bilhassa meslekle
ri Devlet dairelerinde bulunan avukat arkadaş
larımızın da istek ve arzuları burada maalesef 
reddedildi. Bu durum karşısında 8 nci madde 
ile hâkimlere neler getirilmektedir, bunları 
izah etmede fayda var. 

Hâkimler, kendi kanunlarına göre iki sene
de bir terfi edecekleridir. Bu kanunun içerisinde 
kadrolara değil, maaşlara intibak mevzubahsol-
masına rağmen, 8 nci geçici maddenin ikinci 
paragrafında hâkimlerimize ayrıca bir hak ta
nınmış, bu hakka göre de kadro değil, aldıküıa-
rı maaşları aynı şekilde kadro imiş gibi intibak 
hakkı tanınmıştır. 

Şu hale göre Sayın Bakanım, burada Kanu
nun ikinci paragrafı açık. Eğer «yok» derseniz, 
Komisyon da benim fikrime iştirak etmezse söz
lerimi geri alıyorum. Komisyon burada; böyîo 
değilse sözlerimi geri alacağım. Aynı zamanda 
son paragrafta meslekten sayılan görevlilere 
de birtakım haklar tanınmış. Şu santiar altında 
Türkiye 1de imtiyazlı, müstakil, kendine bas bir 
sınıf, elit bir zümre teşekkül ettirilmiştir. 

KEMAL KAYA (Kars) — Anayasa göre, 
Anayasa göre. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Anayasaya 
göre etmiştir, evet. Şimdi, aldığı maaşlardan 
misaller vereceğim ve sözümü burada bağlayıp 
ineceğim. 

Arkadaşlar, ben burada şahsi görüşümü sa
vunuyorum. Siz kabul edersiniz, isterseniz et
mezsiniz, orası ayrı bir konudur. 

On senelik bir hâkimin, % 60 sam jüe aldığı 
para 2 100 lira idi. Personel rejimi ile 2 800 
lira almakta, son getirdiğiniz eklerle 3 850 lira 
alacaktır. R-akamlar arasındaki farka bilhassa 
dikkatinizi çekmek isterim. 

Bu durum karşısında ek geçici 8 nci mad
denin Hükümet tarafından getirilen esasları 
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dâhilinde bu ıkahunun çıkarılmasını, şayet hâ- I 
kimlere ayrıca bir tazminat verilecekse, bura- | 
ya ek bir fıkra eklemek suretiyle, ilerde çıka
cak kanunla hakları mahfuz tutulmak suretiyle 
bu eik miktarların mutlak surette kaldırılmağım, 
Fahri Uğrasızoğlu'nun verdiği takrire iltifat 
buyurulmasım, bu şekilde meslekler arasındaki 
meydana gelen farkın kaldırılmasını saygılarım
la istirham ederim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayıîn Turhan Feyzioğlu, buyurun, 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Komisyonda hâkimlere yapılacak olan öde
melerde gösterge töstü !+ 150, !+ 100, '+ 150, 
+ 2O0 [esasının ikalbul edilmesini Isavunan 'arka
daşlarınızdan biriyim. Bu itibarla bu madde 
üzerinde söz alınış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, hâkimlerin Anayasamızda özel 
bir yeri olduğunu sanırım ki, Hükümet de dâ
hil hiç kimse reddetmez. Siyasi iktidarın her 
türlü müdahalesi dışında vazife görmesi icabe-
den, Yasama Meclislerinden ve İcra Organımdan 
ayrı ve demokratik rejimin temel kuvvetlerin
den biri olan bir kaza kuvveti vardır ve bunun 
mensuplarının durumunu konuşuyoruz. 

Anayasanın yalnız metninde değil, fakat mü
zakere zabıtlarında da hâkimlerin bu özel du
rumu nazara alınmıştır. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımızın grupuna 
mensup bir üyenin, Sayın Kevni Nedimoğlu'-
nun Komisyonda, Anayasa müzakereleriyle, 
Anayasa Komisyonu tutanakları ile, raporu ile, 
madde gerekçeleriyle ilgili olarak vermiş oldu
ğu izahat vardır. Vakit darlığı sebebiyle bu tek
nik izahata girecek değilim. Yalnız, Anayasanın 
çıkışı sırasında yapılan müzakereler, bu teknik 
belgeler incelenecek olursa görülecektir ki, hâ
kimler için ayrı bir ödenek sistemi kabul edil
mesinde Anayasaya uygunluk vardır. Anayasa
ya aykırılık söz konusu değildir. Birazdan arz 
edeceğim, bir bütünlüğün bozulması da söz ko
nusu değildir. 

Bütün demokratik ülkelerde hâkimlerin özel ^ 
bir yeri vardır. Komisyonda çok etraflı olarak 
izah ettiğim ingiltere'ye ait bir misali birkaç 
kelimeyle açıklamak isterim. | 

ingiltere'de Churchill'in Başbakan olduğu 
yıllardaydı. Hâkimlerin ödeneklerini tesbit et
mek için bir kanun konuşuluyordu. Getirilen 
Hükümet teklifi hâkimlere yılda 8 bin Sterlin 
vermeyi âmirdi. Bu teklif Meclise geldiği sıra
da İngiltere Başbakanının yıllık ödeneği 5 bin 
Sterlindi. Hâkimlik meslekine adım attığı anda 
hâkime verilmesi gereken ödenek teklifi, aynı 
Hükümetin teklifi, 8 bin Sterlindi. Bu teklifi 
hayretle karşılıyan kimselere devrin Başbaka
nı Churchill'in verdiği cevaplar son derece ilgi 
çekicidir: «ingiltere imparatorluğu artık mad
di gücüyle büyük değildir, ama ingiltere'yi bü
yült yapan kuvvetlerden biri bağımsız adliyesi-
dir, itibarlı adliyesidir ve bu adliyeyi çökertme
mek için bu ödeneği vermek lâzımdır. Siyasi 
hayatımın en şerefli vazifesini yapıyorum. Siya
si hayatımda savunduğum kanunlar içinde en 
büyük inançla savunduğum kanun budur.» di
yerek konuşma yapmıştır. Hâkimlerin yaptığı 
işin yalnız ağırlığı, güçlüğü değil, mânevi so
rumluluğu vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün mesele şuradan 
çıkıyor. Sayın Maliye Bakanının endişesini an
lamıyor değilim; bütünlük bozulmasın. 

Arkadaşlarımın dikkatini Hükümetin getir
miş olduğu tasarının 14 ncü maddesine çekmek 
isterim. Hükümetin getirmiş olduğu metnin 14 
ncü maddesinde, Devlet Memurları Kanununun 
43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren bu 
maddede (a) bendi vardır, (a) bendi aynen 
şöyle : «Genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerine dâhil bâzı görevler için, ilgili me
muriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet 
için taşıdıkları önem göz önünde tutulmak su
retiyle 1 000 + 50, 1 000 + 100, 1 000 + 150 
ve 1 000 + 200 lük göstergeler tesbit edilebilir.» 
Bu tesbit Maliye Bakanlığının ve Devlet Perso
nel Dairesinin görüşü alınmak suretiyle Bakan
lar Kurulunca yapılır. 

Devlet bakımından önemi vardır diye genel 
idare sınıfına dâhil bâzı memuriyetlerdeki kim
seler için bu ödemeler yapılabilir. Bakanlar Ku
rulunun bu tesbiti yıllık bütçe kanununa ko
nur ve yıllık bütçe kanunları ile bu gösterge 
üstü ödemelerin yapılması izni çıkar. 

Arkadaşlar bu sistem esasen kanunda yer 
almış. Devlet bakımından önemi vardır diye bâ-
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zı memuriyetler için 1 000 tavanını aşmışız, bir 
istisna tanımışız. Yalnız bu istisnayı Hükümet, 
Bakanlar Kurulunun kararma, tesbitine bağlı
yor ve bütçe kanunlarına, yıllık siyasi kararla
ra bağlıyor. 

Hükümet ve Meclis siyasi makamlardır. Biz 
iddia ediyoruz ki, hâkimler bakımından bunu 
uygulamak doğru değildir. Çünkü hâkimler, 
Bakanlar Kurulunun yıllık kararları ile ve 
bütçe kanunlarının getireceği yıllık hükümler
le bir yıl bu gösterge üstü ödeneği nail kılmak, 
bir başka yıl onları tecziye edip bunu ödeme
mek gibi durumlar ihdas edilebilir. 

Anayasamızın 117 ve 134 ncü maddeleri ara
sında hiçbir fark olmadığı, her iki tarafta «ay
lık ve ödenekler kanunla tesbit edilir» hükmü
nün aynı kelimelerle mevcudolduğu söylenir. 

Anayasa dikkatle okunduğu zaman hâkim
lerle ilgili maddede hâkimlerin «bütün özlük 
hakları» sözlerinden sonra, «mahkemelerin ba
ğımsızlığı esasına göre, kanunla tesbit edilir» 
deniyor. Mahkemelerin bağımsızlığı esasına gö
re kanunla tesbit demek, yıllık Bakanlar Kuru
ru kararları ile, meselâ Anayasa Mahkemesi 
raportörlerine ödenek vermek veya vermemek 
takdirini siyasi bir merciin teklifine bırakmak 
ve Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine yıllık 
bütçe kanununa bırakmak caiz değildir. 

Bu mülâhazamız o kadar yerindedir İd, Ma
liye Eakanı tazminatlardan hiç hoşlanmaması
na rağmen komisyonda; «Evet, hâkimler için 
yıllık kararlarla bu tarzda gösterge üstü öde
me yapılması, Sayın Feyzioğlu'nun söylediği 
gibi, gerçekten mahkemelerin bağımsızlığı esa
sını zedelerdi» sözünü söylemişlerdir. Bütçe Ko
misyonu zabıtlarında vardır. 

Bu itibarla, hakikaten bir fark var, bunu 
kabul buyuruyorlar demektir. Müsteşar için bu 
yapılabilecektir, vali için yapılabilecektir; ama 
hâkim için bunu bu şekilde yıllık kararlarla 
yapmak ve siyasi merci kararları ile yapmak 
mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, esasında temelde benim 
fikrim şu: Arkadaşlarım haklı olarak teknik 
personelden bahsettiler. Kaymakamlardan bah
sedildi. Yerden göğe kadar haklı mülâhazalar
dır. Getirilen bu kanuna temelinden yaptığımız 
bir itiraz vardır. Bütün meseleler buradan çıkı

yor. Hâkimlerle ilgili şu meselenin tartışması da 
buradan çıkıyor. Aslında bu kanun genel ka
rakteri itibariyle Türkiye'de bir süre uygulan
mış, fakat ihtiyacı karşılamamış olan barem ka
nununun ıslah edilmiş bir şeklidir. Yani, şahıs
lara bağlı bir maaş sistemi getirmiştir bu ka
nun; tahsil + kıdem... Bir kimse muayyen bir 
okuldan diploma almışsa, onun üstüne Devlet 
hizmetinde geçirdiği kıdem eklenmek suretiyle 
kaç lira maaş alacağı bellidir. Yani bir kişinin 
maaşı bu kanunun getirdiği sistemde istisnalar 
var olmakla beraber, istisnalar baki kalmak 
üzere, esas itibariyle, anahatları itibariyle şu
dur: Maaş insanın kendisine yapışıktır. O işten 
bu işe gider, tahsilini ve kıdemini beraber gö
türür. Genellikle aylığı, bâzı istisnalar baki kal
mak üzere, aynıdır; şahsa bağlı. 

Esasında Türkiye'de bir dereceye kadar ma
aşın şahsa bağlı olması Devlet memuriyetinin 
kariyer olması yüzünden bir zarurettir. Bunu 
kabul ediyorum. Amerikanvari bir pozisyon 
usulünü getirmenin mümkün olmadığını da ifa
de etmiştim, tümü üzerindeki konuşmalarda. 
Yalnız karma bir sistem Türkiye için zaruriydi. 
Şahsa bağlı olan bu unsur yanında, yapılan 
işin mahiyetinden doğan bir ikinci ek ödeme 
bulunmak lâzımdı; hekim için de, kaymakam 
için de, mahrumiyet bölgesinde vazife görecek 
için de, teknik personel için de. 

Türkiye'de barem sistemi şahsın tahsiline 
ve kıdemine bağlı olarak bir usul getirdiği için 
zamanla görülmüştür ki, falan sahada eleman 
bulmak mümkün olmuyor. Yevmiyeli teknik 
personel yönetmeliği bunun mahsulüdür. Söz-
teşme usulü bunun mahsulüdür. Çeşitli tazmi
natlar, ek ödemeler, 80 çeşit ayrı ödeme usulü 
getiren karmakarışıkhk, işte barem usulünün, 
gelişmekte olan bir ülkenin ihtiyaçlarını karşı
lamamasından doğmuş olan birtakım sistem bo
zucu usuller olmuştur. 

Gerçekte getirilen sistem, genel olarak, şah
sa bağlı, tahsile ve kıdeme bağlı bir unsurdan 
başka, yapılan işin Devlet için taşıdığı öneme 
bağlı olan bir unsur getirmeliydi. Biraz evvel 
kaymakamlar için yapılan teklif reddedildi. Ay
nı tahsili yapan iki adamdan biri karar mevki
indedir, Devleti temsil etmektedir, ağır sorum
luluk taşımaktadır arkadaşlar. Gecesi, gündü-
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zü yoktur. Bir de masa başında sadece kâğıt 
havale eden, sorumluluk taşımıyan eş tahsilli 
insan vardır, istisnalar bir yana, bunlar eşit üc
ret alacaktır demek, eşitlik sağlamıyor ki... İşin 
de, oturulan sandalyenin de bir ücreti olmak 
lâzımdı. Şimdi hiç değilse hâkimler için bunu 
yapmaya mecburuz. Anayasanın müzakere za
bıtları, komisyon müzakereleri bunu emretmek
tedir diyorum. Zaman içinde bu temeli fikre 
Türkiye adım adım gelmeye mecbur olacaktır 
kanaatindeyim, işle ilgili bir ödeme tarzını bu
lacağız. 

Bunu getiren bâzı maddeler vardır. Bun
lar, işte barem sisteminin ıslah edilmiş olması 
imkânını bir dereceye kadar sağlamaktadır. İş 
riski zammı, işgüçlüğü zammı, mahrumiyet zam
mı gibi, kanunda yer almış olan bâzı hükümler 
veya kıdemi aşarak birden daha yukarı kade
meye gitmek imkânını veren veya bir derece
den başlama imkânını veren özel bâzı hüküm
ler bir dereceye kadar baremin sertliğini ve ka
tılığını yumuşatmıştır; ama bunun kâfi gelme
diğini, bâzı sahalarda eleman bulmak için, bü
tün Devlet hizmetindeki elemanları kaçırma
mak için bu yola gitmek gerektiğini zaman gös
terecektir. 25 - 30 yaşında gencecik adamlar 
olacaktır Türkiye'de. Onların bilgilerine Devlet 
muhtacolacaktır; ama kıdemleri onları çalıştı
racak bir maaş ödemeye imkân vermiyecektir. 
Türkiye'de en nadir olan bâzı işler en genç yaş
ta insanlar tarafından yapılıyor ve biliniyor. 
Ekonometri uzmanı Türkiye'de bol değil. Olan
ların da yaşı 30 dan veya 35 ten aşağı. Yani 
mecburiyetler baremi çatlattı vaktiyle. Yine 
çatlatabilir. 

<Bu itibarla, sistem bozuluyor diye endişe bu-
;yurmasmlar. Sistemi 14 ncü maddede Hükümet 
kendisi bozmuş. Umum müdür için, müsteşar 
için, vali için imkânı açan madde bu. 

Hâkimler için getirilen hüküm istisnai bir 
hüküm, geçici bir hüküm; geçici madde. Hâkim
lerin özel kanunu çıktığı zaman arkadaşlar, şu 
madde zaten kanunun bünyesinden ayrılacak. 
Ama Hükümetin getirdiği 1 000 •+ 50, 1 000 + 
1O0, 1 000 -i- 150 hükmü (kalacak. 'Bütünlüğü de
vamlı olarak bozacak, göze batacak bir hüküm 
o. Buna bu kadar şiddetli itiraz eden Hüküme
tin, bütünlüğü bozuyor diyen Hükümetin kendi 
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getirdiği devamlı maddenin esasen 1 000 + 20Û 
e kadar ödeme imkânı verdiğini düşünmemesi 
ve bu itirazında bu kadar ısrarlı olması şaya
nı hayrettir. (A. P. sıralarından, «vakti geçi
yor» sesleri.) 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyor efen
dim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, hâ
kimlerle ilgili bu mâruzâtta bulunurken başka 
meslek mensuplarının hizmetlerinin önemini kü
çümsüyor değilim. Biraz evvelki mâruzâtımdan 
anlaşıldığı üzere, başka mesleklerin de hususi
yetlerini göz önünde tutan hal çarelerini, bul
mak mümkün olduğu ölçüde, bulmaya çalışma
lıyız. Burada halledemediklerimizi Senatoda 
halletmek için uğraşmamıza devam edeceğiz. 

Bir de teknik mesele var arkadaşlar. Mevzuu 
burada hafifçe ima edildi; hukukçular ve saire 
diye vaz 'etmek tamamiyle yanlış olur. Komis
yonda da söylendi. Bendeniz adliye meslekiyle 
ilgili bir insan değilim. Meslek hayatım idare
ciler yetiştirmekle geçti. Kaymakamların, mül
kiyelilerin yetiştiği bir mektepte vazife gör
düm. Onların hizmetini de biliyorum, takdir edi
yorum ve savundum- Bunun için de önerge ver
dim, 

Adliye meslekiyle ilgisi olan insanlar savun
du dendi. Komisyonda şahit tuttum; doktor, 
ecsacı, asker, mühendis, her meslekten arka
daşlar bu fikri savundular, iki defa Alt Komis
yon kurdu Bütçe Komisyonumuz bu mevzuda. 
7 kişilik komisyon kuruldu. 3 partiden ve çeşit
li meslekten üyeler ittifakla, böyle bir ek öde
meye, munzam ödemeye gösterge üstü ödemeye 
hâkimler için zaruret vardır diye rapor getirdi, 
Komisyon bununla tatmin olmadı, bir defa daha 
Alt Komisyon kurdu. 3 partiden temsilcilerin 
katıldığı Alt Komisyon tekrar bu görüşte ısrar 
etti. «Hâkimler için bu geçici maddeye ihtiyaç 
vardır» dedi. 

Gerek bu komisyon raporlarının altında im
zası bulunan çeşitli partilerden ve çeşitli mes
leklerden insanlar, gerekse komisyonda söz alıp 
konuşan insanlar, gerçekten demokratik rejimin 
temel bir müessesesini savunuyorlardı, bir za
rureti savunuyorlardı. Her hangi bir baskı gru
bunun veya her hangi bir meslek grupunun ri-
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oasmı komisyonda savunan insanlardı diye it
hamda bulunmak sureti katiyede haksız olur. 
Çünkü, hatırlıyorum, eczacı arkadaşım da var
dı, hekim arkadaşım da vardı, asker arkadaşım 
da vardı ve bunu komisyonda da belirttim. 

Sözlerimi daha fazla uzatacak değilim. Yap
tıkları işin güçlüğü dolayısiyle işriski ve güçlü
ğü zammından Türkiye'de pek çok personelin 
faydalandırılması zarureti zaman içinde kendi
sini gösterebilir. 

Biraz evvel arkadaşlar, adlî tıp mensupları 
için Sayın Nedimoğlu'nun sorduğu bir soruya 
burada resmen cevap verildi ve zapta geçti. İş
güçlüğü ve iş riski zammından adlî tıpla meşgul 
kimseler yararlanacaklardır. Yani kıdem, zait, 
tahsil v. s. ile ilgili normal göstergenin dışında 
bir yan ödemeden adlî tıp mensupları yararla
nacaktır, dedi ve zapta geçti. Adlî tıp mensup
ları için bu yan ödemeden yararlanılacağı gibi, 
zaman gösterecektir ki, Türkiye'de birçok mes
lek mensuplarının yaptıkları işin hayatları ba
kımından arz ettiği güçlükler veya komisyon
da yapılan değişikliğe göre, o sahada eleman 
bulmakta Devletin karşılıyabileceği güçlükler 
dolayısiyle sırf eleman bulabilmek için birtakım 
yan Ödemeler yapılacaktır. 

Hâkimler için bu yan ödemelerin siyasi bir 
merci karariyle yapılması mümkün değildir. 
Mahkemelerin bağımsızlığı esasına uygun de
ğildir. Şimdi kanun çıkarken, bunun behema-
hal halledilmesi lâzımdır. Siyasi organların eli
ne bırakılmaması gerekir. Madde yerindedir. 
Bütçe Komisyonunun çok geniş tartışmalardan 
sonra bulmuş olduğu formül gerçekten doğru 
olan formüldür, bütünlük bozucu bir tarafı yok
tur. Kanunun devamlı maddelerinin birinde bu
na benzer bir hüküm vardır, tavan üstü göster
ge üstü ödemeler kabul edilmiştir. 

Bu itibarla itirazların varidolduğu inancın
da değilim. Komisyonun getirmiş olduğu mad
denin aynen kabulünü istirham ediyorum ve bu
nu her hangi bir meslek mensupları adına de
ğil, Türk demokrasisi adına istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sakıp Hiçerimez? Yok. Sayın 
Kemal Demir? 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Daha sonra ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener? Yok. Sa
yın Kodamanoğlu? Yok. Sayın Mevlüt Ocakçı-
oğlu? Yok. Sayın Uğrasızoğlu? Buyurun.. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; evvelâ sözüme 
Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasiyle ilgili bir iki 
noktaya temas etmekle başlamak zaruretini his
settim. 

Hemen arz edeyim M, Sayın Feyzioğlu'nun 
buyurdukları gibi, tasarıda adliye mensupları
na her hangi bir şekilde 1 000 + 50, 1 000 + 200 
ödeme sisteminin uygulanmaması» diye sureti 
katiyede bir şey söz konusu değildir. Yüce 
Meclisiniz ve Yüksek Heyetinizi teşkil eden de
ğerli üyelere takaddüm eden, daha evvel gel
miş gçmiş olan bütün değerli üyeler, adliye 
mensuplarının değerini, vazifelerinin büyüklü
ğünü ve kutsallığını idrak ederek, kendi du-
rumlariyle mütenasip ve Devletin gücüne uy
gun bir kudret içinde bu muhterem meslekim 
mensuplarına ellerinden geldiği kadar her tür
lü imkânları kullanmakta asla tereddüt etme
mişlerdir ve Yüksek Meclisimiz de böyle bir te-
reddütün içinde değildir. 

Sayın Feyzioğlu «Bütün meslek hayatım 
boyunca idare âmiri yetiştirmek için emek sarf 
ettim.» diye buyurdular, doğrudur. Peki idare 
âmirlerinin hak ve menfaatlerini tedvin eden 
maddeler görüşülürken, Sayın Feyzioğlu niçin 
buraya lütfedip de birkaç kelime kelâm buyur-
madılar? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — imza
mı taşıyan önergem vardı, rey verdin mi? 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; adalet meslekinin bü
yüklüğünü, kutsiyetini, ağırlığını ve ciddiyetini 
fevkalâde müdrik insanlarız ve bu meslek men
suplarının Anayasanın içerisinde ayrı bir yer 
almış olmasından dolayı kendilerine her türlü 
imkânların sağlanması hususunda biz de onla
rın tamamen yanındayız. 

Bu hususta hiçbir şüphe ve tereddüt olma
sın. Bilhassa belirtmek istiyorum. Benim temas 
etmek istediğim hususlar şunlardır: Arkadaş
larımız Anayasadan bahsettiler, doğrudur. Ana
yasada, «Adalet meslekinin bağımsızlığı esası
na uyularak maaş, ödenek ve her türlü özlük 
işleri bir kanunla düzenlenir» diyor, öyle olma
sı lâzımdır. 
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Saym Feyzioğlu, burada bir maddenin yer ] 
almış olmasını müdafaa ediyor. Peki, üniversite 
mensuplarının burada yer almış olmasını niçin 
müdafaa etmiyorsunuz? Askerî personelin, bir 
madde ile burada yer almasını niçin müdafaa 
etmiyorsunuz? Bunun dışında, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bir madde ile burada yer almış 
olmasını niçin müdafaa etmiyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım; o halde, ben kendi
lerinden istirham ediyorum. Duyduğumuz gibi 
konuşalım, vicdanımızın sesine uyalım, Yüce 
Meclisimiz hak ve adalet dağıtan bir müesseste
dir. Hak ve adaleti temsil eden değerli meslek 
mensupları burada konuşulan her türlü sözler
den sureti katiyede rencide olmazlar ve daima | 
takdirle karşılarlar. Ben bu inanç içindeyim, \ 
onun için duygularımı samimî olarak ifade ede- j 
ceğim. I 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Memurları 
Personel Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren bu tasarı rayından çıkmış ve prensibinden j 
ayrılmıştır. Ben bunu müteaddit defalar Saym | 
Komisyona ve Hükümete söyledim. Bu tasarı | 
Devlet memurluğunu bir bütünlük içerisinde, 
tek ücret sistemine uygun, her türlü yan öde- j 
melerden uzak, reformist bir görüş getiren ve 
personel rejimi ve bilhassa ücret' rejimi içinde [ 
her türlü karışıklıklara son veren açık bir ta- ; 
sarıdır, böyle olması lâzımdır. Yüksek Heyeti- | 
niz tarafından da bu yönleriyle müdafaa edil- ; 
mesi gerekir. [ 

Şimdi ne yapıldı? Bundan evvel konuşulan j 
maddelerde «Biz, tasarıda her türlü tazminatla- I 
n kaldırdık» dediler. Kaldırılması gerekiyor. | 
14 ncü maddenin şiddetle müdafaasını yaptık; j 
«Bu tasarıda yer almaması lâzımdır, bunu kal- j 
dirin» dedik; fakat, muvaffak olamadık. «Bu 
madde ile milletin ödeme gücünden çok fazla | 
bir külfet getiriyorsunuz, buradaki 1 000 I- 50, 
1 000 + 200 sistemini kaldırın, kaldırmazsanız j 
yarıya indirin.» dedik, onda da muvaffak ola- ) 
madik. Bu arada birçok sınıflar karşımıza cık- j 
ti, baskı gruplariyle karşılaştık. Bu arada, Yük- j 
sek Heyetiniz elbette kendi vicdanî kanaatları- i 
na. uyarak, maddeleri en doğru şekilde oylama j 
yoluna devam etsin. ! 

Ancak, teknik elemanlar, ısrarla bu kanun \ 
dışında bırakılmalarını istediler. Fakat, bu re- | 

formist kanuna uymuyor düşüncesi içerisinde 
Yüksek Heyetiniz kabul etmedi. Her türlü mü
racaatlar' reddedildi. İdare âmirleri, görmüş ol
dukları fevkalâde ağır, ciddî ve mesuliyetti va
zifeler sebebiyle, bu yan ödemelerden ( + ) sis
teminden istifade ettirilmek istendi, Yüksek 
Heyetiniz reddetti. Eğitim mensupları kaybol
muş haklarının bu kanun vesilesiyle korunma
sını istediler, Yüksek Heyetiniz bunu reddetti. 

Avukatlar, eskiden beri almakta oldukları 
vekiUet ücretlerinin kendilerine ödenmesini 
bunun bir formüle bağlanmasını istediler, ko
misyon ve Yüksek Heyetiniz reddetti. 

Okul, hastane ve diğer müessese müdürleri, 
bütün bu müesseselerin başında bulunan kimse
lerin görmüş oldukları ağır vazifeler sebebiyle, 
vazifelerinin sorumluluğu nisbetinde kendileri
ne bâzı haklar ve menfaatler tanınmasını iste
diler, bu haklar ve istekler reddedildi. 

İntibaklarda memurların bâzı haklarının 
kaybolduğu bir vakıadır. Bir devlet memuru
nun bu kanun içerisinde intibakı yapılırken 
[kadrosu üzerinden intibak ettirilmesi, almış ol
duğu maaştan maaşını almakla beraber, esas 
itibariyle bu haktan faydalanamamış olması, bu 
baki arının kaybolması bakımından bir zıyaıdır. 
B;mn da Yüksek Heyetiniz kabul etmedi. Büt
çeye külfet getireceğini ve bunun milyarları 
bulacağım, Sayın Hükümet ve Komisyonun yet
kilileri müteaddit defalar beyanda bulundular. 
Bugün öyle bir hale geldi ki, bütün taraflariyle 
bu tasarı, reformist yönleriyle pek çok zedelen
miş, bâzı sınıflar korunmuş, bâzı sınıflar iyi 
korunamamış, bâzı sınıfların hakları da zayi ol
muştur. 

Bu durum karşısında, ek 8 nci madde ile 
kırşıkarşıyayız; asıl mesele budur. Ek 8 nci 
maddede adalet mensuplarına öngörülen öde
neklerin verilmesine biz de taraftarız. Ama, bü
tün diğer smıflar, ayrı bir kanunla Yüksek hu
zurunuza gelme durumunda iken, yalnız bir sı
nıfın, değerli adliye mensuplarının bir madde 
içerisin2 sıkıştırılmış olması, geriye kalan me
murlar sınıfını fevkalâde üzecektir. Bu hususu 
Yüksek Heyetinize bir defa daha arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de bağlamanızı rica edece
ğim. 
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M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Sayın hâkimlerimiz, savcılarımız ve adliye 
mensuplarımız için gerekli olan imkânlarımızı 
kullanmak hususunda öyle tahmin ediyorum ki, 
ittifak halindesiniz. Aancak, bunun ayrı bir ka
nunla düzenlenmesi lâzımdır arkadaşlar. Ben, 
bilhassa bu hususa işaret etmek itsiyorum. Ay
rı bir kanunla düzenlenmesi iktiza eder. 

Yarın, Askerî personel kanunu huzurunuza 
ayrı bir kanunla gelecektir, üniversiteler kanu
nu, ayrı bir kanunla gelecektir, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ayrı bir kanunla gelecektir ve di
ğer bu kanun kapsamı dışında kalan maaş ve 
ödemelerle ilgili hususlar ayrı bir kanun
la tedvin edilip huzurunuza gelecektir. 

O halde, bir maddeyi buraya sıkıştırmanın 
doğru olmıyacağmı samimî olarak ifade etmek 
mecburiyetindeyiz. 8 nci madde öyle bir sistem 
getirmektedir ki, kanunun öngördüğü esas 
prensibe, yani tazminat sistemine son verilmesi 
esasına aykırıdır kanaatindeyim, başka türlü 
tedvin edilmelidir. 

Müsaade buyurunuz, değerli hâkimlerimi
zin, savcılarımızın ve meslek mensuplarının baş
lama derecelerini, 2, 3, 4 üst dereceden başla
talım; ama bir tazminat tarafına gitmeyiniz. 
Tazminat tarafına giderseniz, bütün meslek 
mensupları bundan istifade etme yoluna gide
cektir, birtakım haksızlıklar doğacaktır ve Dev
let bunu ödiyememek durumuna düşecektir. 

Ben şimdi Sayın Hükümetten istirham edi
yorum. Prensibolarak ödenmesinde hiçbir te
reddüdümüz yok, fakat teknik bakımdan arz 
ediyorum; bu kanunu böyle çıkardığımız tak
dirde diğer sınıfların baskılarına nasıl taham
mül edeceklerdir, bunu doğru bulmakta mıdır
lar? Bunu lütfen izah buyursunlar. Benim ka
naatim odur muhterem arkadaşlarım; sistemi 
bozan bu madde Yüksek Komisyon tarafından 
mutlaka geriye alınmalı, üzerinde bir defa daha 
durulmalı, bütünlük bozulmamalıdır. Yalnız hâ
kimlerimiz için değil, yalnız adliye mensupları
mız için değil, eğer imkânı varsa askerî perso
nel, üniversiteler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
akademiler, hepsi birer madde ile burada tedvin 
edilip getirilmelidir ve bunun altından Hükü
met kalkabilecekse bizler bütün bu sınıflar için 
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oylarımızı seve seve kullanmaya hazır ve ama
deyiz. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın mil
letvekilleri, kanunun sistemini tamamen bozdu
ğu iddia edilen bir meselenin münakaşasını ya
pıyoruz. Bu kanunun sistemi meselesi üzerinde 
durur iken, sadece geçici maddelerin üzerinde 
durmanın kâfi gelmiyeceği kanaatindeyiz. Oysa 
ki, biz, Komisyonda bu meseleyi üç ayrı otu
rumda uzun uzun tetkik ettik, iki defa Alt Ko
misyon teşkil edildi, Alt Komisyonda yüksek 
yargı organlarının mensupları izahat verdiler. 
Mütalâa etmemiz icabeden nokta, içtüzüğün bi
ze verdiği göreve göre, evvelâ meselenin Ana
yasa zaviyesinden mütalâası idi. Yargı organ
larının temsilcilerinin zapta geçen beyanlarına 
göre, Anayasanın 134 ncü maddesindeki «aylık 
ve ödenekler» tâbiri mahkemelerin bağımsızlığı 
esasına göre kanunla düzenlenmesi icabeden tâ
birlerdir. 

Daha sarih bir ifade ile; Anayasa ödenekle
ri mecburi kılmıştır. O zaman takdir buyurur
dunuz ki, Komisyonun hareket serbestisi Ana
yasaya göre kısıtlanmış olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yargı organlarının 
bu tasarının dışına çıkartılması kanaatini izhar 
ettiler. Bu görüş komisyonumuzda müzakere 
ediîdi ve iltifat görmedi. Anayaasnın özerk ola
rak tanıdığı müesseselerden kanunun kapsamı-
riışmda kalmak istiyen bütün müesseseler ka
nun dışında kalmıştır. Üniversite eğer kanunun 
kapsamı içinde kalmak isteseydi, tabiatiyle üni
versite kısmı da kanunda düzenlenecek idi. 

Sayın milletvekilleri, bu vesile ile tasarının 
bütün sisteminin bozulduğu iddiasını Komisyon 
olarak kabul etmiyoruz. Sayın Feyzioğlu'nun 
kanunu küçümsemesi, yeni bir şeyler getirme
diği ve âdeta bir barem sisteminin değişik bir 
şekli olduğu şeklindeki fikirlerine de katılmı
yoruz. Aslında Sayın Feyzioğlu'nun bahsetti
ği hususlar istisnai hükümlerdir. Esas itibariy
le kanun çok şeyler getirmektedir ve tam bir 
reform kanunudur. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda 8 
nci maddeye yapılan itirazlar iki noktada top
lanabiliyor. Bunlardan bir tanesi tasarının tek 
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ücret prensibini ihlâl ettiği, tazminat sistemi
ni getirdiği iddiasıdır. Tasarının bünyesi içeri
sinde tazminat sisteminin bulunduğu şeklinde 
bu iddiaya cevap veriyorum. 

Bir adım daha ileriye gidiyoruz. Anayasanın 
bu meselede daha açık bir hüküm ihtiva etti
ğini de söylüyoruz. Komisyonumuz bu gerekçe
ler ile 8 nci maddeyi kabul etmiş bulunmakta
dır, maddenin Komisyona iadesine hiçbir se
bep yoktur ve biz bu maddenin aynen kabulü
nü istirham ediyoruz. 

Saygılar sunarım efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN 
runuz. 

Sayın Maliye Bakanı, buyu-

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde ile ilgili müzakerelerin tarzı ce
reyanı ve Yüksek Heyetinizin bu maddeye gös
terdiği ilgi şunu ispat ediyor ki, önemli bir ko
nuyu görüşüyoruz. Tasarının diğer maddeleri
nin mazhar olmadığı ilgiye bu maddenin maz-
har olmuş bulunması, üzerinde dikkatle duraca
ğımız bir hususun karşısında olduğumuzu gös
teriyor. 

Huzurunuza geldiğim zaman Bütçe Komis
yonunda da arz ve ifade etmiştim; bana sürür 
veren, inşirah veren bir vazife ifa etmediğimin 
idraki içindeyim. Ama boynuma borç olan bir 
vazifeyi de ifa etmek lâzımgeldiğinin idraki 
içinde bulunuyorum. 

Komisyon adına konuşan Sayın Akçal ar
kadaşımızın bir sözü ile sözlerime başlıyacağım. 
Sayın Akçal arkadaşımız dedi ki, «Anayasanın 
134 ncü maddesi hâkimlerimize Ödenek veril
mesini mecburi kılıyor, Komisyonumuz da bu 
mecburiyetten dışarıya çıkamazdı.» Biz bu ka
naatte değiliz, bunu izah etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, 1335 tarihinde o 
zamanki hayat şartlarının memurların geçimi
ni zorlaştırdığı nazarı itibara alınarak bir Mu
hassesatı Fevkalâde Kararnamesi çıkarılmış 

idi. Bu Muhassesatı Fevkalâde Kararnamesine 
dayanılarak memurlara da, hâkimlere de maaş
larından gayri bir ödenek veriliyor idi. 1335 ta
rihini takibeden 1340 yıllarında çıkarılan 491 
sayılı Anayaasmız, ki, 1961 yılma kadar meri
yette kalmıştır, 1924 Anayasası adliye tanınır -

işte bu Muhassesatı Fevkalâde Kararnamesin
den mülhem olarak hâkimlerimiz ve memurları
mızla ilgili iki hüküm getirmiş bulunuyor idi. 

Şu elimdeki kitap 1924 Anayasasıdır, hâkim
lerle ilgili maddeyi okuyorum. «Hâkimlerin ev
safı, hukuku, vezaifi, maaş ve muhassesatları..» 
«Muhassesatı Fevkalâde Kararnamesi dolayı-
siyle buraya konmuştur..» maaş ve muhassesat
ları ve sureti nasıp ve azilleri kanunu mahsus 
ile tâyin olunur.» Hâkimler için Muhassesatı 
Fevkalâde Kararnamesi hükümlerinden mül
hem olarak hâkimlerin maaş ve muhassesatınm 
kanunla tesbit olunacağını gösteren bir hüküm 
sevk etmiştir. Kim sevk etmiştir? 1924 Anaya
sası. 

Aynı Anayasa memurlarla da ilgili bir hü
küm sevk etmiştir. 1335 Muhassesatı Fevkalâ
de Kararnamesi memurlara da maaşlarından 
başka bir tahsisat verilmesini öngörüyor idi. Hâ
kimlerde bunu nazarı itibara alan bu Anayasa 
memurlarda bunu ihmal edemezdi. Nitekim 93 
ncü maddede şu kaydı görüyoruz: «Bilûmum 
memurların evsafı.» Diğer maddede de «Hâ
kimlerin evsafı» diye başlıyor.» ... vezaifi, ma
aş ve muhassesatı ve sureti nasıp ve azilleri ve 
terfi terakkileri kanunu mahsus ile muayyen
dir.» 

Şimdi 1920 Anayasası hem hâkimlerin hem 
de memurların; hem maaşlarının, hem de mu-
hassesatlarmın kanunla tâyin edileceğini, muay
yen kılınacağını gösteren hükümler sevk etmiş
tir. 

Dikkat buyurduysanız, 1924 Anayasası, me
mura maaş verirseniz kanunla olacak, tahsisat 
verirseniz kanunla olacak; hakime maaş verir
seniz kanunla, tahsisat verirseniz kanunla ola
caktır, hükmünü getirmiştir ve bu iki hüküm 
arasında tam bir paralellik vardır. Bu Anaya
sanın hâkimlere ayrıca ve mutlaka tazminat ve
rileceğini yazmadığı ve bir tazminat, bir mu-
hassesat, bir tahsisat, ödenek verilmeyi mecbur 
kılmadığı şuradan belli ki, 1924 tarihinden 1947 
tarihine kadar hâkimlere sadece maaşları veril
miştir. Şiıridi, muhterem hâkimlerimize ödenek 
veren kanunun tarihi 1947 dir. Mademki öde
nek mecburi idi de, 1947 yılma kadar maaştan 
gayri ayrıca niçin ödenek verillmemiştir? O ta
rihlerde Anayasaya mugayir mi hareket edil-
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mistir? 1947 de ödenek verilmesinin sebebi; yi
ne o tarihlerde hayat şartlarının ağırlaşması ve 
hâkim mesleki gibi gayet önemli bir mesleke 
karşı itibarın azalması ve adliye kadrolarının 
(boşalmasıdır. Buna mâni olmak istiyen vâzıı ka
nun o tarihte bir ödenek vermeyi, bir tahsisat 
vermeyi düşünmüş, Anayasa bunun kanunla ve
rileceğine âmir olduğu için de 5017 sayılı Ka
nun çıkarılmıştır. 

Şimdi geliyoruz 1961 Anayasasına. 1961 
Anayasası hâkimlere ayrıca bir ödenek verilme
sini mecburi kılmış mıdır, kılmamış mıdır? 1924 
Anayasasının böyle bir mecburiyet koymadığı 
ortadadır. 1901 Anayasası acaba böyle bir mec
buriyet koymuş mudur? 

Muhterem milletvekilleri, 1901 Anayasası bu 
bakımdan tamamiyle 1924 Anayasasından mül
hem olmuştur. «Maaş» için «aydık», «muhasse-
sat» için «ödenek» tâbirini kullanmıştır. Bu 
maddeleri okuyorum, Sayın Akçal'm zikrettiği 
134 ncü maddeyi okuyorum :» 

«Madde 31. — Hâkimlerin nitelikleri, atan
maları, haklan ve ödevleri, aylık ve ödenekle
ri, (1924 deki maaş ve muhassesatlan) meslekte 
ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin 
geçici ve sürekli olarak değiştirilmesi, hakların
da disiplin kovuşturması açılması ve disiplin 
cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlanndan 
dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanma
larına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı 
gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve 
diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı 
esasına göre, kanunla düzenlenir.» 

Hâkimlerimizin aylık ve ödenekleri mahke
melerin bağımsızlığı esasına göre kanunla dü
zenlenir. Maddenin bizi ilgilendiren özü budur. 
1961 Anayasası hâkimler için 1924 Anayasasın
dan mülhem olarak böyle bir hüküm vaz'etmiş 
de memurlar için ne demiş? 117 nci maddeyi 
okuyorum : 

«Madde 117. — Devletin ve diğer kamu tü
zel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yü
rütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri
nin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memur
lar eliyle görülür. 

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

Memurlar için de 1924 Anayasasından mül
hem olarak aynı hükmü koymuştur. Memurla-
nn aylık ve ödenekleri de kanunla düzenlenir, 
hâkimlerin aylık ve ödenekleri de kanunla dü
zenlenir. 

Şimdi burada iki madde arasındaki fark şu
dur : Hâkimlerle ilgili maddede «mahkemelerin 
bağımsızlığı esasına göre» düzenlenir. Yalnız 
bu fark vardır. Şimdi bu fark bizi nereye götü
rüyor? Bu fark bizi muhterem hâkimlerimize 
aynca bir ödenek verme mecburiyetine götürü
yor mu, götürmüyor mu; münakaşa edilecek 
olan, üzerinde durulacak olan nokta budur. 
Eğer böyle bir mecburiyete bizi götürüyorsa 
ödenek vermek mecburiyetindesiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biraz sonra da
ha tafsilâtlı arz edeceğim, şu hususu düşünme
nizi istirham ediyorum : Hâkimlerimize maaşla-
nndan ayn olarak bir ödenek verilmez ise mah
kemeler bağımlı olur, eğer bir ödenek verilir 
ise mahkemeler bağımsız olur, bu mütalâaya 
iştirak eder misiniz? Şu halde buradaki, «mah
kemelerin bağımsızlığı esasına göre düzenlenip» 
ibaresi bir ödenek verme mecburiyetini vaz'et-
miyor. «Mahkemelerin bağımsızlığı esasına gö
re düzenlenir» ibaresinin mânası şu şekilde or
taya çıkıyor : Hâkimlerin nitelikleri, mahke
melerin bağımsızlığı esasına göre düzenlenir 
derseniz mânası vardır. Hâkimlerin atanmalan 
(maddeyi aynen okuyorum) mahkemelerin ba
ğımsızlığı esasına göre düzenlenir, derseniz 
mânası vardır. Hâkimlerin ödevleri mahkeme
lerin bağımsızlığı esasına göre düzenlenir der
seniz, doğrudur. Ama hâkimlerin maaş ve öde
mekleri mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre 
düzenlenir ibaresinin - Sayın Feyzioğlu burada 
kendisine has belâgatli üslûbu ile söyledi - hâ
kimlerin maaş ve ödeneklerini düzenlemeyi 
bunlan artırmayı, eksiltmeyi icranın eline bı
rakırsanız o zaman mahkemelerin bağımsızlığı 
esasına münafi bir harekette bulunmuş olursu
nuz. Yoksa bunun maaşın .miktan ile, maaş
tan gayn ödenek verilmekle bir ilgisinin mev-
cudolmaması icabeder. 

Şu halde hem memurların, hem de hâkimle-
rilmizin aylıklan ve ödenekleri, eski tabiriyle 
maaş ve muihassesatı kanunla düzenlenecektir. 
Bu maddeleri şöyle anlamak lâzımıgelir : Me
murlara maaş mı vereceksiniz, kanunla olacak. 
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Bu yasama organından geçecek, ödenek mi ve
receksiniz mutlaka yasama organından geçe
cek, bir kanun olacak. Hâkimlere maaş mı ver
mek istiyorsunuz, bunu yasama organı tâyin 
eder. Hâkimlere ödenek mi vermek istiyorsu
nuz, bunu yasama organı tâyin eder. Maddede
ki fikri müdir budur. 

Ayrıca Sayın Feyzioğlu'na dikkat ettim, 
«Anayasaya uygunluğu vardır» dedi. Anayasa
ya aykırılığını biz iddia etmedik. Bu kelimeyi 
dikkatle seçmiş olduğunu hissettim. Evet, Ko
misyonun metninin Anayasaya uygunluğu var
dır. Çünkü bu madde diyor ki, ödenek vermek 
istiyorsanız, - ödenek verme mecburiyetini koy
muyor - eğer ödenek verecekseniz bunu ka
nunla vereceksiniz, diyor. E, huzurunuzda da 
bir kanun görüşülüyor. Elbette Anayasaya uy
gunluğu olacaktır. 

'Burada açıklanması gereken nokta şudur : 
Anayasa mutlaka bir ödenek verme mecburi
yetini koyuyor mu, koymuyor mu? Şimdiye ka
dar arz ve izaha çalıştığım hususlar Anayasa
nın böyle bir mecburiyet va'zetmediğini, be-
nfm kanaatimce açıkça göstermektedir. Ana
yasamız muvacehesinde böyle bir mecburiyet 
karşısında olmadığımızı bu şekilde tesbit et
tikten sonra bu tazminatın görüşmekte olduğu
muz tasarının bütünlüğünü bozup bozmadığı 
konusuna geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda bu 
tasarı vesilesiyle söz aldığım zaman birçok de
falar arz etmeye çalıştım, bu tasarı bir sistem 
getiriyor. Bu sistemde tazminat yoktur. Bu ta
sarının kendi sistematiği içinde bâzı görevle
rin özeılliğine dayanılarak bâzı yan ödemeler 
verilmesini mümkün kılan maddeleri vardır. 
Ama âlet, derecat ve genellikle her hizmete 
tazminat verilebilir tarzında bir düşüncenin bu 
tasan tamamiyle karşısındadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımız dediler ki, 
zaten bu tasarının kapsamı içinde değildir, hâ
kimlerimizin özlük haklariyle ilgili ve perso
nel işleriyle ilgili personel tasarısı ayrıca ge
tirilecektir, burada muvakkat olarak, geçici 
olarak duruyor; binaenaleyh bir müddet son
ra o hükümler geldiği zaman bu mesele de ıs
lah edilmiş olacaktır. Bu hususta şunu dikkat 
nazarlarınıza arz etmek istiyorum. Genel büt
çeden ve mülhak bütçeden ücret alan memur

lar, aylık alan memurlar, hâkimler, askerî 
hizmetlerde çalışan subaylar ve diğer personel, 
üniversiteler, iktisadi Devlet Teşekkülleri, bele
diyeler ve özel idareler ayrı ayrı Personel Ka
nununa mâlik olacaklardır. Bu personel kanun
ları arasında bir paralellik bulunmak lâzımge-
lir. Hiç değilse anahatları itibariyle bu kanun
lar arasında prensip mutabakatının bulunması 
iktiza eder. Anakanun olan Personel Kanunun
da, Devlet Memurları Kanununda tazminat ver-
memişseniz, böyle aletderecat tazminat verme-
mişseniz başka bir yerde de vermiyeceksiniz. 
Başka bir teşekkülün Personel Kanununda da 
bu tazminat müessesesinin yer almaması iktiza 
eder. İşte onun için diyoruz ki, burada bu taz
minat müessesesi kabul edildiği takdirde tasarı
nın prensiplerini önemli ölçüde zedeler, tasa
rıyı temelinden sarsar, ilerde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun kapsamı içerisinde bu
lunan bâzı görevler için de tazminat vermek 
mecburiyetinde kalırsınız, tasarının âtisi şüp
heli bir hal alır ve tasarının âtisine şüphe ile 
bakmak iktiza eder, derken bunu kasdediyoruz. 

Arkadaşlarımız bir de dediler ki, «Sizin ge
tirdiğiniz tasarının bünyesinde de zaten tazmi
nat müessesesi vardır; 1 000 + 100, 1 000 + 50. 
Bu tazminat değil de nedir?» dediler. Bu müta
lâaları yüksek komisyonda da dinlemiştim ve 
orada da arzı cevabetmeye çalışmıştım. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu arz 
edeyim ki, 1 000 + 50,1 000 + 100,1 000 + 150 
ve 1 000 ı+ 200 ü biz tazminat olarak görmü
yoruz. 'Bu «hors classe» yani sınıf dışı tesbit 
edilmiş bir şeydir. Daha önce de arz ettim. 
Fransa'da da tatbikatı vardır. «Hors classe» ve
ya «Hors echelle» denen bir sistemin bizim hu
kukumuza da bu suretle girmesini temin etmek
ten ibarettir. Sayın Feyzioğlu bu hususta söy
ledi, o vazifelerin önemine göre ve deruhde 
edilen mesuliyetin ehemmiyetine göre bş,zı gö
revler için, bâzı memuriyetler için 1 000 in üs
tünde gösterge tesbit etmek veya ilâve bir gös
terge tesbit etmek usulü ihdas edilmiştir. Bu
nun tazminatla ilgisi yoktur. 

Şimdi bir hususa daha arzı cevabetmek isti
yorum : 

Sayın Feyzioğlu, «1, 2, 3, 4 ncü dereceye 
kadar sivil sektörde, daha doğrusu 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren 
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memuriyetlerde, Bakanlar Kurulu kararı ile ila
veli gösterge tesbit edilebilecektir, hâkimleri de 
bu usule tabi tutarsanız Anayasaya aykırı olur.» 
dedi ki, doğrudur. 

Komisyonda da bunun doğru olduğunu söy
ledim. Bunu derhal düzeltmek mümkün. 1 nci 
dereceden 4 ncü dereceye kadar şu ilâveler ya
pılır diye Bakanlar Kuruluna bıraktığınız sa
lahiyetli hâkimlerimiz için bu kanunda göste
rirseniz, mahkemelerin bağımsızlığı asla zede
lenmiş olmaz. Veya bir başka usul bulursunuz, 
dersiniz ki, «Memurlar için bunu Bakanlar Ku
rulu tesbit eder, hâkimler için de Yüksek Hâ
kimler Kurulu tesbit eder.» yine mahkemelerin 
bağımsızlığı esasına riayet edilmiş olur. 

Bu hususta Sayın Feyzioğlu ile bir ihtilâfı
mız olduğunu zannetmiyorum. 

Bizim endişemiz şudur arkadaşlarım; şu hu
susa dikkat etmenizi istirham ederim : Bu ta
sarıda katsayıyı tesbit ederken, göstergeleri 
tesbit ederken bu taşandaki maddeler dışında 
yan ödeme yapılmıyacağı esasından hareket 
olunmuştur ve buna göre bir porte bulunmuş
tur. Hem katsayıyı 7 yapacaksınız, hem göster
geleri değiştirmeden bu tasarıda olduğu gibi 
bırakacaksınız, hem de bâzı görevler için taz
minat tanıyacaksınız... Bu, olmaz. Takdir eder
siniz ki, bu bir manzumedir, her hükmü birbi
riyle ahenklidir. Şimdi muhterem hâkimlerimize 
bir tazminat verilirse, bunun arkasından hiç 
şüpheniz olmasın, bugün değilse yarın, yarın de
ğilse öbür gün başkaları da gelecektir. Başka
ları geldiği zaman bu tasarıyı, bu göstergeleri 
tazminat verilmiyeceği esasına göre tesbit et
miştiniz, katsayısı da tazminat verilmiyeceği 
esasına göre tesbit etmiştiniz, bu yükün altın
dan nasıl kalkılacaktır? 

Sayın Feyzioğlu'nun bir mütalâasına daha 
arzı cevabetmek istiyorum. Sayın Feyzioğlu de
di ki, «İkili bir ödeme sistemi getirilmeliydi, 
daha doğrusu vazifelerin önemine göre ücret 
tesbit eden bir sistem getirilmeli idi. Burada va
zifelerin önemine göre bir sistem getirilmemiş
tir, kıdeme göre terfi esasını ıslah eden bir me
tin getirilmiştir.» 

Biz bu kanaatte değiliz; bu tasarıdaki dere
celer vazifelerin önemini göstermektedir. Bil
hassa genel idare sınıfında kadrolar vazifelerin 
önemini göstermektedir, o kadroları herkes iş

gal edemiyor, yarışma sınavından, geçme sına
vından geçiyor, ondan sonra o vazifeleri deruh-
de ediyor. 

Aynca; bâzı görevler için, işgüçlüğü, iş ris
ki zammını derpiş eden maddeler getirilmiş ol
ması o görevlerin önemimin nazarı itibara alın
dığını gösterir. Şu halde sadece kıdeme göre, 
ıslah edilmiş kıdem sistemine göre bir metin 
getirilmiş değildir. 

Bu tasarının sistemi içerisinde hâkimlerimi-
zin durumunun halledilebileceği kanaatini ta
şıyorum. Bunu, Bütçe Komisyonunda da söy
ledim. Bir defa 1 nci dereceden 4 ncü dereceye 
kadar ilâve gösterge tesbit etmek ve bunu ka
nunla tesbit etmek veya Yüksek Hâkimler Ku
rulunun takdirine bırakarak tesbit etmek müm
kündür. Burada hiçbir ihtilâfımız yok. Bütçe 
Komisyonunda yapılan değişiklikle 4 ncü de
receden aşağıya da tazminatı getiriyorsunuz M, 
buna itirazımız vardır. Bunun için de bir dere
ce üstten başlanılması ve halihazırda görevde 
(bulunanların da birer derece terfi ettirilmesi, 
birer derece üstten başlryacaHan ve gösterge
nin buna göre tâyin edilecek katsayı ile çarpı
lacağı esası getirilirse, bunun halledileceği ka
naatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri; kendilerinin dü
şüncelerine değer verdiğim kıymetli arkadaşla
rımızın 'bâzılarının, sözlerimi kısa kesmem ar
zusunda bulunduklarını gördüm. Sözlerimi kesi
yorum. Burada sözlerime son verirken bir hu
susa işaret edeceğim veya tekrar edeceğim ve 
huzurunuzdan ayrılacağını. 

Huzurunuzda bir vazife ifa ettiğime kaani-
im. Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Demir, buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Bolu) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 

Müzakeresi yapılan tasarının 91 nci mad
desine bağlı ek geçici 8 nci madde üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşle
rini arza çalışacağım. 

Gerçekten sayın Bakanın da belirttiği gübi, 
(bu maddeye Millet Meclisi üyelerinin gösterdik
leri ilgi, konunun önemini ortaya koymak için 
yeter ölçüdedir, Bizim kanaatimize göre bunu, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak ıbizim açımız-
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dan, Anayasayı yorumlama, Anayasanın hâ
kimlerle ilgili 134 ncü maddesini anlama ve de
ğerlendirme ağırlığına bağlamaktayız. 

Biz, bu tasarının hâkimlerle ilgili ek geçici 
8 nci maddesi üzerinde, bir Anayasa meselesi 
ve Anayasanın önem verdiği bir husus olduğu 
için dikkatle, hassasiyetle durmaktayız, 

Müzakerelerin bu ana kadar geçen suresi 
içerisinde, komisyon ve bâzı arkadaşlarımız ile 
aynı düşünceye sahibolmakla beraber sayın 
Bakanı dinledikten sonra iyice anlaşıldı ki, 
Anayasanın 134 ncü maddesini yorumlamak ba
kımından biz Hükümetle tam karşı karşıyayız, 
tam görüş ayrılığı içerisindeyiz. 

Sayın Bakan, «1924 Anayasasında da me
murlar ve hâkimler için aynı hükümlerin ge
tirildiğini, buna rağmen 1924 Anayasası bün
yesinde hâkimlere tazminat veren bir tasarı
nın da yürürlüğe konduğunu» söylediler, doğ
rudur. 

1961 Anayasasının bir değişikliği olduğu 
muhakkak. Bunu konuşmacılar konuşmalarında 
ortaya koydular. Anayasanın 117 nci madde
sinde, memurlar için tanınmış olan hakları, tâ
yinleri, terfileri, maaşları ve ödenekleri «ka
nunla düzenlenir» hükmü ile, 134 ncü madde
sindeki (bütün bunları saydıktan sonra bunla
rın, «mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre 
düzenlenmesi» görüşü arasında bir fark bulma
mak mümkün değildir. 

Sayın Bakan, meseleyi tam başka bir yön
den almakta ve soruyu öyle vazetmektedir. 
«Anayasada hâkimlere ödenek verilmesini em
redici bir hüküm var mıdır?» tarzında mesele
yi ortaya koymak bir çözüm yolu değildir. 
Aslında maaşın, ödeneğin, diğer haklarla be
raber - maddeyi yavaş yavaş okudular, tekrar 
okuyarak vakit almak istemiyorum - daima 
«virgüllerle» devam eden, «ve» lerle, «veya» 
larla devam eden ve sonunda ödenekleri de 
dâhil «mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre 
kanunla tesbit edilir» diye hükme bağlanmış 
olan hususu, Anayasanın ödeneklerin verilme
sini âmir hükmü var mıdır tarzında yorumla
mak meseleden biraz sıyrılmaya çalışmak olur. 

Mahkemelerin bağımsızlığını sağlamak için 
hâkimine açıik çek veren zihniyet, mahkeme
lerin bağımsızlığını sağlama gayretti ve arzusu 
içine girmiş olan zihniyettir. 

Meseleyi yalnız para meselesi olarak müta
lâa etmemek lâzımdır. Hâkimi, ödenek ile eli
ne geçen miktarı daha fazla olan, böylece faz
la maaş alan ve daha fazla maaş aldığı için 
de yargı görevini bağımsız yapacak bir unsur 
halinde eİDiöfcte ki mütalâa etmiyoruz. Ama yaşa
yan, nefes alan, hayat şartları içerisinde müca
dele eden her insan gibi hakiim de, çeşitli bağım
sızlıklar arasında ekonomik bağımsızlığa da ih
tiyacı olan kişidir. Ekonomik bağımsızlığını 
sağlamadığınız zaman, tam bağımsızlıktan bah
setmek pek kolay değildir, pek mümkün değil
dir. 

Onun için Anayasamın 117 nci madidesüyle 
Anayasanın 134 ncü maddesini aynı şekilde yo
rumlamak yanlıştır. O zaman Sayın Bakana şu 
soruyu sormak lâzımıdır: Anayasayı hazırlayan, 
müzakere eden, üzeninde uzun süre kaybeden 
Meclis neden 117 nci maJddeyi tadat ettikten 
sonıra ayrıca 134 ncü maddeyi yazmak ve neden 
117 nci maddede de memurların ödenekleri, ay
lıkları için kanun yolu gösterildiği halde 134 
ncü maddede ayrıca bu yolu mahkemelerin ba-
ğımisızlığı esnasına bağlamak lüzumunu duymuş
tur? 1961 Anayasasının hazırlandığı yıl 1950 ilâ 
1960 in tecrübelerinin sonucu olan yıldır. O tec
rübelerin sonucunda bu Anayasayı hazırlayan 
Kurucu Meclis ve onun üyeleri kamu görevlile
ri için ayrı bir madde tedvin etmiş olmalarına 
rağmen, özelBkle hâkimler için o geçiriliş döne
min tecrübesinden aldıkları dersin etkisiyle ay
rı bir madde tedvin etmek lüzumunu hissetmiş
lerdir. 

YUSUF UYSAL (İsparta) — O devir altın 
devir, altın... 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) —O devrin altın mı, balkır mı dev
ri olduğu sabit olmuştur, bu Anayasanın gerek
çesiyle sabit olmuştur, başlangıç kısmıyla sabit 
olmuştur. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu müzakere etmiş olduğumuz tasarı, değer
li Adalet Partili arkadaşlaran, bir teknik tasa
rıdır, bir siyasi tasarı değildir. Bu tasan, öyle-
sina teknik bir taşandır ki, iki aya yakın bir 
zamanda Komiilsyonıda müzakere edilmiştir, hiç
bir kanunun üzeninde yapılmadığı şekilde uzun 
süredir sabahın erken saatlerimden başlamak su
retiyle bütçe gülbi Mecliste müzakere edilmekte-
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d&r, halâ bitmemiştir. Üzerinde söz alan arkadaş
larımızın hepsi Türk kamu görevlisini ilgilendi
ren bu tasanyı bir siyasi açıdan yorumlama yo
luna girmemiş, daima daha iyi şekilde, daha gü
zel şeMe getirmenin gayreti içerisine girmiştir. 
Mesele, Anayasanın 134 ncü maddesinin anla
yış sebebiyle dahi olsa bir siyaai mesele gibi yo
rumlanıp, rahatsız olmamak lâzım gelir. Bu 
tarzda yorumlanıp, lüzumsuz yere rahatsız olma
mak lâzım gelir. Ama her halükârda ayağımızı, 
tabanımızı bastığımız Anayasanın gerekçesini 
de unutmamak lâzım gelir. 

Şimdi sayın Bakan, «Bu yol açılırsa arkadan 
başkaları da gelecektir, bunu başkaları da ta-
kübddecektiir, diğer dilekler taMbedecektlir.» Di
yor. Doğrudur. îşjte bu noktada Bütçe Koımiısyo-
nunda bu konu halledüldükten sonra bir meseleyi 
İsrarla ortaya koyup bir meselede Sayın Bakan 
ve Hükümetle birleşmeye gayret sıarfettik, o da 
şu idi: Biz diyoruz M, «Bu kamunun ek geçici 
8 nci maddesinde hâkime verilmiş olan fark öde
nektir, bunun adını ödenek olarak koyunuz ve 
bu ödeneği Anayasanın 134 ncü maddesinin anla
mı içerisinde .koyduğunuzu söyleyiniz, o zaman 
bu kapı yalnız yargı organlarına açılmış bir ka
pıdan geçerek ek geçici 8 nci madde tedvin edil
miş olacağına göre, bu böyle kabul edilirse eğer 
o takdirde bu kapıdan başkalarının geçmesi söz 
konusu olmaz, bundan birleşmemizde fayda 
vardır.» Demiştim. Şimdi aynı şeyi bir defa da
ha hatırlatmak istiyorum. Onun için sözlerimin 
başımda şu hususu ortaya koymaya çalıştım. Bu 
(bir Anayasayı yorumlama meselesidir. Anaya
sayı eğer hükümet de bizim gibi 134 ncü mad
desinde, mahkemelerin bağımsızlığının bir öl
çüde 117 nci madde ile belirtilen diğer kamu 
görevlilerinden bir farklılığı ile sağlanması ge-
rektili görüşüne sahibolursa, o zaman Ödeneği 
Anayasanın emri gereğince değilse bile, Anaya
sanın esprisi gereği getirmiş olduğunu kabul 
ederse mesele temelinden halledilmiş olur. 

Simidi, gerçekten her vesile ile burada ko
nuştukça açıkça söylemekte hiçbir sakınca gör
mediğimiz bir sözü tekrar etmek lüzumunu du
yarım. Sayın Bakanın iyi niyetline, meselelere 
eğiliş tarzına güven duymaktayım; ama bu me
selede Sayın Bakan, bütün duygulanma rağ
men ifade etmek istiyorum, çelişkiler içerisinde-
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dir. Buradaki konuşmalariyle de çelişkiler içe
risindedir, şimdi arz edeceğim. Bu çelişkinin 
birisi şudur : «Bu tasarının bütünlüğünü boz
mayalım, bu tasan bir reform tasarısıdır, bu ta
san yan ödemeleri kaldırmıştır, bu tasan ek 
ödenekleri kaldırmıştır» demişlerdir. 

Bu görüş bir dilek safhasında kalmıştır. Bu 
tasan yan ödemeleri kaldırmamıştır, bu tasan 
ek ödemeleri kaldırmamıştır. Sayın Feyzioğlu 
belirtti, bir gerçek; 14 ncü madde burada mü
zakere edildiği zaman ben gene C. H. F. Grupu 
adına söz aldım ve 14 ncü madde ile Türkiye'
de Devlet yönetiminin en üst kademelerinde bu
lunan görevlilerin, mıüşteşan, kaymakamı, vali
si, kamu yöneticilerinin Devlet sorumluluğu, 
memuriyetin sorumluluğu, gördüğü hizmetin 
Devlet için önemi sebebi ile bu artı 50, artı 100, 
artı 200 e müsltehak olduklarını, almaları ica-
bettiğimi, bunun verilmesi gerektiğini söyledim. 
Bir Devletin o kademesine gelmiş kamu görev
lisi bir farklı İşlemle karşı karşıya kalmalıdır, 
dedim ve bu kanaatimi muhafaza ediyorum. 

Şimdi, Sayın Bakan bunu, «Bu bir tazminat 
değildir, bu bir göstergedir, 14 ncü maddeyle 
verilenleri biz bir tazminat olarak saymıyoruz, 
bunun tazminatla ilgisi yoktur, 1 O00 in üstün
de gösterge testoit edilmiştir.» dediği zaman, bu 
biraz bu tasanya uyar, ama bu tasarının ismiy
le beraber tadadedileh ve bu tasarının temel 
aldığı, mesnet aldığı ve bâzı maddelerini değiş
tirdiği 057 sayılı Kanunun ilgili cetveline uy
maz. O cetvel bu kanunda da var, o cetvel de, o 
tablo da 70 le başlar 1 000 de biter. 

Şimdi, gösterge tablosu 70 le başlar 1 000 de 
biter bütün kamu görevlileri için; lüzumuna 
binaen, bizim de lüzumlu olduğuna kaani oldu
ğumuz sebeplerle artılar halinde verilirse, bu
nun adı tazminattır. 

Şimdi, sayın mületvekiilleri, ek geçici 8 nci 
maJdldede hâkime verdiğiniz zaman tazminattır 
da, ödenektir de, 14 ncü maddede bir başka şe
kilde verdiğiniz zaman neden ödenek değildir? 
Bunun izahı mümkün müür? Bu çelişkinin için
den çıkabilmek mümkün müdür? 

Bir başka çelişkiyi daha arz edeyim. Yukar
da, Komisyonda da oldu. Sayın Bakan diyor M, 
«Biz 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derecedeki hâki
me vermeye razıyız.» Bunu burada da tekrar 
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ddiyor, şimdi. «1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü dere
cedeki hakime vermeye razıyız, Sayın Feyzîoğ-
lu müsterih olsun.» diyor. «14 ncü maddedeki 
gibi bunu Bakanlar Kurulu kararına bağlama
yız, böylece siyasi organa bağlamamak suretiyle 
mahkemelerin bağımsızlığı esası da zedelenme
miş olur,» diyor, «isterseniz Yüksek Hâkimler 
Kurulunu bağlarız,» diyor, isterseniz hiçbir ye
re bağlamadan burada tadadederiz ve «alabilir
ler» deriz, diyor. Şekli mühim değil, tabi bağlar
sanız, zaten onun mahkeme bağımsızlığı ile hiç 
alâkası kalmaz, bağlamasanız dahi. Sayın Ba
kan demek istiyor ki, «Biz 4 ncü dereceye ka
dar ödenek veririz, dörtten aşağısına ödenek 
vermeyiz.» Mesele bundan ibarettir. 

Bunu yukarda söyledikleri zaman b^n ken
dilerine şunu söyledim : Siz diyorsunuz ki, Hü
kümet olarak, ben 4 ncü dereceye kadar ödenek 
vereceğim, biz diyoruz ki, Komisyon üyeleri 
olarak, hayır, biz de şu dereceye kadar ödenek 
vereceğiz. Mesele, bu tasarının içerisine yan 
ödeme sistemini sokma, sokmama meselesi do-
ğil, yan ödeme sistemini, yani ödenek sistemini 
4 ncü dereceye kadar mı verelim, daha aşağı de
recelere kadar mı verelim, meslesidir. 

Şimdi, bu konuşmalar tesadüf burada geçti. 
Yukarda olmuştu, ama çok iyi bir tesadüf bu
rada da şimdi geçti. Bunun, tasarının bütünlü
ğünü bozmıyalım, tasarıya yan ödeme sistemi 
koymıyalım, ödenek sistemini bu tasarıya bir 
kere sokar, bu kapıyı açarsak, bu kapıdan her
kes girer, görüşünü bir yana koyunuz, 14 ncü 
maddede şunlara şunlara verelim, lâzımdır, onu 
bir yana koyunuz; bu görüşü savunanların ve 
bu görüşü savunan iz'anm ek ödemeyi 4 ncü de
receye kadar verelim, ondan aşağıya vermiye-
lim, görüşünü öbür tarafa koyunuz; bu iki gö
rüşün birbiriyle bağdaşması mümkün müdür, 
değerli arkadaşlarım? Bunları bağdaştırmak 
mümkün müdür? 

Sayın Bakan kendi teklifleriyle Ödenek sis
temini getirmiştir. Aradaki önemli fark, biz bu
nu Anayasanın, mahkemelerin bağımsızlığını 
sağlamak için öngördüğü şekilde anlıyarak ge
tirmek istiyoruz, adına açıkça ödenek diyoruz, 
Sayın Bakan bunu, mahkemelerin bağımsızlığı 
esası ile ilgisi yoktur, ama bir tazminat olarak 
4 ncü dereceye kadar kabul ederim, şeklinde ge

tirmektedir. O daha vahîm bir getiriş tarzıdır, o 
daha yanlış bir getiriş tarzıdır. İşte o, bu tasa
rının dört bir tarafından kapı açar, pencere 
açar, değil kapıdan, o pencerelerden de herke
sin girmesine imkân ve fırsat sağlar. Mesele bu
dur, meseleyi böyle anlamak lâzımdır. 

Şimdi, ben hukukçu değilim, ama adaletin 
tevziinde, hakkın alınmasında birinci derecede 
hâkimin karşısına çıkmakla, sekizinci derecede 
hâkimin karşısına çıkmak arasında fark var 
mıdır? Sekizinci derecedeki hâkim de adalet da
ğıtır, dokuzuncu derecedeki hâkim de adalet da
ğıtır, birinci, ikinci, üçüncü derecedeki hâkim 
de adalet dağıtır. Onun karşısında bulunan da, 
mahkeme salonunda, hakkını alma gayreti içe
risine giren ve «adalet mülkün temelidir» esa
sına inanan sade vatandaştır. Şimdi siz birinci 
derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü 
derece hâkime tanıyacaksınız bu hakkı, o da as
liye ceza hâkimi, asliye sulh hâkimi, dokuzuncu 
derecedeki de aynı. Birinde var, birinde yok. 
Hangi gerekçe ile birinde var, hangi gerekçe ile 
birinde yok? 

Değerli arkadaşlarım, 14 ncü maddede ge
rekçe var. 14 ncü maddede 1 den 4 e kadar olan 
idari hizmetlerde bulunanlar için bu gerekçe 
var. Onlar Devletin en üst kademelerinde büyük 
yönetim sorumluluğu ile sorumlu olan kişiler, 
yatırımlardan onlar sorumlu, uçan kuştan onlar 
sorumlu, tribünlerde oturanlardan, sahada to
pun yuvarlanışından, hastanelerde hastanın fer
yadına karşı hepsinden, bütün bakanlıkların 
hizmetlerinden yönetim organı olarak sorumlu 
o. Ona bir farklılık tanıdığınız zaman bunu izah 
edersiniz. Bunu izah edebildiğimiz için biz, 14 
ncü maddeyi burada savunduk C. H. P. Grupu 
olarak ve verilmelidir, dedik. Ama, şimdi şunu 
nasıl savunmak mümkündür? Hâkim 1 nci de
recede olunca, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derecede olun
ca adaleti başka türlü, 8 nci derecede olunca 
başka türlü mü dağıtacak? Bu ayırımı icranın 
nasıl yapabildiğini gerçekten Komisyonda da 
anlamamıştım, hâlâ da anlamamakta devam edi
yorum, burada dinledikten sonra. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, aslında ek geçi
ci 8 nci madde ile bu kanun içerisinde ücret 
bakımından ve komisyonun getirdiği şekil ka
bul edilirse, ödenek bakımından beraberce mü-
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talâa edilecek olan hâkimler bu kanunun kap
samı dışına çıkacaklar. Nasıl çıkacaklar? Bir 
özeli kanunları olacak. Bu kanun hazırlanmış. 
Yanlış olabilir, İsrar etmem, ama benim bilgime 
göre Şubatın 10 unda Maliye Bakanlığına veril
miş, aradan 5 - 6 ay geçmiş. Demek ki, ancak 
önümüzdeki yıl tekrar gelmesi söz konusudur. 
Tekrar geldiği zaman, hâkimler kanunu burada 
kabul edildiği zaman elbette bu madde hükmü
nü kaybedecek ve onlar da kendi kanunllan 
bünyesinde yerlerini bulacak ve oturacaklar
dır. 

Meseleyi böyle almak lâzımdır. Aksi takdir
de Anayasanın 134 ncü maddesini yanlış yorum
lama olur ve dolayısiyle de yanlış uygulama 
ollur. 

Değerli arkadaşım Fahri Uğrasızoğlu, bu ta
sarının rayından çıktığını söyledi. Şimdi ben 
bunu biraz daha değişik ifade etmek istiyorum. 
Bu tasarı Türkiye ̂ de kamu personelinin rejimi
ni değiştirmek ihtiyacı duyularak hazırlanmış 
olan 657 sayılı Kanuna dayanan bir tasarıdır. 
Bu tasan, buradaki müzakereleriyle de sabit 
olmuştur ki, gerçekten birçok hükümleriyle 
kendisi raydan çıkmamıştır, ama reformist bir 
hüviyeti bulunan ve reform kanunu olan 657 yi 
raydan çıkarmıştır. Kendisi raydan çıkmamış
tır, asıl dayanak olduğu 657 sayılı Kanunu ray
dan çıkarmıştır. En azından 7 nci maddesiyle 
çıkarmıştır. 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derece
lere tâyinde, hangi görevlilerin bu derecelerde 
buluna/bileceğini siyasi organa bırakmak sure
tiyle, ki, bu kanaatimiz devam ediyor, değiş
memiştir, en azından bu maddeyle rayından çı
karmıştır. Sınıflararası isteklerin tam yerine 
gelmemiş olması, bunların tam karşılanmamış 
olması, hâkimler meselesinin çözümlenmesinin 
karşısına bir ayn mesele olarak çıkanlmamak 
gerekmektedir. İkisi birbirinden tamamen ayn 
şeylerdir. 

Şimdi, ben sözlerimi bitiriyorum. Bütçe 
Komisyonunda iki defa Alt Komisyona gön
derilerek, iki defa orada ittifakla kabul edi
lerek Bütçe Komisyonuna gelmiş, Bütçe Ko
misyonunda müzakere edilmiş bir maddedir, 
bu madde. Hükümetle görüşülmüş, taraflarla 
görüşülmüş, geniş bilgi alınmış, ondan sonra bu 
karara varılmıştır. Şimdi burada, Hükümetin, 

jnikarda Bütçe Komisyonunda karara bağlan
mış olan bu formülü değiştirmek için, yeni ve 
taze bir gayretin içerisine girme ihtiyacını 
duymasını dillerim. Hele hele, ödenek sistemi
ni sokmıyalım diye samimî gayret sarf ettiği
ne inandığım Sayın Bakanın, ödenek sistemi
ni sokmamayı söyliye söyliye, çeşitli tazminat 
tarzları tekliflerini bir yana bırakmasını di
lerim. 

Hâkimlerin normal olarak kendi sınıfları
na eşit meslek mensu^lannın başladıklan de
receden, bir üst dereceden başlaması teklifi, 
şimdi burada yapıldı. Bu teklif, bir üst dere
ceden başlama teklifi, İM derece arasındaki 
farkın ödenek olarak verilmesi şeklinden başka 
bir şekil değildir. Kendi kendimizi aldatma
ya hiç lüzum yoktur. Açıkça, Anayasanın 134 
ncü maddesini icabettiği şekilde anlamalıyız ve 
bu ianlama içerisinde hâkimlere 100, 200 
ieri Anayasanın 134 ncü maddesinin paralelin^ 
de ödenek olarak koyduğumuzu da söyliyerek, 
zabıtlara geçirerek bu ilâveyi yapmalıyız ve 
h\\ maddeyi bu şekilde kabul etmeliyiz. 

Sizlere O.H.P. Grupunun görüşlerini arz 
ettim. O.H.P. Grupunun saygılan olarak say-
gılanmı sumanm. Teşekkür ederim. (O.H.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G.P. Grupu adına Sayın Tur
han Feyzioğlu, buyurunuz efendim. 

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın konuşmasından sonra, çok kı
sa olarak mâruzâtta bulunmak zaruretini duy
dum. 

Şahsan sevdiğim Sayın Maliye Bakanının 
görüşleriyle bu noktada karşı karşıya olmak, 
benim için de kolay bir vazife değil aslında; 
fakat Sayın Bakanın ifade ettikleri gibi, ben 
de bir vazife yapmak duygusuyla buradayım. 
Buna itimat buyurmalarını rica ederim. Bir 
önemli vazife yapmak duygusuyla huzurunuz
dayım, Komisyonda da bu madde üzerinde va
zife yapmak duygusuyla birkaç defa söz al
dım. 

ıSaym Bakan, 1924 Anayasasını okudular, 
1924 Anayasasının iki maddesini karşılaştırdı
lar ve bundan bâzı sonuçlar çıkardılar. 1961 
Anayasasının yorumlanmasında, 1924 Anaya-
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sasını rehber olarak almamaları daha yerinde 
olurdu. Biraz evvelki mâruzâtımda; hâkim 
olarak, hukukçu olarak çok eski yıllardan beri 
•tanıdığım ve hukukî görüşüne itimadettiğim 
ıSayın Kevni Nedimoğlu'nun, Bütçe Komisyo
nunda Anayasanın emrini, 1961 Anayasasının 
müzakere tutanaklarına, resmî belgelere, Ko
misyon belgelerine dayanarak izah eden söz
lerine atıf yaptım. Sayın Bakan, bu noktayı 
ni'eskut geçtiler. Ortada birtakım resmî belge
ler var, 1961 Anayasasının ne kasdettiğini, han
gi hükmü getirdiğini gösteren resmî belgeler 
var, bunlar ortaya kondu. Sayın, Komisyon Söz
cüsü Erol Yılmaz Akçal arkadaşımız, «mesele
nin, iki defa Alt Komisyonda konuşulduğunu, 
üç ayrı oturumda Bütçe Komisyonunda tartı
şıldığını ve Anayasanın emrinin bu yolda oldu
ğu kanaatine varılarak, maddenin bu tarzda 
kaleme alındığını» ifade buyurdular. Bu nok
talar yeteri kadar cevaplanmış olmadı. 

Üzerinde siyasi parti farkı olmaksızın bu de
recede birleşilen bir Anayasa yorumu, 1924 
Anayasasının, geçmiş Anayasanın hükümlerine 
dayanılarak bertaraf edilemez. 1961 Anayasa
sının metninde, Sayın Bakanın üzerinde dur
mak istemedikleri ve başka türlü yorumladık
ları «mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre» 
ibaresi vardır ve bunun yorumlanış tarzı da ko
misyon sözcüsünün ifade ettiği, bizim savun
duğumuz görüştür. Esasen Sayın Bakan komis
yonda - ifadeleri yanımdadır - bir hususu açık
ça ifade buyurmuşlardır: «Hâkimlerle memur
ların, Anayasa bakımından aynı durumda ol
duklarını iddia etmiyorum» demişlerdir, ifa
deleri yanımdadır. «Aralarında bir fark vardır» 
demişlerdir, kabul etmişlerdir. Komisyonda ge
tirdikleri teklif ve biraz evvel huzurunuzda 
yaptıkları teklif, böyle bir fark bulunduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Malı porte bakımından itirazlar yapılıyor, 
bütçeye tahmil edeceği yük.,. Bir defa, pek ge
niş olan Devlet personeli kadrosu içinde sayıla
rı nisbeten sınırlı olan bir meslekin mensup
larının durumunu konuşuyoruz. Kaldı ki, ma
lî külfet bakımından Sayın Bakanın getirdiği 
teklif, esasen bütçeye bir yük yükliyecek mahi
yettedir. Sayın Bakan, «Yapılan karşılaştırma
larda bâzı hâkimlerin bugün aldıkları net aylık 
ve ödenek toplamına kıyaslandığı zaman, gelir

lerinde bir düşme olacağı ifade ediliyor. Bunu 
telâfi etmek için, hâkimleri bir üst dereceye 
yükseltelim.» diyorlar. Hâkimleri bir üst dere
ceye yükseltmek volunda malî bakımdan bir 
tâviz verıj^orlar, bütçeye bunun da külfeti var. 
Ama, Anayasa bakımından problemi çözüyor. 
Komisyonda bu teklifi yaptılar. Bunun da yük
lediği bir külfet vardır, bu külfeti kabulleni
yorlar. Demek ki, mesele, külfeti kabullenip 
kabullenmeme meselesi değil Sayın Maliye Ba
kanının endişesi, her ne kadar malî külfet ko
nusunu söylüyorsa da asıl buradan gelmiyor. 
Çünkü, getirdikleri teklif de bir malî külfet 
yüklüyor. 

Tazminat meselesi; fakat tazminat meslesin-
de gerçekten bir çelişki var ortada. Biraz evvel 
söylendi, ben de notumu almıştım Sa
yın Bakanı dinlerken. «14 ncü maddede 
gösterge iistii ;+ 50, + 100, + 150, + 200, gç-
nel idare sınıfına dâhil kimseler için kabul edi
liyor, bu bir tazminat değildir, - Frenkçe bir 
tâbir kullanarak - Fransız sistemindeki «Hors 
Classe» a tekabül eder, sınıflar üstü, sınıflar 
dışı katerogiye tekabül eder, bu bir tazminat 
değildir» buyuruyorlar. Orada tazminat değil, 
fakat hâkimlerle ilgili geçici maddeye konduğu 
zaman tazminat.,. Aynı şey; + 50, + 100,+ 150. 
Bunu izah etmek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, eğer 14 ncü maddede 
müsteşar için, Başbakanlık müsteşarı için veya 
Maliye müsteşarı için veya genel idare sınıfı
nın 4 ncü derecesine gelmiş, - belki umum mü
düre de yarın uygulıyacaklar, bilinmiyor kime 
uygulanacağı - Devlet bakımından sorumluluk 
taşıdığını, Bakanlar Kurulunun, Maliyenin 
görüşünü aldıktan sonra, kabul edeceği kim
selere bu munzam ödeme yapıldığı zaman 
tek ücret sistemi bozulmuyor, hâkimlere yapıldı-
dığı zaman tek ücret sistemi bozulmuş oluyor... 
Bunu kabul etmek mümkün değil. 

Biz diyoruz ki; Anayasa Mahkemesi bakı
mından, Anayasa Mahkemesine neden gitsin bu 
kanun? Anayasanın yorumlanmasında komis
yonda değerli arkadaşımızın ifade ettiği, ko
misyon sözcüsünün ifade ettiği yorum hâkim 
olur da bu kanun Anayasa Mahkemesinden bu 
sebeple geri dönerse yazık olur. Madem ki, bu 
malî külfeti kabul ediyorsunuz, geliniz bunu 
Anayasanın ruhuna uygun bir şekilde koyalım. 
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Nasıl olsa, bir munzam ödeme yapmayı siz 
de teklif ediyorsunuz, ama bunu Anayasaya ay
kırı yapıp da şu maddeyi geri çevirmiyelim. 
Tecrübe etmek çok pahalı olma3a, bırakalım 
tecrübe edelim, Anayasa Mahkemesi burada, 
kararını verir diyeceğiz. Ama, rejim bakımın
dan pahalı bir tecrübe bu. Lüzum yok, bütün 
bir adliye mekanizmasını huzursuz etmenin ve 
şu kanun vesilesiyle de Meclisle adliyeyi karşı 
karşıya getirmenin, âlemi nedir? 

Sayın Bakan, bir görüşümüzü bir miktar de
ğiştirmek suretiyle cevaplandırdılar. Kendile
rine has tatlı, güler yüzlü ifade içinde dediler 
ki, «ödenek verilirse hâkimler bağımsız olur
muş, ödenek verilmezse bağımsız olmazmış.» O 
(kadar mütebessim söylüyorlar ki, sahiden bir
an böyle mi söyledik diye düşünüyorsunuz. 
Böyle söyliyen kim? Hiç söylenmemiş bir sözü 
ifade buyuruyorlar ve sonra cevaplandırıyor
lar. Hiç kimse ödenek verilirse hâkimler ba
ğımsız olur, ödenek verilmezse bağımsız olmaz 
demedi. Evvelâ, söylenen sözü hafifçe yamultu-
yorlar, ondan sonra da bu söz yamuk diyorlar. 
Ama, kendileri yamulttular. Şöyle ki; biz, Ma
liye Bakanlığının mütalaasını alarak Bakanlar 
Kurulunun teklifiyle ve yıldan yıla siyasi or
ganın vereceği kararlarla kaza mercilerinde va
zife gören kimselere yan ödeme, ek ödeme yap
manın veya yapmamanın, bağımsızlığı zedeli-
yebileceğini söyledik,. Aslında, biraz sonra, ko
nuşmalarının 5 dakika sonraki kısmında, Sa
yın «Feyzioğlu'nun bu görüşüne katılıyoruz» 
dediler. Siyasi iktidarın, Bakanlar Kurulu, icra 
kanadı teklif edecek, siyasi iktidarın Meclis 
kanadı kabul edecek veya reddedecek. Yani, 
bunu Anayasa Mahkemesi mensuplarlarma ve 
üyelerine bir sene vermek, ertesi sene vermemek 
imkânı elde olacak, malî bakımdan tecziye ve
ya mükâfatlandırma imkânının, böyle yıllık 
kararlarla veya icrai teklif ve siyasi organ ka-
rariyle siyasi kanadın elinde bulunduğu haller
de bağımsızlık zedelenmiş olur. sözünü, «öde
nek verilirse bağımsız olur, verilmezse bağım
sız olmaz» tarzında değiştirip cevaplandırmak 
haklı bir mülâhaza değildir. Nitekim Sayın 
Bakan da asıl söylediğimizi çok iyi anladıkla
rını, beyanlarının 5 dakika sonraki kısmında 
«Sayın Feyzioğlu'nun bu kısımdaki görüşüne 
katılıyoruz) sözleriyle belirtmiş oldular. Bizim 
dediğimiz bundan ibaret. 
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«Birtakım yan ödemeler yapacağınızı» ifade 
buyuruyorsunuz. Islah edilmiş barem sistemidir 
dediğimiz zaman, Sayın Bakanın cevabı şudur: 
«Efendim, Sayın Feyzioğlu bu noktada haklı 
değildir, biz ıslah edilmiş barem sistemi getir
medik. Nitekim burada mahrumiyet zammı 
var, işgüçlüğü, iş riski zammı var.» Barem sis
temi değildir savunmak için, «Kanunda birta
kım yar. ödemelerin, ek ödemelerin bulunduğu
nu» ifade ediyorlar; ondan sonra da hâkimler 
söz konusu olduğunda «Tek ücret sistemi ze
delenir» diyorlar. Tek ücret sistemini getdrme-
mişsiniz ki. Genel idare sınıfı için 14 ncü mad
dede istisna koymuşsunuz, işgüçlüğü madde
sinde istisna, koymuşsunuz. Biz diyoruz ki; ida
re âmirleri 4 ncü dereceye gelmese bile, Devle
ti temsil eden bir kaymakama, bu işgüçlüğü 
zammı maddesine dayanarak ödeme yapmaya 
mecbur olabilirsiniz. Ekonometri uzmanını, 
elektronik beyin uzmanını çalıştırmak için bu
lunması, elde edilmesi zor elemanlara bu-öde
me yapılır fıkrası girdi komisyonda, böyle yo
rumlandı, buna dayanarak ek ödeme yaparsı
nız. Bunu yaptığınız zaman bağımsızlık mesele
si olmaz, Anayasa meselesi ortaya çıkmaz. Ama, 
hâkimler için, bu imkâna sahip değilsiniz. Bu 
itibarla, hâkimleri burada halledelim diyoruz. 

Sayın Bakandan istirhamım; bu konuda ıs
rarlarından vazgeçmeleridir. Kanun bununla bir 
şey kaybetmiyecektir. Kaldı M, kanunun de
vamlı bir maddesine konan yan ödeme, ek öde
me, tek ücret sistemini bozmuyor da geçici bir 
maddeye, beM üç aylık bir ömrü olan, belki 
de altı ay sonra kanundan çıkacak olan, yeni 
kanun tedvin edilince ayrılacak olan bir mad
deye konan ödeme, tek ücret sistemini bozuyor. 
Bu da savunulması mümkün olan bir görüş ola
rak görülmüyor. 

«Efendim, hâkimler için ayrı kanun çıktı
ğında bunu koyarız...» Sayın Bakan değil, baş
ka bir hatip arkadaşımız ifade ettiler. «Biz 
tazminata karşı değiliz» dediler konuşmaları
nın bir yerinde, sonunda «karşıyız» dediler; 
«Fakat ayrı kanuna konulsun.» E, ayrı kanu
na konulunca sistem bozulmuyor da geçici mad
deye konulunca sistem neden bozuluyor? Bunu 
da izah etmek mümkün değildir. 

Bu arada kapsama girme ve çıkma meselesi 
tartışıldı Sanıyorum ki, yanılmıyorsam bu mü-
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nakaşa ek geçici 8 nci maddede yapılmamalı, 
ek geçici 7 nci maddede yapılmalıydı. Ek ge
çici 7 nci maddeyi biraz evvel, bundan 1,5 saat 
kadar önce Yüce Meclis kabul etti. Bu suretle 
hâkimlerin, bu kanunun geçici maddeleri kap
samı içine alınması, Yüce Meclisin 1,5 saat ev
velki karariyle hükme bağlanidı. ,7 nci madde, 
«Kendi kanunları çıkana kadar hâkimlere bu 
kanunda Devlet memurlarına tanınan haklar 
uygulanır, şu esaslar dairesinde» dedi. 8 nci 
madde, 7 nci .maddenin bir devamıdır. Göster
geleri vesaire tanzim eden bir hükümdür. Bu 
itibarla, kapsam dışına çıkarmak, artık 8 nci 
maddeyi, kaldırmakla mümkün değildir, 7 nci 
maddeyi tamamiyle manasız bir hüküm haline 
getirir. Bu itibarla, değerli arkadaşım Uğrasız-
oğlu'nun bu istikametteki beyanları da, biraz 
evvel kabul edilen 7 nci maddenin hükmü kar
şısında şayanı kabul görülmemektedir. 

Bu kanunda öğretmenlerle ilgili, İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle ilgili, (D) ve (E) cet
velinde çalışanlarla, idare amirleriyle, müesse
se müdürleriyle, inttılbak hükümlerindeki ada
letsizlikten zarar görenlerle ilgili birtakım şi
kâyet konuları bulunduğunu, haksızlıklar bu
lunduğunu Sayın Uğrasızoğlu ifade ettiler. Fa
kat bütün bunlar, ek geçici 8 nci maddenin red
di için gerekçe teşkil etmez,. Sayın Uğrasızoğ-
lu'nun bu görüşleri, topyekûn kanunun tenki
di mahiyetindedir. 8 nci madde bakımından 
bir tenkid scfoebi teşkil etmemektedir. 

özerk müesseselerden TRT, bu kanunun kap
samı içine alınmıştır arkadaşlar. İktisadi Dev
let Teşekkülleri bu kanunun kapsamı içine gir
miştir, geçici hükümlerle. Özel idareler, beledi
yelerin ayrı kanunları çıkabilirdi, ama bu ka
nunun getirdiği hükümlerden yararlanacaklar
dır. Bu itibarla, sadece üniversitenin ısrarlı bir 
şekilde «Bizi kanunun kapsamı dışında bırakı
nız» tarzında talepte bulunması üzerine, değer
li komisyonumuzun üniversiteyi kapsam dışın
da bırakmış olması, hu kanunun kapsamı içine 
girmekte İsrar eden başka özerk müesseselerin, 
ibaşka kuruluşlann kanun dışına cıkanlmaısı 
için bir gerekçe teşkil etmemek icabeder. Bu 
İtibarla, komisyonun bu noktadaki görüşü de 
haklıdır ve yerindedir. 

Ben sözlerimi burada bağlıyorum ve yine 
değerli Maliye Bakanından, esasen yapmayı ka

bul ettikleri malî fedakârlığı, Anayasanın ruhu
na uygun olarak ytapmayı kabul ederlerse, ka
nunun bundan bir şey kaybetmeyip, kazanaca
ğı görüşüne iltifat buyurmalarını rica ediyo
rum. Enim olsunlar ki, getirilen sistemin teme
linde bâzı noktalarda görüşlerimiz ayrı da olsa, 
bu sistemin bir kargaşalıkla tamamen bozulma
ması için. kendileri kadar biz de ileride hassa
siyet gösteririz. Yalnız, hâkimlerle ilgili şu 
hüküm, sistemi bozucu bir hüküm değildir, ye
rinde bir hükümdür. Komisyonumuzun çok 
uzun incelemelerden sonra verdiği son derece
de isabetli bir karardır ve kanunun kaza mer-
cilerinden geri dönmesini önleyici, isabetli bir 
karardır. Rejime hizmet etmiş olan... 

SALİK AYGÜN (Amasya) — Kürsüde fet
va veriyorsunuz, böyle olmaz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşım, tamamiyle yanlış yorumluyor
sunuz. Bilmiyorum meslekiniz hukuk mudur, 
değil midir? Fakat bir hukukçunun bu kürsü
de, hukuki kanaatini ifade etmesi vazifesidir. 
©ayın Bakan nasıl ki, «Bir vazife yapıyorum» 
dediler. Ben de bir vazife yapmak görüşüyle 
buradayım. Eğer bir kimsenin, Anayasaya uy
gun olduğuna inandığı bir hükmün Anayasaya 
uygun olduğunu söylemesi, Anayasaya aykın 
olacağını bir hükmün Anayasaya aykırı olduğu
nu bu kürsüde söylemesi yasaklanacak olursa, 
korkarım ki Hükümeti de, bütün mebusları da 
bu gibi konular üzerinde beyanda bulunmaktan 
menetmiş olursunuz, çok tehlikeli bir yola gir
miş oluruz. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan 
müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, her vatan
daşın üzerinde hukukî kanaatini söyliyebilece-
ği bir konuda, Meclis kürsüsünde kanaat ifa
de etmekten men edilemezler. Bu yorum, zan
nediyorum ki, çok yanlış bir yorum olur. Ar
kadaşlarımızla bu mevzuu haşhaşa konuşursak, 
kendisini, ikna edebilirim. Yüce Meclisin vak
tini almak istemiyorum. 

Komisyonun görüşüne katılmanızı, madde
nin aynen kabulünü istirham ediyorum, saygı
lar sunuyorum. (G. ?. sıralanndan alkışlar.) 
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BAŞKAN — 3 aded kifayeti müzakere tak
riri gelmiştir. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan ek geçici 8 nci madde 
üzerinde kâfi miktarda konuşulmuş ve vuzuha 
kavuşulmuştur. Yeterliğin oylanmasını rica ede
rim. 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 91 nci madde
sine ek geçici 8 nci madde hakkında yeteri ka
dar arkadaş konuşmuş, madde vuzuha kavuş
muştur. Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan ek geçici 8 nci maddede
ki konu aydınlanmıştır. Kifayetini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

Artvin 
Mustafa Rona 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde mi efen
dim? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Süremiz dolmuştur, Sayın 
Eroğan'ın kifayet aleyhinde konuşması süresin
ce birleşimin uzatılması... 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Takrir var. 

BAŞKAN — Takrir var ama efendim, ki
fayeti müzakereye de bağlı. 20 kişi görüşmek 
istiyor, Kiyaseti de düşünmek lâzımdır. O ba
kımdan, bendeniz Riyaset olarak, 3 tane takrir 
vardır, bunu bilerek arz ediyorum ki, yalnız 
Nuri Eroğan Beyin görüşmelerine imkân vere
cek bir menli Genel Kuruldan istirham ediyo
rum.. Ondan sonra verilmiş diğer takrirleri 
muameleye koyabilirim. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başka
nım, uzatılmasına dair bir takrir var. 

BAŞKAN — Onu arz ediyorum Sayın Okçu. 
Kifayet aleyhinde konuşulması süresince 

menli oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın arka
daşlar, kifayet aleyhine oy veriniz ki, kosko
ca bir iktidar partisini, büyük adalet cihazı 
karşısında göstermek gibi bir durum yaratılmış
tır, bunu refüdef edelim. Kifayet aleyhinde oy 
veriniz ki... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Nereden 
çıkardın bunu?... 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Konuşmala
rın zabıtlarını tetkik edin. 

Kifayet aleyhinde oy veriniz ki, bütün mem
leketin büyük bir dikkatle takibettiği bir ko
nuyu daha iyi, daha dikkatli eleştirme imkâ
nını temin edelim. Kifayet aleyhine oy veriniz 
ki, hâkimler hakkında verilmiş ek ödeneklerin 
sadece ve sadece bir maaş zammı, onlara bir te
minat mevzuunun dışında, bu ulvi müessesenin 
itibarı bakımından lüzumu olduğu fikrini ifa
de ve izah edelim. 

Sayın arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyu
nuz, bu meselenin ehemmiyetini idrak ediniz, 
kifayet aleyhine oy veriniz. Bunu biraz daha 
eleştirelim ve gerçeğe daha uygun, daha fay
dalı bir şekilde oy verme imkânına sahibola-
lım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum,. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ki
fayeti müzakere takrirleri kabul edilmemiştir. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Devam 
etsin efendim. 

BAŞKAN — Muhterem beyefendiler, de
vamı hakkında 3 tane takrir vardır; fakat gö
rülmek jstiyen 18 üye vardır. Takdir edersi-
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niz ki, günlerden ve haftalardaki beri Cumar
tesi ve Pazar da dâhil olmak üzere, saat 10,00 
dan, saat 19,00 a kadar çalışmaktayız ve he
piniz yorulduğunuz gibi, Riyasetin de aynı yor
gunluk içinde olduğunu kabul buyuracağınızı 

tahmin ettiğim için oya arz edemiyeceğim. 
11 Temmuz 1970 Cumartesi saat 10,00 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

da 

»-«•« 
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