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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının komisyonca 
yeniden tedvin olunan ek geçici 2 nci ve ek ge
çici 3 ncü maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

T. B. M. M. Başkanının davetlisi olarak 
memleketimizde bulunan Japon Parlâmento 
Heyeti, görüşmeler sırasında Genel Kurul sa
lonuna geldi ve Başkanlıkça selâmlanarak mil
letvekillerince alkışlandı. 

Saat 14,45 te toplanılmak üzere Birleşime 
saat 13,16 da ara verildi. 

İkinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının komisyonca 
yeniden tedvin olunan ek geçici 4, ek geçici 5, 
ek geçici 7 nci madde ile madde 14 kabul olun
du ve ek 8 nci madde üzerinde bir süre görü
şüldü. 

11 . 7 . 1970 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekib 

Fikret Turhan gil 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Ar 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

al 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 125 nci Birleşimini açıyorum. 

II — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Iliçerimez ve 57 arka
daşının 11 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı baddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) 

BAŞKAN — Kanun teklifi üzerinde görüş
meye devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerindedir. 
Dünkü birleşimde, ek geçici 8 nci madde 

üzerindeki görüşmeler devam ederken, verilen 
yeterlik önergeleri Yüce Heyetinizce kabul edil
memişti. Binaenaleyh, bu madde üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Madde üzerinde söz almış olan arkadaşları
mızın isimlerini arz ediyorum: 

Hüsamettin Başer, Baha Müderrisoğlu, Ali 
Rıza Uzuner, Reşit Ülker, Mustafa Rona, Ha
san Tosyalı, Enver Akova, İsmail Hakkı Bir-

— 276 — 



M. Meclisi B : 125 11 . 7 . 1970 O : 1 

ler, Nuri Eroğan, ismet Angı, Mazhar Arıkan 
ve ismail Hakkı Alaca. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, ben 
Sayın Şener'in yerini almıştım. 

BAŞKAN — Sayın Şener bu listede yoktur 
efendim, her halde dün görüşmüş olacaklar. 

Sayın Hüsamettin Başer?.. Yok. 
Sayın Baha Müderrisoğlu?.. Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner burada; buyurunuz 

efendim. 
Birleşimin başında sayın üyelere bir kere da

ha hatırlatıyorum; konuşma süresi 5 dakkadır. 

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

Ek geçici 8 nci madde - dün bu kürsüden 
kısaca arz ettiğim ve Komisyon adına beyanda 
bulunan değerli arkadaşım Sayın Akçal'ın da 
belirttiği gibi - Bütçe Plân Komisyonunda ve 
Alt Komisyonda iki defa müzakere konusu ya
pılmış, ilgililer de dinlenilmiştir. Mesele, Ana
yasa açısından da incelenmiş ve netice olarak 
ittifakla maddenin yüksek huzurunuzda müza
kere edildiği şekilde, yani Komisyon değiştirişi 
şeklinde tesbit edildiği anlaşılmıştır. Bunu, ben
den önce gerek şahsı ve gerekse grupu adına 
konuşan değeri arkadaşımız da belirttiler. 

Şimdi, bu bir Anayasa konusudur, üzerin
de uzun tartışmalar yapıldı. Esasen bendeniz 
hukukçu olmadığımdan bunun derinliklerine ine
cek değilim. Ama, neden böyle hareket edildi? 

Anayasanın açık hükümleri; 134 ve hattâ 
140 ncı maddelerinin hükümleri, şimdiye kadar 
olan tatbikat bu kanunun kapsamı dışında kal
makla beraber, bu kanunda geçici olarak yer 
almasının Anayasa ile bağdaştırılması zarureti 
aşikârdır. Yani, burada tesbit edilen ek geçici 
7 ve 8 nci maddeler ile «Hâkim sınıfı» için 
gelecek kanunlara ışık tutacak prensipleri yan
sıtmak zorunluluğunda kalınmış ve bu şekilde 
tesbit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 134 ncü maddenin 
birinci fıkrasının sonunda mahkemelerin ba
ğımsızlığı, yani hâkimlik teminatı unsuru 
esaslarına göre bu hâkim meselesinin özel bir 
kanunla düzenleneceği belirtilmiştir, ödenek te, 
yine Kurucu Meclis zabıtları da incelenmek 
suretiyle, Bütçe Plân Komisyonu ve Alt Ko
misyonu ve alt Komisyonda yapılan müzake
reler sonunda,, teminatın vazgeçilmez bir un

suru olarak belirtilmiştir. Anayasanın 134 ncü 
maddesi, malî teminatı teyideder mahiyette
dir. 

Burada Sayın Maliye Bakanımız,, yüksek 
sınıfta olanların bu zaitlerden, ( + 50, +100, 
+ 150 ve +200) den faydalanmaları gerektiğine 
dünkü konuşmalarında işaret ettiler. Ama, yi
ne buna cevap veren arkadaşlarımızın görüşü
ne katılıyorum. Sayın Maliye Bakanımız da 
teslim buyurdular ki, hâkimlik sınıfı arasın
da bir tefrik yapmak, asla ve kat'a mümkün 
değildir. Sınıflar arasında bir dengeyi sağlar
ken bir sınıf içinde dengesizlik yaratmak 
mümkün olamaz. Sınıflar arasında den
geyi çok hassas bir şekilde yaratmak 
için gayret sarfediliyor. Hâkimlik sınıfında 
1, 2 ve 3 ncü derecelere biz farklı işlem yapıyo
ruz; diğerlerine ödenek vermemek, yani bu (ar
tı) lan vermemek suretiyle ayrı bir işlem yapı
yoruz, bunun^ izahı mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; yine dün burada ko
nuşan bâzı arkadaşlarımız, bunun bir imtiyaz 
olduğunu söylediler. Anayasamız hiçbir sınıf 
ve zümreye «imtiyaz» tanımamıştır. Ben bu de
yimi yadırgadığımı burada bilhassa belirt
mek istiyorum. Anayasamız açık bir şekilde hâ
kimlere 117 nci maddeden farklı olarak ve ıs
rarla «maaş + ödenek» verilmesi hususunu sap
tamıştır. Anayasamızda «imtiyaz» yok ki, ar
kadaşımız burada bu «imtiyaz» kelimesini dile 
getirdiler, bu deyime bilhassa üzüldüğümü be
lirtmek isterim. 

Bizim bilhassa komisyon olarak ve bu ara
da büyük Parlâmentonun naçiz bir üyesi ola
rak kanaatlerimizi değerlendirirken hareket 
noktama şu oluyor; Anayasamızın ışığında bir 
hukuk devletinin tahakkuku ve gerçekleşmesi 
için takibedilmesi lâzımgelen yol nedir, daima 
vicdani kanaatlerimizi bu istikâmete doğru 
yöneltiyoruz ve görüşlerimizi bu açıdan de
ğerlendiriyoruz. 

Kısaca arz ettim; iki defa komisyon teşkil 
edilmiş ve yalnız bu maddede ittifak hâsıl ol
muştur; değerli Adalet Partili arkadaşlarımız 
ve muhalefete mensup arkadaşlarımızla birlik
te ittifak içinde ve zaten komisyonda bir siyasi 
ayırım da güdülmeksizin iftihar içinde bir ça
lışma yapılmaktadır; bu husus açık bir şekilde 
ortaya konmuştur. Sayın Maliye Bakanımız o 
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zaman da Hükümet tasarısını ısrarla savun
muştu. Ama yine orada bu savunma taktiği 
esasında bir ölçüde ricat etmişti; 4 ncü dere
ceye kadar olanlar (artı) dan faydalansın, di
ğerleri faydalanmasın. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, 5 dakika doldu 
efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Toparlı
yorum efendim. 

Zannediyorum ki, değerli Bakan arkadaşı
mız, çok saygı duyduğumuz Sayın Maliye Ba
kanımız, bu görüşmelerin ışığı altında, hâkim
lik sınıfında tefrik yapılamıyacağı ve bu tef
rikin büyük sakıncalar doğuracağı görüşünü 
nazara alarak; bu metni,, yani 4 ncü derecenin 
altında bulunanların da (artı) lardan ödenek 
olarak faydalanmasını uygun görecektir. Ben
deniz bu kanaatteyim. Çok Sayın Maliye Baka
nının da, yani Hükümetin de bu görüşü paylaşa
cağı inancını taşımaktayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 

efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Konuştuğumuz konu, tamamen ve doğru

dan doğruya Anayasa ile ilgilidir; Anayasanın 
bir kısmı ile değil, tümü ile ilgili bir konudur. 

Evvelâ şu noktayı belirtmekte fayda var
dır; Sayın Bakan burada konuşurken çıkan in
tiba şudur: Devletin memurları vardır ve bun
ların arasında hâkimler de vardır, hâkimlerin 
her hangi bir özelliği yoktur. 

PLİN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — öyle bir şey demedim. ^ 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz demedi
niz;, ama çıkan anlamı söylemek benim hakkım
dır. 

134 ncü maddede aylık ve ödenekten bah
sedilmektedir. 117 nci maddede de memurlar 
için aynı şekilde «aylık ve ödenek» terimleri 
vardır, öyle ise, bir özellik vermeye; yani yar
gıçlara, hâkimlere özellik vermeye lüzum yok
tur. Sayın Bakan bunları söylememiş olsalar
dı bile, getirdikleri metin bunu açıkça ifade 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu vahim bir hata, 
vahîm ve yanlış bir görüştür. Devletin ve Ana
yasanın temelini kökünden sarsıcı bir görüş
tür; Anayasanın kabul etmediği bir görüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada herşeyden evvel bâzı konularda 

birleşmek mecburiyetindeyiz : 1924 Anayasası 
ile 1961 Anayasasını karşılaştırmaya imkân 
yoktur. 1924 Anayasasının yetersizliği üzerine 
1961 Anayasası gelmiştir. Bunun aksini düşün
meye imkân var mı? 

Kaldı ki, bu konuda 1924 Anayasası ile 1961 
Anayasası arasında bilhassa yargı bakımından 
çok önemli ve açık bir fark vardır. 1961 Anaya
sası evvelâ hukuk devletini kabul etmiştir. Hu
kukun üstünlüğünü kabul etmiştir. Yalnız Ana
yasadaki kurallarının değil, hukukun genel ku
rallarının da Anayasa kuralları gibi üstün oldu
ğunu kabul etmiştir. İnsan haklarının da Ana
yasa kuralları gibi üstün olduğunu kabul et
miştir. Öyleyse getirilen sistem hukukun üstün
lüğü sistemidir. Hukukun üstünlüğü sistemi,, 
içinde elbette ki hukukun üstünlüğünü sağlıya-
cak organlar vardır ve bu organlarda yargıçlar 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir defa hukukun üstünlüğünü sağlamak 

için, kanunların ve içtüzüklerin Anayasaya uy
gun olup olmadığını incelemek hakkını Anaya
sa Mahkemesi adını verdiğimiz bir yargı orga
nına bırakmışız. Bugün biz kanunları çıkarır
ken Anayasaya uymak zorundayız, fakat uyma
dığımız takdirde Anayasa Mahkemesi bunları 
iptal etmektedir. Anayasa Mahkemesi de yar
gıçlardan kuruludur. 

«İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı 
denetimine tabidir» diye çok önemli bir yenilik 
getirmişiz. Vaktiyle Hükümet tasarrufları diye, 
hâkimiyet temşiye tasarrufları diye tefrikler 
vardır. Bâzı tasarruflar Hükümetin yetkisi için
de görülüyordu ve kaza organlarına götürül-
müyordu. Yeni Anayasa bunu reddetmiştir. İda
renin her türlü eylem ve işlemi yargı organla
rının kontrolüne tabidir. Bunu da yapan yar
gıçlardır değerli arkadaşlarım. 

Nihayet yeni Anayasamız Yüce Meclislerden 
tefsir hakini da, yorumlama hakkını da kaldır
mıştır. Eskiden Meclisler kendi çıkardıkları ka
nunları, kararları yorumlama hakkına sahipken 
bugün Parlâmento kendi çıkardığı kararları yo-
rumlayamaz. Bu yorumu ancak kaza organları 
yapar. Kaza organlarını da hâkimler teşkil eder 
arkadaşlarım. 

Şimdi, bu böyle olunca.. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker, konuşma süreniz 
doldu efendim. Lütfen bitirin efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu böyle olunca bu
nun yanında 1924 Anayasasında olmıyan birta
kım yeni müesseseler de getirilmiştir. Yüksek 
Hâkimler Kurulu kurulmuştur. Hiçbir iktidarın 
hâkimlerle ilişkisi kalmamıştır. Hâkimlerin bü
tün özlük işleri Yüksek Hâkimler Kurulunun 
eline verilmiştir. 

Bunun yanında diğer yüksek hâkimlerin 
malî, idari her türlü bağımsızlığını sağlıya cak 
hükümler getirilmiştir. Öyleyse bugünkü Ana
yasada hâkimlerin memurlar gibi olduğunu söy
lemek düpedüz Anayasaya karşı çıkan bir gö
rüşten ibarettir arkadaşlarım. Bunun başka bir 
anlamı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi bir noktada da Anayasa koyucu öde

nekler için ne demiş? 134 ncü maddede yargıç
ların ödeneğinden bahsedilmiş, 117 nci madde
de de memurların ödeneğinden bahsedilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bütün demokratik medeni memleketlerde 

yalnızca anayasalarda ayrı bir bölümü işgal 
eden memur sınıfı; yargıçlardır. Bizim Anaya
samızda da böyledir. Şimdi, memurlar ödenek 
de alır anlamını düşününüz, bir de 134 ncü 
maddedeki ödenekle karşılaştırınız. 134 ncü 
maddede hâkimlere verilecek ödenekten bahse
diliyor, 117 nci maddede bahsedilen ödenek ise 
memurlara verilecek ödenektir. Hâkimler, bü
tün memurların içerisinde sayıları mahdut bir 
sınıftır. Onlar için özel bir hükümdür. Memur
lara ödenek verilmesi, bütün memurlara ödenek 
verilecektir anlamını taşımaz. Bu memurların 
içerisinden gerekenlere ödenek verilecektir an
lamını taşır. Anayasanın müzakere zabıtları tet
kik edildiği zaman yargıçların ödeneğine de te
mas edildiği görülür. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, konuşma süreniz 
doldu efendim. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, 5 dakikada anlatılamıyacak kadar önemli 
bir konu. 

BAŞKAN — Evet, ama 5 dakika ile kısıt
lanmış. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — İstirham ede
ceğim efendim, bir iki dakika müsade edin. 

BAŞKAN — Peki efendim; bir iki dakika 
daha devam edin. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Şimdi görülüyor ki, 117 nci maddedeki öde
nek; ayrı anlamda bir ödenektir. Yani 117 nci 
maddede bütün memurlara ödenek verilir değil... 
Memurlardan durumları itibariyle gerekli gö
rülenlere verilir. 134 ncü maddede ise; yargıç
lara ödenek verilir. Mutlaka ödenek verilir an
lamındadır. Bu ödeneğin herhangi bir şekilde 
kaldırılması da yargıçlık bağımsızlığına aykı
rıdır. Kurucu Meclis zabıtlarını tetkik eden ar
kadaşlarım orada bu hususları açık olarak gö
receklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Kurucu Meclis zabıt
larında ve madde gerekçelerinde bakınız ne di
yor : 

«132 nci madde : 
Mahkemelerin bağımsızlığı : 
Anayasa tasarısının kabul ettiği temel pren

siplerden birisi; yargı görevinin bağımsızlığı
dır. Yargı organlarının kuruluşu, yetkileri, hâ
kimlerin özlük işleri bu temel prensipten hare
ket edilerek düzenlenmiştir. Maddenin 1 nci 
fıkrasında hâkimler hakkında bu esas ifade 
edilmiş ve diğer taraftan hâkimlerin verecekle
ri hükümlerin de Anayasa ve kanuna istinade-
decekleri bildirilmiştir. Hâkim hüküm verirken 
objektif kaidelerden başka hukuk prensiplerini 
de nazara alacaktır ve delillerin takdirinde ve 
bunun sonunda hükme varışında vicdanî kana
atine göre hareket edecektir.» 

133 ncü maddenin gerekçesinde : 
«Bu madde hükmü ile hâkimlik teminatı dü

zenlenmektedir. Yargı görevinin bağımsızlığını 
sağlıyacak unsurların başında hâkimlik temina
tı gelmektedir, iyi bir adalet bağımsız hâkimle
re ihtiyaç gösterir. Hâkimlerin bağımsız olma
ları ise teminata kavuşmalariyle mümkündür.» 

Değerli arkadaşlarım; Hayrettin Şakir Berk, 
133 ncü maddenin 1 nci fıkrasına; «.. ve aylık» 
kelimesinden sonra «ödenek» kelimesinin ilâve
sini arz ve teklif ederiz diye bir teklifte bu
lunmuştur. Yani, «Aylıklarımdan yoksun kılı
namaz» tabirinin yanına, «ödeneklerinden de 
yoksun kılınamaz» tabirinin konulnıasını iste-
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mistir. Kurucu Meclis; bunun gayet tabiî oldu- I 
ğunu, aylık ve ödeneklerinden yoıksun kılındık
ları takdirde yargıç bağımsızlığının zedelene
ceğini kalbul ederek, reddetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca 134 ncü madde
de; «Hâkimlerin aylık ve ödenekleri, adalet iş
lerinin özelliği ve önemi gözetilerek kanunla tes-
bit edilir» diye bir fıkra vardır. Dikkat buyu
runuz. Sayın Bakanın bilhassa dinlemesini rica 
ediyorum. Herhalde kendisine yargıçlar hak
kında yanlış bilgi verildi - Böyle ümitlerle ku
rulmuş bilgili Personel Dairesinin Sayın Bakana 
yanlış bilgi vereceğini kalbul etimiyorum - Saym 
Bakan kendisine göre bir tercih kullanmıştır. 
Bu tercihin yanlış olduğunu anlatmak istiyo
rum. Bilhassa Sayın Bakanın dinlemesini rica 
©diyorum. 

134 ncü maddede getirilen metinde Kurucu 
Mecliste, hâkimlerin aylılk ve ödenekleri ada
let işlerinin özelliği.. Adalet işlerinin özelliği... 
Devlettin binbir tane işi vardır, fakat Anayasa 
yapıcısı, koyucusu adalet işlerinin özelliği... Bir 
daha okuyorum; «Hâkimlerin aylık ve ödenek
leri adalet işlerinin özelliği ve önemi gözetile
rek...» 

BAŞKAN — Sayın Reşit Üliker, tekrar rica 
ediyorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, yeterlik, değerli ar

kadaşlarımın oylariyle reddedildi. Aydınlanmak | 
istemişlerdi. Belki aydınlatamam, belki yanlış 
söylerim, ama belki içinde doğru olan da bulu
nur. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik reddedildi, 
ama 5 dakika ile kısıtlanma reddedilmedi. Ben 
kararı tatbik etmekle mükellefim, istirham ede
ceğimi efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, «Hâkimlerin aylık ve 
ödenekleri adalet işlerinin özelliği ve önemi gö
zetilerek kanunla tesbiit edilir» fıkrası Millî Bir
lik Komitesine kadar gitmiş, Millî "Birlik Ko
mitesinde, - vaktim olmadığı için okuyamıyo
rum - «Bu zaten maddenin anlamı içinde vardır, 
tekrar etmek fuzulidir» diye çıkarılmış ve çık
tıktan sonra Kurucu Meclisin komisyonu ısrar 
etmiş; «Bunun burada kalması lâzımdır» Şimdi 
anlıyoruz ki, Sayın Maliye Bakanının anlama

sı için bunun burada tutulması doğru imiş, Mil
lî Birlik Komitesi üyelerinin bunu çıkartması 
yanlış imiş... Bunu anlıyoruz arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, çok istirham 
edeceğim efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitirdim. 
Değerli arkadaşlarım, netice olarak; yapı

lan iş yüzde yüz Anayasaya aykırıdır. Eğer 
özel bir giörüş yoksa - ki, olmadığı kanaatinde
yim, burada Adalet Partili arkadaşlarımın da 
yeterliği reddetmesinden, Adalet Partili arka
daşlarımın çıkıp leüte konuşmasında bunu 
anlıyorum - değerli Komisyon sözcüsünün Ana
yasanın esasını ve Meclisleri temsil eden 50 
kişilik komisyonunun görüşlerini burada sa
vunmasından ümit duyuyorum ve Adalet Par
tili arkadaşlarımın da <bu gerçeği kalbul ede
ceklerine inanıyorum. Lütfediniz, Komisyonun 
(getirdiği metni kalbul ediniz. Aksi halde Ana
yasaya aykırı bir iş yaparız. Yargı organla-
riyle Parlâmentoyu karşı karşıya getiririz ar
kadaşlar. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEıSUT HULKi ÖNÜR (Çanakkale) — 
Biz milletiz millet. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sırt sırta de
ğil, karşı karşıya gelirler. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Rona?.. Yok. 
Saym Hasan Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Ek geçici 8 nci madde şümulüne giren 

«Yargı organı mensuplarına ilâve ödenek 
sistemini kabul etmek lâzımdır» kanaati ile 
yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Dünden beri hu konuda Yüle Meclisin çatısı 
altında, memleketimize çok kıymetli hizmetleri 
olan, çok büyük hizmetleri olan pek değerli 
hatipleri dinledikten sonra bu konuşmamın 
fuzuli olduğu kanaatindeyim, fakat bu kadar 
önemli olan konuya foir damla katkıda bulun
mak için konuşmayı da vazife telâkki ettim 

Dün Sayın Feyzioğlu, Sayın Kemal Demir, 
bugün de Sayın Reşit Ülker hakikaten Ana
yasamızın tavsif ettiği üç büyük temel or
gan arasında; teşriî, icrai ve yargı organları 
arasında temel unsuru teşıkil eden yargı or
ganı mensuplarına bu ilâve ödeneğin verilme
sini en iyi bir şekilde devleriyle izah bu
yurdular. 
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Aynen iştirak ediyorum. Çünkü Anayasa
mızın 117 nci maddesi ile 134 ncü maddesini 
aynı şekilde anlamaya, tavsif etmeye imkân 
yoktur. 117 nci madde icra organı mensup
larının niteliğini, vasfını, onlann maaş ve üc
retlerini tâyin ederken, 134 ncü madde has
saten, tekrar ediyorum hassaten, farklı olan 
yargı organı mensuplarının niteliğini, maaş 
ve ödeneklerini tavsif etmiştir. Eğer yargı 
organına verilecek maaş ile ödenek icra or
ganına mensulbolan memurlara aynı şekilde 
verilmiş olsaydı dün de Sayın Feyzioğlu'nun 
izah ettiği gibi 117 nci maddenin üzerine bir 
134 ncü maddenin gelmesine lüzum yoktu. 

(Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, 
yargı organı mensuplarının hususiyeti, nite
liği, mahkemelerin bağımsızlığı, Devleti Dev
let yapan üç büyük temel organ arasındaki 
yargı organlarının müstakiliyeti dikkat na
zarına alınarak 8 nci maddede üç partinin bü
tün mensuplariyle komisyonlarda ittifak halin
de kabul edilen ek 8 nci maddenin aynen ka
bul edilmesi, Meclisimizin de varlığını yüceli
ğini memleketimize ve bütün dünyaya ispat 
edecektir. Çünkü bir memlekette yargı organı 
laldlî temliınatı yanında maiddî teminatına da sa
hip olamazsa, verilmiş olan adlî teminatın hiç 
bir kıymeti olmayabilir. Ne türlü rütbe verirse
niz verin, ne türlü taltif yaparsanız yapın, fa
kat gelecek her nevi siyasi iktidarların partile
rin tesir sahasından uzak olarak adlî temünatı 
yanında, madidii teminata kavuşmaımış bir yargı 
organı bu millete faydalı olamaz. Bu milletin 
ak günü vardır, kara günü vardır. Bizim en son 
mürlaoaat yeralmüz yargı origanı olacaktır. Yargı 
organını maddeten manen tatmin etmemiz, hu
zur içinde yaşatmamız Yüce Meclîsimizin asli 
vazifeleri meyanındadır. 

Dün çok iyi bir şekilde Sayın Feyzioğlu, Sa
yın, Kemal Demlir ve bugün de tekrar Reşit Ül
ker arkadaşlarımız izah buyurdular: Yüce Mec
lisli ve icra. kuvvetini, iktidarı bu memleketin 
temel unsuru olan, temel organı olan, Anayasa 
organı olan yargı org'anlannın karşısına çıkar-
maimak gibi bu Yüce Meclisin çok asli bir vazi
fesi) vardır.. (Gürültüler) Anayasanın 134 ncü 
maddesi ile kendisine halk olarak tlanınanış olan 
(bir şeyi Yüce Mecldlstin tasvibeltaıeısl, perçinleme
si vazifemizin en m/ülhliiml'eıljnden biridir. Bu se-
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beple 8 nci maddenin Yüce Meclisimizce kabul 
buyurulmasinı hürmetle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Enver Alkova? Yok. 
Sayın İsmail HaMa Birler? Yak. 
iSayın Nuri Eroğan, buyurun. 
NURİ EROĞAN (îstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclislin değeri üyeler1!; 
'Büyük bir cesaretle getirilmiş, büyük değer 

taşıyan, büyük reforin kapsryan bir kanun. Ge
tirenleri, hazırlayanları tebrik ile söze taşlıya-
cağım. 

Geçjicii 8 nci maddeden sonra 14 ncü madde
nin müzakeresi yapılıyor. Bir kısım üyeler bü
klümlere böyle bir hakkın tanın/masına taraftar 
değiller, bir kısmı tanınması taraftarı. Evvelâ 
şunu açıkça belirtmek mecburiyetindeyim ki, bu
nu bir partıi görüşü haline sokmayı hoş karşıla
madım. Ayrıca, hele hele, bunu «efendim, ver
mezseniz adalet cihazı Parlâmentonun karşısın
da olur, verirseniz yanında olur» demek gayet 
acayip, saflriijto bir görüş. (A. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri) 

Mesele, bir halk var mı, bu hakkı verecek 
iriyiz? ŞGanıdd evvelâ aleyhte olanların görüşle
rinin, tesbıit edebildiğim kadar, esas üst nıoGcfea-
sını belirteceğim, onları cevaplandıracağım ve bu 
cevaplarım doğrudan doğruya metinkır'e isti-
nıad-eıde'öefkltuır. 

Aleyhte olanlar diyor ki; hâkilmlerin, 1924 
Anayasasında müdevven maaş ve muhaıssesaltı.. 
Memurlar için de aynı hüküm var. Demek M, me
murla hâkim arasında Anayasa yönünden bir 
fark yok. Bu bdr. 

îkinciisii; tazmilınat verlilmemesii mahkemelerin 
bağımsızlığını ihlâl eder mi? Bu açıdan alırsa
nız etlm'ez, binaenaleyh vermeyebiliriz. 

Üç; bunu verdik mi kapı açılır arkadan is-
istliyen, ist'iyene... 

Şimdi bu üç hususa metlinlerlle cevap vere
ceğim. 

Biir memur ve hâkim arasındaki farklar... 
Aniayaısa 134 ncü maddesinde; «Hâkimlerin ni-
itelilklorli, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık 
ve öldeniekleri... Ve diğer özlüık işleri mahkeme
lerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla düzenle-
ııjir.» Dijyor. Simidi, memurun da kanunla dü
zenleniyor, hakimlin de kanunla düzenleniyor. 
Arada fark yok. Elbette kanunla düzenlenecek 
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emirle, kararla, arzu ile, hevesle olmasın diye 
bu hükmü getirmiş. 

!Son fıkra; «Hâkimler, kanunda belirtilen
lerden başka, genel ve özel hiç bir görev ala
mazlar.» Demek ki, hâkimler, memurlardan ta
mamen farklı. Kanıtında belirtilen görevlerden 
başka görev alamazla. Bir veterineri siz ta' üye 
hocalığına, eğer münhalse, vekil olarak t~ym 
ederseniz, ihtiyaç halinde kullanırısınız. Bir mü
hendisi matematik derslinde vekil olarak kulla
nırsınız. Filin falan... Ama hâkimi.. Asla. Bey
ler 1950 yılında askerî hâkim olarak Adana'da 
vazife görüyorum... Bir tabldot kurduk, idare
sini arkadaşlar bana verdi. Paşa karşıma çıktı; 
hâkimlere ödevinden başka vazife verilmez, de
di. 10 - 15 kişi yedeksubay arkadaşız, tabldot 
idaresini bile bu yönden alamaz duruma düş
tüm. Bu kadar ehemmiyetli bulunuyor hâkim
lere başka vazife vermenin durumu. 

Başka bir metin; hâkimlere tahsisat verilme
si hakkında Recep Peker tarafından Başbakan
ken yapılmış teklif ve gerekçe; «Yargıçların ka
nunla gösterilenlerden başka genel ve özel hiç
bir görev alamamaları Anayasanın 57 nci mad
desinin koymuş olduğu bir esastır. Diğer bütün 
Devlet memurlarından farklı olarak, yargıçlık 
meslekinde bulunanları kayıtlıyan bu hüküm 
yargı ekinin Anayasa hükümleri dâhilinde kul
lanılmasını sağlamayı hedef tutmuş, buna karşı
lık 56 ncı maddede yargıçların aylık ve ödenek
lerinin özel hükümlere bağlanacağını kabul ey
lemiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri de
vamlı bir inkişaf kaydetmiş olan adalet cihazı, 
tasannın kanuniyet iktisabı halinde, bu yeni 
tedbirden de faydalanarak, bütün teşkilâtı ileri 
bir görüşün icaplarına göre düzenleme yolunda 
gidilmiş olan teşekkülleri ve bu hususta alına
cak tedbirleri geniş mikyasta kolaylaştırmış 
olacaktır. «Cemiyet içinde adalete herkesin her 
an muhtacolduğu inkâr edilemez, bir hakikattir. 
Bundan dolayı adaletin hürmet telkin etmesi ve 
itimat ilham eylemesi şarttır. Adlî kudret kadar 
vatandaşlar üzerinde doğrudan doğruya mües
sir olan hiçbir kuvvet mevcudolmadığından, 
hâkimler verdikleri kararla içtimai nizamı tesis 
vazifesini yüklenmiş oluyorlar ve tek bir karar
da vukua gelecek olan adaletsizlik âmmeye tev
cih olunmuş bir tehdit mahiyeti arz eder. tşte 
bunun içindir ki, Anayasamızın 57 nci madde

sinde yargıçların kanunen kendilerine verilmiş 
görevlerden başka hiçbir vazife deruhde etmiye-
cekleri esası konmuş ve bu suretle diğer Devlet 
memurlarından ayrı olarak, yargıçlar kayıtlan
mış bulunmaktadırlar. Bu suretle kaza erkinin 
Anayasa hükümleri dairesinde kullanılmasını 
emniyet altına almak istemiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, vaktiniz doldu 
efendim. 

NURt EROĞAN (Devamla) — Yüce Meclis 
müsaade buyurursa, 3 dakika daha istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Şimdi, me

murlarla aradaki farkı belirttim, muhassesat 
konusunu belirttim. Bunu verdiğiniz takdirde 
arkasından geleceklere bir şey diyemezsiniz. 
Devletiz, Hükümetiz, mukavemetini gösterin. 
Savın Bakan burada konuşurken, ben bir vazi
fe yapıyorum, dedi. O zaman da vazife yakılır, 
mesele hallolur, eğer ihtiyaç yoksa., Zorlama 
karsısında Parlâmento boyun eğmemiştir, eğmi-
yecektir arkadaşlarım. 

Şimdi, geliyorum konuya. Saym Feyzioğflu 
fevkalâde güzel belirttiler. Churchill'in hâkim
lerin kendisinden üstün maaş alması hususun
daki kanun teklifini nasıl desteklediğini belirt
tiler. Hazreti Muhammed'in sözünü bilirsiniz; 
«Bir saat icrayı adalet, 00 yıl ibadetten üstün
dür.» Bunun yanında, Londra Ağır Ceza Reisi 
ingiliz Kiralını ziyaret ederse, İngiliz Kiralı 10 
gün zarfında bu ziyareti iadeye mecburdur, ama 
İngiliz Kiralı Londra Ağır Ceza Reisini ziyaret 
ederse Londra Ağır Ceza Reisi bu ziyareti iade
ye mecbur değildir. Adalet cihazı öyle yukarda 
oturur. Genç ve modern Türkiye'nin yüce hâ
kimlerini yetiştirmek için kurulmuş olan Anka
ra Hukuk Fakültesinin açılışında, hayatı kendi
sinden sonra gelenlerin hepsini havran bıraka
cak olan teşebbüslerle dolu Mustafa Kemal; 
«Bu müessesenin kuruluşunda duyduğum sevin
ci hiçbir teşebbüsümde duymadım,» demiştir. 
Muhterem arkadaşlar; bu müesessenin küşadm-
da duyduğum sevinci hiçbir teşebbüsümde duy
madım, demiştir, tşte Atatürk, işte onun kurdu
ğu Büyük Millet Meclisi... 

Muhterem arkadaşlar, biz hâkimlere bu hak
la, bu imkânı vereceğiz. Verecek değiliz, bu bir 
hakkın teslimidir, hakkın teslimine de mecbu-
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ruz arkadaşlar. Yalnız bir husus var, onun ge- I 
rekçede olduğunu Sayın Komisyon Başkanı söy
ledi. Şayet bu ekler, zait 50, zait 100, zait 150, 
zait 200 emekliliğe intikal edecekse, o zaman 
hukukî ve adlî bir hata doğmuş olacaktır. Çün-
Jrii bu eklerden sonra, «aylıklarına esas teşkil 
eden» tâbiri vardır. Aylık olarak almıyor de
mektir. O zaman emekliliğe de intikal edecek 
bir durum hâsıl oluyor demektir. Burada, ken
dilerinin alacakları emekli maaşları çocuklarına 
da intikali edeceğine göre, hususi bir sınıf yara
tılmış gibi bir durum oluyor. Binaenaleyh bu 
hususu Komisyon düzeltmek durumundadır. 
Düzeltirse bu pürüz de kalkacak. Bu suretle çok 
yerinde, fevkalâde müspet, ama hiçbir surette 
parti görüşü, baskı korkusu altında değil, sade
ce ve sadece adalet cihazının üstünlüğünün Bü
yük Millet Meclisi tarafından her zaman oldu-
ğu gibi, her zaman olacağı gibi kabul ve tasdik 
edilmesi cihetinde tecelli etmesini saygı ile arz 
ederim. 

Hepnizi hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tekrar yeterlik öner
gesi veriflmiştir. 

Sayın Bakan buyurun. Son söz olarak sıra
daki arkadaşa söz vereceğim. Yeterlik kabul 
edilmediği takdirde arkadaşlara tekrar söz ve
ririm. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün huzurunuzda yaptığım konuşmadan 
sonra burada söz alan ve değerli fikir ve kana
atlerini, düşüncelerini lütfeden arkadaşlarımı 
dikkatle dinlemiş bulunuyorum. Bu mütalâalar 
arasında benim sözlerimin yanlış anlaşıldığını, 
yanlış tefsir edildiğini gösteren mütalâalara 
rastlamasaydım, huzurunuza gelmiyecektim. 
Çünkü söylemek istediğim her şeyi dün söyle
miş bulunuyor idim. 

Sözlerime başlamadan önce evvelâ şunu arz 
edeyim ki, gayrisiyasi bir konu üzerinde görü
şüyoruz, gayrisiyasi olması lâzımgelen bir konu 
üzerinde müzakere ediyoruz. Ayrıca, gayrişahsi 
olması lâzımgelen bir konuyu görüşüyoruz ve 
gayrişahsi olan bir konuyu müzakere ediyoruz. 
Binaenaleyh, burada çıkıp da sanki hakkı ka-
zai istimal eden müstakil adliyenin ve güzide 
hâkimler heyetinin, mümtaz hâkimler heyetinin 
ifa ettiği vazifenin tarafımızdan küçümsenmiş 

olduğunu gösterecek şekilde burada mütalâa
larda bulunmak, ya benim sözlerimi dikkatle 
dinlememiş olmayı gösteriyor, eğer bunu göster
miyor ise, o zaman bu şekilde mütalâada bulu
nan arkadaşlarıma ben bu konuşmalarımda kâfi 
derecede gayrişahsi, kâfi derecede gayrisiyasi 
olabildim mi, diye kendi kendilerine sormaları
nı istirham ederim. 

Burada hâkimlik mesleinin bir özelliği oldu
ğunu kabul etmiyen arkadaşımız yoktur. Hakkı 
kazanın istismalinin de gayet önemli bir konu 
olduğunu ve demokrasinin, rejimin temel taş
larından biri olduğunu, adaletin mülkün temeli 
olduğunu bilmiyen ve bu husus üzerinde ittifak 
etmiyen arkadaşımız yoktur. Ben de kendileri 
ile beraberim. Miçbir zaman, hiçbir yerde hâ
kimlere hürmetsizlik gösteren, ifade eden veya 
o mânaya gelen bir söz söylememişimdir. Hu
zurunuzda da söylemedim. 

O halde ben ne söylüyorum? Onun üzerinde 
durmak iktiza eder. Elbette ki Anaaysada hâ
kimlerin bağımsızlığı, teminat altına alınacaktır. 
Demokratik bir memlekette elbette ki adliye 
bağımsız olacaktır. Ve adliyenin bağımsızlığına 
en küçük bir gölge düşürülmemesi iktiza eder. 
Buna hepimiz kanniiz. Bu bir mütearifedir, bu 
bir «postulat» dır ve artık bunun münakaşası 
gereksiz. Sanki bunun üstünde bir münakaşa 
açılmış gibi ve sanki hakkı kazayı küçümsüyor-
muşuz gibi ifadelerde bulunmak beni üzmüştür. 

Benim burada söylemek istediğim husus şu 
idi, bunu tasrih etmek istiyorum: 

1961 Anayasası muhterem hâkimlerimize ma
aşlarından gayrı bir de ödenek verilmesi mec
buriyetini vaz'etmemiştir. Bu münakaşayı herkes
le yapmaya hazırım, böyle bir mecburiyet vaz'-
etmemiştir bu Anayasa. Binaenaleyh Yüksek 
Heyetinizi Anayasa böyle bir mecburiyet vaz'-
ederek bağlamamıştır. Ama Yüksek Heyetiniz 
ayrıca bir tahsisat verilmesini veyahut da hâ
kimlerin aylığının ayrı şekilde hesaplanmasını 
kararlaştıracak olursanız bu, Anayasaya aykı
rı düşmez, Anayasaya uygun düşer. Anayasa, 
maaştan gayrı ödenek verilmesini de mümkün 
kılacak hüküm vaz'etmiştir, fakat mecburiyet 
vaz'etmemiştir. Ben bunu ifade etmeye çalışı
yorum. 

Sayın Feyzioğlu ile mutabık olduğumuz bir 
konu vardır, onu terar edeceğim. 
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Şayet ödenek verilecekse kanunla düzenle
nirken mahkemelerin bağımsızlığı esasına gölge 
düşürecek şekilde düzenlemiyeceksiniz, mah
kemelerin bağımsızlığına gölge düşürmiyecek şe
kilde hâkimlerin maaşlarını ve ödeneklerini dü-
zenliyeceksiniz kanunla. Anayasa bunu âmirdir, 
ödenek verilmesini âmir değildir., ödenek de 
verebilirsiniz, mâni de değildiri ne ödenek veril
mesini âmirdir, ne de ödenek verilmesine mâni
dir. Ben bunu söylüyorum. 

Şimdi, bunu kanunla düzenlerken maaşın 
miktarının, ödeneğin miktarının tâyinini, değiş
tirilmesini Hükümete bırakırsanız, icraya bıra
kırsanız, bu olmaz. Bu, mahkemelerin ba
ğımsızlığına gölge düşürür, bunu yapmamak 
lâzımdır, bunu sarahaten söylüyorum ve bu 
hususta sayın muhalefetle her hangi bir ihtilâ
fımız yoktur. Burada Mecliste, şu şekilde ya
pılacaktır diye karar verirsiniz, olur. Fakat 
icraya bırakmamak lâzımgelir bunu, bu doğru. 

Şimdi, bir hususu daha tasrih edeyim: Sayın 
Feyzioğlu da temas etti, «Benim bir sözümü ha
fifçe yanlış tefsir etti» diyor Sayın Feyzioğlu, 
hakşinas olmak için. Ve «ödenek verilirse ba
ğımsız olur da ödenek verilmezse bağımlı mı 
olur?» dediler. 

Burada anlatmak istediğim şudur muhterem 
arkadaşlarım; hiçbir zaman mahkemelerin ba
ğımlılığı ödenek verilmekle, bağımsızlığı da 
ödenek verilmekle veya verilmemekle ilgili 
değildir. Mahkemelerin bağımsızlığı için icra 
kuvveti karşısında mahkemenin, adliyenin müs
takil olmasını temin edeceksiniz, bununla ilgili 
bir keyfiyettir. Hâkimlerin niteliklerini buna gö
re tâyin edeceksiniz, atanmalarını buna göre, na
killerini buna göre, terfilerini buna göre tâyin 
edeceksiniz. 

Bir sayın arkadaşım, benim hâkimlerle me
murları farksız addeden mânaya gelecek mütalâ
alarda bulunduğumu ve tasarının da bunu ifade 
ettiğini söyledi. 

Muhterem milletvekilleri; hâkimlere farklı 
bir statü taşıyan, eğer yanlış hatırlamıyorsam, 
numarası 2556 olan Hâkimler Kanunu yürürlük
tedir, huzurunuzdaki tasarı bunu değiştirmiyor. 
Hâkimler Kanunu ile tanınan hiçbir şeyi de
ğiştirmiyor. Şu halde zaten hâkimler memur
lardan farklı bir statüye tâbi tutulmuştur. Ben 
'bunu değiştiren, bunun değiştirilmesi lâlzım-
ıgeldiğini ifade eden hiçbir söz söylemedim. 

Mulhterem adliye mensuplarına, hâkim sı
nıfına farklı tediyede bulunulması fikri kaabi-
limüdafaadır, müdafaa edilebilir. 

Biz diyoruz ki, bu tasarının sistematiği için
de, bu tasarının esprisi içinde, bu tasarının 
prensiplerine uygun olarak mesele halledilme
lidir. Ve hâkimlerimizin ayrı personel kanunu 
gelecektir, o ayrı personel kanununda da bu 
tasarı ile, bir anapersonel kanunu addedebile
ceğimiz bu tasarı ile ıbir paralellik bulunma
lıdır. Aynı espri içinde bu farklı tediye hal
ledilmelidir. Geçici madde ile bu tasarının üc
ret ve maaş bakımından şümulünde kaldıkları
na göre bu tasarının sistematiği içerisinde halle
dilsin diyoruz ve bunu da mümkün görüyoruz, 
Bütçe Komisyonunda da ifade etmiştim. 

Benim üzerinde durduğum bir başka nokta 
da şudur : 

Mulhterem milletvekilleri; Plân Komisyo
nunun metni, değiştirdiği madde aynen kabul 
edildiği takdirde iki türlü aylık oluyor. Biri-
&:; genellikle diğer kamu personeline uygula-
ran aylık sistemi, diğeri de, hâkimlerimize uy
gulanacak aylık sistemi olmak üzere iki türlü 
farklı aylık oluyor. Bu farkı, bu kanunun espri-
sme uygun şekilde tesis etmek lâzımdır, diyo
ruz. Söylediğimiz şey bundan ibarettir. 

Ayrıca, şu noktayı tekrar belirtip huzuru
nuzdan ayrılacağım; bu takarı hazırlanırken, 
(bu tasarının prensipleri ve esprisi dışında 
munzam "bir tediyede bulunujlmıyacağı esasına 
göre gösterge tablosu tanzim edilmiştir. Ve 
katsayı ona göre tanzim edilmiştir. 

Şimdi, burada böyle bir farklılık tesis edil
dikten sonra diğer kamu personeli için de fark
lılık tesis etmek mecburiyeti' hâsıl olabilir. 

ISayın Eroğan dedi ki; Bakan, burada vazi
fe yapıyorum dedi, o zaman da vazifesini yap
sın. 

Mulhterem millötvekilleri, vazifelini yapan 
birçok arkadaşınız görülmüştür, birçok arka
daşımız vardır, vazifesini yapan birçok me
murlarımız vardır. Ama netice başka türlü de 
tahaddüs 'edebiliyor, o da bir gerçektir. Ve her 
halde bütün arkadaşlarım şuna kaani olmuş
lardır ki, gerek dün, gerek bugün huzurunuzda 
vazifemi yapmak için bulunuyorum ve doğru 
bildiğim şeyi de, dikkat buyurduysanız, mü
dafaa ediyorum. 
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(Muhterem arkadaşlarım; tekrar edeyim, bu 
konuyu bu kanun esprisi içinde halletmek 
mümkündür. Fakat Plân Komisyonunun getir
diği metin bu kanunun esprisine uygun düş
müyor. Bunu oylarınızla halledeceksiniz ve 
inanıyorum ki, en doğru yolu bulacak Yüksek 
Heyetinizdir. 

Şu hususu bir defa daha tekrar etmek isti
yorum; bütün arkadaşlarımla beraber, hâkim
ler heyetinin güzide bir heyet olduğuna, müm
taz bir heyet olduğuna, adlî kazanın, hakkı 
kazanın önemli bir fonksiyon ifa ettiğine, reji
min temel taşı olduğuna, adaletin de mülkün de 
temeli olduğuna bütün arkadaşlarımla birlik
te inanan bir arkadaşınızım. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Son söz olarak Sayın ismet 

Angı, buyurun. 
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sa

yın Başkan, muhterem Meclisin değerli üye
leri ; 

Personel Kanununun çok uzun müzakereleri 
sırasında, bütçe komisyonu âzası olarak, hâ
kimler sınıfına bu ödeneğin verilip verilmemesi 
meselesi Bütçe Komisyonunu on gün işgal et
miştir. 

Kurulan Alt Komisyonlarda bulunduk. Hü
kümet az evvel burada verdiği beyanatiyle 
prensibin, yani hâkimlere ayn bir statünün, 
ayrı bir ücret sistemi tatbik edilmesinin kar
şısında değildir. Bunu başka türlü tefsir et
mek suretiyle A.P. Hükümetinin hâkimlerin bu 
haklı isteklerine karşıdır gibi gösterilmesi bir 
polemikten başka bir şey değildir. 

Mesele bir şekil meselesidir, bunun üzerin
de uzun müzakereler yapılmıştır. Maliye Ba
kımlığı temsilcileriyle uzun uzun görüştük; 
hâkimlere ayrı bir ödenek sisteminin tatbik 
edilmesine, maaş farkının verilmesine katiyyen 
karşı olmadıklarını yakinen biliyoruz. 

Bir sistemi bozmamak suretiyle bunu nasıl 
hallederiz diye uzun uzun müzakereler yap
tık. Kendi kanunları çıkıncaya kadar, geçici 
bir maddeyle bu kanunun her memura getir
diği fazla ücreti alabilmenin yollarını aradık. 

Değerli arkadaşlarım; hesaplar meydanda
dır. Sayın Hükümet mümessillerinin burada 
söyledikleri gibi, bir üst derece vermek sure
tiyle, hâkimlere diğer sınıftan, statüleri, yap
tıkları vazifenin ulviyeti karşısında ücret 
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fa.zlalığı temin edilme yoluna gidildiği zaman 
Maliye uzmanlarına bir sual sorduk; burada 
bunu açıklamak zaruretini hissediyorum. 

Bu bir derece üstün fark verildiği zaman 
ne kadar malî külfeti olacak dediğimin zaman 
alelıtlak hesabettiler; global olarak 63 küsur 
milyona çıktı. Bu bir üst derece vermenin, hâ
kimlere bugünkü aldıkları maaştan 58 ile 100 
lira arasında fark sağlıyan bu hükmün Maliyeye, 
yüklediği külfet 63 milyon lira.. Ama dünyanın 
bütün devletlerinin kabul ettiği bir sistem de, 
hâkim sınıfının diğer sınıflardan ayrı bir üc
ret statüsüne tabi olduğu bütün arkadaşlarimız-
ca kabul edilmektedir. O halde geçici bir mad
de olarak 4 ncü dereceye kadar zaitleri kabul 
ettiğinize göre, 4 ncü dereceden 8 nci derece
ye kadar kabul etmemenin sebebini sorduk; 
sistem bozulur, dediler. 

ıSistem bozuluyorsa, derecelerin bir kısmına, 
yarısına kadar ödeneği fazla vermek için zait 
300, 150, 200 ü kabul edeceksiniz; yarısından 
sonra sistem bozulacak.. Bizi tatmin etmedi. 
(«Bravo» sesleri) Bu bizi tatmin etmedi. Bu
nun için bugün aldıkları maaşı karşılıyabilecek-
ı e yeni getirilen bu derece sisteminde de her 
memura getirilen maddi artmayı temin edebi
lecek bu zaitler sistemini tercihten başka yol 
bulamadık. Bu suretle hâkimlerin derecelerin
de 100, 150, 200 zaitler koymak suretiyle Ma
liyeye tahmil edilen külfetin miktarı 32 mil
yondur beyler. Yani yarı yarıya bir fark var
dır. 

Bu kanunun bu şekilde çıkarılmasının iki 
isebebi vardır; Hükümet ile adalet temsilcileri 
hâkim sınıfının bu kanunun kapsamı içine gir
mesinde mutabakata varmıştır. Kendi kanun
ları da hazırdır, Hükümete sevk edilmiştir, 
Maliye Bakanlığının tetkikatı altındadır. O 
halde bunu çıkarıncaya kadar, bir senelik gibi 
büyük bir zaman içerisinde, Devlet sektöründe 
çalışan her memurun istifade ettiği yeni ka
nunun getirdiği artmalardan hâkim sınıfının 
da istifade etmesini arkadaşlarımız kabul 
etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben burada polemik yapmak istemiyorum. 

Netice şudur ki, Hükümet ve Adalet Partisi 
hâkimlere fazla ödenek verilmesinin karşısın
da değildir. Bir şekil meselesi için getirilip şu 
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Meclis çatısı altında polemik yapmadan me
selenin içini anlıyarak karar vermek hepimizin 
müşterek bir vazifesidir. 

BAŞKAN — Saynı Angı, beş dakikanız dol
du efendim. 

MEHMET İSMET ANGI (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim, toparlıyorum; 

Bu itibarla sayın arkadaşlarım, malî külfet 
bakımından, derece artırmak suretiyle hâkim
lere verilmek istenen ödenek farkı çok miktar 
tutmaktadır. Uzun uzun müzakereler yapıl
mış, her iki sınıfın temsilcileriyle, yani hâkim 
sınıfına temsil eden arkadaşlarımızla maliye
ci uzmanlar arasında müzakeresi yapılmış; tek 
çıkar yol bu bulunmuştur. Biz bunu inanarak, 
bundan başka çıkar yol olmadığını görerek, 
haftalarca yaptığımız müzakereler sonunda bu
na geldik. Bu itibarla arkadaşlar, sistem bozu
luyor ise, muvakkat olarak bozuluyor.; bozu
luyor ise, üçe, dörde kadar tanınan zaitlerle de 
bozuluyor. Bu itibarla, ondan derece itübariyle alt 
sınıfta bulunan 8, 7, 6 ve 5 nci derecedeki ar
kadaşlarımızı mağdur etmeye imkân yoktur. 

Sonra, hâkimler arasında maaş "bakımından 
derece farkı vardır ama, vazife bakımından 
'bir sulh hâkiminin verdiği karardaki müsta-
kiliyet ve mecburiyet, sorumluluk kadar Yar
gıtay âzası da aynı derecededir. Yaptıkları 
vazife bakımından da, idarecilerde olduğu gi
bi, tefrik etmeye, mesulliyet bakımından da 
tefrik etmeye imkân yoktur. Bu inanç içeri
sinde, Komisyonumuzdan tek oy hariç, ittifaka 
yakın bir oyla çıkan bu sistemden başka bir 
çare bulamadığımız için en iyi yol olarak bunu 
tercih ettik. Bu itibarla Komisyonun günlerce 
tetkik ederek, her bakımdan tetkik ederek; ma-
üî bakımdan, mesuliyet bakımından, hâkimle
rin, tarihten gelen bütün idarelerde kendileri
ne verilmesi lâzımgeîen ayrı bir statü ve tarihî 
geleneğe de, Anayasal bir geleneğe de, Dev
let sistemindeki geleneğe de uyarak bu yoldan 
başka çıkar yol bulamadık. Bunu söylerken çok 
değerli Maliye Bakanımızın az önce söylediği 
gibi, tekrar ediyorum; ne Hükümet, ne bu çatı 
altında bir tek kişi, hâkimlerin daha çok öde
nekle değerlendirmek yolundaki sistemli ola
rak, tarihten gelen bir kaide olarak, yaptık
ları vazifenin bir icabı olarak birbirlerinden 
tefrik edilmesinin imkânı olmadığı düşüncesiy
le herkes, her arkadaşımız bunun taraftarıdır. 

Şekil bakımından yapılan bu münakaşalarda 
da şunu söylüyorum ki; başka tercih edilecek 
•tir yol yoktur. 

Saygılar sunarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Yüce Heyetiniz, bu kanun tasarısı üzerinde 
verilmiş olan önergelerin çokluğu dolayısiyle, 
katip arkadaşların oturarak okumasını kabul 
etmişti. Bu izninizin devam ettiğini kabul ede
rek, yine aynı usul içinde hareket ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele kâfi miktarda aydınlanmıştır. 
Kifayetin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Kemal Kaya 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Amasya 

Salih Aygün 

Başkanlığa 
Geçici 8 nci ek madde üzerindeki konuşma

lar mevzuu aydınlatmıştır. 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Konya 

Vefa Tanır 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu madde ile ilgili tadil Önergelerine 
cıra gelmiştir. Oylama sırasında, konu anlaşıl
mamıştır; yeniden oylansın, izah edilsin gibi 
her hangi bir taleple karşılaşmamak için şu 
kısa açıklamayı zorunlu görüyorum. 

Bildiğiniz gibi, Komisyon, elimizde bulu
nan matbu tasarıda yazılı olan metinden baş
ka, dün okunan yeni bir (ek geçici madde 8) 
teklifi getirmiştir. Bunun yanında bir arkada
şımız, Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Hükümet tek
lifinin kabulünü önermektedir. Aynıca dört 
arkadaşımız maddede ufak bâzı tadiller teklif 
etmektedirler. 

Şimdi, bu önergeler içinde en aykırı olanı, 
Hükümet teklifinin oylanmasını isteyen Sayın 
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Fahri Uğrasızoğlu'nun önergesidir. Evvelâ bu 
önergeyi okuyup oyunuza sunacağım. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
usûl hakkında bir müracaatım var, yerimden 
ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Komisyon met

nini müzakere ettiğimiz için lütfedip bir daha 
okutunuz efendim. 

BAŞKAN — Okutacağım efendim, tabiî. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bu önergeyi 

oylamadan evvel... 
BAŞKAN — Komisyonun yeni getirdiği 

metni? 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Evet. Çünkü 

burada müzakere, Komisyonun getirdiği metin 
üzerinde cereyan etmektedir. Bu itibarla Ko
misyon bu madde ile yeni bir metin getirmiştir; 
önce bu, Meclisin ıttılaına arz edilmelidir. 

BAŞKAN — Efendim, dün okunmuştur, fil
hakika bir kere daha okutayım. 

Komisyonun yeni teklifi; 
Ek geçici madde 8. — Anayasa Mahkemesi 

raportörleri ile hâkimlik ve savcılık meslekin
de bu meslekten sayılan görevlerde bulunanla
rın ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensup
ları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının ay
lıkları, fiilen almakta bulundukları aylıkları
nın derecelerinin gösterge tablosunda tekabül 
ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle he
saplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 
son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin öde
nek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibakları
nı esas alan 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. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, 
birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre 1 nci derece kadro
da bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci de
recesinin son kademesi olan 1 000 göstergesine 
intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak ya
pılır. 
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Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu mes
lekten sayılan görevlerde bulunanların, Anaya
sa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sa
yıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı 
yardımcılarının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 7 
nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o 
"i-ademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o kademenin gösterge rakamına 
ifâve edilecek 150; 3, 2, ve 1 nci derecelerin 
kademelerinde bulunanlara o kademenin gös
terge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından 
sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çar
pılması sonunda elde edilecek miktar esas tutu
larak yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesini arz ediyorum efendim; 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun ek geçici 8 nci maddesi

nin, Hükümet teklifinde yazılı olduğu şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Uşak 
FaJbri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... («Anlıyamadık» sesleri) 

Efendim, işte; anlaşılmamasını önlemek için 
ırahta bulunmuştum. Sayın Fahri Uğrasızoğlu 
arkadaşımız Hükümet teklifinin kabulünü tek
lif ediyorlar. Bu hususu oya sunuyorum; Sa
yın Uğrasızoğlu'nun teklifini kabul edenler... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yona sorun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun yeni bir 
teklifi olduğuna göre artık katılıp katılmama
sı söz konusu olur mu? Belli ki katılmıyor; ye
ni bir teklif getirmiş.. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifini ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
(Alkışlar) 

Şimdi Komisyonun getirdiği yeni teklif mu
vacehesinde maddede tadilât istiyen arkadaşla-
ıımızdan bu tekliflerinden vazgeçenler varsa 
onu istirham ediyoruz. Meselâ Sayın Koda-
manoğlu ve Sayın Hüsnü Özkan.. («Geri ve
rin», «Vazgeçer» sesleri) Ama burada yoklar 
kendileri efendim, namlarına nasıl muamele ya
parım ben? Tekrar oylatacağım. 

Sayın Abdurrahman Güler?.. Yok. 
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Saym Kemal Palaoglu; teklifinizden vazge
çiyor musunuz?.. 

M. KEMAL PALAOGLU (Sivas) — Oylan
sın Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ISayın Şevket Doğan?.. Yok. 
Bu önergeleri okutup, Komisyonun da mü

talâasını alarak oyunuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel tasarısının ek geçici 8 nci 

ımaddesine Anayasa Mahkemesi yedek üyeleri
nin de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde Hatay 
Nuri Kodamanioğlu Hüsnü Özkan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Kanunu tasarısının ek 

geçici 8 nci maddesinin son fıkrasına aşağıda
ki ilâvenin yapılmasını arz ederim. 

Sivals 
Kemal Palaoglu 

Savcı yardımcılarının ve vergi yargısı göre
vi yapmakta olan muvazzaf itiraz komisyon
ları ile, Vergiler Temyiz Komisyonu Başkan, 
üye ve raportörlerinin. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer 'önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

kanun tasarısının ek geçici madde 8 in 4 ncü 
fıkrasının 3 ncü satırındaki (Aylık ödemeler) 
imden önce : (Ve malî yargı ifa etmeleri sebe
bi ile muvazzaf itiraz komisyonlariyle, Vergi
ler Temyiz Komisyonu Başkan, üye ve rapor

törlerinin) de ilâvesini aşağıdaki gerekçe mu
vacehesinde arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Gerekçe : 
1. 5017 sayılı Kanunla hâkimlere verilen 

ödeneğe paralel olarak, bu elemanlara da öde-
r.ek verilmekteydi. Çıkacak kanunla, hâkim-
lerinki yeni esaslara bağlanmakta, bunlarınki 
ise kaybolmaktadır. 

2. Yargı görevi yaptıkları Anayasa Mah
kemesiyle tescil ve teöbit edilmiştir. 

Esas 1966/22 Karar 966/37 ve Esas 966/16 
Karar 966/28 kararları gereğince. 

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

4. Avukatlık Kanunu gereğince vekâlet üc
retine hükmederler. 

5. Vergi dâvalarında, Danıştay nezdinde 
tomyiz ve itiraza •gidebilmek için evvelemirde 
bu mercilerden karar alınmış olmasını gerek
tirir. 

6. Üyelerinin seçimi taihsil ve müktesebat 
dışında ayrıca bir özellik de taşır. Zira Danış
tay, Sayıştay, Yargıtay, Vergi Temyiz, Maliye 
Müsteşarı ve Gelirler Gn. Md.. ünden müteşek
kil bir (Ayırma Meclisince) seçilirler. 

'Saygılarımı sunarım. 
Kayseri 

Şevket Doğan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor., önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek geçici madde 8 in 1 nci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve üye 
yardımcıları ve raportörleri, Yargıtay rapor
törleri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde, bu 
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meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve 
Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile, 
Sayıştay savcı ve savcı yardımcılarının aylık
ları, fiilen almakta oldukları aylıklarının de
recelerinin gösterge tablosuna tekaJbül ettiği 
derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesap
lanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NİŞMAN (Erzurum) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Komisyonun yeni getirmiş olduğu 
teklifi ek geçici madde 8 olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
K a M edilmiştir. 

Efendim, şimdi ek geçici madde 16 ya ge
liyoruz. Çünkü, 9 ilâ 15 nci maddeler evvelce 
görüşülüp, kabul edilmiş idi. Ek geçici madde 
16 yi okutuyorum. 

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

ve 14 ncü maddelerle düzenlenen kurumlarda 
görevli olup, üstün yeteneklere sahip ve ulus
lararası ün yapmış sanatçılar için ilgili kuru
mun teklifi, Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakan
lar Kurulu kararı ile 1 000 + 200 lük kadrolar 
ihdas edebilir. Ve bu kadrolara memuriyette kı
dem ve süre şartları aranmaksızın atama ya
pılabilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde, hatırlıya-
cağımz üzere, verilen önergelerle birlikte Ko
misyon tarafından geri alınmıştı. Komisyon, şu 
yeni teklifi getirmektedir; arz ediyorum : 

«Ek geçici madde 16. — Ek geçici 12 nci ve 
14 ncü maddelerde düzenlenen kurumlarda gö
revli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslar
arası ün yapmış sanatçılar hakkında bu kanu
nun 59 ncu ve müteakip maddelerindeki istis
nai memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır.» 

Komisyonun yeni getirdiği teklif bu. 

Madde üzerinde söz alanlar; Sayın Kemal 
Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şener, Nuri 
Kodâmanoğlu, Zekiye Gülsen, Kemal Demirer. 

Söz sırası Sayın Kemal Demir'dedir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN —Peki. 
Sayın Sakıp Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Vazgeçtim. 

BAŞKAN —Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodâmanoğlu?.. 

Yok. 
Sayın Zekiye Gülsen, buyurunuz efendim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; üzerinde görü
şülen maddede görülüyor ki, sadece Devlet Ti
yatrosu ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası gibi müesseselerde çalışan üstün ye
tenekli sanatkârlara bir hak tanınmaktadır. 
Halbuki, bu müesseselere çok kıymetli eleman
lar yetiştiren konservatuvarlarda yalnız mem
leket çapında değil, ünlerini dünyaya tanıtmış 
olan pek çok değerli sanatkârlarımız ve bu sa
natkârları yetiştiren kıymetli elemanlarımız bu
lunmaktadır. 

Tahmin ediyorum ki, Sayın Komisyonun bu
rada küçük bir ihmali olsa gerek. Eğer, diğer
lerine verilen haklar gibi, maddenin sadece bir 
köşesine «ve Devlet Konservatuvarlannda ça
lışanlara» kaydı eklenirse, büyük bir haksızlı
ğı önlemiş olacağız. 

Aslında, yukarda bahsedilen müesseselere 
eleman yetiştiren, kaynak müessesedeki uz
man elemanları burada düşürtmemek, görme
mek insaf dışı olur. 

istirhamım şudu7| ki, maddeyi sadece küçük 
bir ilâve yapmak suretiyle konservaJtuvarlarda 
çalışan memleket çapında ve memleket dışında 
ün yapmış sanatkârlara da bu hakkın tanın
masıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim madde ile ilgili ola
rak Sayın Kemal Demirer buyurun. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Başka söz istiyen yok. 
Sayın Mustaaf Kemal Yılmaz ve Nuri Çe

lik Yazıcıoğlu arkadaşlarımızın tadil önergeleri 
vardır. Kendileri burada bulunmadığı için, ko
misyonun yeni teklifi muvacehesinde önergele-
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rinden vazgeçip geçmediklerini öğrenmeye de 
imkân yok. Bu itibarla, okutup, komisyonun 
mütalâasını alarak, oyunuza sunacağım. 

Başkanlığa 
Ek geçici 16 ncı maddeye, «Devlet konser-

vatuvarlarında» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ SA

YAR (Sakarya) — Efendim, bu maddenin ted
vinine sebebolan gerekçeye muhalif düşen bir 
tekliftir. Aslında bizim getirdiğimiz şekil, bir 
genç sanatçının terfiine, yükselmesine imkân 
veren bir tedvin şeklidir. Devlet Konservatuva-
rmda vazife gören arkadaşlarımızın hemen 
hepsi aşağı yukarı bu mertebeye gelmiş insan
lardır. O itibarla, kabili tatbik değildir. Bizim 
getirdiğimiz teklife itibar edilmesini rica ed-
yorum. 

BAŞKAN — Komsyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Personel Kanununun ek geçici 16 

ncı maddesine ilâve yapılmasına dair önerge. 
Ek geçici madde 16. — 
Ek geçici 12 ve 14 ncü maddelerle düzenle

nen kurumlarda görevli olup, olağanüstü yete
neklere sahip ve uluslararası ün yapmış sanat
çılar için ilgili kurumun teklifi, Maliye Bakan
lığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşüne da
yanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile 
1 000 + 200 lük kadrolar ihdas edilebilir Ve bu 
kadrolara memuriyette kıdem ve süre şartlan 
aranmaksızın atama yapılabilir. 

Ek geçici madde 16 nın yeni şekli : 
Ek geçici 12 ve 14 ncü maddelerle düzenle

nen kurumlarda ve Devlet konservatuvarlarm-
da görevli olup, olağanüstü yeteneklere sahip 
ve uluslararası ün yapmış sanatçılar için ilgili 
kurumun teklifi, Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Ba
kanlar Kurulu kararı ile 1 000 + 200 lük kad
rolar ihdas edilebilir ve bu kadrolara memuri

yette 'İadem ve süre şartları aranmaksızın ata
ma yapılabilir. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu?... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NUPvİ BA-
YAE, (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi komisyonun metnini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Ek geçici madde 16. — Ek geçici 12 nci ve 
14 ncü maddelerde düzenlenen kurumlarda gö
revli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslar
arası ün yapmış sanatçılar hakkında bu kanu
nun 59 ncu ve mütaakıp madelerindeki istisnai 
memuriyetlere ilişkin, hükümler uygulanır.» 

Plân Komisyonu Başkam 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifini ek ge
çici madde 16 olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici madde 17 yi okutuyorum : 
Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 

hükümler : 
Ek geçici madde 17. — Bu kanunun yürür

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

Bunlardan sözleşmelerinin hitamında Dev
let memurluğuna geçmek istiyenlerin bu kanu
na tabi kurumlarda sözleşmeli olarak geçirdik
leri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe iler
lemesi, her 3 yılı bir derece ilerlemesine sayıl-
maksuretiyle girebilecekleri sınıflara intibakları 
yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alanları 
sıra ile davet ediyorum. 

Saym Kemal Demirer... Vazgeçtiniz. Sayın 
Sakıp Hiçerimez? Yok. 

Sayın Kemal Demir? Yak. 
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Sayın Ahmet Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, nıulhterem arkadaşlarını; 
Bu ek geçici 17 nci madde üzerinde görüş

lerimi arz etmek için söz aldım. 
Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 

hükümlerle ilgili burada ve daha önce kabul 
edilen 3 ncü maddenin (b) fıkrası aynı hususu 
istihdaf etmektedir. 

Burada, sözleşmeli personel deyimi; özel bir 
meslek bilgisine ve ihtisasasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerde ve zaruri hallere münhasır olmak 
üzere, kanunlarla verilen yetkiye ve Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüş
lerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca sözleş
meli olarak çalıştırılmasına karar verilen kim
seler şeklinde yazılmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yine 3 ncü 
maddenin gerekçesinde, geçici işler için «yurt
ta yapılmıyan» deyimi kaldırılarak, «... sadece 
özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işler için sözleşmeli personel 
istihdam edilebileceğinden» şeklinde eski ka
nundan hahsedilmiştir. 

Bunu hatırlatmadaki kasdım; sözleşmeli 
personel muayyen ve geçici bir zaman için kul
lanılacaktır veya istihdam edilecektir. Sözleş
meli personelin intıibakı yapılırken her bir yılı 
(bir kademe ilerlemesi, her 3 yılı da bir derece 
yükselmesine sayılacaktır. 

Doğru, öyle görünür. Ben bu konu üze
rinde durmaktayım. Gerek komisyonda ve ge
rekse burada «sözleşmeli personel» deyimi geç
tiği an üzerinde durdum ve durmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesin

de tezkiye, mevzuuJbahsolmakıtadır. Ben bunu 
komisyonda, «(Sözleşmeli personel için de aynı 
mıdır?» şeklinde sorduğum zaman; «Evet, tez
kiye alınması mümkün değildir.» dediler. 3 ay
lık, 4 aylık, 1 senelik, 2 senelik geçici bir hiz
met için bu mümkün değildir. Sözleşmeli per
sonel için tezkiye veremezsiniz. Burada ka
deme ilerlemesini yapıyorsunuz, derece yük
selmesini yaptırıyorsunuz, burada istisnai bir 
muameleye taJbi tutuyorsunuz. Sözleşmeli per
sonel için, derece yükselmesi veya kademe 
ilerlemesi terfilerinde tezkiye ̂ aranacak mıdır? 
Eğer verilecekse, geçici bir müddet için bir 

kimseyi istihdam ettiniz, nasıl tezkiyeye tabi 
tutacaksınız? Bunlara ait bir. sicil dosyası tut
mak da mümkün değildir. Bu konunun aynn-
tılariyle zapta geçmesi için komisyonun açık
lama yapmasını istirham ediyorum. Komisyon 
veya Hükümet tasrih ederlerse teşekkür ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu? Yok. 
Madde üzerinde başka söz istiyen? Yok. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Söz 

istiyorum, sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 

ek geçici 17 nci madde, biliyorsunuz, hekim
ler; Parlt - Time, Full - Time ve sosyalizasyon 
gibi bâzı yerlerde, bilhassa Şarkta sözleşmeli 
olarak çahşmaktadırlar. Buralarda çahşan he
kimler, diğer bir maddede kabul edilen hükme 
göre, sözleşmeli personel olarak görevlerine de
vam edecekler. Buradaki sözleşmeli personelin, 
657 sayılı Kanun hükümlerine göre, oralarda 
geçirdikleri müddetin 3/4 ü, Devlet memuru 
olurlarsa, geçerli olacak mıdır? Yani hak ka
zanacaklar mıdır, kazanmıyaoaklar mıdır? Ora
daki 3/4 ten istifade edecekler midir, etmiye-
cekler midir? Bunun fonksiyonu bakımından 
açıklanmasını arzu ediyorum. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Madde üe ilgili bir önerge vardır, okutuyo

rum. 
Millet Meclisi (Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tasarı
sının ek geçici 17 nci maddesine aşağıdaki şe
kildeki bir hüküm ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Van 
ISalih Yıldız 

Gerekçe : 
Sözleşmeli personelden hir kısmı özel ka

nunlarındaki ihtisas mevkii veya istisnai me
muriyet kadroları karşılık gösterilmek suretiy
le istihdam edilmektedir. 

Ek geçici 17 nci maddede umumi bir ifade 
ile bunlardan, sözleşmelerinin hitamında Dev
let Memurluğuna geçmek istiyenlerin girebile
cekleri sınıflara intibaklarının yapılabileceği 
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belirtilmiş, İhtisas ve istisna mevkilerinde gö
rev yapanların fiilen işgal ettikleri görevlere 
intibak ettirilecekleri hakkında bir 'hüküm ge
tirilmemiştir. 

Oysa ki : Ek geçici 2 nci madde de (aylıklı 
ve barem içi ücretlilerin derecelere intibakı 
yapılırken (d) fıkrasında (istisna ve ihtisas 
mevkilerinde bulunanların, fiilen aldıkları kad
ro aylık veya ücret derecelerine eşit derecelere 
intibakları yapılır. Bu gibilere diğer memuriyet
lere nakillerinde ve tahvillerinde müktesep hak 
teşkil etmemek üzere, intibak ettirildikleri de
recenin ilk kademe aylığı; kendileri için mük
tesep hak teşkil edinceye kadar verilmeye de
vam olunur.) denmektedir. 

Ek geçici 17 nci maddeye yamlacak bir ilâ
ve ile ihtisas veya istisna mevkilerinde sözü
me ile çalıştırılanlara da intibakta aynı hük
mün uygulanması, birçok sözleşmeli •personelin 
mağduriyetini önliyecek ve bunların Devlet hi*-
imetine devamlarım sa^lıyaJbilecektir. Aksi hai
lde pekcok sözleşmelinin sözleşme hitamında 
özel sektöre kayması mukadderdir. 

Bu itibarla : Ek geçici madde 17 nin sonu
na (ihtisas ve istisna mevkiinde çalınanların in
tibakında ek geçici 2 nci maddenin (d) fıkrası 
hükmü uygulanır) hükmü ilâve olunmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Hayır efendim, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Ek geçici madde 17 yi oyunuza sunuyorum. 

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

Ek geçici madde 18 ve 19 evvelce kabul edil
miş idi. Şimdi ek geçici madde 20 yi okutuyo
rum. 

Kanunun ilk uygulama yılında katsnyı : 
Ek Geçici Madde 20. — Bu kanunun 154 ncü 

maddesinde bütçe kanunlarında tesbit edileceği 
öngörülen katsayı kanunun ilk uygulama yılı 
için (7) dir. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demirer, buyu
run. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Vazgeç
tim, efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Kemal Demir?.. Yok. 
iSayın Sakıp Hiçerimez, buyurun. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ahmet Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. Yok. 
Sayın Hüsamettin Başer, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın. Başkanım, bizim bu 
madde ile ilgili bir talebimiz olacak, evvelâ 
onun halli gerekir kanaatindeyim. Biz, bu mad
denin tasandan çıkarılmasını talebediyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, bir dakika, eğer 
bu teklif kabul edilirse görüşmeye de lüzum kal-
mıyacak. 

Komisyonun teklifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Ek geçici 20 nci maddesinin tayyını arz ve tek
lif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
ISakarya 

Nuri Bayar 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, teklifle 
ilgili bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu madde 
katsayının kaç olacağını tesbit ©den maddedir. 
Bundan evvel kabul ettiğimiz Bütçe Kanunu ile 
oraya konulan bir madde ile sarih şekilde bu 
katsayının Personel Kanunu çıktıktan ve Kad
ro Kanunu da Meclisçe kabul edildikten sonra 
Bütçe Kanununa ek olarak getirilecek bir mad
de ile tesbitini öngörmektedir. O itibarla böyle 
bir hüküm muvacehesinde buraya katsayıyı 
tesbit eden maddenin konmasını sakıncalı müta
lâa ettik. Bu bakımdan tasarıdan çıkarılmasını 
talebediyoruz. Takdir Yüce Heyetindir. 

— 292 — 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi komisyonun bu 
teklifi üzerinde, yani Ek geçici Madde 20 nin 
tasarıdan çıkarılması teklifi üzerinde söz isti-
yen var mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
657 sayılı Personel Kanunu gerek Komisyon

larda ve gerekse Büyük Millet Meclisindeki 
müzakerelerinde katsayının 7 olduğu esası ön
ceden kabul edilmiş görüşü ile bütün Devle* 
sektörünü teşkil eden memurların sınıflandırıl
ması, derecelendirilmesi, yükselmeleri, maaşla
rı ve bütün özlük hakları ve intibakları bu sa
yı esasına göre yapılmıştır. 

Katsayının 7 olmayıp ta değiştirilmesi mülâ-
hazasiyle tasandan çıkarılması düşünülüyor ise. 
bu tasarıyı getirenler, hem Komisyon ve hem de 
Büyük Millet Meclisi üyelerini yanlış bir yola 
sevk etmiş duruma düşer. 

Tasarı ele alındığı, günden bugüne kadar 
katsayının 7 olduğu esasına göre işlemler yapıl
mıştır, bunda yapılacak en ufak değişiklik, ya
ni daha aşağı bir sayı 657 sayılı Kanunu teme
linden sarsar. Acaip bir duruma sokar. Bu ra
kamı daha aşağıya indirmek suretiyle tasan
dan çıkarılmak isteniyorsa, söyliyecek çok faz-
la sözlerimiz var. O sözlerimiz mahfuz olmak 
üzere konuşmamı basamak istivonım. Bir Ko
misyon üyesi olarak böryle bir niyetimiz yoV*-,-nr 
Komisyon ve Hükümet bu katsayıyı in^irrno1-
rniil^^f^a^iyle ""eri alıyorsa. biz bu .ornriicq ı>H 
rak fit.Tniynru7;. B^vle bir dıım^da Komisyor«nn 
tekrar tor>lannıası lâzımdır. Hükümet ve Ko
misyonun, bu katsayının indirilmesi maksa^iv-
le maddenin geri abnmadığını beyan etmesini 
talebediyorum. Saygılarımla. 

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

değerli milletvekilleri; 
Meseleyi, kanun maddelerine dikkatle baka

rak serin kanlılıkla mütalâa etmek gerekir. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu var. Bu ka
nun o kanunun bâzı maddelerini değiştiriyor 
ve bâzı maddeler ekliyor. 657 sayılı Kanunun 
154 ncü maddesi sarih olarak katsayının her yıl 
bütçe kanunlariyle gösterileceğini ifade ediyor. 

Bu sarihtir. «Katsayı her yıl bütçe kanunlariyle 
gösterilir.» diyor. Şimdi bu elimizde müzakere 
edilen tasarının ek geçici 20 nci maddesi bir is
tisnai durum getiriyor. «Bu kanunun 154 ncü 
maddesinde Bütçe kanunlarında tesbit edileceği 
öngörülen katsayı Kanunun ilk uygulama yılı 
için (7) dir.» Bu olmaz. Bu, yanlıştır, bir dal-
omfrğa gelmiştir. Neden? Çünkü bütçe kanun
larında gösterilmiş olmasının bir genel esprisi 
•"•ardır. Arkadaşlanmız geçen bir maddeyi ha-
'•ırlıyacaklardır; «Her yıllık bütçelerde ekono
mik durum, saralar. Devletin malî gücü dikkat 
""^zara alınarak katsayı ilân edilir» diyor. Bu 
erekçe ile bütçe kanunlarında gösterilmesi ön
görülmüştür. 

Kaldı ki, bütçe kanunlarının tekniği de ay
rıdır. Komisyondan çıkar, Senatoya gider, on
dan sonra buraya gelir. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; 
Bu sene Personel Kanununun malî hüküm

lerine uygun olacağı, Hükümet tarafından 
birinci bütçede yok, ama dikkat nazarına 
alındığı için, ikinci bütçeye bir madde kon
muştur. Arkadaşlarımıza onu da hatırlatmak 
isterim. İkinci bütçenin, yani reddedilen büt
çeden sonra burada müzakere edilip kabul 
edilmiş olan bütçenin bakınız 53 ncü maddesi 
ne diyor : 

«Madde 53. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 154 ncü maddesiyle (işte bu 
madde) Genel Bütçe Kanununda yer alması 
öngörülen katsayı, genel kadro kanunu çık
tıktan fconra Ger el Bütçe Kanununa ek bir ka
nunla tesbit edilir.» 

Bu madde kabul edilmiş ve yürürlüktedir. 
Madde sarih. Yüce Parlâmentonun kabul et
miş olduğu 1970 Bütçe kanunu tasarısının 
53 ncü maddesi diyor ki; Personel Kanununu 
göreceksiniz, arkasından kadro kanununu gö
rüşüp kabul edeceksiniz, ondan sonra da 
bütçe kanununa ek bir madde ile katsayı ilân 
edeceksiniz. 

Şimdi bu katsayının burada ilânı, burada 
belirtilmesi bütün bu bilgiler muvacehesinde, 
yanlış bir hareket olur. Ancak, arkadaşla
rımızın bir endişelerine iştirak ediyorum ve 
buraya çıkmadan önce sayın Hükümetle de 
temas ederek bilgilerini öğrenmek suretiyle 
çıkmaya gayret ettim, bu endişeden dolayı. 
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İBu tasarının tümü üzerinde açılmış olan 
müzakerelerde de arza çalıştım. Katsayı deği
şecek, değiştirilecek, gibi söylentiler kendili
ğinden doğmadı. Bunlar, Bütçe Komisyo
nunda bir kısmı sınıfların bâzı ilâvelerle 
karşı karşıya kalması sebebiyle ortaya atıldı. 
Ama, şu ana kadarki, tutumu ile 'siyasi icra, 
katsayıyı değiştireceği eylemi içerisine gir
miş de değildir, böyle bir eylemin ifadesin
de de bulunmuş değildir. Bu itibarla kat
sayıyı değiştireceği kanaatini almıyorum, 
almamak da istiyorum. Çünkü katsayının ger
çekten değiştirilmesi artık mümkün değildir. 

Bunu söylediğimiz zaman, bu ifadeyi bir 
.Zorlama, bir tazyik ifadesi olarak kabul et
memek lâzımdır, Parlâmentonun iradesine 
karşı bir düşünce olarak da kabul etmemek 
lâzımdır. Elbette Parlâmento Bütçe Kanunu
na ek bir madde ile geldiği zaman katsayıyı 
değiştirme gücüne sahiptir. Ama, «değiştiri
lemez» sözünün anlamı şudur : Bütün tasarı 
tümü ile sınıtflar arasındaki dengeyi kurarken 
bunu 7 katsayı hesabiyle kurmuştur. Bütün 
hesaplar, bütün müzakereler ve bütün oylar 7 
katsayı hesabına göre yapılmıştır. Teknik sı
nıf için konuşan arkadaşlarımız grafikler 
çıkarmışlardır, çizmişlerdir. Bu tasarı karşı
sındaki durumlariyle bundan evvelki durum
larını karşılaştırmaya çalışırlarken grafikle
rini 7 katsayısına göre yapmışlardır. Her sınıf 
kıyaslamasını buna göre yapmıştır. 

Bu itibarla, bundan dolayıdır ki, katsayı 
değiştirilemez, ifadesini kullanıyoruz. Değiş
tirilemez, çünkü katsayı değiştirildiği zaman 
bu tasarıyı yeni başkan ele alıp derece başla
malarını yeni baştan gözden geçirmek icabe-
der. 

Konuyu iki cümle ile toplamam icabederse, 
tasarının bu maddesi buradan çıkmalıdır, çık
ması da lâzımdır ve mecburidir. Kadro kanunu 
hazırdır, gelmiştir ve hemen arkasından görü
şülecektir, kısa bir sürede bitecektir. Ondan 
sonra da Bütçe Kanununa ek bir kanunla kat
sayının gelmesi iki günlük iştir. Bu böyle ya
pılmalıdır. 

Sayın Bakan lütfedip katsayının 7 olarak 
ek bütçe kanununda getirileceğini buradan te-
yidetmelidir. Ondan sonra Parlâmento oyunu 
kullanmalıdır. 
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Benim bu mesele hakkındaki görüşüm budur, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

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

Katsayı, Personel Kanunu için önemli bir 
madde idi. Fakat şu da muhakkaktır ki, Per
sonel Kanununda yevmiyeler, ücret içi ve ücret 
dışı gibi dağınık olan sistem bir araya topla-
nılmıştır. Henüz kadro kanunu çıkmamıştır, 
hazırdır. Devletin bunu ödeme imkânları nedir, 
1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derecedeki kadrolar 
nedir, ortadaki nedir, arada, bugünkü 7 katsa
yısı kabul edildiği zaman 14 kat oluyor. Bu ba
kımdan komisyonun getirmiş olduğu bu mad
deyi çıkarma teklifi yerindedir. Evvelâ tesbit 
etsin, imkânlarını ortaya koysun, o katsayı ka
demeli mi tesbit edilecek, yoksa tek bir katsa
yı mı tatbik edecek, onu evvelâ şu hesapları 
yaptıktan sonra ölçsün, biçsin. Bu bakımdan 
komisyonun getirmiş olduğu teklifin yerinde 
olduğu kanaatindeyim, saygılar sunarım. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz ek geçici madde 20, 

«Bu kanunun 154 ncü maddesinde bütçe kanun
larında tesbit edileceği öngörülen katsayı kanu
nunun ilk uygulama yılı için (7) dir» der. Sa
yın komisyon bu maddenin buradan çıkarılma
sını teklif eder, doğrudur. Bu maddenin bura
da yer alması doğru değildir. Personel Kanunu 
çıkıyor, kadro kanunu çıkaracaksınız, bütçe ka
nununun 53 ncü maddesinde yer alan hükme 
göre, doğrudan doğruya bütçe usulünde oldu
ğu gibi, Hükümet teklif edecek, Senatodan ge
çecek ve Millet Meclisine gelmek suretiyle bu
radan iki maddelik bir kanun olarak çıkması 
zarureti vardır. 

Yalnız, bâzı arkadaşlarımın endişeleri de doğ
rudur. Çünkü, gerek koridorlarda, gerek özel 
sohbetlerde ufak tefek dedikodular halinde de
ğil ama, bu sohbetlerde ifade edilen rakamlara 
göre «katsayıyı değiştiririz» gibi beyanlar vu-
kubulmaktadır. İş bu safhaya gelince Sayın 
Bakanın bu katsayının değişmiyeceğini buradan 
ifade etmeleri gerekmektedir. Çünkü, günler-
denberi burada müzakere etmekte olduğumuz 
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bu Personel Kanununun katsayısında bir deği
şiklik olabileceğini aklımdan geçirmiyorum 
ama, bunun dedikodusu dahi doğru değildir, 
Parlâmento için doğru değildir, Hükümet için 
doğru değildir ve burada yaptığımız konuşma
ların bütün ağırlığı, katsayının 7 oluşu etrafın
da idi. 

Elbette Parlâmento Hükümetin ve komis
yonun her getirdiği tasarıya rey vermeye mec
bur değildir, müzakereye girmiştir, müzakere 
neticesinde oylanmıştır ve bu oylarla bâzı ufak 
tefek değişiklikler yapılmıştır. Ama, istirham 
ediyorum; katsayının sureti mahsusada değiş-
miyeceğini Sayın Bakan buradan ifade etmeli
dir. Bu beyan kendilerinin lehinde olacaktır. 
Çünkü, çıkacak olan huzursuzlukların tevlide-
deceği bâzı mütalâaları bir beyanatla düzeltme
ye mecbur kalacaklardır. Buna hiç fırsat ver
meden Sayın Bakan buradan doğrudan doğru
ya bunu tescil etmelidirler. 

Bundan evvelki bâzı maddelerle verilen ufak 
tefek hakların, Hükümetin rızasına rağmen, 
Meclisçe kabul edilmiş olması üzerine bu kat
sayının geri alındığı manâsı doğmamalıdır. 
Onun için Sayın Bakan bu hususta hassasiyet 
göstererek bunun değişmiyeceğini beyan etme
lidirler. 

Katsayı kanunu da hemen gelecektir ve iki 
günlük bir işi vardır, bir gün Senatoda, bir gün 
burada görüşülecektir. Bütçe Kanununun 53 ncü 
maddesi hükmü olarak bunun ayrı şekilde çıka
rılmasında zaruret vardır. Bu maddenin de bu
radan çıkması doğrudur, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Okçu. 
HtLMÎ OKÇU (Manisa) — Efendim, arka

daşlar kâfi derecede izahat verdiler, konuşmak
tan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ek geçici 20 nci maddenin, yani katsayının 

bütçe kanunlarında gösterilmek suretiyle ve bu 
defa kadro kanununda gösterilmek suretiyle 
bu tasarıdan çıkarılması hakikaten doğrudur. 
Arkadaşlarımız meseleyi çok güzel vazetmişler
dir. 

Ben bu vesile ile şu noktaya temas etmek is
tiyorum. Değerli arkadaşlarımız Hükümetin bu 
kürsüden katsayıyı, yani 7 rakamını değiştirmi-
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yeceğini ifade etmesini ve bu şekilde zabıtlara 
tescil edilmesi lüzumunu hissettiler. Ben, müsa
adenizle ve bu vesile ile katsayı mevzuunda bir 
iki cümle ile maksadımı ifade etmeye çalışaca
ğım. 

Daha evvelki konuşmalarımızda ifade ettiği
miz gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nu tadil eden bâzı maddeler, son kabul edilen 
maddeler ve Yüksek Heyetinizin bâzı değiştir-
meleriyle bu tasarının Devlete getireceği kül
fet o kadar artmıştır ve bundan sonra da gele
cek teklifler muvacehesinde, öyle tahmin ediyo
rum, vaziyet onu gösteriyor, o derece artmaya 
devam edecektir ki, bu fakir milletin 7 katsayı
sının tekabül ettiği rakamları ödiyebileceği ka
naati içinde değilim. 

Devlet bütçesinin çok büyük sıkıntı ve sar
sıntı geçireceğine yürekten inanıyorum. Tabiî 
bu katsayıları artırdık, 7 ye kadar getirdik, ra
kamları artırdık, maaşları % 100 artırdık, bu
nu karşılıyabilmek için esnaf, tüccar, dar ge
lirli, çok gelirli, kim olursa olsun, vatandaşları
mıza yeni yeni vergiler tahmil ettik, bu sıkın
tıyı, bu fasit daireyi kendimiz yarattık. Ben 
şahsan bunun üzüntüsü içindeyim, büyük ıstı
rap duyuyorum; memleketimin, fakir milleti- > 
min hesabına büyük ıstırap duyuyorum. Bu 
katsayıları mademki 7 kabul edecektik, madem
ki 1 000 göstergesini kabul ettik, maaşları bu 
kadar artırdık, bu takdirde çok daha tedbirli, 
Devletin gelirleri muvacehesinde giderlerine de 
sahibolmamız, millet hazinesine giren her tür
lü paralara büyük bir vatanperverlik içerisin
de, büyük bir olgunluk şuuru içerisinde sahibol
mamız gerekirdi. Ben şahsan bunu yapamadığı
mız kanaati içindeyim. Üzüntüm bundan ileri 
gelmektedir. 

Son bir fırsat vardır, mütaaddit defalar ifa
de ettik; Muhterem Hükümet ve Komisyon 
elindeki son fırsatı kullanmak suretiyle, bil
hassa muhalefetteki ve iktidardaki arkadaşları
mızın da saman zaman temas ettiği gibi, üst ka
demelerdeki maaşların çok yüksek olduğunu 
göz önüne alarak katsayıyı biraz indirme im
kânlarını aramalıdır. Şayet buna imkân bula-
mıyacaksa ve elimizde fırsat varsa, alt derece
lerdeki katsayının 7 olarak bırakılmak sure
tiyle, üst kademelerdeki katsayının 6 veya 5 e 
indirilmesi için son bir gayret sarf edilmelidir. 
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Bu memleket hepimizindir. Hepimiz aynı me
suliyet duygusu içerisinde bu kürsüye geldik, 
yemin ettik; milletin hakkını ve hukukunu mü
dafaa edeceğiz, dedik. Bâzı istisnai muameleler
le bunun dışına çıktık. Üzüntüm bundan ileri 
gelmektedir. Binaenaleyh, Hükümetten istir
ham ediyorum; 7 katsayıyı tesbit ederken im
kânı varsa bunu iki derece üzerinden dükün
sün. Alt dereceler için 7 kalsm, üst dereceler 
için 6, hattâ 5 olsun. Bu suretle., artı 50 - 200 
sistemi ile 1 400 liraya kadar daha ek ödenek 
verdiğimize göre, zaten istenilen rakama ulaş
mış olacağız. 

Muhterem arkada^armı, bunun (Taba fava
sında vicdan aza'n. çekeriz ve bun*:ın. mânevi 
mesuliyetinden kolay kolay kendilisi k^'taka
mayız, 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hilmi fcgü^ar. 
HtLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, katsayı ile ilgili ek geçici 20 nci 
madde üzerinde bendeniz de görümlerimi arz ede
ceğim. 

Katsayının burada tamamen 7 olarak tesbit 
edilmesini... 

BABKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, bir daki
ka efendim. 

Görüşme konusu şudur efendim; komisyon 
geçici 20 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
teklif ediyor. O bakımdan görüşüyoruz, 

HtLMÎ İŞGÜZAR (Devamla) — Biliyorum 
efendim. O konuya temas etmek için söz ald"m 
Sayın Başkanım. 

Bu kanımda daha önce 7 oJavak tespit edi
len katsaymm, bu kanunim içeririnden ç/ka"^1 

masına dair olan komisyonun önergemi ü^rbırV" 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Bendeniz, Komisyonun Büt,*e Kanununa müs
teniden vermiş olduğu önergeyi yedinde görüyo
rum* Ancak, bu kanunda yer almış, olmasını da 
mahzurlu telâkki etmiyorum. 

Zaten benden önce konuşan iktidar parti
sine mensubolan bir arkadaşımız gayet açık lir 
şekilde beyanda bulunmak suretiyle, buradan 
7 katsayısının çıkarılması nedenini izaha ça
lıştı. Bendeniz bu yönden aleyhindeyim. Yani 
burada 7 olarak kalmalıdır. Ayrıca da Bütçe 
Kanununun emrettiği şekilde ona ek olarak da 
getirilmelidir. Buradan 7 yi çıkardığınız zaman, 

yeni gelen Bütçe Kanununa ek olarak katsayı 
kanunu getirilirken 5 e, 4 e, 6 ya indireceksi
niz. Bu olmaz... Hepimiz bu memleketin ço
cuğuyuz, biz de burada yemin ettik, ama 20 - 25 
sene hiç terfi etmemiş, kadro almamış insanların 
vebal ve günahını kime yükliyeceğiz? 

657 sayılı Devlet Personel Kanununu reform 
kanunu diye ele almak suretiyle buraya getiri
yoruz ve bundan önce Finansman Kanunu çıka
rıyoruz. 

Finansman Kanununun esbabı mucibesinden 
biri de, yeni çıkarılacak reform kanunlarına ma
lî imkânlar bulmak idi. 

Bu bakımdan, bu kanunun tümü üzerinde 
Komisyonda görülme yapılırken, Bütçe Plân 
Komisyonunda vazifeli olan arkadaşlarımızın da 
ifade eyledikleri üzere, temel kat sayı 7 kabul 
edilmek suretiyle müzakere yapılmıştır. Ama 
şimdi buradan 7 kat sayının çıkarılmasını, ikin
ci bir kanunla bunun düzenlenmesini ortaya 
atmak, katsayıyı, tamamen bu kanun çıktıktan, 
bu kanun oylandıktan sonra yeni bir kanunla 
istediği şekilde değiştirmek lüzumu kendiliğin
den ortaya çıkıyor ki, buna Büyük Millet Mec
lisinin mâni olması gerekir. Yani burada 657 
sayılı Kanunun niçin çıkarıldığım göz önünde 
bulundurmak suretiyle 7 katsayısı ek 20 nci 
maddede yeralmalı, kalmalıdır. Ayrıca Bütçe 
Kanununa ek olarak getirilecek 2 nci kanunda 
da bu teyiden orada tesbit edilmelidir. Biz bu
nu buradan çıkardığımız zaman, 7 katsayısının 
dışında 2 nci bir katsayı ortaya çıkarılacaktır. 

Bâzı arkadaşlarımız, evet yüksek ücret alan
larla, yani 14 ncü derece ile 1 nci derece arasın
da büyük bir farkın olduğunu ifade eylediler. 
Tlalbuki bu kürsüden beyanatta bulunan Saym 
Maliye Bakanımız, 14 ncü derecedeki bir me
murun 875 lira alacağını beyan etmek suretiyle, 
en yüksek derecedeki memurla en alt kademe
deki memurun alacağı paranın mukayesesinde 
bu miktarın esas kabul edilmesini ifade buyur
dular ve arada büyük bir farkın olmadığını da 
beyan ettiler. 

Bu bakımdan, bu kanunu esasında Hükümet 
hazırlamıştır, Bütçe Plân Komisyonu getirmiş
tir. Bütçe Plân Koimsyonu da ihtisas Komis
yonudur. Uzun zaamnlar bunun üzerinde mü
zakere yapmışlar ve neticede 7 katsayısını uy
gun bulmak suretiyle burada ek 20 nci maddede 
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yer vermişlerdir. Bu ek 20 nci madde kalmalı
dır. Ayrıca bu madde burada kalmak suretiyle 
de, bu kanunun 154 ncü maddesinde, Bütçe ka
nunlarında tesbitinin öngörülmesini de dikkate 
almak suretiyle, o ek madde içerisinde mütalâa 
edilmelidir. 

Hukuk telaıiği bakımından da... 
BAŞKAN — Sayın işgüzar müddetiniz dol

du efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Topluyo

rum Sayın Başkanım. 
Hukuk tekniği bakımından da, burada, ek 

20 nci maddede katsayının 7 olarak gösterilmesi 
de mahzur teşkil etmez, bilâkis onu teyideder. 

Bu bakımdan, memurların durumunu dikka
te almak suretiyle 2 nci bir kanunu, bu kanunu 
tamamen memurların aleyhine çevirecek şekilde 
çıkartmamalıyız, buna müsaade etmemeliyiz. 
Çünkü bu kanun esasında 20 - 30 sene sonra ge
lecek memurlara cevap verecektir ve kolay kolay 
değiştirilemiyecektir. Burada tüm bir kanun 
olarak mütalâa edilmesi öngörülmüş ve o şekil
de müzakere yapılmıştır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi veril

miştir. Hükümet veya Komisyon adına konuşa
cak mısınız? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, biz tamamen bir 
teknik zaruret mülâhazasiyle teklifte bulunuyo
ruz. Komisyon olarak kabul ettiğimiz 7 katsa
yıdan feragat etme .gibi bir tasavvurumuz ve ni
yetimiz yok tabiî. Bu mümkün değil, ama bir 
teknik zarurettir. Buradan muttali olduk, Büt
çe Kanununun 53 ncü maddesi muvacehesinde 
bu kanunda tesbiti gayri mümkün geliyor. Ta
biî yetkimiz de yok zaten. Komisyonun kara
rında ısrarlı olmamız gerekir. 7 katsayı üzerin
de bir değişiklik eğilimimiz yok? Saym Başka
nım. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Saym Başkanım, 
7 katsayısını tesbit edecek olan, bütçeye ek mad
deyi sevkedecek olan merci komisyon değildir. 
Hükümettir. Hükümetin sevkettiği bu tasarı
da katsayı 7 olarak belirtilmiştir. Onun için 
Hükümetin görüşünü açıklamasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, ama ben 
Hükümeti konuşmaya icbar edemem. Sayın Ba
kan lütfederlerse buyursunlar. 

MALİYE BAKANI MEiSUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Değerli arkadaşlarımız Hükümetin bir be
yanda bulunmasını bu kadar İsrarla istedik
ten sonra, bizim kendilerini kırmamız müm
kün değildir. Bu bakımdan şu beyanatı yap
mak zorunluğunu duyuyorum : 

Şimdi katsayı ile ilgili olan maddenin 
Komisyon tarafından geri alınmasını ve Hü
kümetin de bu geri alınma isteğine katılma
sının yegâne sebebi; Bütçe Kanununun 53 ncü 
maddesidir, başka bir sebebi yoktur. 

Arkadaşlarımızın endişesisini anlıyamadığı-
mı da ifade etmek istiyorum. Katsayı ile ilgili 
bir kanun buraya gelecek; Bütçe Kanununa. 
ek bir kanun gelecek. Nasıl münasip görü
yorsanız öyle yaparsınız. Bugünkü oturumda 
da müşahede edildi; nasıl takdir buyuruyorsa
nız öyle yapıyorsunuz» 

BAŞKAN — Son söz Sayın Sakıp Hiçeri-
mez'indir, buyurun. 

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

'Benden evvel 0. H. P. nden konuşan ar
kadaşım Sayın Kemal Demir gibi, bu mad
denin komisyondan geldiği şekliyle geri alın
masında ve bilâhara Bütçe Kanununa yapıla
cak bir ek madde ile katsayının 7 olarak Yüce 
Heyetinize gelmesinde hemfikirim. 

Ancak, Sayın Maliye Bakanımızı ve Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu arkadaşımızı dinledikten 
sonra Sayın Kemal Demir'in endişesine benim 
de endişem katıldı. 

önce, bu gelen sistemde eski barem sis
teminin söz konusu olmadığını, komisyonu ilk 
gününden son gününe kadar takibeden Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu arkadaşımızın bilmesi ge
rekirdi. 

Hal böyle olunca, bu piramit sistemi üze
rine oturtulmuş kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi esasına bağlı olan bu gösterge tab
losunda bir katsayının şu veya bu şekilde, 
kademeli uygulanmasına maddeten imkan 
yoktur. 

Çünkü diyelim ki, birinci derecedeki bir 
kadronun veya görevin katsayısını 6 olarak 
uygulıyalım, onun altındakini de 7 olarak 
uygulayalım... Bu takdirde, yukarda bulunan-
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dan aşağıda bulunan daha fazla ücret alma 
durumuna geçer. 

Biz başından beri hiyerarşik bir düzen 
kurmaya çalıştık ve piramitin tepe noktasın
da bulunan kişilerin onun altındaki kimse
lere oranlar daha fazla fazla ücret almalarını, 
gördükleri görevin yetki ve sorumluluk dere
cesine bağladık. 

Şimdi Sayın FaJhri Uğrasızoğlu'nun teklifi 
eğer yanılır yakılırda kabul edilecek olursa, 
bu takdirde hiyerarşik içinde alt kademede 
çalışanların üst kademelerden daha fazla üc
ret almalarına sebebolur. 

Kaldı ki; (Echelle-Mobile), katsayı (Mobile 
- Echelle) nasıl adlandırırsanız adlandırınız, ge
tirilen sitsemde hayat pahalılığı ile orantılı kat
sayı artışları söz konusudur. Hayat pahalılığı 
yüzde oranında tabandaki bir personele ne ka
dar artmışsa, tavandaki personele de yüzde 
oranında o nisbet'te artmış demektir. Bina
enaleyh, katsayı uygulamasının da, hepsi 
için aynı katsayının uygulanması zorunludur. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu arkadaşım, konuş
masının bir noktasında; bu kanunun yahut ta
sarının, gerek Plân Komisyonundaki müzakere
leri sırasında, gerekse Yüce Meclisteki müzake
releri sırasında birtakım tekliflerle malî porte
sinin arttığını ve bunu ne Hükümetin ne de 
Plân ve Bütçe Komisyonunun elinde olmıyarak 
yapıldığını, tasavvur edilen malî porteyi aştığı
nı söylediler. Ben aynı kanaate iştirak etmiyo
rum. Önce kendileri, aksini savundukları tek
liflerin birçoğunu getirenlerden biridir. Mese
lâ, teknik personelle ilgili, onların kapsam dı
şında bırakılarak 10195 sayılı Kararnamenin 
devamını istemek suretiyle, günde 105 lira yev
miye ile kamu personeli çalıştırması teklifi, ken
disinden gelmiştir. Demek ki, artış tekliflerine 
karşı aksine, gerek Hükümet, gerek Bütçe ve 
Plân Komisyonu mukavemet göstermiştir. Mu
kavemetin kırıldığı - Hükümetin ısrarla durması
na rağmen - nokta, sadece hâkimler konusudur. 
Bunun dışında bütün teklifler, Plân ve Bütçe 
Komisyonu Başkanlığının ve Hükümetin ve ge
rekse Hükümet adına Plân ve Bütçe Komisyo
nunda görev ifa eden sayın teknisyenlerin mu
vafakatiyle olmuştur. 

Demek ki, malî porte hep aynı çizgi içinde 
mütalâa edilmiş ve bir artış düşünülmemiştir. 

I Bir de şu noktaya değinmek istiyorum; kat
sayı 7 nin altına düşürülemez. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, konuşma sü
reniz doldu efendim. Lütfen çabuk olarak bağ
lamanızı rica ediyorum. 

AHMET SAKIP HtÇERÎMEZ (Devamla) — 
I Bağlıyorum efendim. 

7 nin altına düşürülemez. Sebebi; biz taban 
ücretini 70 olarak kabul ettik. 70 in 7 ile zarbı 
490 eder. Halen çalışan kamu personeli 450 lira 
almaktadır. Eğer, katsayıyı 6 olarak alırsak, 
6 nm 70 ile zarbı 420 eder. Bugünkünden az pa
ra vermemiz gerekir. Bunu tabanda bir rakam 
olarak verdim. Orta derece, lise, yüksek okul 
v. s. olarak yukarıya çıktığınız takdirde, göre-

I çeksiniz ki, bugün alınanların altına düşülen 
birtakım rakamlarla karşı karşıya kalırsınız. 
Bunun maddeten imkânı yoktur, hukukan im
kânı yoktur. Eğer katsayı 6 olarak tesbit edile
cek olursa, kanunun birinci maddesinden sonun
cu maddesine kadar Yüce Mecliste tekrar görü
şülmesi gerekir. 

Bu noktai nazarı dikkate almanızı rica eder 
ve Sayın Maliye Bakanımızın, hâkimler konu
sunda ne kadar ısrar etmişler ise, katsayının 7 
olmasında da aynı ısrar ile Yüce Meclisin kar
şısına gelmelerini kendi dürüstlük prensipleri 
içinde saygılarımızla kendilerinden bekleriz. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele kâfi miktarda aydınlanmıştır. Kifa

yetin oylanmasını arz ve teklif ederim. 
Kemal Kaya 

Kars 

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

Komisyonun, ek geçici 20 nc'i maddenin tasa
rıdan çıkarılması hususundaki teklifini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 21 nci madde kabul edilmiştir. Ta
sarıda mevcut ek geçici 22 nci maddeden önce, 
yeni bir ek geçici 22 nci madde ilâvesi teklifi 

| vardır; bu teklifi okutuyorum. 

— 298 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı» nın 91 nci maddesiyle 057 sayılı 
Kanuna ek geçici 22 nci madde olarak aşağıdaki 
madednin eklenmesini saygılarımızla teklif ede
riz. 

Ankara Bolu 
A. Sakıp Hiçerimez Kemali Demir 

Trabzon 
Ahmet Şener 

ı«Ek geçici madde 22. — Bu kanuna kap
sam ve ücret bakımından bağlı bulunan perso
nelden memuriyeti sırasında bir üst öğrenimi 
başarı ile bitirmiş olanlara bir derece yükselme
si uygulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim önergeye 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, bu mesele hallol
du. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, her hangi bir 
açıklama yapacak mısınız? 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Çok kısa olarak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAKIP HÎÇERİMEZ (Ankara) — 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hatırlıyabildiğim kadarı ile komisyon, bizim 

bu teklifimizin büyük bir kısmını benimsedi ve 
yaptığı bir değişiklik önergesi kabul edildi. Bil
farz lise öğrenimi ile memuriyete intisabetmiş 
fbir kimsenin, bu memuriyeti sırasında yüksek 
okulu bitirecek olursa 10 ncu dereceden itibaren 
görevine devam etmesini benimsedi. 

Fakat bizim getirdiğimiz bu fıkra, o değil. 
Bu madde o değil. Bizim getirdiğimiz bu mad
de, intibaklarda böylece bir üst öğrenimini ik
mal etmiş olan ve halen devlet memuriyetinde 
çalışmış bulunmakta olan personelin intibakın
da bu tahsillerinin dikkate alınarak bir derece 
yükseltilmelerinin teminidir. Yani, bilfarz orta
okul mezunu olarak memuriyete, bundan beş se
ne on sene evvel girmiş, bu memuriyeti sırasın
da gecesini gündüzüne katarak daha faydalı 
olabilmek için, daha üst mevkilerde görev ala
bilmek için bir gayretin sonucunda bir üst öğ

renimini tamamlamış, bilfarz lise mezunu olmuş
tur, o halde, bu kimseye, bu hizmetinin, bu gay
retinin karşılığı bir üst derece verilmesidir, tek
lifimiz. Ortaokulu misal verdim, lise için de ay
nı şey söz konusudur. Lise mezunu olarak Dev
let hizmetine girmiş, beş sene, on sene çalıştık
tan sonra yüksek öğrenim ihtiyacını duymuş, 
Devletin imkânlarından faydalanarak, akşam 
okullarına devam etmiş, buralardan mezun ol
muş ve bu kimse daha üst mevkilerde görev gö
rebilecek daha kalifiye bir eleman haline gel
miştir. Halkla münasebetlerindeki bilgisi ve ye
teneği artmıştır. Bu kimsenin de yine bir üst 
dereceye terfii gerekir. Bu noktai nazarı dile ge
tiren takririmize iltifat etmenizi en derin saygı
larımla rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmı
yor... 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarıda mevcut ek geçici 22 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Ek geçici madde 22. — Ek geçici 6, 7, 9, 12, 
13, 14 ve 16 nci maddelerde yazılı kurumlar 
personeline Devlet memurlarına ödenenler dı
şında her hangi bir ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddenin son 
fıkrasına bir ilâve yapıyor. Komisyonun metni
ni de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair tasarının ek geçici madde 22 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

«Ek geçici madde 22. — (iSon fıkra). 
Bu kanun kapsamı dışında kalan ve fakat 

aylıklarını bu kanuna göre alan kuruluşların 
personeli 89 ncu maddedeki ders görevi ücreti 
147 nci maddedeki sözleşmeli personel ücreti, 
ders görevi ücreti, işgüçlüğü ve riski zammı, 
176 nci maddedeki ders ve konferans ücreti, 178 
nci maddedeki fazla çalışma ücreti ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 6 nci kısmının 
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sonuna eklenen ek madde gereğince ödenecek iş 
güçlüğü ve riski zammı ve diğer özlük ve sos
yal haklardan 657 sayılı Kanunun kapsamına 
giren kurumlar memurları için tesbit edilecek 
esas ve miktar üzerinden faydalandırılabilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alanları 
sıra ile arz ediyorum : Kemal Demirer, Kemal 
Demir, Ahmet Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şener, 
Nuri Kodamanoğlu, Doğan Kitaplı. 

Sayın Kemal Demirer? Yok. 

'Savın Kemal Demir, buyurunuz. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, buyu

run. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru

nuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu? 

Yok. 
iSaym Doğan Kitaplı, buyurunuz. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğüu ve 

Sayın Şinasi özdenoğlu arkadaşımızın iki öner
gesi var. Fakat bunlar ek geçici 22 nci madde 
ile ilgili değil, Komisyon da o görüştedir. İnti
bak komisvonu ile ilgili olarak önerge vermiş
ler, yanlışlıkla bu madde ille ilgili önergeler ara
sına katılmış ve komisyona havale edilmiş. İlgili 
olduğu madde de kabul edildiğine göre şu anda 
yapacak bir şey yok, muameleden kaldırıyoruz. 

Saym Şükrü Kiykıoğlu'nun ek geçici mad
de 22 ile ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 

«Ek geçici madde 22. — Ek geçici 6, 7, 12, 
13, 14 ve 16 ncı maddelerde yazılı kurumlar per
soneline Devlet memurlarına ödenenler dışında 
her hangi bir ödeme yapılamaz.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu, efendim?. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
emiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun tadil teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici madde 22 yi kabul buyurduğunuz 
tadil teklifiyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ek geçici madde 23. — Okutuyorum mad
deyi. 

Ek geçici madde 23. — Bu kanunun ek geçi
ci 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, ve 18 nci maddeleri 
uyarınca yapıQacak intibaklarda, personelin Ge
nel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
teki hukukî durumları esas alınır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge 
yoktur. Sayın komisyonun her hangi bir deği
şikliği söz konusu değil. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 24 kabul edilmiştir. Ek ge
çici madde 25 i okutuyorum. 

Ek geçici madde 25. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesi uyarınca tesbit edilecek 1 000 in üstün
de ve 50 ile 70 arasındaki göstergeler ve bu gös
tergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, 
kanunun ilk uygulama yılında Genel Kadro Ka
nunu ile gösterilir. 

Aynı kanunun ek geçici 7, 9, 12, 14 ve 16 ncı 
maddelerinde sayılan personelden kimler için 
1 000 göstergesinin üstünde gösterge tesbit edi
leceği hususunda 43 ncü madde ve yukarıki fık
ra hükümlerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi değiştir
mektedir. önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair ek geçici 25 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

Ek geçici madde 25. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 100, 
150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle han
gi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ilâ 70 ara
sındaki göstergelerin hangi memuriyetler için 
alınacağı, Kanunun ilk uygulama yılında Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilir ve tesbit tarihini 
takibeden aybaşından itibaren ödeme yapılma
ya başlanır. Tesbit edilen bu görevler 1971 yılı 
Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bilgisine sunulur. 

— 300 — 



M. Meclisi B : 125 11.7 .1970 0 : 1 

BAŞKAN — Komisyonun bu değişiklik met
ni ve teklifi üzerinde her hangi bir mütalâa var 
mı efendim? 

KEMAL ÖNDER (tzmir) — Var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kemal önder, buyurun, 
(«îyi anlaşılmadı» sesleri) 
Efendim, iyi anlaşılmadı ise komisyonun 

metnini bir kere daha okuyalım. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Okuya

lım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Önder, bir daki

kanızı rica edeceğim. 
(Komisyonun metni tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın önder. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Değerli arka

daşlarım; 50 ile 70 arasındaki göstergelerle 17 
nci derecenin Bakanlar Kurulu kararı ile ko
nulmasına karşı olduğumuzu 14 ncü maddenin 
müzakeresi sırasında ifade etmiştik. 

Ancak, şimdi ikinci bir nüans ortaya çıkmış
tır. Bu inceliği ortaya koymaya çalışacağım. 
Gelen metinde, yani Hükümetin teklifinde 25 
nci maddede; «50 ile 70 arasındaki göstergeler 
ve bu göstergelerin hangi memuriyetler için alı
nacağı kanunun ilk uygulama yılında Genel 
Kadro Kanunu ile gösterilir» diyor. 

Şimdi, komisyon tasarısında Genel Kadro 
Kanunu ibaresi kaldırılmıştır, bu husus çok 
naziktir arkadaşlarım ve komisyon teklifinin 
reddi gerekir. Bakanlar Kurulu istediği kadar 
kadro tâyin etmekte serbest bırakılmamalıdır 
aıkadaşlarım. 17 nci ve 14 ncü maddenin tatbi
katı zımmında hudutsuz bir yetkiyle Bakanlar 
Kurulu teçhiz edildiği takdirde bu uygulama
nın nerede başlayıp nerede biteceğini tâyin ve 
tesbit etmek mümkün olmaz. Bu husus siyasi 
bir organın eline terk edilemez muhterem ar
kadaşlarım. 

Genel Kadro Kanunu buradan geçecektir, 
münakaşası yapılacaktır. Genel Kadro Kanunu 
içinde 50 ile 70 arasında kadro tâyin edilecek, 
maaş verilecek, 14 ncü madde hükmü gereğin
ce Türkiye'nin bölgesel ekonomik şartları naza
ra alınarak tâyin ve tesbit yapılacağına göre, o 
zaman bu Meclis nerede bölgesel ve ekonomik 
şartların müsaidolup olmadığını da tesbit ede
rek, buna uygun olarak kadronun da tssbitinde 
yı&tkili olmalıdır, Meclisten bu yetkiyi almaya 
kimsenin halkla yoktur. Bu itibarla nazik ve 

tehlikeli olan böyle bir maddenin komisyonca 
teklif edilmemesi gerekirdi. Komisyonun teklifi
ni geri almasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başkaca söz istiyen var mı? 
İzin verirseniz söz istiyenleri tesbit edeyim. 

Sayın Hiçerimez, Sayın Uzuner ve Komisyon 
adına Sayın Bayar. 

Buyurun Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarının bütün müzakereleri boyunca bir 

endişemizi dile getirdik. O da, 1 nci, 2 nci, 3 
ncü, 4 ncü derece memuriyetlerin kadrolarının 
Bakanlar Kuruluna bırakılmasının Anayasa
nın 117 nci maddesine aykırı olacağı keyfiyeti
dir. O madde de, her halde lâyıkiyle sizlere an
latamadık ki, teklif ettiğimiz istikamette kabul 
edilmedi. Israrla üzerinde durduğumuz şekliyle 
kaleme alınmış bulunan tasarının Plân ve Bütçe 
Komisyonundaki şekli bu hususun Genel Kadro 
Kanunu ile gösterileceğine dairdir ve Anayasa
nın 117 nci maddesine uygundur. Şimdi bakı
yoruz ki, Bütçe Komisyonu bunu tekrar değiş
tirerek bu defa yine bizim iddia ettiğimiz Ana
yasanın 117 nci maddesine aykırı bir hale geti
riyor. Bunun yanında, yine 14 ncü maddenin 
müzakeresi sırasında dile getirdiğimiz gibi, 50 
göstergelik kadroların da Bakanlar Kurulu ta
rafından tesbit edilebileceği, bu madde ile de 
zikredilmektedir. 50 derecelik kadroların tahsis 
edilmesi mümkün değildir. Sayın Maliye Baka
nından yerimden bir sözlü soruda bulunmuştum, 
bunun cevabını alamamıştım. Gönül bu defa ce
vaplandırmalarını arzu ediyor. 

Biz 9 ncu maddede tahsillerine göre bir ka
mu görevlisinin hangi gösterge rakamından gö
reve başlıyacağını, hangi gösterge rakamının 
kademe sonucuna kadar yükselebileceğini oyla
rımızla tesbit ettik, maddeleştirdik. Buna göre 
en basit rakamı arz edeyim; 16 nci göstergede 
70 rakamı vardır, 70 ile 7 riin zarbı 490 lira 
©der. Yani biz ilkokul mezunu bir kamu görev
lisinin işe başlamasını 490 ile tesbit ettik. Emek
liliği de 490 üzerinden başlıyacaktır ve gerekli 
seneleri tamamladıkça da yükselecektir. 

Simdi e#er Bakanlar Kurulu 50 liralık kadro 
ihdas edecek olursa, 490 lira emekli müktesebi 
olan bir kimseyi, 350 lira ile çalıştıracak demek
tir. Bunun ne emeklilik müessesesi ile tatbiki 
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mümkündür, ne terfi müessesesi ile tatbiki 
mümkündür, ne de kadro müesısıesesi ile tatbiki 
mümkündür. O bakımdan önce bu getirilen 
Kadro Kanununda gösterilme keyfiyetinin mah
fuz bırakılmasını, bunun Balkanlar Kuruluna 
bırakılmasının Anayasaya aykırı olacağını bu
rada tescil etmek ve sizlere duyurmak isterim, 
hem de 50 liralık gösterge kadrolarının tat
bikat bulamıyacağmı, tatbikat bulursa icranın 
bir .suiistimali olabileceğini ve birtakım başka 
maksatlarla istimal edilebileceğini ve bumdan 
ıda şüpheli bulunduğumuzu ve sırası geldiği za
man kamu oyuna bu 50 liralık göstergeler için 
çok sert çıkmak mecburiyetinde kalacağımızı 
tescil ve tesbit etmek ister, saygılarımı suna
rını. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz efen
dim, 

ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Madde üzerinde toenden önce konuşan de
ğerli arkadaşlarımın görüşlerine kısmen katıl-
mıakftayıım. 

Her şeyden evvel 14 ncü maddenin bu ta
samda kabul edilen şeklini tasvibetmiyen bir 
arkadaşınızım. Ama orada da 1 000 in üstün
deki göstergelerden faydalanacakların Bakan
lar Kurulu yetkisine bırakılmasına da muha
lif olduğumuzu komisyonda da ifade etmiştik, 
Yüksek Heyetimize de buradan ilf ade etmek im
kânını bulmuştuk. 

Şimdi, yalnız burada telif edilmesi zarureti 
olan bir durum var. Gerçekten bu ek geçici 
madde, muhalif olduğumuz 14 ncü madde ile 
ıçelişki halinde. Orada Bakanlar Kuruluna yet
ki verilmekle beraber her yıl bunların bütçe
lerde gösterilmesi kabul edilmiş, burada ise 
madde komisyondaki değişıtiriyi de aşarak bu 
yetkiyi intibakları sağlamak veya bu görevleri 
yürütmek bakımından kadro kanununun sür
atle hazırlanması ve o zamana değin bu işle
rin (bitirelemetmesi nedeniyle olsa gerek bu 
yetki, amelî bakımdan başka bir prosedür 
içinde Bakanlar Kuruluna verilmekte ve bu
nun Genel Kadrio Kanununda gösterilmesi bir 
kenara atılmaktadır. Genel Kadro Kanunun
da bunun gösterilebilmesi için biliyoruz M, sa-
ym Hükümetin de bunu açıklamadı lâzımdır, 
(hazırlıkları yeterli değildir. Bölgesel şartlar 
itibariyle muhalif olduğumuz ve fakat kabul 

edilen 70 in altındaki göstergelerden kimlerin 
faydalanacağı bir inceleme işidir. Bu yönden 
işin amelî tarafında bir aaruret vardır, bu
nu kabul ediyoruz ve bu değişikliği yapan ko
misyonun samimiyetine inanmamak da mümkün 
değildir. 

Ancak, bir husus burada dikkati çekiyor, 
Parlâmentonun yetkisi tam mânasiyle bu mad
dede Bakanlar Kuruluna veriliyor. Ama ne 
yapılıyor burada? Gelecek yıl bütçelerinde, 
yani 1970 yılımın uygulaması, 1971 yılı bütçe
sinde gösterilecek. Bu gösterme ne olacak? 
Yalnız bilgiye sunulacak. Yani Yüksek Meclis
lerin tasvibine sunulacaktır, şeklinde bir ifade 
de yoktur. Bilgiye sunulacaktır, denmektedir. 

Bunun sakıncalı tarafı da şu olabilir arka
daşlarım; bunun ilk nazarda suiistimal edile
ceğini bir tarafa atıyorum, ama hatalı verilen 
veya Yüksek Meclislerin tasvibinden geçmiiyen 
1 000 in üstündeki göstergelerden faydalanan^ 
larla 70 in altındaki göstergelerden fay
dalananlara hatalı verilirse ve bilgiye yanlış 
sunulursa bu kimseler için bir nevi müktesep 
hak doğacaktır. Ondan sonra bu hakkın bun
lardan alınması veya değiştirilmesi hukukî ba
kımdan birçok ihtilâflar yaratacaktır. 

1971 bütçesi ile yalnız Meclisin bilgisine 
sunulur, dendiğine göre, bu yalnız bu yıl için 
bahis konusudur. 1971 yılı bütçesinde bilgiye 
sunulması da amelî bakımdan hiçbir şey ifade 
etmemektedir. Yani, Meclisin tasvibine dahi 
sunulmadığı şeklinde anlıyorum ben ifadeyi. 
Yanlış anlıyorsam sayın komisyonun bunu tas
hih etmesi gerekmektedir. 

Bu yönden zaruretine de inanmakla ve pren
sibine katılmamakla beraber, 14 ncü madde 
bu şekilde tedvin edildiği ve Yüksek Meclisçe 
kabul edildiğine göre bu çelişik durumu te
lâfi edecek ve ileride birçok sakıncalar yarata
cak uygulamayı müşküllerden kurtulmak için 
zannediyorum ki, bu ifadede bazı değişiklik
ler yapmak zarureti vardır. 

Meclisin yetkilerini kullanıp da bu yetki
yi kullanış şekli ile Meclisin bilgisine ısunmak 
diye bütçe tatbikatında da her hangi bir usul 
şimdiye kadar yoktur, yani bütçenin bir kıs
mı yalnız milleüvekiHerinin müzakeresiz bilgi
sine sunulur, bütçe ile ilgili bir husus, diğer 
hususlar ancak müzakere edilir gibi garip bir 
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durum da doğmasın. Bunun üzerinde Hükümet 
ve komisyonun biraz daha düşünmesini ve 
başka (bir formül ile Yüksek Heyete gelmesini 
teklif etmekteyim. Teşekkür eder,. saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Saym "Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 

Burada ilk metin tamamen yerinde. «Genel 
Kadro Kanunu ile gösterilir» denmiş. Anaya
sanın 117 noi maddesi sarih; «Devletin ve 
diğer kamu tüzel asiliklerinin, genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukla
rı kamu (hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sü
rekli görevler, memurlar eliyle görülür. 

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

«Şimdi, bu konu Anayasa Mahkemesine git
miş, Anayasa Mahkemesi kanun yerine, Bakan
lar Kurulu veya başka bir organ tarafından bu 
yapılabilir mi; meselesini incelemiş, kararını 
vermiş. Bu tasarının genel gerekçesi kısmında 
2 nci sayfada bu anlatılıyor. Bizim burada ko
nuşmamıza hacet yok, tasarının gerekçesini ar
kadaşlarımız okurlarsa tatmin olurlar. Orada 
aynen şöyle deniyor; «Anayasa Mahkemesinin 
4 .2 .1966 gün ve esas 1965 e 32 karar, No: 1966 
ya 3 sayılı karariyle söz konusu madde hükmü 
Anayasanın genel ilkelerine ve 120 nci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilmiştir.» 

Bilhassa dikkatinizi çekerim; Anayasa Mah
kemesi söz konusu kararında 657 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 3 fıkrasını iptalle yetinmiye-
rek, kararın gerekçesinde kanun koyucunun, 
yani bizleriz, Anayasa ile tahsisan verilmiş olan 
düzenleme görevini, kanunla yapacaksınız de
mesini, yürütme organına devretmesinin ,Ba-
kanlar Kuruluna bırakma keyfiyetini, hem gö
revi veren Anayasa hükmüne yani, 117 nci mad
deye hem de Anayasanın 5 nci maddesindeki ya
sama yetkisinin devrolunamıyacağına ilişkin ku
ralına aykırı düşeceği görüşünü savundum. 

Değerli arkadaşlarım; bu iş bu kadar aşikâr 
iken, dosdoğru getirilmiş bir metnin değiştiril
mesi ve göz göre göre Anayasaya aykın bir 
metnin getirilmesi kabul edilecek, tasvibedilecek 

bir şey değildir. Bu kadar açık belli bir şey is
ter istemiz Anayasa Mahkemesine gidecek, ip
tal edilecektir. 

Bendeniz böyle konuşurken, bâzı arkadaşlar, 
«Hep Anayasa Mahkemesi.» diyorlar. Ben mese
leyi Anayasa Mahkemesi açısından almıyorum. 
Parlâmentonun itibarı açısından alıyorum. Ana
yasa Mahkemesi bizim hiçbir kanunumuzu bo-
zamamalı, kanunları Anayasaya uygun olarak 
yapmalıyız ki, bir tekine dahi dokunmamalı, o 
zaman bizim itibarımız yüksek olur. Gelen bü
tün dâvalar reddedilmeli. 

Biz burada herkesin anlıyacağı şeyleri birta
kım küçük düşüncelerle atlatabilir miyiz, olur 
mu filân diye getoriyoruz, sonra Anayasa Mah
kemesi iptal ediyor, getirdiğimiz kanun delik-
deşik oluyor ve biz, «Parlâmentonun itibarı ne
den zedelendi.» diyoruz. Biz zedeliyoruz, dışar-
da aramıyalım arkadaşlar, istirham ediyorum; 
bu düşünceden lütfedip vazgeçsinler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen yok. Sayın Bayar buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURt BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Bu verdiğimiz takrirle ilgili olarak Yüce He
yetinizde 7 nci madde ile değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 34 ncü maddesi münasebetiyle yapılan 
münakaşaları tekrarlamak istemiyorum. 

Orada, 1, 2, 3 ve 4 ncü derecede kaflro ihdas 
edilebilsin, ayrıca, Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin görüşüne dayanarak Bakan
lar Kurulunun kararı alınması şarttır; gibi bir 
fıkra dolayısiyle yaptığımız münakaşalara dön
mek istemiyorum. 

Bu kadro meselesiyle, siyasi iktidarın müna
sebetlerini ariz ve amik tartıştık. Anayasayla 
ilgili, Anayasaya aykırılık aslında mütalâa edil
memek lâzımdır. Çünkü, aynı şart bütün kad
rolar için varittir. Nitekim, 34 ncü maddenin 
1 nci fıkrası; «Devlet memurları için kurum
larınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, 
Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurumca birlik
te hazırlanır.» der. 1, 2, 3 ve 4 ün altındaki 
kadrolar da esasen yine Hükümet tarafından ha
zırlanacak, Parlâmentoya sunulacak cinsten 
kadrolardır. Bütün kadrolar için vârid olan bir 
prosedür, işin tekniği icabı sadece bir uzman
lık faaliyeti dolayısiyle 1 den 4 e kadar kadro-
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lar için özel bir şekilde tanzim edilmiş bulun- ı 
maktadır. Aslında diğer dereceler için uygula
nacak ilk usuller vâridolmak lâzımdır. Bir tek
nik iştir, bir uzmanlık işidir. Kadro analizleri 
hakkında yapılacak çalışmalar sonunda muay
yen görevlerin Devlet için arz ettiği önemi tes-
bite mütedair bir faaliyettir. Bunun Anayasayla 
aykırılığını iddia etmek mümkün delildir. Bu 
münakaşaları uzun uzun yaptık, 

Şimdi, getirdiğimiz takrirle bir şey öngörül
mektedir. Bu kanunu çıkarıyoruz. Bu kanım 
Kasım ayında kemaliyle yürürlüğe girecektir. 
O zaman bu kanunun getirdiği hükümlerin uy
gulanması bahis konusudur. Bunlardan biri de 
kadrolarla ilgili faaliyettir. Geçici olarak sade
ce bu yıla münhasır olmak üzere Hükümete ge
çici bir yetki verilmektedir ve Meclisin de tas
dikine sunulması zaruri kılınmaktadır. Tama
men zaruretten doğan geçici, bu yıla muhassas 
bir uygulama imkânını bahseden bir tekliftir. 
Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdi
kine sunulacak bir tarzda düzenlenmiştir. Ana
yasaya aykırılık iddiasını varit görmek mül
kün değildir, bir zarureti karşılayan husustur. 

Nitekim, bu maddede bu kanunla halledile-
miyen hususlar hakkında bir tefsire hacet olur
sa, bu kanunda yine bir hüküm var. Bakanlar 
Kurulu karariyle işlem yapılır, bilâhara Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur. Yeni bir ka
nun yapıyorsunuz, bu kanunun getirdiği hü
kümler dışında ne gibi zaruretler çıkar; bunu 
önceden tesbit etmek zor. Öyle bir faaliyet ala
nında, bir personel rejiminde unutulması mu
kadder, mümkün hususlar vardır, bunu telâfi 
edici hususları Bakanlar Kurulu yapacak ve 
akabinde de Büyük Millet Meclisine bu çalın
malar hakkında bilgi verecek hattâ onaylanma
sını istiyebilecek. 

Bunlar işin icabı olarak düşünülmek iktiza 
eden meselelerdir. Yüce Riyasete verdiğimiz 
teklif de tamamen bu mahiyettedir. Zaruretin 
getirdiği bir hâdisedir, bu yıla mahsus, geçici 
olarak kullanılacaktır ve 1.971 bütçesiyle de 
Yüce Heyetinize gelecektir. Teklifin kabulünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, bir soru var. 
Buyurun Sayın Önder. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, Ge

nel Kadro Kanunu zannediyorum Plân Komis- | 
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yonundan çıktı, Meclisimize gelecektir. Bu ka
nunun görüşülmesi bittikten sonra onu görüşe
ceğiz. «Genel Kadro Kanunu ile gösterilir» iba
resinin kaldırılması sebebi nedendir? 

Genel Kadro Kanunu içerisinde eğer Bakan
lar Kurulu olarak 17 nci dereceyi 14 ncü mad
denin yetkisi içerisine koyacaklarsa ve bunun 
bölgesel ekonomik yapısına göre tesbiti Bakan
lar Kurulunca yapılacağına göre Genel Kadro 
Kanunu içerisinde yasama organında bunun ya
pılması niçin mahzurlu olmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Savun Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Devamla) — Efendim, mahzurlu olmak
tadır, çünkü; konuşmamın babında da ifade et
tim. Mahzurlu değildir; mümkün olamadığı için 
yapılamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun müzakeresinde bâzı unsurları 

açık şekilde vuzuha kavuşturmak için gayret 
sarf ettiğimi hatırlıyorum. Şimdi, 1, 2, 3 ve 4 
ncü derecelerde vazife alacak kimselerin veya 
bu derecelere verilecek kadroların, göreve ve
rilecek kadroların bir muayyen çalışmadan son
ra belli olması lâzım. Bir görevin Devlet için 
a-z ettiği önem mühimdir ve bu da teknik ça
lınma sonunda belli olacaktır. Bakanlar Kuru
lunun yapacağı araştırma şudur : Ticaret Ba
kanlığından bir şube müdürlüğü veya Ticaret 
Bakanlığının bir genel müdür muavinliği ve 
karayollarının bir genel müdür muavinliği şu 
derecede bir kadronun arz ettiği önem değerin
dedir. Bu faaliyetin yapılması gereklidir ve bu 
faaliyet bir teknik faaliyettir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu faaliyet bugün de yapılmaktadır, bugün 

dahi bâzı kadrolar Bakanlar Kurulundan alı
nır. Burada imkânı yoktur, mümkün değildir, 
dememin sebebi budur. Bir çalışmaya ihtiyaç 
vardır. Bu kadroların verileceği görevlerin 
Devlet için öneminin belli olması lâzımdır. Bu 
da bir zaman isidir. Bu çalışma yapılacağı için 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Saym Ülker, buyurun. 
RE^ÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Saym Komisyon Başkanından şunu öğren
mek istiyorum : 

Hükümetin teklifinde; «Uygulama yılında 
Genel Kadro Kanunu ile gösterilir» deyimi sa-
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rih olarak yazılmış, «Genel Kadro Kanunu ile 
gösterilir» denmiş. Bunun gerekçesi de ortaya 
çıkarsa, bu durum; Bakanlar Kurulunca tesbrt 
edilecek esaslara göre halledileceği, ancak, «ge
rekli kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulacaktır» diye maddenin gerekçesin
de gösterilmiş. Bu gerekçelerin Anayasanın 117 
nci maddesiyle bir ilgisi yok mudur? 

BAŞKAN — Sayın Bayar, soru buymuş. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA

YAR (Devamla) — Efendim, ben arza gayret 
sarf etmiyorum. Bu kadrolar zaten Genel Kad
ro Kanunu ile alınacak. Yüksek tasdikinize su
nulmak üzere olan bu kanunda mevcut kadro
lara göre işlem yapılacak, kadroların dışına çı-
kılmıyacak ama, ifade ettiğim teknik zaruret 
dolayısiyle bu önemin belli edilmesi zarureti do-
layısiyle bir teknik uzmanlık faaliyetine ihti
yaç var. Bu kadro kanunuyla bunu yapmanın 
imkânı olmadığı kanaatindeyim, olmadığı da 
bellidir. Bir görevin Devlet için arz ettiği önem, 
muayyen bir çalışma sonunda belli edilmeden, 
getirilen kadro kanunu ile halletmek mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şimdi burada 

ortaya çıkan durum şu; bir Anayasa hükmü 
var, bir de zaruret var. Zaruret karsısında Ana
yasa hükmü ihmal edilebilir diye düşünüyorlar 
mı? Sayın Komisyon Başkanından bunu öğren
mek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Anayasa hükmünün ihlâli 
diye bir meselenin bahis konusu olduğu kanaa
tinde değilim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorular bitti Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, komisyonun ek ge

çici 25 nci madde olarak yeniden getirdiği 
metni oyunuza sunuyorum; bu metni kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Ek geçici 26 ve 27 nci maddeler kabul edil
miş idi. Şimdi üzerinde önerge bulunmıyan ek 
geçici 28 nci maddeyi okutuyorum : 

Ek geçici madde 28, — Ek geçici 2 ve 3 ncü 
maddeler uyarınca öğrenim derecelerine göre 

girebilecekleri derecenin daha aşağısında bir 
dereceye intibak ettirilenler sınıflarının giriş 
derecesine yükseltilirler. Bunların eski derece
lerinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe 
ilerlemesine esas olacak şekilde yeni derecele
rinde dikkate alınır. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 28 i oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 ncu madde ile ilgili sanılan bâzı önergeler, 
bilâhara Komisyonca ve Başkanlıkça yapılan 
incelemede bu madde ile ilgili görülmemiştir. 

Sayın Hasan Güngör, Şükrü KiykıoR-lu. Meh
met Türkmenoğlu, Nebil Oktay, tekrar Türk
menoğlu, Vefat Tanır, İhsan Kabadayı, Hüsa
mettin Başer'in önergeleri 9 ncu madde ile il
gili olarak verilmiş, fakat komisyona gitmiş, 
komisyon o madde ile ilgili görmemiş ve ek ge
çici 9 ncu madde ile ilgili görmüş, fakat o sıra
da da bu madde kabul edilmiş binaenaleyh şu 
anda yapılacak bir işlem yok. İsimlerini söyle
diğim arkadaşların önergelerini muameleden 
kaldırıyoruz. 

Bir önerge var efendim, arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Personel Kanununun kalan maddeleri için 

görüşmelerin aralıksız, bitinceye kadar deva
mını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Konya 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu < 

BAŞKAN — Bu iki arkadaşımızdan şunu 
öğrenmek istiyorum : Sayın milletvekilleri ta
rafından verilmiş olan 11 tane yeni geçici ek 
madde teklifi vardır. Sayın Komisyonun da zan
nedersem 11 civarında yeni ek geçici madde 
teklifleri vardır. Binaenaleyh, önergenizi bunu 
bilerek mi verdiniz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bil-
miyerek verdim efendim. Ben üç madde kaldı 
zannediyordum. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, peki. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 
Kapanma saati : 13,03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

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

'BAŞKAN — 125 nci Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
IŞimdi, sayın milletvekilleri tarafından ve

rilmiş olan yeni geçici ek madde tekliflerini 
okutacağım ve oyunuza sunacağım. Bunlardan 
dört tanesi tamamen aynı mahiyettedir. Hattâ 
kelime kelime aynıdır. Bu itibarla dördünü bir
den muameleye koyuyorum. Hepsini okutmu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı madde
ler ekleyip, bâzı hükümleri kaldıran tasarının 
91 nci maddesiyle bu kanuna eklenen ek ge
çici maddelere aşağıdaki ek geçici 29 ncu mad
denin eklenmesi arz ve teklif olunur. 

Balıkesir Manisa 
Cihat Bilgehan Selçuk Gümüşpala 

Çanakkale Çanakkale 
Zekiye Gülsen Mesut H. önür 

Mardin Kocaeli 
Abdülkadir özmen Sabri Yahşi 

Kırklareli Kars 
Hasan Korkut Musa Doğan 

Konya Kars 
Sezai Ergim İsmail Hakkı Alaca 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

«Ek Geçici Madde 29. — Halen emeklilikle 
ilgili görevlerde çalışmakta bulunanlardan, 
emeklilik hakları başladıktan sonra mevcut 
tahsilleri üzerine, barem kanunlarına göre daha 
üst dereceye girme hakkı veren bir tahsili ik
mal edenler, bu kanun uyarınca yapılacak 
intibaklarında girecekleri sınıf derecelerinin 
(bir üst derecesini aynı kademesine int&ak et
tirilirler.» 

BAŞKAN — Vefa Tanır, Turgut Topal-
oğlu, M. Nebil Oktay, İhsan Kabadayı ar
kadaşlarımızın müşterek imzalı aynı mealde 

ve kelime kelime aynı olan bir önergesi mev
cuttur. 

Yine, Münir Daldal ve ilyas Kılıç arkadaş
larımızın, Ek geçici 29 ncu madde eklenmesini 
istiyen önergeleri de aynı mealdededir ve 
kelime kelime aynıdır, bu sebeple bu önerge
leri okutmuyorum. 

önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 91 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki (ek geçici madde 29) 
un eklenmesini öneriyorum. 

(Saygılarımla. 
İçel 

iTurhan özgüner 

«Ek Geçici Madde 29. — Muvazzaf asker
liğini er veya yedeksubay olarak yapmış olan
ların askerlikte geçirdikleri süreler fiilî hiz
metlerine eklenmekle beraber, askerlikte ge
çen her yıl için bir kademe yükselmesi yapı
lır. Askerlik süresi 3 yıl veya daha fazla ise, 
derece yükselmesi yapılır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (ıSakarya) — İşlem gtirdü bu Sayın 
Başkanım; reddedildi. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler..,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunu tadil ve madde ilâvesine 

dair olan tasarıya madde 91 deki ek madde
lere aşağıdaki ek maddenin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsame'titn Başer 

f«Madde 91.— Ek Geçici Madde 29. — 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yü

rürlüğe girdiği anda Devlet hizmetinde ça
lışanlardan ilkokul diploması istenmez.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
fltml etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu mad

de 91 e ek geçici 30 ncu madde olarak «Otuz 
yılı doldurmuşlar, altı ay içinde bir üst derece 
ile emekliliklerini isteyebilirler» şeklinde ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
'önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «057 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bu Kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun tasarısı» nın 91 nci maddesi ile 657 sa
yılı Kanuna ek geçici 20 nci madde olarak aşa-

ğıdaki maddenin eklenmesini saygılarımızla 
teklif ederiz. 

Ankara Trabzon 
Sakıp Hiçerimez Ahmet Şener 

Bolu 
Kemal Demir 

«Ek Geçici Madde 20. — Bu kanuna göre 
yapılacak olan intibaklarda 1214 sayılı Ka
nun hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» nun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun taşanı
nın Bütçe ve Plân Komisyonunca eklenen 9 ncu 
maddenin (e) fıkrası muvacehesinde, bu fıkra
nın şümulüne girip de halen görevde bulunan
larla bu kanunun yürürlüğe girmesini mütea
kip, sayılan görevlere atanacaklar arasında ba
riz bir aylık farkı meydana gelmekte olduğun
dan, bu adaletsizliği gidermek amacı ile aşağı
daki ek geçici 29 ncu maddeyi arz ve teklif ede
riz. 

Ek geçici 29 ncu madde : 
Durumları 9 ncu maddenin (e) fıkrasına uy

makta olanlardan bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce göreve atanmış olanların inti
bakları dâhil bulundukları sınıfın başlangıç de
rece ve göstergesinden aşağı olamaz. 

3656 sayılı Kanuna göre 9 ncu derece aylı
ğını almakta olanlar sınıfının başlangıç derece
sinin 2 nci kademesine, başlangıç derecesinde 
bulunanların da bu derecede geçirdikleri her 
hizmet yılı için 2 nci kademeden başlamak üze
re bir kademe verilmek suretiyle intibakları ya
pılır. Ancak bunlara verilen kademe başlangıç 
derecesinin 5 nci kademesini geçemez. 

Manisa Sakarya 
Selçuk Gümüşpala Yaşar Bir 
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Sivas 
Enver Akova 
Diyarbakır 

Necmettin Gönenç 
Gaziantep 

M. Lûtfi Söylemez 
Diyarbakır 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Kars 

1. Hakkı Alaca 
Kırklareli 

Hasan Korkut 
Kırşehir 

M. Kemal Güneş 
Erzurum 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
Kocaeli 

Sabri Yahşi 
Ağrı 

Nevzat Güngör 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 
Bize 

S. Zeki Köseoğlu , 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

Muş 
Nimet Ağaoğlu 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Sivas 
Kadri Eroğan 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Kütahya 
Fuat Azmioğlu 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Kırşehir 
Cevat Eroğlu 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Adana 
Cavit Oral 

Hatay 
Halil Akgöl 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
iSaym Karaaslan buyurunuz efendim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
önergemiz tamamen bariz bir haksızlığı, ba

riz bir farklılığı ortadan kaldırmaya matuftur. 
Şöyle ki : 

9 ncu maddenin sonuna eklenen bir fıkra ile 
bâzı devlet memuriyetlerinin, iki yıllık bir staj 
ve ondan sonra özel bir yarışma sınavı geçiren 
memuriyetlerin, sınavı müteakip göstergelerinin 
bir derece yükseltilmesi kabul edilmiş durum
dadır. Bu fıkraya göre hali hazırda mesleke ye
ni atanmış olan bir kimse, onuncu dereceden 
başladığı halde bundan sonra atanacaklar do
kuzuncu veya sekizinci dereceden başhyacak-
tır. Bir misal arz edeyim, dokuz sene aynı mes
leke mensup, ayrı görevi ifa edenler arasında 
bu (e) fıkrası ile dokuz senelik kıdem farkı 
fiilen dört seneye inmiş bulunmaktadır. Ancak 
önergemiz kabul buyurulup, bir ek geçici fıkra 

ilâve edildiği takdirde bu haksızlık ortadan 
kalkmış olacaktır. İltifat edilmesini arz ederim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, arkada
şımızın ifade ettiği hususla ilgili, belki teklifle
rini tam kapsamıyacak ama çok yaklaşacak bir 
ek geçici maddeyi teklif edeceğiz. O itibarla 
takrire iltifat edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanuna, «Ek Geçici Madde» olarak aşağıda

ki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Kanunun yayımı tarihinde, İktisadi Devlet 

Teşekküllerinde 3659 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine göre istihdam edilmekte olan perso
nelin üç üst dereceye kadar almakta oldukları 
ücretler, bir defaya mahsus olmak üzere, bu 
personelin intibakları yapılırken nazara alınır.» 

Kayseri 
Mehmet Türkmenoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamamcıoğlu 

Adana 
Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin görüşülmekte olan ka

nuna ek madde olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Bir mesleke intisabettikten sonra aynı mes
lekin ileri kademelerindeki görevlere hazırlan
mak amaciyle yüksek öğrenim yapanların bu 
öğrenim kurumlarında geçen süreleri kıdemle-
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rine ve emeklilik hizmet sürelerine eklenir.» 
Kayseri Afyon Karahisar 

Mehmet Türkmenoğlu Hamdı Hamamcıoğlu 
Konya Konya 

Vefa Tanır İhsan Kabadayı 
Adana 

Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerini değiştiren ve bâzı maddeler ek
leyip bâzı hükümleri kaldıran tasarının 9 ncu 
maddesiyle değiştirilen 36 ncı maddenin son 
fıkrasına aşağıdaki bendin ilâvesi arz ve teklif 
olunur. 

Trabzon Bingöl 
M. Ali Oksal Mehmet Bilgin 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

«Ek geçici madde : Bu kanunun yayımı ta
rihinden önce genel, katma bütçeli idarelerle 
belediye ve özel idareler ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinde çalışırken yüksek öğrenimini ta-
mamlıyanlar da bu bend hükmünden yararla
nırlar.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul, etmiyenler... Kabul edilmemiştir.. 
Maraş Milletvekili Sayın Atillâ hnamoğlu 

geçici madde olarak teklif ettiği konuyu ayrı
ca vermiş olduğu bir önerge ile geri alıyor. 
önergesi geriverilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Geçici madde teklifleri
miz var. 

BAŞKAN — Geçici madde teklifleriniz var, 
bu sıra ile okutalım değil mi Sayın Bayar? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Lütfedersiniz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Komisyonun da ek geçici mad
de teklifleri vardır, ayrı ayrı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının ek geçici 29 ncu madde 
olarak aşağıdaki metnin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

Ek Geçici Madde 29. — 36 ncı maddenin ge
nel hükümleri kısmının (e) fıkrasında söz ko
nusu edilen Devlet Memurlarından halen müfet
tiş, kaymakam, Maliye hesap uzmanı, bankalar 
yeminli murakıbı unvanı taşıyanlar ile Dışişle
ri Bakanlığında sınavla seçilmesi şart koşulan 
bir göreve atanmış olanlardan halen işgal ettik
leri kadro dereceleri 9 ncu dereceye karşılık 
gelenler 8 nci derecenin 1 nci kademesine inti
bak ettirilirler. Bunların eski derecelerinde ge
çirdikleri süreler yeni derecelerinde kademe 
ilerlemesinde ve derece yükseltilmesinde dikka
te alınmaz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bunu ek 
geçici madde 29 olarak teklif ediyor, fakat ara
dan çıkarılan bir madde dolayısiyle bu madde 
mımaralarındaki teselsül bilâhara değişecektir, 
o hususu şimdiden arz ediyorum. 

Komisyon teklifi üzerinde her hangi bir mü
talâa var mı efendim?.. Yok. 

önergeyi, oyunuza geçici madde olarak su
nuyorum. Madde numarası bilâhara düzeltile
cektir. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun diğer önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Mzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
na, ek geçici maddenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 
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«Ek geçici madde 29. — Yüksek öğrenimleri
ni tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna 
girmeden önce kendi öğrenim dallarında dok
tora yapanlarla Devlet memurluğu sırasında 
ücretsiz izin almak suretiyle kendi öğrenim dal
larında doktora yapmış olanlara intibaklarında 
bir derece yükselmesi uygulanır. Bu şekilde ya
pılmış doktora öğreniminin daha önce değerlen
dirilmemiş olması şarlttır.» 

BAŞKAN — Her hangi bir mütalâa var mı 
efendim?.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Ko
misyondan bir sorum olacak müsaade ederse
niz?. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Memuriyet 

tıraşında doktora yapmış olanlar? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Müsaade ederseniz cevap 
vereyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Bunlar esasen daha evvel 
değerlendirilmiş olmak lazımdır, daha evvel 
değerlendirilmiştir. Değerlendirilmemiş olan
lara aynı mahiyetteki hakkı iade ediyoruz, si
zinkini kapsıyan bir tekliftir Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kapsamı
yor. 

BAŞKAN — Efendim, bir kere daha okuta
lım isterseniz? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Lütfedersi
niz efendim. 

(Komisyonun teklif ettiği Ek geçici madde 
29 tekrar okundu.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Komisyonun getirmiş olduğu ek mad
dede ; yüksek öğrenimlerini yaptıktan sonra me
muriyete girmeden bir doktora mevzuu yapan 
ve bir de ayrıyeten; Devlet memurluğu sıra
sında ücretsiz izin alarak doktora mevzuu ya
panlar vardır. Fakat bir de hem memuriyet sı
rasında, lâboratuvarında olsun, ihtisasında ol
sun, her ne olursa olsun doktorasını yapmış 

olanlar var. Burada üç kategoriye ayırması lâ-
zımgelirken iki kategoriye ayrılmıştır. Daha 
evvel bu konuda madde olması lâzım idi. Hat
tâ zannediyorum ki, kendi memuriyeti sırasın
da bir doktora yapmış olanın da bir üst de
receye yükselmesi gerekir. Bu, hukukta olabi-
liı, idarî işlerde olaJbilir, doktorlukta olabilir 
veyahut da tarımda, ormancılıkta olabilir. Me
muriyeti sırasında hem memuriyetini yürütmüş
tür, ilmî araştırmalar yapılmıştır, bir doktora 
mevzuu vermiştir, bir enstitüde bir doktora 
vermiştir, lâboratuvarında gayet güzel doktora 
yapabilir ve memuriyetini de devam ettirebilir. 
O halde bu zamanda bu da buna dâhil midir? 
Sayın Komisyondan bunu sormak istiyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Buradan da söyliyebilirim. 

Sayın Başkanım, Sayın Şener'in ifade bu
yurduğu durum ile bunun arasında çok büyük 
fark vardır. 

Bizim getirdiğimiz ek madde önemli bir 
haksızlığı giderici mahiyettedir. Şimdi şöylece 
tasavvur Obuyurulsun. 

Bir Devlet memuru, doktora yapmıştır, ama 
bundan evvelki mevzuat hükümleri gereğince 
de kıdemine sayılmamıştır ve bu memuriyete 
girmeden evvel yapılmıştır. Aslına bakarsanız 
bu kanunun kaibul edilen 9 ncu maddesi, esasen 
memuriyete girmeden evvel doktora yapanlara 
bir üst derece veriyor; isterseniz okuyayım Sa
yın Başkanım? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Çok iyi olur 
Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — «Genel hükümler» in şif 
Romen I ile başlıyan kısmının (B) fıkrasında; 
biı derece yükselmesi veriliyor. Nasıl veriliyor? 
Memuriyete girmeden evvel yapılmışsa verili
yor, bu bir, getirdiğimiz birinci şekil bu, me
muriyete girmeden evvel böyle bir doktora yap
mış olan Devlet memuru varsa Yüksek Meclis
çe de kabul buyurulan bu fıkra hükmü gereğin
ce intılbakına sayılsın. 

İkincisi; bir de memuriyetten ayrılmış, me
muriyetle münasebetini kesmiş memur olduğu 
halde doktora yapmış ve sonra tekrar gelmiş, 
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memuriyete girmiş. Bunun da hakkını sayıyo
ruz. 

Sayın Şener'in ifade ettiği şey şudur: «Me
muriyeti devam ederken doktora yapana baş
ka bir fıkra hükmü uygulanıyor.» Esasen on
ların geniş ölçüde hakları bundan evvelki mev
zuatla hâkim edilmiş durumdadır» orada bir 
açık kaldığını zannetmiyorum. Ama mahiyet 
bakımından birbirinden fevkalâde farklıdır Sa
yın Başkanım. Birisi, memuriyetten ayrılıp ya
pıyor, memuriyetin dışında yapıyor, bir tane
si ise memuriyetin içinde yapıyor, memuriyeti 
devam ederken yapıyor. Bunların birbirleriy
le kabili mukayese olmıyacak derecede mahi
yet farkları vardır, arz ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istirham 
ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sizi yine yazayım efendim. 
Sayın Uzuner, buyurunuz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Komisyon tarafından ek geçici madde ola

rak teklif edilen hususa katılmamak mümkün 
değil, Yalnız, ben bunu biraz noksan görmekte
yim. 

Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 
doktora yapanlar memuriyete girdiklerinde 
bundan faydalanacaklar,, Devlet memurları es
nasında memur iken, izin almak suretiyle ha
rice gidip doktora yapanlar bundan faydala
nacaklar ve intibaklarında bir derece yüksel
mesi uygulanacak. 

Değerli arkadaşlarım,, bu doktora meselesi, 
çeşitli memleketlere göre ağırlığı, önemi deği
şen bir konudur. Örnek olarak arz etmek ge
rekirse meselâ; Batı ülkelerinden örnek ala
lım, Almanya'da doktora istihsali ile, meselâ 
Amerika'da bir Master Degree yapmak, bir 
seviye almak arasında bir fark gütmek müm
kün değildir. Hattâ şunu iddia edebilirim M, 
meselâ Amerika'da Master yapmak, Almanya'
da doktora yapmaktan zordur. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Dokto
ra yapmak kolay değildir. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Hayır,, 
bâzı şeylerde öyle, yani bir farklılık iddia edi
lemez. Doktora yapan arkadaşlarımı tenzit 
ederim, bu meseleyi küçültmek için arz etmi
yorum, ama doktora meselesi münhasıran yal-
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nız doktora meselesi olarak buraya inikas eder
se haksızlık olur. 

Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra, 
yüksek seviyede uzmanlık, meselâ Master, bun
dan istifade etmelidir, bunu bunun dışında bı
rakıyoruz. 

Bizim memleketimizde de, şimdi zannederim 
Oıta Doğuda bir taraftan Amerikan stili bir 
uygulama ile, kendi özelliğine göre Master is
tihsal edilebiliyor. Üniversitemizde yalnızca 
doktora var bunun yanında ona muadil baş
ka bir unvan yok. Onun için izin verirseniz ve 
sayın komisyon uygun görürse yüksek sevi
yede uzmanlık, - burada kastim bir Master de
recesidir. - bu geçici madde hükmünden aynı 
ölçüler içinde faydalanmadılar. Doktora elde 
edebilmek veya yüksek seviyede bir uzman
lık elde edebilmek için sarf edilen emekler ara
sında farklılık yoktur, çeşitli memleketlerde tat
bikat farklıdır, meselâ Avusturya'da doktora 
istihsali bâzı ahvalde daha kolay gözüküyor, 
Almanya'da bir derece güç gözüküyor, mese
lâ arz edeyim; İsveç'te çok daha zor, ama Ame
rika'da daha ziyade Masterle yetiniliyor, dok
tora yapmak diye aşırı bir heves yok, Mastır 
yüksek seviyede bir uzmanlık sayılıyor. 

Bu memleketlere gidip yetişen elemanları
mız da var ve bu geçici maddenin kapsamına 
giren bir çok elemanlar var. Benim gönlüm sa
mimî olarak şunu arzu etmektedir:. 

Master derecesini almış arkadaşların, bu in
tibak maddelerinden faydalanmaması, bunun 
yanında yalnız doktora yapanlara bu hakkın 
tanınması büyük ölçüde bir dengesizlik ve 
adaletsizlik yaratacaktır. O bakımdan sayın 
komsiyondan tekrar istirham ediyorum; yük
sek seviyede uzmanlık yahut Master'in karşı-
lığındaki kelimeyi, deyimi Türkçe olarak met
ne dâhil edersek, onların da faydalanmasını 
sağlasak, büyük ölçüde bir haksızlığı gidermiş 
ve dengeyi sağlamış oluruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz efendim. 

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

Bu madde, elbette ki ilmî kariyer yapacak
lar için büyük bir değer taşımaktadır. 

Ben yalnız, hekim arkadaşlardan misal arz 
edeyim, öyle arkadaşlar vardır M, doktor ol-
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muştur,, sonra mütahassıs olmuştur. Meselâ bir 
genel şirurji yapmıştır 4 sene, onun dışında bir 
de nöro - şirurji yapmıştır ki ona ek olarak 
3 sene ilâve bir ihtisas yapmıştır. Bu durum
da bunların durumu ne olacaktır? Bunların ikin
ci ihtisası doktoraya mı sayılacaktır, yoksa 
bir defa mütahassıs olmuştur, bir kademe ter
fi ettirilmiştir,, bu dışarıda mı bırakılacaktır? 
Bunların da ya bu geçici madde kapsamına alın
ması veya bu geçici maddeyi getiren Sayın Ko
misyonun bu hususta bir açıklama yapması ge
rekir. 

Tıp için çok misal verebiliriz; bunun dışın
da meselâ, 4 sene dâhiliye mütahassıslığı yap
mıştır ve onun dışında 2 veya 3 sene çalışmak 
suretiyle kardiyoloji yapmıştır veya karaciğer 
hastalıkları ihtisası yapmıştır, bu da bir dok
tora sayılır. 

Bunların açıklanmasını sayın Komisyondan 
diler, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru
nuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; yeniden huzuru
nuzu işgal etiğim için özür dilerim. 

Bu madde aslında iyi bir madde, ama nok
sandır. Bir memur çalıştığı müesseseden üç se
ne ücretsiz izin alıyor, gidiyor, doktora yapı
yor. Doktorasını yapıp geldiği zaman o kaybet
tiği süre mukabili bir derece terfi veriyorlar. 

Doğrudur; ıdoktora yapmıştır, bir ilmî kari
yer yapmıştır, memlekete bir hizmettir, bir de
rece terfiinin verilmesinde fayda vardır. Bir de 
başka husus vardır burada, sayın Komisyon 
Başkanının memleketinden misal vereceğim, to
hum ıslah istasyonunda bir uzmana, bir müta-
hassısa veya bir başkasına bir doktora mevzuu 
verilmektedir, bu arkadaş meselâ patates araş
tırması yapacak ve bu mevzu üzerinde doktora 
yapacak veyahut da tohum ıslah istasyonunda 
bir başka doktora mevzuu veriliyor. O zaman 
hem müessesede çalışıyor vazifesini yapıyor, 
hem de bir doktora mevzuunu tamamlıyarak 
ıdoktora iktisabediyor, şimdi bu gibilere dokto
ra f arkı vermiyorsunuz. 

Böylelikle biz bu gibi doktora yapacaklara, 
ilmî çalışıma yapacaklara teşvik kapılarını ka
pamış oluyoruz. Memleketimiz dâhilinde bir 
dölleme biyolojisinde veyahut da bir veterineri

miz bir başka mevzuda doktora yapıyor, Türki
ye'nin imkânları ve Türkiye'nin ekolojik şart
ları içerisinde bir doktora yapıyor, buna bir 
derece terfii imkânını vermiyorsunuz, ama di
ğer taraftan işinden bir kaç sene izin alıp dı
şarıya, meselâ italya'ya, Almanya'ya, Amerika'
ya giden ve orada doktora yapıp gelene bu hak
kı veriyorsunuz. Komisyondan bu haksızlığın 
giderilmesini rica ediyorum. 

Bu meseleyi bu kadar açmıyayım, ama tak
dir edersiniz, dışarıya gittikten sonra orada ya
rı gezecek, öbür tarafta yarı eğlenecek, bir ta
raftan da doktora mevzuu yapıp yapmadığı 
belli değildir, oradan bir kariyer alıp, gelecek, 
siz de diyeceksiniz ki; buyurun derecenizi. Bu 
tarafta gidecek Siirt'in Havran ovasında, Ur-
fa'da bir ıslah istasyonunda kendi fedakârlığı 
ile doktora yapacak olan bir arkadaşa diyecek
siniz ki, sana bir derece terfii vermiyeceğim. 

Ben istirham ediyorum; memleketimizin bu 
güzide evlâtlarına, bu ilme, bu irfana sahibo-
lan kişilere bir dereceyi esirgemeyin. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, 

Bu mesele, Sayın Şener'in bahis konusu et
tiği husus gerçekten bu kanunun temel prensi
bine, özüne muhalif bir husustur, kabili tatbik 
bir husus değildir. 

Bunu şöylece ifade edeyim : Bu kanun, 9 
ncu maddesindeki genel hükümleriyle bir mü
him prensibi koymuştur; Devlet bundan böyle 
formasyonu tamamlamış memur istihdamına 
yönelmektedir. Açık söylemeli arkadaşlarım; 
bu kanun, memuriyet zamanında memuriyete 
devam suretiyle tahsilini yükseltme arzusunu 
duyanlara extra birşey, yeniden bir imkân ta
nımamaktadır. Sebebi gayet açıktır ve gayet 
doğru bir prensiptir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, memuriyet ya
pacaksınız, memuriyette de bir doktora almak 
için bir mektebe, bir enstitüye gideceksiniz. 
Memuriyet esnasında kıdeminiz, dereceniz arta
cak, memuriyette sizin terfiinize taallûk eden 
bütün ahkâm, bütün kanuni hükümler yürüye
cek, Üstelik bu kanun, böyle bir durum ta-
haddüs ettiği zaman da iki derece veriyorum, 
diyor. Hem memuriyette kıdeminiz devamlı 
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olarak yürüyecek, bem de iki derece alacak
sınız. 

Bizim getirmiş olduğumuz esas kanunun es
prisine uygun. Dışarıda yapıyorsanız, doktora
nızı memuriyetten evvel yapıyorsanız bir derece 
veriyorum, diyor. Kanunun genel prensibi, bu. 
Kanun artık bunu teşvik ediyor, değerli arka
daşlarım. ötekini teşvik ederseniz bakın ne 
olur muhterem milletvekilleri; bir insan ta
savvur edin, ortaokul mezunudur ve Devlet 
memuriyetine girmiştir - modeli izah etmek için 
aynı durumda iki kişiyi almak lâzımdır - orta
okul mezunu olan arkadaşımız Devlet memuri
yetine girmiştir ve mutat usullerle kıdemi iler
lemiştir. Aynı durumda olan ikinci kişi orta
okulu bitirdikten sonra liseyi okumuştur, daha 
sonra üniversiteyi okumuştur, ondan sonra bir 
ihtisas veya doktora yapmıştır. Ortaokul me
zunu Devlet hayatında kıdemini ilerletecek ve 
onun kıdemine sayılan yıllar ikincinin tahsiline 
hasredilecek, tahsil yılları olacak. 

Şimdi, böyle bir iki insan aynı baremde bulu
şur, değerli arkadaşlarım, ayrıca buna memuri
yette tahsil durumunu değiştirdiği için bir üst 
derece verirseniz, yüksek tahsil yapmış olan in
sanın önüne geçer. Bunun müdafaası mümkün 
değildir. Mesele burada gayet açıktır, kanunun 
genel prensibine uymaktadır. Devlet, formas
yonunu: ikmal etmiş insan istihdam etmek is
temektedir. Kendi imkânları içinde bunu vadet-
miyor, yeni Devlet memuruna. Dışarda doktora 
yapanın bir derece alması bu kanunla emredil
miştir, intibak hükümlerinde böyle bir imkân 
varsa derecesi kabul edilsin, diyoruz. Sayın 
Şener'in söylediği hususla bizim getirdiğimiz 
takririn alâkası yoktur. Kanunun genel espiri-
sine, koyduğu temel sisteme aykırıdır. 

Hürmetlerimi sunarım. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Müsaade eder
seniz Komisyondan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Şimdi, anla

mak istediğim şu; yalnız, doktora yapmış ol
mak kâfi midir? 

Bunu bir misalle arz edeyim; matematik 
doktarası yapmış, ama muamelât dairesinde mi
dir. Şimdi yalnız doktora sahibi olmak kâfi mi? 
Aynı zamanda kendi sahasında çalışan memur 
bakımından.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Kendi sahasında, elbette 
kendi sahasında doktora yapmış olmak lâzım
dır. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Kendi sahasın
daki hizmeti görmek şartı var, öyle mi? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Evet efendim, öyle. Kendi 
sahasında doktora yapacak ve Devlet memuri
yetinde o hizmeti görecek. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — İkincisi şu; 
efendim, dışarıda doktora yapan alıyor, kendi 
sahasında yerine yerleştiriyoruz, dairesine yer
leştiriyoruz ve orada istifade ediyoruz Buna 
mukabil pratikten tecrübesi olan bir kişiyi ken
di yerinde doktora yaptığı için değerlendirmi
yoruz. Çapraz değil mi bu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Arz edeyim efendim. Çap
raz gibi gözüküyor, ama alâkası yok? 

Mesele şudur; mesele, bu kanundan evvel 
doktora yapmış olana bir derece verecek misi
niz, vermiyecek misiniz, meselesidir. Bu kanun 
eğer doktora yapmış olan insanı istihdam eder
se bir derece veriyor. Nerede veriyor? Dok
tora yapmış olan insana ihtiyacımız olan yer
de veriyor, orada istihdam kaydı ile veriyor. 
Bu kanunda, eğer doktora yapmış memuru Dev
lette istihdam ederseniz, kişiyi Devlet memuru 
olarak kullanacaksınız, istihdam edeceksiniz, 
bir üst derece hakkını veriyor, ama görevi yap
mak kaydı ile veriyor, doktoraya ihtiyacolan 
görevlerde kullanmak üzere veriyor. Sizinki ile 
mukayese unsuru pek net değil, Sayın önder. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, buyurun. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Komis
yon Başkanı vuzuhla durumu izah etti, haddi
zatında tesbit edilen metin gayeye matuftur, 
doğrudur. 

657 sayılı Devlet Personel Kanununu değiş
tiren kanun tasarısı, bundan sonra doktora ya
pacakları için bir derece imkân bahşetmekte
dir. Hâve3i istenen bu geçici madde ise, bugü
ne kadar öğrenimlerini tamamladıktan sonra 
memuriyete girmeden önce doktora yapmış 
olanlar ile Devlet memuru iken ücretsiz izin 
almak suretiyle doktora yapanları alâkadar et-
mektediı M, bu da yerinde bir maddedir, zira, 
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Devlet memuru iken memuriyeti devammca 
doktora yapanlar hem ücretlerini almakta, hem 
de terfilerini yapmaktadır. Bunun yanı sıra, 
Devlet mamuru iken ücretsiz izin almak sure
tiyle Avrupa'ya giden yahut Türkiye dâhilin
de doktora yapanlar ise, ne ücret almakta, ne 
de bu müddet zarfında terfileri yapılabilmek
tedir. Bu sebeple bu gibi arkadaşlarımız mağ
dur duruma gireceklerdir. Bunların mağduri
yetlerini gidermek için bu madde getirilmek
tedir. 

Bunun yanı sıra doktora ille mastır arasın
da fark vardır. Meselâ dört senelik bir teknik 
eğitim tahsilinden sonra mastır yapan bir ar
kadaşımız yüksek mühendis olabilmekte, yani 
beş senelik bir eğitimi bitirmiş olarak bir ka
demeye erişmektedir. Bunun için ise kanunda 
zaten derece terfii konmuştur. Bunlar için tek
rar doktora değerinde, bununla eşit tutmak su
retiyle bir derece terfi sistemi getirmenin her 
halde doktora ile arasındaki farkı kabul etme
mek olur ki, mastır ile doktora arasında aka
demik kariyer bakımından fark vardır. Eğer 
mastır da bunlar içine dâhil olursa o takdirde 
meselenin içinden çıkmak güçleşir kanaatinde
yim ve ayrıca bu madde ile gayet vazıh olarak 
şu ifade edilmiştir; kendi öğretim dalında dok
tora yapmak şartı konmuştur. Kendi öğretim 
dalının dışında doktora yapanlar için derece 
artması getirilmediğine göre dolayısiyle dok
tora yapmış olandan kendi meslekinde istifa
denin önşart olarak ileri sürüldüğü ve bunun 
kabul edildiği açıktır. Bu sebeple maddenin 
kabul edilmesinde fayda vardır. 

Arz ederim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Komisyondan bir sualim olacak, Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HtÇERÎMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, bizim bir takririmiz vardı, Sa
yın Komisyon Başkanının karşı çıkmasiyle o 
takrir Yüce Heyetin oyu ile reddedilmişti. 

O takririmizde diyorduk ki; bir memur me
muriyet görevini ifa ederken bir üst öğrenimi 
ikmâl ederse bir derece yükselmesi uygulanır. 
O zaman bizim bu önergemize karşı ileri sürü
len gerekçe, memuriyet görevinin tahsil yap
mak suretiyle ihmale ugnyacağı şeklinde idi. 

Halbuki, şimdi getirilen takdirde prensip bakı
mından frr celisi var. Memuriyete girmeden 
önce, memuriyete girdikten sonra ve memur 
iken izinli olmak suretiyle doktora, yapmış olan
lara bir derece yükselmesi öneriliyor. 

Acaba, bu vaz'edilen prensiple komisyon 
bir çelişki içerisinde değil midir? Bunu öğren
mek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Müsaade eder misiniz, Sa
ym Başkan. 

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

YAR (Sakarya) — Efendim, şüphesiz arkada
şım konuştuğumuz mevzuun mahiyeti hakkın
da bir yanlış bilgiye sahilbolduğu zehabı uyan
dı bende. 

Bahsettiğimiz mesele, arkadaşımızın ifade 
buyurdukları hususla ilgili değildir. Bu, tama
men bir intibak hükmüdür, intibaka taallûk 
eden bir şeydir. Bir çelişme yoktur, söyledik
lerimizle mutabık bir husustur, ifade etmek is
terim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun bu dok
tora yapanlarla ilgili ek geçici madde olarak 
getirdiği teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun diğer bir teklifini okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
na aşağıdaki ek geçici maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

«Ek geçici madde 30. — Bu kanunun ek ge
çici 9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan özel 
kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin yüzde 
60 mdan fazlası Hazineye aidolanların, mesle-
ke özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiy
le alman genel müdürlük müfettiş yardımcıla
rının Devlet Personel Dairesince düzenlenecek 
özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre ya
pılacak sınavda başarı göstererek müfettişliğe 
atanmaları sırasında kendi özel kanunları 
çıkıncaya kadar bu kanunun 91/e fıkrasında 
bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan fay-
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dolanırlar. Bu gibiler hakkında ek geçici 29 ncu 
madde hükümleri de uygulanır.» 

BAŞKAN — Her hangi bir mütalâa?... Yok. 
Komisyonun bu teklifini ek geçici madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun diğer bir ek geçici madde tek
lifini okutuyorum. 

Tekrar arz ediyorum; madde numaraların
da yanlışlık olabilir, fakat bunlar arasındaki 
teselsül, bilâhara düzeltilecektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısına ek geçici madde 
olarak aşağıdaki hususun eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

«Ek geçici madde 31. — Kendi özel kanun
ları çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı dışın-
da kalıp da aylıklarını bu kanuna göre almak
ta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 
13 ve 14 ncü maddeleri kapsamına giren kurum
larda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde
ki kadrolara, derece yükselmelerindeki süre 
kaydı aranmaksızın tâyinindeki usule göre aşa
ğıdaki derecelerden memur tâyini caizidir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabil
mesi için. memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 
tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
tabi kuramlarda çalışmış olması veya yasama 
organı üyeliğinde bulunmuş olması ve tâyin 
olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazan
mış bulunması şarttır.» 

BAŞKAN — Her hangi bir mütalâa var 
mı? 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
komisyonun bu madde gerekçesini izah etmesi
ni istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, mümkünse ge
rekçenizi izah ediniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, bu, kanunun, 
Sayın Uzuner'in de pek beğendiği bir madde
sinin İktisadi Devlet Teşekkülleri için uygula

nır hale gelmesini mümkün kılacak bir teklif
tir. 10 senelik Devlet memuriyeti olan kişilerin, 
kıdemine bakılmadan daha üst derecelerde bir 
göreve getirilmesi imkânını bahşeden yetkinin, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri için kullanılır hale 
gelmesini mümkün kılmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifini ek 
geçici madde olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.r Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun diğer bir teklifini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair tasarıya, ek 
geçici 32 noi maddesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

«Ek geçici madde 32. — Maarif Vekâleti 
tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâvesine dair 2005 sayılı Kanuna dayanılarak 
Bütçe Kanununa bağlı (N) cetveli ile alman 
kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 
sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar bu 
kanun hükümleri uygulanır.» 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Maarif Vekâleti» diye bir şey yoktur. 
Bunun tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, «Millî Eğitim 
Bakanlığı» olarak değiştirelim deniliyor. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, kanunun ismi öyle. 

BAŞKAN — 2005 sayılı Kanundan bahsedi
yorsunuz. 

Sayın Nuri Eroğan, muayyen bir kanundan 
bahsedildiği için öyle denilmiş. 

Komisyonun bu teklifini ek geçici madde 
32 olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun diğer bir ek geçici madde tekli
fini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısına ek 
geçici 33 ncü maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

«Ek geçici Madde 33. — Bu kanunun malî 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle, 28.2.1971 
tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük, 
dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların 
sona erdirilmesine intizaren, bu kanunun yü-
rürlüğknden önceki aylık tutarlarına göre he-
sabedilir.» 

BAŞKAN — Bir mütalâa var mı? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, sayın komisyon izah etsinler. 
BAŞKAN — Sayın Bayar, arkadaşlarımız 

gerekçesini öğrenmek istiyorlar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA

YAR (Sakarya) — Affedersiniz Sayın Baş
kan, hangisini okuduğunuzu takibedemedim. 

BAŞKAN — Ek geçici 33 ncü maddeyi okut
muştum, tekrar okutayım. 

(Plân Komisyonu Başkanı, Sakarya Millet
vekili Nuri Bayar'in ek geçici 33 ncü maddenin 
eklenmesi hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, mesele şudur: 

intibak şekilleri belli oluncaya kadar, bu 
yeni ücretlerden ne alınacak, ne kadar kesenek 
lâzımdır; bunlar taayyün edinceye kadarki du
rumu tarsin eden bir maddedir. Zannediyorum 
son derece lüzumlu bir maddedir. 

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

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

kan, yerimden sorayım; bu tatbikat, 1 . 3 . 1970 
tarihinden itibaren emeklilere sari midir, değil 
midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar; 1 . 3 . 1970 den 
itibaren emeklilere sari olup olmadığı soruluyor. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURt BA
YAR (Sakarya) — Efendim, kanunun meriyet 
tarihi 1 . 3 . 1970 olduğuna göre, sâri olmak lâ
zımdır. 

11 . 7 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aynı 

I şeyi soracaktım Sayın Başkan. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Bu maddeyle komisyon, intibaklar yapılın

caya kadar emekli olacaklar veya dul, yetimle
rin maaşlarını, intibaklar yapılıncaya kadar es-

I ki maaş üzerinden emeklilikleri yaptıracağım 
bildirmektedir. Ama, maddede bir sarahat yok
tur. Bu emeklilik yapıldıktan sonra, kanun me
riyete girip intibaklar yapılınca acaba onların 
hakları nasıl yerine getirilecektir? Bunu iyice 

I açıklamamışlardır. 
I Dikkat buyurursanız, komisyon, bu kanun 

Meclise getirildikten sonra ek 26 ncı maddeden 
itibaren hemen hemen Meclisin ve Bütçe Ko
misyonu üyelerinin çoğunun haberi olmadan 
6 - 7 tane geçici maddeyi süratle geçirmektedir. 
Biz bile bunların çoğunun mânasını anlamıyo
ruz. 

Komisyonun, her maddenin gereçesini Mecli
se bildirmesini arz ederim. Hürmetlerimle. 

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

BAŞKAN — Sayın Şener, söz mü istiyorsu-
I nuz, soru mu soracaksınız? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum efendim. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 
I Bu kanunu, günlerden beri bütün iyi niyet

lerle, arkadaşlarımızın iyi fikirleriyle olgun bir 
şekilde çıkartmaya gayret ediyor ve şu anda da 
müzakerelerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Ancak, bu geçici madde beni kuşkuya düşür
dü. Şöyle ki; bir memur emekliye şevkini isti-
yebilir ve bu isteği neticesinde emekliye sevk 
edilmiş olabilir. Yahut da Hükümet lüzum görüp 
bir memuru emekliye sevk etti. Bu hükme gö
re bu, tatbik edilemiyecek gibime geliyor. Yani, 
bu geçici madde yürürlükte ise, o arkadaşımız 
ister Hükümet tarafından emekliye sevk edil
sin, ister kendi arzusuyla emekliye ayrılsın, uzun 
müddet memurluk yapmış bir kişi olarak kana-

I atim odur ki, bu mümkün değildir. 
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O halde, halen çalışmakta olan memur, iyi 
şartlar altında emekli olacağım ümidiyle bu 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihi beklemekte
dir. Bu madde ile eğer siz onu emekliye sevk 
ederseniz, ona hiçbir şey veremezsiniz. Burada, 
iyi niyetle bunu yaparken, şu veya bu şekilde 
düşünceye hiç lüzum yoktur. Bunun hakikat 
tarafı budur. 

Sayın Komisyon Başkanı, lütfedip bu öner
gesini daha geniş şekilde izah etsinler, zabıtlara 
geçsin veyahut da öyle olmadığını burada tesbit 
edelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) Sorum 

var Sayın Başkan. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Emekli, dul ve yetimlerin intıbakiyle ilgili ek 

geçici madde, sarih olarak arz edilmemiştir ka
naatindeyim. Şu hususların Hükümet ve Komis
yon Başkanlığınca açıklığa kavuşturulması za
ruretine inanıyorum. 

1. Emekli, dul ve yetimler, memurlarda ol
duğu gibi, 1 Mart 1970 tarihinden itibaren 657 
sayılı Kanunun hükümlerinden faydalanır. An
ladığımız budur. 

2. Bu kanun yürürlüğe girdiği andan iti
baren intibaklar da işliyeceği için, emekliler de 
1 Mart 1970 tarihinden itibaren bu kanun hü
kümlerine dâhil olacaklarına göre, aradaki far
kı da, eski aldıklariyle yeni kanuna göre inti
bak ettirildikleri dereceler arasındaki fark da 
diğer memurlar, hizmetteki memurlar misillû 
verilir, hususlarının açıklığa kavuşturulması 
lâzımdır. 

3. Bu kanun çıktığı andan itibaren, emekli
liğe hak kazanmış olanların emekliliği, bu ka
nun hükümlerine kesin olarak tabi midir, değil 
midir? Bu üç hususun açıldıkla beyan edilme
sini arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim? 
Yok. 

Sayın Hanağası, sizin de sorunuz vardı, bu
yurunuz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Soru 
olarak değil de kısa bir maruzatım olacak, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hanağası. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu kanun müzakere edilirken, Sayın Bakana 

bizzat sual tevcih etmiştim. Sayın Bakan emek
lilerle ilgili sualime şöyle bir cevap vermişler
di : «Mevcut mer'i kanun ahkâmına göre, bu 
kanun emekliler için de uygulanacaktır. Ancak, 
üyelerden birisi veya Hükümet bir teklif geti
rirse ,bu uygulama başka türlü olabilir.» 

Şimdi, ben şu maddeyle anlıyorum ki, benim 
sorum, benim endişem yerindeymiş. Personel 
veya malûm kanun hükümleri gereğince muvaz
zaf hizmetteki, görev başındaki memurlar bu 
kanundan fadyalanacaklar, onlara nazaran da
ha çok mahdut imkânlar içerisinde bulunan 
emekliler, - her zaman olduğu gibi - kenara 
itilmiş olarak yine elleri koynunda 1971 yılını 
bekliyecekler. Tabiî bu husus, Emekli Sandığı 
Kanununun da bununla paralel olarak buraya 
gelip görüşülmesine vabeste olacaktır. 

Binaenaleyh, ayırıcı bir işlem oluyor. Ne
den, bugünkü hayatın şartlarının ağır yükünü 
üstünde taşıyan personeli düşünürken, ömür 
tüketmiş, hizmeUerindn sonunu şerefle ifa et
miş, bu rütbeye, bu makama gelmiş olan kişi
leri bundan mahsun kılıyoruz.? 

Sayın Bakanla tekraren arz ediyorum; ka
nunun ek madde hükmünde şöyle bir ifade var; 
«emek! olacaklar» tâbiri var. Hali hazırda 
emekli olanlar da bunun şümulü dâhilimde mi
dir? 

İkincisi; 1971 yâni 1 . 2 . 1971 tarihi mevzuu-
bahis. Bumdan evvel Aralık ayında, Kasım ayın
da bu intibaklar mer'i hali hazırdaki muvazzaf 
personele uygulanır ilken neden iki, üç ay gibi 
b'iır müddet, süre sonra emeklilere bu düşünül-
mekteddr? Bunun gerekçesi nedir? Ayırım yap
mak doğru değildir, bu kanunu bütün 
memurlarla ilgili emekli, dul ve yetimler de sa
bırsızlık ve tehalükle beklemektedir. Hayat 
şartları onların üzerinde daha ağır bir şekilde 
mevcuttur, ilgilerinizi ve lütfen yardımlarınızı 
istirham ederim. Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HlÇERlMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir endişemi sizlere ve zapta geçirmek için 

buraya çıkmış bulunuyorum. Elinizdeki tasarının 
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Bütçe Plân Komisyonundaki müzakeresi sırasın
da tasarıdaki bir fıkranın, kanundaki bir mad
denin madde 190 m, tasarı metalimden ve kanun 
metninden çıkarılması önerildi, endişemizi o za
man dile getirdik. Dedik ki; bu, emeklilikle il
gili bir hükümdür. 

Bu hükmü neden bu tasarıdan çıkartmak is
tiyorsunuz, kanundan çıkartmak istiyorsunuz? 

O zaman Bayın Maliye Bakanı ve temsilcisi 
arkadaşımız, verdiği cevapta; (Efendim bu, 
Emekli Sandığı ile ilgili bir kanun fıkrasıdır. Bu 
mahfuzdur, zaten o kanunda vardır, tekrar bu
raya yazmakta mâna yoktur. O fılkfa aynen bu 
Ikanun yürürlüğe girdikten sonra emekli olan 
personele intikal edecektir, hal hazırda emekli 
olanlara da 1101 sayılı Kanun gereğince intikal 
edecektir» demiştir. 

Şimdi o maddeyi bilhassa okuyorum, yani 
çıkartılan maddeyi' okuyorum; 

Madde 191. — Emeklilik İkramiyesi; emekli 
veya malûllük aylığı bağlanan Devlet memurla
rından emekliye tâbi eylemli hizmet süresi otuz 
yıl veya daha fazla olanlara, her eylemli hizmet 
yılı için bağlamaya esas tutulan aylıklarının ya
rısı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli ikra
miyesi olarak verilir. Şu kadar ki, verilecek ik
ramiyenin miktarı bağlamaya esas tutulan aylı
ğın 15 katını geçemez. Eylemli hizmet süresi 25 
yıl ile 30 yıl arasında olanlardan yaş haddi ve 
malûllük aylığı bağlanmadan ölenler için yukar-
dalki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin 
tamamı aylığa hak kazanan dul ve yetimlerine, 
aylıklariyla orantılı olarak ödenir. Hak kazan
dıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin ikra
miyeleri dul ve yetimlerine verilir.» 

Simidi endişemiz; kanun metninden çıkartı
lan bu maddenin emekli Sandığı Kanununa te
kabül eden maddesinin değiştirilmesiyle ikrami
ye ve biras evvel saydığım donelerin orantıla
rın, ortadan kaldırılması endişesidir. 

Sayın Maliye Bakanı, teknik zaruretten do
layı bu fıkrayı getirdiklerini burada söylerler de 
bizim biraz evvel okuduğumuz maddenin değiş-
tirilemiyeceğini ve bu gün olduğu gibi yarın 
da emekli alacaklara elimizdeki tasarının, ka
nunlaştığı takdirde tasarının aynen intikal et
tirileceğini hakları ve yükümlülükleri bakımın
dan, ifade ederlerse huzur bulacağız. Aksi hal

de endişemiz devam edegideçektir. Saygılarımı 
sunarım efendim. 

(BAŞKAN — Sayın BıaJkan, buyurun efen
dim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 
Arkadaşlarımızın hassasiyetini, endişesini an

lamak kolay ve kolayca anlamak mümkün. Her 
ne aamıan, memurlarımızdan bir kısmının hakla
rı verilmez gibi bir hal alıyor veya öyle bir in
tiba hâsıl oluyorsa muhterem milletvekili arka
daşlarımız hassasiyet gösterirler. 

Şimdi burada emeklilik hükümlerinde her 
hangi bir değişiklik yapılmıyor. 1108 sayılı Ka
nunun getirdiği hiç bir hüküm değiştirilmiyor, 
bu teklif edilen önerge ile, teklif edilen ek mad
de ile. Böyle olunca, 1108 sayılı Kanunun o hü
kümleri yerinde durdukça ve değiştirilmeüJilkçe 
emekliler de memurlara tamnan bu imkânlar
dan o kanundaki makaniizma dahilinde istifade 
ededeklerdiitf. Bunu değiştirmiyorsunuz, şimdi 
kaJbul buyurduğunuz takdirde 1108 sayılı Ka
nunun hükümlerini değiştirmiyorsunuz. Evvel
ce de bunu ifade ettim. 

Şimdi ne yapıyorsunuz, niçin bu madde tek
lif edilmiştir? Kabul buyurduğunuz takdirde 
ne olacaktır? Onu izah etmeye çalışacağım. 

Devlet Personel Kanununun, şimdi görüştü
ğünüz tasarının yürürlüğe girmesi genel Kadro 
Kanununun yürürlüğe girmesine vabestedir. Ge
nel Kadro Kanununu görüştüğünüz zaman mü-
şahalde buyuracaksınız, o kanun da neşredilir 
edilmez, yürürlüğe girsin diye bir teklif taşımı
yor. înitıbak muamelelerinin yapılmasına imkân 
verecek bir zaman sonra yürürlüğe girmesi o 
kanunda yazılı. Üç ay sonra yürürlüğe girer di
yar, o kanun. O kanun üç ay sonra yürürlüğe gi
receğine göre bu kanun da üç ay sonra yürürlü
ğe girecektir. 

Şimdi takdir buyurursunuz ki, böyle 800 bin 
memurun, İktisadi Devlet Teşekküllerini filân da 
geçici madde ile ücret ve maaş bakımından kap
sama aldığımız için böyle ifade ediyorum, inti
bakının yapılması zaman alır. intibak kelimesi 
müphem bir kelimedir, intibakının yapılması 
dediğimiz zaman nedir in<tafaak? intibakı nasıl 
yapılacak? Tam bir fikir sahibi olamıyoruz. Kı
sacası şu, hangi memuriyet, hangi görev göster-



M. Meclisi B : 125 11 . 7 . 1970 O : 2 

ge tablosunun hangi derecesine intibak edecek
tir? tesbit edilmek iktiza eder. Bu tesıbit muame
lesi, takdir buyurursunuz ki, birzamıanıa vabes
tedir, bir zaman alır Bu tesbit muamelesi bilte-
cdk M, emeklilere bunun getirdiği imkânların in-
tiükali mümkün olabilsin. Yükseltme muamele-
leni ona göre yapılabilsin. 

Şimdi, vaktiyle filân görevden emekliye sevk 
edilmiş, emekli maaşı almakta bulunan bir 
kimsenin o görevinin halen gösterge tablosun
da tekabül ettiği derece belli olacak ki, onun 
da intibakı ve maaşını yükseltme muamelesi 
ona göre yapılabilsin. Bu yapılmadıkça, emekli 
aylıklarının hangi dereceye göre, gösterge 
tablosunun hangi derecesine göre bağlanaca
ğı belli olmadıkça bir müşkülât ile karşı kar
şıya olduğunuz anuihakkaktır. 

Burada hukukî bir durum, hukukî bir 
müşkülât var mıdır diye düşündüğünüz zaman, 
hem yoktur diye düsjünülebiliyor, hem de hu
kuk işidir, bir pürüz çıkabilir belki diye düşü
nülüyor. Bu maddeyi getirmeseniz dahi, inti
bak muamelelerini yapmak fiilen mümkün ol-
mıyacağına göre, nasılsa bir şey değişmez, in
tibak muamelelerinin sonunu bekliyecektir mu
ameleler. öyle ise böyle bir madde getirmeni
ze lüzum yoktur diye düşünmek mümkündür. 

Ama, şöyle düşünmek de mümkün oluyor; 
bu kanun çıktı mı? Çıktı. Malî hükümleri 1 
Mart 1970 tarihinden itibaren geçerlidir diye 
içinde yazıyor mu? Yazıyor. Bu kanun mer'-
iftrete girdikten sonra emekliliğini talebetti. 
intibak muamelesini daha yapamadık. EsM 
hükümler de mülgadır. Ben sizin intibakınızı 
yapamadığıma göre emekli aylığınızı şu anda 
bağlıyamıyorum. öyle ise bekleyiniz, gibi bir 
fiilî durum olduğu zaman emekliliğini talebe^ 
den memurumuz çıkıp da derse M; neye is
tinaden bekletiyorsunuz? Bu hükümler meri 
değil midir? Yapınız benim muamelemi, derse 
bir müşkülât doğacaktır. Bunu önlemek için 
diyoruz ki; intibak muamelelerinin sonuna ka
dar emekli aylıklarının bağlanıüması eski hü
kümler üzerinden yapılır. 

Ne olur esM hükümler üzerinde yapılır da? 
Bu kanunun meriyetinden önce emekliye sevk 
edilmiş olanlar için ne olursa, bu kanunun 
neşrinden sonra emekliliğini talebedip esM 
hükümlere göre emekliliğini istemiş olanlar ve 

o hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış olan
lar içia de o olur. Aynı seviyeye gelmiş olu
yorlar. Beklerse bir müddet daha, emekliliği
ni istemez de beklerse, o zaman intibak mua
meleleri bittikten sonra emekliye sevM müm
kün olacaktır yeni hükümler üzerinden. 

Şunu tekrar ediyorum; 1108 sayılı Kanu
nun getirdiği emekliler için tanıdığı imkân
lardan hiçbirisini şu önerge ile değiştirmiş ol
muyorsunuz. Ortadan kaldırmış olmuyorsunuz. 
O hükümler değişmedikçe, o bükümler daire
sinde emeklilere de bu kanunun getirdiği im
kânlar intikal edecektir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun bu öner
gesini ek geçici madde 33 olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonun diğer bir ek geçici madde tek
lifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
na ek geçici 34 nöü maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Hân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

Ek geçici madde 34 — Bu kanunun malî hü
kümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında T. C. Emekli Sandığına tabi 
iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı 
ve artış farkları dâhil) karşılık ve % 1 nisbe-
tindelki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden 
tesbit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık 
tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylık
lara isabet eden miktarlar T. C. Emekli San
dığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek mik
tarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 
21 nci maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Her hangi bir mütalâa var 
mı efendim? 

A. P. sıralarından bir üye — Gerekçesi açık
lansın. Reyimizi ona göre kullanacağız. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, acaba bu teklifi
nizin gerekçesi olarak bir açıklama yapabilir 
misiniz? Bâzı arkadaşlar soruyorlar, ona göre 
oy kullanacağa, diye. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Bütçe Ka-
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nununun 21 nci maddesine konan hükmün hu
kukî müstenidatı buraya, Yüce Meclisçe kabul 
edilen bu maddenin işliyebilmesi için bu ka
nunda böyle bir kanuni durumum hâsıl olması 
gerekiyor. Tamamen müteradif bir şey.. 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifini ek ge
çici madde 34 olarak oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Nilhayet komisyonun son ek geçici madde 
teklifi... 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısına ek geçici 35 nci maddenin eklenmesi
ni arz ve teklif öderim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Baylar 

Ek geçici madde 35 — Evvelce, 36 nci mad
dede yazılı genel idare sınlfının 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da 
donradan daha aşağı derecelerdeki görevlere 
atananların, emeklilik kesenekleri evvelce in-
tisabeltm'iş oldukları yukarı derecelerdeki ay
lıkları üzerinden kesilir ve emeklilikleri bu 
derecelerden düzenlenir. 

BAŞKAN — Bir mütalâa var mı efendim? 
Sayın Boyar? 

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

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Açıklama rica 
edelim efendim. 

BAŞKAN — Ama çok siarâh efendim, ister
seniz bir kere daha okuyalım. (A. P. ve C. 
H. P. sıralarından «Çok açık, lüzum yok» ses
leri) 

Efendim, ek geçici madde 35 olarak, ko
misyonun bu teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, ek geçici maddeleri ayrı ayrı oylait-
mış ve tamamlamış bulunuyoruz. Bunları kap-
sıyan tasarının 91 nci maddesini, kabul bu
yurduğunuz bütün ek geçidi maddelerle bir
likte oyunuza (sunuyorum. Kabul edenler... 
KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 92. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç 
fikra eklenmiştir. 

b) 2 . 7 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28 . 2 . 1959 
tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların 
ek ve tadilleri, 23 TemmuJz 1965 tarihinden ev
vel ve sonra yürürlüğe giren teşkilât kanunla
rı ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hü
kümleri ve Devlet memurlarının hizmet şart
larını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmele
rini, ilerleme ve ylükselmelerini, ödev, hak, 
yüküm ve sorumluluklarını, laylıklarını, öde
neklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hü
kümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe 
girdiği ayın sıon gününden itibaren yürürlük
ten kalkar. 

c) Ancak, Atîom Enerjisi Komisyonunda 
hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam 
olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun tekli
fi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakan
lar Kurulunca te'sbdıt olunur. 

d) 1211 ısayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır. 

e) 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu madde
leri, 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 
sayılı Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
(saklıdır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Komisyonun 
bir telifi var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 93 ün (e) fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 

e) 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu madde
leri, 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sa
yılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Hizmet sözleşmeleri, Bakanlar Kurulu kara-
riyle yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hasan 
Çetinkaya söz istemiş. Sayın Çetinkaya, buyu
run. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Vaz
geçtim efendim. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sual sormak 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, 

madde, «23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve 
sonra yürürlüğe giren.» diyor. Bu tarihin se
bebini anlıyamadım. Bunu izah ederlerse mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Efendim, bu hangi fıkrada? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — (b) fıkrasın

da. 

BAŞKAN — Evet, «23 Temmuz 1965 tari
hinden evvel ve sonra yürürlüğe giren.» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim bu, 657 sayılı 
Kanunun Meclisten çıkış tarihi, yayın tarihi. 
Doğrudur. 

BAŞKAN — Evet bu efendim. Komisyonun 
açıklaması bu. 

Şimdi, maddeyle ilgili iki tane tadil önerge
si var, onları da okutuyorum. 

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 per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasa
rısı» nın 92 nci maddesi ile değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 237 nci maddesinin (b) fıkrasının 
yerine konan üç fıkradan (e) fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini saygılarımızda tek
lif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 

«e) 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu mad
deleri, 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri, 441 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez veya Kemal 
Demir, buyurun. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başka
nım, izin verirseniz Komisyona yerimden sora
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — 441 sayılı Ka

nunun 18 nci maddesi ile Devlet Yatırım Ban

kası kasdediliyorsa ve Devlet Yatırım Banka
sının diğer maddelerle kendi statüsü içerisinde 
hareket imkânı varsa, o zaman önergemizi geri 
alabilirim. Devlet Yatırım Bankasına, sözleş
meli personel bakımından Devlet Plânlama teş
kilâtı gibi hareket imkânını veren bir önergedir. 
Alacağım cevaba göre söz alacağım veya almı-
yacağım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Şimdi Sayın Başkanım; 
Plânlama Dairesini buraya ithal etmemizin se
bebi, genel bütçeye dâhil bir daire olduğu ve 
657 sayılı Kanuna tabi bulunduğu için koyuyo
ruz. Halbuki, Devlet Yatırım Bankası, bir 
İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Onların istihdam 
şekillerini değiştirmiyoruz, istihdam tarzlarını 
değiştirmiyoruz. Sayın Demir'in arzu ettiği 
tatbikat, bu kanundan sonra da devam edecektir. 

BAŞKAN — O takdirde önergeyi geri alıyor
sunuz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Evet. 
BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
92 nci maddenin (e) fıkrasına, «ve 441 sa

yılı Kanunun 18 nci maddesi» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Adana 
Hamdı Hamamcıoğlu Turgut Topaloğlu 

Kayseri Konya 
Mehmet Türkmenoğlu Vefa Tanır 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Koimsyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Komisyonun tadil teklifini tekrar okutuyo

rum. 
(Komisyonun tadil teklifi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonun bu tadil teklifini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda «92 nci madde» diye geçen, ancak 
araya giren bir madde dolayısiyle numarası 
93 olan ve üzerinde görüştüğümüz şu maddeyi, 
şimdi kabul buyurduğunuz tadil teklifiyle bir-
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likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka- I 
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Bu kanunun ve diğer personel I 
kanunlarının uygulanması için Maliye Bakan
lığı ve Devlet Personel D'airesi bu kanunlar 
kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesin
den finanse edilen bütün kurumlarda organizas
yon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve 
diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kad
ro talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli 
plân ve programlara dayanması şarttır. 

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kad
ro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe 
uzmanı ve Devlet Personel Dairesine Devlet Per
sonel uzmanı kadroları verilir. 

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel 
uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talep
leri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya 
ve evrakı tetkik etmeye yetkilidirler. 

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ay
rıntıları kuruluş ve görev yönetmelikleri ile 
düzenlenir. I 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde, şu arkadaş
larımız söz almışlardır: Sayın Hasan Çetinka- I 
ya, Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet 
Şener, Nuri Kodamanoğlu. 

Sayın Hasan Çetinkaya.. I 
HAISAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Vaz

geçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, buyu- I 
run. 

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

657 sayılı Kanunu değiştiren kanun tasarı- I 
sının bitmesine bir madde kalmıştır. Değer- I 
li arkpjdaşlarımın yorgun olduğunu biliyorum, 
ama bir önemli husus olduğu için, bu madde 
üzerinde önergem de bulunması sebebiyle dü- I 
şündüğüm değişikliği arza mecburum. Onun I 
için huzurunuzu, bu yorgunluk içerisinde işgal I 
etmiş bulunuyorum. I 

Değerli arkadaşlarım; bu maJdde, bu tasarı
nın Komisyonda müzakeresi bittiği noktada ge
tirilmiş bir maddedir. Karşısına bakarsanız eli- I 
nizdeki tasarıda Hükümet teklifi bölümünde I 
yoktur. Yani, Hükümet teklifiyle gelmemiştir. 
Komisyonda müzakereler bittiği noktada, Hü- I 
kümet, böyle bir madde teklifiyle karşımıza I 
gelmiştir. Madde dikkatle okunduğu zaman, bu | 
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madidede istenen, daha açık olarak anlaşılabile
cektir. 

Şimdi, bu kanunun ve diğer personel kanun
larının uygulanması için bir organizasyona ihti
yaç olduğu muhakkaktır. Bu maddeyle bu orga
nizasyon kurulmak istenmektedir. Bu zaruridir, 
gerçekten bir organizasyona ihtiyaç vardır. 
Ama, kurulan teşkilât, Devlet Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığının 3 er üyesiyle kurulan 
kurul, bu organizasyon görevinin ötesinde yet
kiler almaktadır. Arkadaşlarımın dikkatini çe
kiyorum; yetkiler almaktadır. Bu yetkilerin, 
halihazır kamu görevinin yürütülmesiyle bağ
daşması mümkün değildir. Hizmet sorumlulu
ğuyla da bağdaşması mümkün değildir. Bakan
lar arası yetkilerle de bağdaşması mümkün de
ğildir. Ben, bir reform tasarısının uygulanma
sında, gerçekten üstün yetkilerin alınmasına 
inanan bir insanım. Gerçekten bir reform uygu
lamasının gerektirdiği operasyonları yapabil
mek için, üstün yetkilere ihtiyaç vardır. Ama 
bu yetkiler, idari reform yapıldığı, gerçekleşti
rildiği zaman, sorumluluğu ve yetkisi beraber 
yürüyecek olan bakanlıklar üst kuruluşlarının 
yetkilerinin de üstünde yetkiler haline gelir ve 
onları murakabe eder hale getirilirse, bunun sa
kıncaları belirgin olur. 

Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum; Devlet 
Personel Dairesi, bu kanunlar kapsamına girein 
kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen 
bütün kurumlarda, yani özerk kurumlar dâhil, 
Anayasamızın özerk kurum olarak tadadeıttiği, 
saydığı kurumlar dahil, bütün kurumlarda ne 
yapabiliyor? «Kadro talepleri ile ödenek talep
lerinin, uzun vadeli plân ve programlara dayan
ması şarttır.» diyor ve bunun, uzun vadeli plân 
ve programlara dayanıp dayanmadığına göre 
karar verme yetkisini bu kurulun eline veriyor. 

Uzun vadeli plân ve program hedeflerine 
göre kadro ve ödenek alınması hükmü, plânın 
âmir hükmüdür, yerine getirilmesi gereken 
âmir hükmüdür. Ama bunu yerine getirecek 
olan organ, mevcut organların üstünde, plânla
madan 3 uzman, Maliye Bakanlığından 3 uzma
nın meydana getirdiği kurul değildir. Bu, bi
zim Devlet yönetimindeki Icurulıışumuzda da 
yoktur; düşünülmemiştir bile. Meseleyi masum 
tarzda yorumlajmak mümkün değildir. 

Benim bu tarzda meseleyi ele alışımı değer. 
li arkadaşlarım yadırgamasınlar, Komisyona bu, 
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teklif ilk geldiği zaman, bunun içerisinde, bu- ı 
rada yazılı olanları çok daha aşan hükümler 
de vardı. Komisyonda müzakereler esnasında, 
değerli Komisyon üyesi arkadaşlarımın, kanat 
farkı olmaksızın sert tepkileri karşısında, onlar 
geriye alındı. Ama bu bir şeyi ifade ediyordu; 
Kurulması istenen kurul eline üstün yetkiler al
mak istiyor. Bunun sakıncası ortadadır. 

Biraz önce belirttiğim sözlerimi tekrar et
mekte fayda görüyorum. Bir reform tasarısının 
uygulanması için bir kısım yetkileri elinde tu
tan bir kurula ihtiyacı olduğunu kabul ediyo
rum. Ama bu yetkiler, bâzı müesseseleri sarsar 
hale geldi mi, o zaman onlar yetki olmaktan çı
kar, yani benim anladığım mânada yetki ol
maktan çıkar. 

Şimdi, «Kadro talepleri ile ödenek talepleri
nin uzun vadeli plân ve programlara uyması 
şarttır.» cümlesi, devam ediyor : «Bu fonksi
yonları yürütmek için» yani, «metot araştırma
ları, kurumlarda organizasyon» bunlar lâzımdır, 
bunları yürütsün. «Bu kanun kapsamına giren 
ve Devlet bütçesinden finanse edilen bütün ku
rumlar, özerk kurumlar dâhil, bunlar da orga
nizasyon ve metot araştırmaları, kadro analiz
leri yapacaktır»; yapsın. Devam ediyor : «Di
ğer gerekli bütün incelemeleri yapar»; onu da 
yapsın. Devam ediyor : «Kadro talepleriyle 
ödenek taleplerinin uzun vadeli plân ve prog
ramlara bağlanması, dayanması şarttır.» Bu çok 
masum bir cümle, herkes kabul eder, şarttır ta
bu ; bu plânın da emridir. 

Bitmiyor burada, devam ediyor: «Bu fonk
siyonları yürütmek için» yani, bu lâzımenin ye
rine getirilip getirilmediğini tesbit etmek için 
istenen kadro ve ödenek uzun vadeli plân ve 
programlara bağlı mıdır, değil midir; bunu 
tesbit etmek için, «Genel Kadro Kanunu ile Ma
liye Bakanlığına Devlet bütçe uzmanı ve Dev
let Personel Dairesine Devlet Personel uzman 
kadroları verilir.» Değerli arkadaşlarımın dik
katini çekiyorum; devam ediyor: «Devlet büt
çe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, ku
rumlarda, (özerk kurumlar dâhil) kadro ve 
ödenek talepleriyle ilişkili her türlü inceleme
leri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkili
dirler.» Bu husus Bakanlar Kurulunun yetkisi, 
bu, Parlâmentonun yetkisi, bu, Sayıştayın yet
kisi, bu, Teftiş Heyetinin yetkisi, yani tasavvur | 

edebileceğiniz bütün yetkileri 3 plânlama uz
manı ile 3 Maliye Vekâleti uzmanının eline 
tevdi etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz doldu, 
lütfen bağlayınız efendim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Ben meseleyi böyle alıyorum ve hele hele 
özerk kurumlan bunun dışında tutmamak su
retiyle bu işlemlerin, bu fonksiyonların yerine 
getirilebileceğine de inanmıyorum. 

TRT ile ilgili bir işlem Anayasa Mahkeme
sinden ne şekilde geri çevrilmiştir, bu, hafıza
larımızdadır. Bundan çok daha masum olan 
bir yönü ile, Bakamn şöyle bir onayından ge
çer gibi, masum bir yönü ile dahi geri çevril
miştir. Burada, icradan da öteye, siyasi ikti
dardan da öteye, siyasi iktidara bağlı olması 
bir yana, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinden kurulmuş olan 6 kişilik bir uzman
lar kuruluna; özerk kurumlar dahil, bütün ba
kanlıkların plânlama gereğince yapılması ica-
beden görevlerini tetkik etmek, hükme bağla
mak, yani. «uzun vadelidir, değildir», hükmü
ne bağlamak ve onun bütün evrakını, Sayıştay 
veya Teftiş Kurulu gibi inceleme yetkisini bir 
kuruluşa - bir reform kanununu uygulamak 
için üstün yetkilere sahip bulunmasına benim 
de kaani olduğum bir kuruluşa - vermek, mak
sadı büyük ölçüde aşmaktır. Adalet Partili ar
kadaşlarımız ve icraya mensup arkadaşlarımız, 
çok sık tekrar ettiğimiz için bu sözden biraz 
hoşnudolmuyorlar, .ama «Anayasaya da aykı
rıdır.» Kele hele özerk kurumları şu maddede 
yazdığınız hükümlerle karşı karşjya bırakmaya 
görsün o kurul; Anayasa Mahkemesi bunu ters 
yüz çevirecektir, maalesef bunu hep beraber 
göreceğiz. 

Teşekkür ederim. 

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

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel konuşan değerli arkadaşım Ke

mal Demir'in sözlerine ilâveten, bir kuruma, bü
yük yetkiler istiyen bu maddenin hep birlikte 
karşısında olmamız gerekiyor. Sebebini birta
kım misallerle izah edeceğim. 

Devlet Memurları Kanunu; çıkış tarihi 
14 . 7 . 1965, numarası 657 dir. Şu tadilini yap-
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maya çalıştığımız kanundur. Bu kanunu ha-
zırlıyan teknik kadro, Devlet Personel Dairesi
nin değerli uzmanlarıdır. Sene 1968; 8 . 3 . 1968 
de yine bu değerli daire, değerli uzmanları va-
sıtasiyle bir tadil tasarısı (hazırlıyor ve çok ile
ri bir çalışma malhısulü olarak hazırladığı bu 
tasarıyı - ki zannederim adedi 7 tanedir, bir 
tanesi elimdedir - Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel'e veriyor. Bu tasarı orada 8 . 3 .1968 
tarihinden bugüne kadar kalıyor. Bu kanunun 
görüşülmesi süresince muhtelif şekillerde dile 
getirilen, «Efendim, metot araşltuimaları yapı
lamamıştır, değerlendirmeler ve iş analizleri 
yapılamamıştır» denildiği bir sırada; tarihi 
1967 olan şu elimde gördüğünüz, «Milletlerara
sı Standart Meslek Sınıflandırma Rehberi», 
isimli kitap «Başbakanlık Devlet Personel Dai
resi, Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kuru
mu» tarafından müştereken hazırlanmıştır. De
mek ki, bir personel reformunun gerektirdiği 
bütün bilgilere sahip ve bütün araştırmaları
nı ikmal etmiş ve ona göre hazırlanmış bir Dev
let Personel Dairesi ve hazırladığı tasarı var. 
Sonra n'e oluyor? Bu tasarı birdenbire, Maliye 
Bakanlığı uzmanlarının da beraber çalışmaları 
sonucunda, elimizdeki tasarı hailine geliyor. 

Kaynunun komisyondaki görüşmeleri süresin
ce ve burada da ısrarla üzerinde durduk ki, 
bu sahada yeterli olmıyan uzmanlar tarafından 
hasırlanmış olduğu için, birtakım teknik hata
larla doludur. Anayasa ile çelişen maddeleri 
vaıidır ve gerek emeklilik, gerek kadro, gerek
se terfi, yani teknik bakımdain uymıyan hüküm
ler taşımıştır. 

Bunları neye söylüyorum. Eğer, 160 sayılı 
Kanunun vermiş olduğu görevi, biz bu madde 
ile bütün yetkileri toparlayıp bir kurula vere
cek olursak, bundan sonraki bütün çalışmalar
da büyük sakatlıklar önümüze gelecektir. Gö
nül arzu ediyor ki, Sayın Maliye Bakanı şu 
Komisyon oturuşunda dahi, bir tarafına Sayın 
Maliye temsilcisini, diğer tarafına da - şu ese
rin doğmasında en büyük emeği geçmiş bulu
nan - Devlet Personel Dairesi Başkanı Sayın 
Niyazi Akı'yi da alsın ve şu madde ile teklif et
tiği dengeyi de burada tahakkuk ettirsin. Gö
rüyoruz ki, esas görevli olan ve kanunla görev
lendirilmiş olan Devlet Personel Dairesi 
bu meselenin yavaş yavaş dışına itilmekte, yet

kiler Maliye Bakanlığı uzmanlarına tevdie doğ
ru gidilmektedir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bu arkadaş
lar da uzmanıdırlar beyefendi. 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Devamla) — 
O arkadaşlarımızın uzmanlığında şüphe yok; 
onlarıin uzmanlığı kendi sahalannldaJdır ve o sa
hada yardımcı olmaları da kendilerinden daima 
beklenecektir, beklenmelidir. Fakat bu kanu
nun personel tekniği bakımından hazırlannıa-
ısında - müsaade ediniz de - Devlet Personel 
Dairesi uzmanları onlardan ilerde olsum, onlar
dan ilerdedir. 

Bütün bunların bu söylediklerime paralel 
olarak, bu kuruma verilecek bu geniş yetki, sa
yın arkadaşım Kemal Demir'in biraz evvel bu
rada dile getirdiği mahzurları da beraber geti
recektir. Verdiğimiz takrir bu mahzurları orta
dan kaldıracak niteliktedir. Takririmize eğer 
iltifat ederseniz, zannederim bu kanun için ya
pılmış bulunan bu büyük çalışmada müspet ha
reketlerinizden en başta gelenlerinden biri ola
caktır. 

(Saygılar sunarım. 
BAıŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurunuz 

efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan madde, bu kanunun önem

li maddelerimden bir tanesidir. 
Muhterem arkadaşlarım, özerk müessıeseler 

elbdtltie M Devlet Bütçesinden finanse edilir ve 
HüMimet; Devlet Bütçeısiinden finanse eidilen 
Eistsr özerk müesseseler olsun, ister olmasın, bu
nun kaıps'aimma, yâni denetimini, Malliye Bakan
lığı ile Personel Dıaliresi Başkanlığının organi
zasyon metod ve araştırma usullerini tamaimen 
bu ilki müesseseye bağlamıştır. 

Düşününüz arkadaşlarım; Üniversite özerk 
bir müessesedir. Bir kürsünün doçentlerini, asis
tanlarını, profesörlerini, lâboratuvar malzemele
rinin sarfiyatlarını veya istihdam politikasını, 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı; 
yâni birbirleriyle bunu hükümet deneıtliyeçektir. 
Bu mümkün değildir arkadaşlarım, Anayasa ay
kırıdır. T R T nin kadrolarının verilmesinde Hü
kümet (ısrar etmiştir : «Kadronuzu ben verece-
ğiim» demiştir; verememiştir. Anayasa Mahke
mesi iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi «Hayır, 
bu özerk müessese kadrolarını bizzat kendisi 
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yapacaktır» demiştir. Bu kanunla büz bunda de
netlemeyi Parlâmento olarak nereye veıliyoruz? 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığı: «Bunun organizasyonunu, bunun 
personel istihdamını, bunun çalışıma tarzını ve 
mialî hükümlerini biz denetliyeceğilz» diyor. Bu 
mümkün değildir arkadaşlarım, özerk bir mües
sese, Anayasa Mahkemesini şimdi her konudaki 
bulunan şeyleri Devlet Bütçesinden finanse edi
lir. Giidıip de bunları deneltlyebilir misiniz? Ne-
ıden böyle bir şeyi getiriyorsunuz? Yani bugün 
getireceğiz, yarın bunu Anayasa Mahkemesi ip
tal edecek. 

Bir de Meclisin prestijli vardır; arkadaşlarım, 
(burada çıkartmış olduğumuz kanunun buradaki 
münakaşalarımızla topyekûn olaraP* kanunun 
Anayasa Mahkemesinden yarın öbür(gün dönme
mesi için çalışıyoruz. Memleketimiz için iyi bir 
kanun çıkaralım istiyoruz. Elbette M, şimdi bir 
ündlverait'enin laboratuarlarında çalışacak olan 
lâboranitlan, asistanları, doçentleri, profesörleri 
istihdam politikasını, işgücünü, iş analizini, me
todunu, organizasyonunu Mim yapacaktır? Per
sonel Dairesi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı... 
'Bu mümkün müdür? İlim yapacak olan bir mü
essesenin iş analizini1 yapacak olan, orada bulu
nan profesördür, oradaki bulunan senaitıodur 
oradaki dekanlık veya müessesedir. Hem adama 
diyoruz ki, «özerksin» Hem de diyoruz M, «Ha
yır, senlin bu konudaki organizasyonunu, metod 
anlayışını, malî ,şeyini Hükümet yapacak.» 

Eliz burada Bütçe ve Plân Komisyonunda ve 
Mecliste, Üniversiteler Bütçesi geldiği zaman, 
gerektiği şekilde temenni mahiyetimde lâzım ge
len kısıntıları, yapıp bütçesini öyle veriyoruz. 
Bütçesini verdikten sonra bunun sarfiyatı için; 
neden sen bu bilim, bu araştırma için bu parayı 
sarfeitltlin, geçen sene 14 milyon, daha evvelki 
sene 14 milyon lira verdik biz üniversitelere, 
a:na biz, «Bunu nerelere sarf eltiniz ne yaptınız?» 
Diyoruz. O kadar... Siz şimdi Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığı olarak, bunların organizas
yonlarını, metod araştırmalarını, iş analizlerini, 
kadro analizlerini yaptırabilir misiniz; bir üni
versiteye, sen şu kadar kişi alacaksın, diyebi
lir milsiniz? 

Şimdi arkadaşlarım, TRT ye geçen sene ver
dik. Biliyorsunuz geçen devre iddialı idik. Kad
rolarını Hükümet «yapacağız» dedi, tâyinleri 

bir çok zaman yapılmadı. Ondan sonra Anayasa 
Mahkemesi bozdu ve deldi ki; «Kadrolarını sen 
yapacaksın, oradaki yönetim kurulu vasıtası ile 
istediğin şekilde de istimidam edeceksin.» Neden 
bu hale düşeceğiz? İstirham ederim... 

BAŞKAN — Sayın Şener, vaktiniz doldu 
efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi burada biz özerk müesseselerin bunun 
dışına çıkarılmasını istiyoruz. Elbette ki, diğer 
maddelere lâzımdır. Kabiliyetli arkadaşlar mev
cuttur. O kabiliyetli arkadaşlar bir yere topla
nıp bir organizasyon yapacaklar, gerek Perso
nel Dairesinde gerek Maliyede gerek miemleke-
timizde bu işleri bilir kıymetli arkadaşlar vardır, 
icabederse ecnebi uzmanlar getirmek suretiyle 
onlardan da istifade edilir lüzumu varsa, ama 
özerk müesseselerin bu kapsamının dışına çıka
rılmasında zaruret vardır. 

Saygılar sunarım, önergeye iltifat ©ddlmed-
ni bütün arkadaşlardan istirham ederim. 

BAŞKAN Komisyon adına Sayın Bayar, 
buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, muhterem 
arkadaşlarım; 

Sayın Demirin ve Sayın Şener'in ve 
Sayın Hiçerimez'in konuşmalarını, doğru
sunu ifade etmek lâzım, büyük bir hay
retle dinledim. Bu 93 ncü madde müna
sebetiyle söylenen sözlerin aslında yeri de yok. 
Tetkik ederseniz burada kurul yok. Sayın 
HiçerÜmez «yeni bir kurul kuruluyor» diyor. 
Kurul yok... Dikkat buyurursanız gidip hesabı

nı teftiş edecek, bilmem üniversiteye girecek. O 
yok... O yok... 

Değerli arkadaşlarım; mesele gayet basit. 
Bir takım sosyal unsurlara, meselelere çok geniş 
bir açıdan, bir ufuklu açıdan bakmak lâzım. 
Meseleleri getirip bir dar ceket gibi, bir sert, 
esnekliği olmıyan bir ceket gibi «Anayasa Mah
kemesine gider, göreoeksniz bozulacak» gifbi ar-
ıtık âdeta genellik haline gelen bir takım beyan
larla karşılamanın imkânı yok. 

Değerli arkadaşlarını; mesele gayet de ba
sit. Bir kanun yapıyorsunuz, bu kanun gerçek-
iten her yerde ve her plâtformda savunulacak 
bir reform kanunudur. Bu kanun münasebeti ile 
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bu kürsüye belki son olarak çıkıyorum. Bu duy
gulanımı da ifade etmek istiyorum. Bu kanun 
bu Parlâmentonun şerefi olacaktır. Uzun tat
bik yılları içinde elbette kusurları çıkacaktır, 
ama genel hatları ve karekteri ile böyle bir ka
nunu çıkarabilmiş olma vasfı, niteliği bu Parlâ
mentoya uzun yıllar çok şerefli bir hizmet yap
mış olmanın yüceliğini getirecektir, Meseleye 
bu duygularla baktığımı ifade ederek tekrar 
bu madde metnine geliyorum. 

Uzun yıllar Türk kamu rejimini Türk per
sonel rejimini ekiitleyecek bir kanun yapıyorsu
nuz. Kanunu yanım saat sonra, bir saat sonra 
oylarınızla kabul etltliniz, bitti mi... Bitti mi 
efendim; bir modem personel rejimi, bir perso
nel reformu devamlı çalışmalarla geliştirilecek 
devamlı gayretlerle daha mükemmel hale getıiri-
lece bir faaliyetler manzumesidir, bitmez ki ka
nun yapmakla değerli arlkaidaşlarım. 

Ayrıca bu günkü dünyada, yaşaldığımız çağ
da bir meseleye yalnız personel meselesi diye 
yalnız bütçe meselesi diye, yalnız idare mese
lesi diye bakamazsınız. Yaşadığımız çağda mese
leler, birbiriyle girift, birbirinin tesir sahasın
dan çıkarılamaz problemler haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiç bir ye
rinde objektif, mücerret, müstakil bir personel 
meselesi yoktur. Dünyanın hiç bir yerimde bir 
personel meselesini bütçe reformundan ayıra
mazsınız bütçe meselesinden ayıramazsınız. Dün
yanın hiç bir yerinde idari reformla, personel 
reformu, bütçe reformu arasındaki münasebeti 
bozamazsınız. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Plândan ayı
ramazsınız. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Devamla) — Plândan ayıramazsınız. Bu 
münasebetler çerçevesi içnüde işe bakmak lâzım. 

Yoksa meselelere mücerret septik, mücerret 
şüpheci nazarlarla bakarsanız ne reform yapa
bilirsiniz, ne de sistem geliştirirsiniz. Kendinizi 
bir dar ceketin içine sokmaya niye zorlarsınız, 
niye zorlarız; bunu anlamak mümkün değildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; «Personel Dai
resi durdu, bunu maliyeciler yaptı,» bunlar hep 
söylendi. Muhterem arkadaşlarım tam yarım 
asır evvel terk edilmiş fikirdir, bir asır evvel 
terk edilmiş fikirdir; maliye ile personel reji
mini birbirinden ayıramazsınız, nitekim ayıra-
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mamışsınız, 657 sayılı Kanunu tatbik edebildi
niz mi? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Etmediniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURt BA-
YAR (Devamla) — Edemediniz, yapamadınız, 
olmadı. Neden? İşte meseleye böyle baktığınız 
için yapamadınız. Meselenin içinde bütçe prob
lemi vardır, maliye vardır, bunları beraber mü
talâa edeceksiniz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bu madde neyi 
getiriyor? Devlet Personel Dairesi var, Maliye 
Bakanlığı var, bu kuruluşlara kadro veriyorum, 
diyor. Neleri yapmak için veriyorum diyor? Yetki 
bunların. Bir kuruluş kurmuyor. Yetki Maliye 
Bakanlığının.. Ne yetkisi varsa... Yetki Personel 
Dairesinin. Ne yetkisi varsa.. Ben bu dairelere 
yüksek seviyede uzman veriyorum. Yok.. De
ğerli arkadaşlarım, bu uzmanlar bugün bu dev
let kadrolarında yok. Bu uzman kadrolarını ve
riyorum. Bu uzman kadroları bu kanunla geti
rilen genel direktifler çerçevesi içerisinde neleri 
yapacaklar? Bir görev değerlendirmesi yapa
caklar. Bu devletin her kademesinde, her sevi
yesinde muayyen görevlerin bu devlet için arz 
ettiği önem tesbit edilecek. Bunu işte bu uzman
lar yapacak. Bu uzmanlar yapacak. Görev ile 
ücret arasındaki münasebet kurulacak değerli 
arkadaşlanm. Bugün bu münasebet yoktur sev
gili arkadaşlarım. Bu münasebeti kuracak. Bu 
uzmanlar yapacak.. Bunlar yapacak.. Kadro ve 
organizasyon pramidi analizleri yapılacak. Ya
pılmak lâzımdır. Yapmazsanız mesele kuru hu
kuk hükümleri olarak kalır. Bunlar yapacak... 

Değerli arkadaşlanm; bir program tatbik 
edeceksiniz. Bu programın maliyeti nedir, bu 
program devlete hangi şartlar içinde daha ucuz 
maledilir? Bugün Türkiye bir program bütçe 
sistemine gidiyor. «Bir programın maliyetinin 
ne şekillerde, nasıl daha ucuz elde edilmesi 
mümkündür» ü araştıracak araştırmacılar dev
letimize lâzım değil mi? Bunlar yapacak.. 

Değerli arkadaşlarım, uzman alıyorsunuz. 
Meseleyi TRT nin tahlili zaviyesinden görmek 
neden? Onu anlamak mümkün değil. Neden 
TRT özerkliği, niye üniversite özerkliğine mü
dahale tarzında telâkki etmek? Bunu anlamak 
mümkün değildir. Bir ücret ve istihdam politi
kası arasındaki münasebet kurulacak. Türkiye'
de yok.. Kim yapacak değerli arkadaşlarım îş-
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te bunlar yapacak... Değerli arkadaşlarım bun
lar bir muhakkik değil, bir müfettiş değil. Bir 
araştırmacı ve tamamen istişari mahiyette araş
tırmacı. Devlete tavsiyede bulunacak. 

Meseleyi bir başka şekilde değerlendirmenin 
•bu madde hükmünün neresinden çıktığını anla
mak mümkün değil. Adam yazmış zaten. Madde 
yazmış; «Organizasyon, metot araştırmaları, 
kadro analizleri ve diğer bütün incelemeleri ya
pacaklar». Yapacaksınız. Başka türlü yürümez 
değerli arkadaşlarım. Yapmaya mecbursunuz. 
Meseleye bu açıdan baktığınız zaman, çok sade 
şekli ile Devlet Personel Dairesine esasen kanu
nun verdiği görevleri ifa edecek iki makamla, 
iki kamu kuruluşuna Maliyeye ve Devlet Per
sonel Dairesine arz ettiğim sebepler tahtında bu 
devleti daha rasyonel işler hale getirmenin, hiz
metlerin maliyetini düşürmenin, personel ile gö
rev arasındaki rasyonel ilişkilerin araştırılma
sından başka hiçbir görevi olmıyan, kadro tale
binden başka hiçbir şey ifade etmiyen bir mad
de karşısında birtakım septik düşüncelere, şüp
heci ifadelere, zannediyorum ihtiyaç yoktur, lü
zum yoktur. Fevkalâde iyi bir maddedir. Bu ka
nunun uygulanmasına müessir olacak bir kadro
nun kurulması meselesidir. Bu zaviyeden görü
lerek maddenin aynen kabulünde büyük fayda
lar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
ıSözlerimi bağlarken Parlâmentonun bu ka

nunu çıkarmakta gösterdiği büyük dirayete, bü
yük anlayışa, bu kanuna haslbel tesadüf emeği 
geçmiş bir arkadaşınız sıfatiyle ve mazur görür
seniz şükranlarımı arz ederek sözlerimi bitiriyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu
yurun. 

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

Gerçekten Türkiye'nin önemli bir ihtiyacı
na cevap teşkil edecek tasarıyı, büyük iyi ni
yetlerle ve birbirimizi anlamaya çalışarak gün
lerden beri olgunlaştırmaya uğraşıyoruz. Yer 
yer üslûbumuzda bir ölçüde heyecan unsuru 
hâkim olsa bile daima herkesin belli birtakım 
gerçekleri söylemeye çalıştığını büyük bir 
memnuniyetle hepimiz görmüş bulunuyoruz. 
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Onun için bu maddede de yine aynı ölçüleri 
içerisinde doğru yolu bulabilmek için,, daha 
iyiye varabilmek için üslûptan sıyırarak söy
lenmek isteneni teşhiste Parlâmento için bü
yük faydalar var. Bu ihtiyaçtan ötürü ben
deniz biraz daha soğuk kanlı olarak meseleyi 
kısaca belirtmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, şimdiye kadar bende
niz gibi idarede uzun yıllar çalışan arkadaşla
rımız yakından bilirler; hizmetin sahipleri 
Devletin bütçe imkânlarını çoğu kere bilemek-
sızın, metot ve organizasyon gelişmelerini ge
reği gibi takibedemeksizin kendi ihtiyaçlarını 
gidermenin birtakım çarelerine tevessül eder
ler, bâzı tekliflerde bulunurlar. Bu teklif ve ça
relerin bütçelerin hazırlanmasında Maliye Ba
kanlığınca gereği gibi değerlendirildiği iddia 
edilemez. Hattâ muhataba etkili olduğu öl
çüde haklı çıkar, etkisiz olduğu ölçüde aslın
da haklı olduğu halde gereken ödeneği, imkân
ları bulamadan ayrılır. Bu bizim bütçe uygu
lamalarımızın mazide kalma bir müşahedesidir 
ve doğrudur. Öyleyse kadro taleplerini bütçe 
ihtiyaçlarımız içerisinde en mâkul formüller 
içine sığdırmak, gerçekten hizmetin vasıflarını 
iyi tahmin ederek yapacağımız malî fedakâr
lığın gerçekten f aydalı olmasını sağlamak için 
organizasyon, metot araştırmaları, kdro analiz
leri yapılması iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. 
Bu ihtiyaca esasen karşı çıkan da yoktur. Bun
ların yapılmasına sanıyorum ki,, bu Parlâmen
toda herkes yürekten taraftardır. 

Şimdi mesele, bu ihtiyacın değerinde ve lü
zumunda birleşemediğimizden doğmuyor. Mese
le; biraz da maddenin yazılışından olacak, ge
tirilen hükmün maksadı aşan birtakım anlam
lara gelmesi ihtimalinden doğuyor. Şimdi size 
meselenin bu yönünü kısaca arz etmek istiyo
rum. Bu noktada endişe izhar eden arkadaşla
rımızı belli ölçüde anlamakta fayda olduğu 
kanısındayım. 

Şimdi, meseleyi biraz daha vuzuha vardır
mak için bir emsali hatırlatmak isterim. Bu
gün her bakanlıkta, hattâ özel kuruluşlarda, Ma
liye Bakanlığına bağlı muhasebe müdürleri var
dır. Bunlar sarfiyatın Muhasebe Kanununun ah
kâmına uygun yapılmasını temin için bir çe
şit maliyenin gözü ve kulağıdırlar. Ve fakat 
hizmet sahibi,, hizmetten sorumlu ilgili bakan-
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lıkların da tam bir ahenk içerisinde ve onla
ra belli ölçüde saygılı olmak şartiyle çalışma
ya da mecburdurlar. 

Şimdi mesele nereden doğuyor? Pekâlâ müm
kündür ki, muhasebe müdürlerinin yanında, o 
bakanlığın kadro analizlerini yapabilmek ama
cı ile, birtakım kadro analizi uzmanları, bütçe 
uzmanları bulundurabilir Maliye Bakanlığı. Me
sele bundan ibaret olursa, bunda itiraz edile
cek bir cihet yoktur. Devlet Personel Dairesi 
bütün Devlet idaresinin kadrolarını - temenni 
ediyoruz tabiî; olanla temenni edilen elbette bir 
ölçüde farklıdır, ama temenni ettiğimiz ölçü
de - en mükemmel seviyeden düşünsün, tahlil 
etsin, telkinlerde bulunsun. Bunun da değeri 
vardır. Bütün bunlar itiraz edilecek noktalar 
değil. Yalnız, maddenin yazılışında, bu zevatın 
inceleme yapacağından söz edilmiştir. İnceleme 
iki maksatla yapılabilir; teftiş maksadiyle, de
netim maksadiyle inceleme yapabilir, bir de 
araştırma maksadiyle inceleme yapabilir. Eğer 
denetim maksadiyle inceleme yapmak mevzuu-
bahsolursa - ki, bu metinde o cihet sarih de
ğildir, bu itibarla arkadaşlarımızda endişe hâ
sıl oldu - böyle bir inceleme mevzuubahis ise, 
o zaman o sektörden sorumlu siyasi şahsiyet 
hangi Bakan ise, o bakan gerçekten sıkıntı
ya düşer. Bir misal arz edeyim. Diyelim ki, o 
zat Millî Eğitim Bakanıdır veya Tekel Baka
nıdır, hem bu sektörden her alanda size karşı 
siyaseten mesuj, her çeşit idari, adlî, malî mah
kemeler önünde, şahsan da memur sıfatiyle me
sul, ancak kendisine bağlı olmıyan birtakım in
sanlar tarafından da hizmeti teftiş edilir.. Bu 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın. Kodamanoğlu, 5 dakika
lık vaktiniz doldu efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bitmek üzere. Bir iki cümleme 
daha müsamaha ederseniz bitiriyorum. 

O halde bu incelemenin denetim maksadını 
taşımadığım belirtmek için «araştırma» olarak 
değiştirilmesi mümkündür, dilimiz buna müsait
tir. 

öte yandan evrakı tetkik edeceği yazılıdır. 
Evrakı tetkik de teftiş maksadiyle olur. araş
tırmaya done bulmak, muta bulmak, veri bul
mak maksadiyle de olur. O halde bunun da bir 
denetleme amacı bütmiyen inceleme olduğu söy

lenebilir. Dilimiz müsaittir. Meselâ, «ilgili evra
kı bu maksatla görmeye yetkilidir,» denebilir. 
Binaenaleyh, Sayın Komisyon ve Hükümet bu
nun bir denetim amacını gütmiyen, araştırma 
ve birtakım istişari, telkini neticeleri hedef tu
tan bir çalışma olduğunu anlatacak şekilde mad
denin redaksiyonunu düzeltebilir ve düzeltme
lidir. 

Teklifim; «inceleme» yerine «araştırma», 
«evrakı tetkik» yerine, «bu maksatla evrakı 
görebilir» şeklinde düzeltmeye müncer oluyor. 
Bu ıslahat yapılır ise, kanaatimce ihtiyacın 
haklı yönlerinin tamamı derpiş edilmiş olur ve 
ne hizmet zarar görür, ne de arzularımızı aşan 
bir hüküm tedvin etmiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millet yararına, Devlet yararına iyi bir hiz

met yapmanın gayretini taşıyoruz. Benden önce 
konuşan ve çok değerli Komisyon Başkammız, 
şahsan katıldığım, üslûbu itibariyle teknid edi
lebilecek. ama hedefe yönelmiş ve bu maddeyi 
daha mükemmel şekle sokmak için vâki beyan
lara karşı tenkidlerini heyecanlı bir üslûpla or
taya koydular. Bunu değerli Komisyon Başka
nının biraz da yorgun olmasına atfediyorum. 
Gerçekten bu kanunun hazırlanmasında, komis
yonlarda pişirilmesine büyük emeği geçmiştir. 
Bütün gayemiz bu maddeyi iyi bir şekle sok
maktır. Ve madde, şimdiye kadar kabul ettiği
miz Personel Kanununu uygulamaya intikal et
tirecek, sağlam zemine oturtacak ve yürütecek 
bir hüküm taşımaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Başbakanlığa 
bağlı bir Devlet Personel Dairesi var idi. Be
nim görüşüme göre, bu dairenin güçlendiril
mesi, takviye edilmesi, maliye uzmanları tara
fından da, bilhassa onların istihdamı suretiyle 
yeni bir organizasyona kavuşturulması bir ihti
yaçtır. 

Bu maddenin temel esprisinin karşısında de
ğilim. Yalnız, benden evvel konuşan değerli ar
kadaşlarımın İsrarla üzerinde durdukları bir 
hususa ben de değineceğim. Bu kanunun yalnız 
malî yönü yoktur. Bu kanunun sosyal, sosyal 
güvenlik yönleri ve saire de vardır. Bunlar da 
büyük ağırlık taşıyor. Bendeniz komisyonda da 
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arz etmiştim; bir meseleyi çözemediğimiz za
man, uygulamaya intikal ettiremediğimiz za
man yeni yeni kuruluşlarla, hele iki başlı kuru
luşlarla işi çözmeye çalışıyoruz ve çok defa bu
nun içinden çıkamıyoruz. Bununla beraber şu
nu da iftiharla belirtmek isterim ki, gerek Ma
liye Bakanlığından, gerekse Devlet Personel 
Dairesinde bu konuda cidden yetişmiş, iftihar 
edebileceğimiz ve uygulamada bu işi selâmetle 
yürütecek güçte değerli arkadaşlarımız vardır. 

Şimdi arkadaşlar, bilhassa benim de üzerin
de durmak istediğim; 1 nci fıkranın 2 nci satı
rından itibaren; «Devlet bütçesinden finanse 
edilen bütün kurumlarda...» tâbiri var. Özerk 
müesseseler var, bilimsel ve idari özerkliğe sa
hip kamu tüzel kuruluşları var, arkadaşlarım 
belirtti; TRT var. Şimdi, bunlarda da gerekli 
bütün incelemeler, yönetim ve denetim ancak 
kendi organları ile olur. Burada yumuşak bir 
işbirliğinden bahsedilebilir. Ve böyle bir işbir
liğinin; meselâ şunu arz edeyim, üniversitede 
üniversitenin izni olmadan böyle bir denetim, 
böyle bir inceleme yapılamaz. Benim anladığım 
budur. Üniversiteler Kanununu okuyunuz, yu
muşak bir işbirliği olur, zaten her zaman kapı 
açıktır, böyle bir hükme lüzum yoktur. Arzu 
eden üniversiteye gider, istediği doneleri alabi
lir. Ama burada, hele organizasyon metot araş
tırmaları, kadro analizleri bilhassa tasrih edil
miş, ondan sonra «... ve gerekli diğer bütün in
celemeleri yaparlar.» demek suretiyle, benden 
önce konuşan Sayın Kodamanoğlu'nun da çok 
haklı olarak ve endişe ile işaret ettiği ve zanne
derim ki, gerek Hükümetin, gerek Komisyonun 
da arzusuna uygun değişiklikleri yapmak za
rureti vardır. 

İşbirliği yapılır, bilgi teatisi yapılır, bunu her 
vatandaş da üniversitelerle yapabilir, özerk ku
ruluşlarla da yapabilir. Ama münhasıran göre
vi bu kanunu yürütmekle veya bununla ilgili 
Personel Kanununu yürütmekle görevli olan Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin 
biran için bunun hudutlarını aşarak ve aslında 
ayrı bir yetki kanununa, ayrı bir teşkilât kanu
nuna ihtiyaç hissedildiği de anlaşılıyor, çünkü 
Hükümet teklifinde asıl lokomotif olan bu Mü
esseseleri güçlendirecek bir teklif yok. Benim 
anladığıma göre bu ayrı bir kuruluş ve teşkilât 
kanunu ile düşünülüyormuş, ama bu gecikir di
ye bunu yürütebilmek için son anda bu lokoma-

tifi hemen monte etmişler. Ama bu monte ediş
te çok acele edilmiş, dikkatli hareket edilmemiş
tir. Benim anladığım; burada yönetmelikten 
bahsediliyor, diğer hususlar ve çalışma metot
larının ayrıntıları, kuruluş ve görev yönetmelik
leri ile düzenlenir. Aslında bunun kanunlarla 
düzenlenmesi lâzım. Bu işlerin nasıl yürütü
leceği, bir bakıma Devlet Plânlama Teşkilâtını 
ilgilendiriyor, bir bakıma özerk müesseseleri il
gilendiriyor, aralarında işbirliği bahis konusu
dur, bunların bir kanunla tesbit edilmesi gere
kirken, bu hizmetleri de bir yönetmeliğe bıra
kıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim dolduğu için 
diğer konulara temas etmek istemiyorum, ama 
ısrarla işaret etmek isterim ki, «Devlet bütçesin
den finanse edilen bütün kurumlar» tâbiri, Ko
misyonda da ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, 
özellikle özerk kuruluşları da kapsaması bakı
mından çok sakıncalıdır ve bu incelemeler yap
ma meselesi buraya konulması zaruri olmıyan 
bir konudur, özerk müesseselerde inceleme 
yapma, onların izni ve müsaadesi ile olabilir. 
Çünkü Üniversiteler Kanunu, Anayasamızda üni
versitelerle ilgili hükümler bunlarla çelişkiye 
düşer durumdadır, yumuşatılmaları gerekir. Sa
yın Kodamanoğlu'nun bu konudaki görüşlerine 
ve daha evvel ilk konuşmayı yapan Sayın De
mirin ve Hiçerimez arkadaşımın görüşlerine 
bu yönden katılıyorum. Maksadımız sert bir tar
tışma ortamı yaratmak, bu maddeyi yürümez 
hale getirmek değil, aksine, maddeyi ıslah et
mek suretiyle daha yararlı, daha faydalı hale 
getirmektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. (Alkış
lar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; iki aydan beri 
Meclis ve komisyonlar olarak çok uzun, yorucu, 
dikkatli bir çalışma ile Devlet Personel Kanunu
nun son maddesine gelmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bir tane daha var Sayın Tos
yalı. (Gülüşmeler) 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Aynı ka
nunu iyi bir inceleme ile, araştırma ile, analiz
le Maliye Bakanlığı Devlet Personel Dairesi 
Meclise sunmak şerefine maızhar olmuştur, in
şallah Meclislerimizden (bu kamın çıktığı tak-
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dilde» her zaman belirttiğimiz gibi, 50 yıldan 
beri en büyük noksanımız olan, Devleti Dev
let yapan, Devlet personelini tatmin edecek, 
huzura kavuşturacak ve böylece memleketimi
zin daha iyi kalkınmasını temin edecek elemanı 
tatmış etmiş olacaktır bu kanun. Binaenaleyh 
bu kanunun hemen hemen ekseri maddelerin
de, kanunun uygulanmasımı, Devlet Personel 
Dairesine ve Maliye Bakanlığına vazife olarak 
vermiş iken, bu, şimdi müzakeresini yaptığı
mız 93 ncü maddede bu kanunun tatbikatı için 
ve bu kanun çıktıktan sonra daha güzel perso
nel kanunlarına Türkiye Cumhuriyetini maz-
har kılmak için devamlı araştırma, inceleme 
yapacak Devlet Personel Dairesine, Maliye 
Bakanlığına neden lüzumlu uzman kadroları 
vermiyelim? Bu madde, Devlet Personel Dai
resine ve Maliye Bakanlığına bu kanunun tat
bikatı için lüzumlu olan bütçe uzmanını, Dev
let personel uzmanını vermeyi gerekli kılmak
tadır. Vermiyelim mi arkadaşlar? Bu uzman
lar bu kanunun tatbikatı için, bu milletin 
parasını harcıyan bilcümle kurumlarda kadro 
bakımından, teşkilât bakımından, metot ba
kımından lüzumlu incelemeyi yapmasın mı ar
kadaşlar? Bu inceleme nerede yapılır? Elbette 
dairesine kadar gidecektir, orada bu yönleri 
inceliyecektir. Bu kiminle olur? Uzmanla olur. 
Hangi uzmanla? Devlet personel uzmanı ile 
olur, kiminle olur? Devlet bütçe uzmanı ile 
olur. Bu kanun, bu madde bu uzmanları ver
meyi icabettiriyor. Bunun Anayasaya aykırılığı 
nerede? Milletin hakkını, milletin parasını 
bir daire sarf edecek ama onun çalışma şeklini, 
teşkilâtını, metodunu, kadrosunu, personelini 
bu millet namına, kanun ile çıkarılmış olan 
Devlet Personel Dairesi ve bu kanunun tatbi
katında vazife verdiğimiz Maliye Vekâleti hiç 
inceleme yapmıyacak.. Böyle şey olmaz arka
daşlar. 

Şimdi, vakti uzatmamak için geniş konuşmı-
yacağım. Yalnız, 160 sayılı Devlet Personel 
Kanunu evvelce çıkmıştır. Ve Devlet Personel 
Dairesini teşkil eden kanunu kabul ediyoruz. 
Ama bu kanun ile Devlet Personel Dairesine 
verilen vazifeleri, bu maddeye itiraz ettiğimiz 
takdirde kabul etmiyoruz demektir. 

Müsaade buyurursanız okuyacağım.. (0. H. 
P. sıralarından, «Biliyoruz, 5 nci madde» ses
leri) Evet, 5 nci madde. O halde, biliniyorsa 
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Devlet Personel Dairesi, ilgili, Devlet büt
çesinden para alan her dairenin teşkilâtını, 
kadrosunu, vazifelerini, her şeyini incelemekle 
görevlidir. Bu görevi 657 sayılı Kanunla da 
vazife olarak vermişizdir. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım; Büt
çe Plân Komisyonunda da çok ince olarak, ge-
ceyarılarına kadar etüdünü yaptığımız, ince
lediğimiz bu madde, ıslah edilmiş bu madde 
çok yerindedir. Bu madde olmadan 657 sayılı 
Kanun tatbik edilemez. Bu madde olmadan 657 
sayılı Kanundan daha mükemmel personel ka
nunları bu millete hediye edilemez. 

Bu kanunu kabul etmekle her şey bitmiş 
olmaz. Devamlı etüt, devamlı inceleme, de
vamlı araştırma gereklidir. Bu da ancak bu 
madde ile vereceğimiz personel uzmanı ve büt
çe uzmanı ile mümkün olur. Maddenin aynen 
kabul edilmesini saygılarımla arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 3 tane yeterlik öner
gesi verilmiştir. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — 
Sayın Başkan bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — 

Efendim, bundan evvelki tarihlerde bakanlık
larda ve bâzı kuruluşlarda organizasyon, me
tot brimleri kurulmuştur. Aynı zamanda bir 
Mehtap araştırıiLması yapılmıştır. Ve merkezi 
Hükümet teşkilâtı, bir de mahallî idareler araş
tırması yapılmıştır. Bu, bakanlıklardaki orga
nizasyon, metot brimleri ile Mehtap araştır
ması, mahallî idareler araştırması ve buna pa
ralel olarak Orta - Doğu Âmme idaresi Ensti
tüsünün durumları ne olacaktır bu madde mu
vacehesinde? Bunun açıklığa kavuşturulması^ 
m rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Danışman. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan mehtap 
projesi ile yapılmış olan araştırma ve özel 
idarelerde diğer kamu kuruluşlarında yapılmış 
olan araştırma sonuçlarından bu çalışmalarda 
âzami derecede faydalanılacaktır. 

Müesseselerde kurulmuş olan organizasyon, 
metot üniteleri faaliyetlerinde yine devam ede
ceklerdir. Bu ünitelerin faaliyetleri kendi mü
esseseleri çerçevesinde kalacaktır. 
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Bizim bu madde ile teşkilini arzu ettiğimiz 
ünite ve bu ünitede çalışacak uzmanlar daha zi
yade koordinatör durumunda bulunacaklar, bu 
ünitelerle işbirliği yapacaklar, müesseseler ara
sındaki dengeyi ve bu kanunun geliştirilmesini 
sağlıyacaklardır. Bu itibarla bu ünitelerin de
vamında aksama olmıyacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeteri kadar konuşulmuş, madde tavazzuh 

etmiştir. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Sayın Başkanlığa 
Personel kanunu tasarısının 94 ncü madde

sinde yeteri kadar konuşulmuştur. Madde vu
zuha kavuşmuştur. Müzakerenin kifayetini arz 
ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan madde vuzuha kavuşmuş

tur. Kifayeti arz ederim. 
Kars 

Musa Doğan 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Aleyhinde söz 
istiyorum efendim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Muayyen 
şahıslar yüzünden konuşamıyoruz. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın ilyas 
Kılıç buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Heyecanlanmayın ve telâş etmeyin Şimdi 
önünüzden geçmekte olan madde, eğer kifayeti 
kabul etmezseniz, size ve Devlet mekanizma
sına ne gibi yükler ve ne gibi müşkilâtlaı, ge
tireceğini, organizasyondan bahsederken orga
nizasyonu ne hale getireceğini, âmme idaresinin 
ne duruma düşeceğini, Devlet dairelerindeki 
personel müdürlerinin, personel teşkilâtlarının, 
personel başkanlarının, nasıl tepeden inme bir 
kontrolla daire âmirlerinin, idare âmirlerinin 
haberi olmadan Devlet teşkilâtının içerisine gir
mek sureti ile yeni yeni kuruluşların, yeni yeni 

kadroların bu Devlet mekanizmasını ne hale 
getireceğini, müsaade ederseniz, izah etmek isti
yoruz. 

Acele ediyorsunuz. Biran evvel geçsin di
yorsunuz. Güzel, biz de aynı kanaatteyiz, biran 
evvel geçmesi için biz de fazla zaman zayiatına 
meydan vermek istemiyoruz. Ama arkadaşlar, 
Devlet idaresine reform mahiyetinde bu yeni 
kanun girerken, yeni reformlar misillû Devlet 
Plânlama Teşkilâtının ve Devlet Personel teş
kilâtının da üstünde Maliye Bakanlığının emrin
de Devlet mekanizmasını, muhtelif organları yö
neten Devlet memurlarının haberi olmadan, ken
di plân ve prensiplerinin dışında Maliye Bakan
lığının sultası altına soktuğunun farkında olu
yor musunuz? 

Eğer bu kifayeti kabul etmezseniz, bunları 
izah etmek suretiyle, bu hususu düzeltmenin yo
lu vardır. Benim samimi kanaatim, bu madde 
Komisyon tarafından geri alınmak suretiyle, ye
ni baştan elden geçirilmesi, redakte edilmesi 
suretiyle ıslah edilmezse, bugün mekanizmaya, 
Devlet çarkına sokulmak istenen bu yeni per
sonel uzmanları ve kadro uzmanları, bütçe uz
manları tatbikatta idareye büyük müşkilât çı
kartacak ve bugün idarenin içerisine girmiş ve 
bu yönde Hükümete ışık tutan organları, ku
ruluşları müşkül duruma sokacaktır. 

Lütfen kifayeti kabul etmeyiniz de bunları 
daha etraflı ve detaylı bir şekilde mahzurları 
ile izah etmeye çalışalım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oya su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde ile ilgili iki tadil önergesi vardır, 
okutup oya sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun 94 ncü maddesinin 1 nci 

fıkrasının Devlet Plânlama Teşkilâtının ithali 
suretiyle ekli metinde belirtilen şekilde değiş
tirilmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Şevket Doğan 

Kalkınma plânlan ile bunlara dayalı yıllık 
programlarda gösterildiği şekilde Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile, Devlet Personel Dairesi ve 
Maliye Bakanlığı müştereken, bu kanuna tabi 
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kurumlarda organizasyon ve metot araştırma
ları ve bu araştırmalara esas teşkil edecek di
ğer her türlü araştırma ve incelemeleri yapar 
veya yaptırırlar. Kadro talepleri ile ödenek 
taleplerinin uzun vadeli plân ve programlara 
dayanması şarttır. Bu şartın mevcudiyeti Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından yıllık prog
ramların düzenlenmesi sırasında tahkik ve tet
kik edilir. Devlet Plânlama Teşkilâtının bu 
konudaki görüşü ödeneklerin tahsisinde esas
tır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

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 per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair anun tasarı
sı» nın 94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 94. — Bu kanunun ve diğer perso
nel kanunlarının uygulanması için Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Personel Dairesine; bu kanun
lar kapsamına giren kurumlarla, Devlet bütçe
sinden finanse edilen bütün kurumlarda (özerk 
kurumlar hariç) organizasyon ve metot araştır
maları kadro analizleri ve diğer gerekli bütün 
incelemeleri yapabilmek için Genel Kadro Ka
nunu ile Maliye Bakanlığına «Devlet Bütçe Uz
manı» ve Devlet Personel Dairesine «Devlet 
Personel Uzmanı» kadroları verilir. 

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet Personel 
uzmanlarının çalışma metotlarının ayrıntıları 
kuruluş ve görev yönetmelikleri ile düzenlenir.» 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Komisyin katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

94 ncü maddeyi oya sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda 94 diye geçen, fakat bir madde ilâ
vesi dolayısiyle 95 numarayı alan maddeyi oku
tuyorum. 

Madde 94. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun yürürlüğe girmesi : 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi ta
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 
(Aynı kanunun geçici 20 nci maddesi hükmü 
saklıdır.) 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 
1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olmak üzere Ge
nel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi 
takibeden ay başından itibaren uygulanır. An
cak, 1 . 3 . 1970 ile Genel Kadro Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşına 
kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem 
yapılır : 

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle 
ve bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak 
sonucunda tesbit edilen yeni derece ve kademe 
aylığı ile, 1 . 3 . 1970 tarihinden bu tarihe ka
dar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas 
olan aslî görevinden dolayı ve kaldırılan hü
kümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sa
yılı Kararname hükümlerine göre ödenen yev
miye, işçi yevmiyesi tazminat, ödenek gibi öde
meler arasındaki fark tesbit edilir ve bu fark 
Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve 
tesbit edilecek usule göre kendilerine ödenir. 
(Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai 
ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan öde
meler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

2. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarki süre zarfında durumlarında değişiklik 
olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak 
yapılacak gerekli intibak sonunda tesbit edile-

I cek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde ödenir. 
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3. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşma 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun 
görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ay
rıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına 
göre yapılacak intibak sonucunda 1 nci fıkra 
hükümlerine göre tesbit edilecek fark kendile
rine veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 188, 189 ve 193 ncü maddeleri, bu madde
lerde söz konusu kanunların yürürlüce konul
duğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü 
maddeleri ile ek geçici 24 ncü maddesi bu kanu
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 
malî yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun 
pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci mad
desi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 
5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 
malî yılında da devam olunur. 

E) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden aybaşına kadar 1108 sa
yılı Maaş Kanununun değişik 13 ncü maddesin
de yazılı yıllık 15 günlük iizn, hizmet süresi 5 
yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar 
için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede 
yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmî ta
bipler tarafından gösterilen lüzum üzerine ya
tarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi üc
retleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze 
giderleri kurumlarınca karşılanır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili, birisi komis
yon tarafından verilmiş iki tadil önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Perso

nel Kanununun madde 94 ün (B) fıkrasındaki 
1, 2, 3 teki 1 . 3 . 1970 tarihinin kaldırılarak 
yerine, kanunun yürürlük tarihi olarak tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim?. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.. 
İzah mı edeceksiniz efendim? Buyurun Sa

yın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Personel Kanununun bu maddesi de üzerin

de durulmaya değer bir maddedir. Biliyorsunuz 
ki, 1970 yılı bütçesi bir arızaya uğrıyarak za
manında çıkamamıştır. Bütçe zamanında çıka
mayınca, ister istemez Personel Kânunu da beş 
ay gecikmeyle bugün Yüce Mecliste kabul edi
lecektir. Biliyorsunuz ki, bütçe konuşmaları 
yapılırken; denk bütçe gelmediğinden, Devle
tin bâzı hizmetlerinin görülmediğinden, gerek 
muhalefete mensup arkadaşlarımız, gerekse di
ğerleri burada bunu dile getirdiler. 

Tasarruf evvelâ ailede başlar, fertte başlar 
ve sonra tabiî ki devlette başlar. Bütçenin za
manında gelmemesi bu seneki yatırımlara bü
yük tesir yaptığı gibi, gelirlerde de büyük bir 
noksanlık husule getirmiştir. Biz şayet burada 
Personel Kanununun ödemeleri için 1.3.1970 
tarihini kabul edecek olursak hem bütçede bü
yük açık meyadana gelecektir, hem de ilerisi 
için telâfi edilmesi zararlar husule gelecektir. 
Bu bakımdan sayın üyelerden ve bilhassa bura
da bulunan muhalefete mensup, iktidara mensup 
arkadaşlardan rica ediyorum; biz burada ka
nun yaparken elimizi vicdanımıza koyarken mil
leti düşüneceğiz, öbür taraftan da fedakâr olan 
memurlanmizı düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu 
bakımdan, vermiş olduğum önergeye iltifat 
ederseniz bu memleketin bu parayla yolu, suyu, 
okulu zamanında yapılmış olur.. Nasıl olsa Per
sonel Kanunu ile % 60, 70 zam getiriyoruz, ona 
memurlarımız muvafakat ederler. Biz de bura
da yürürlük tarihi diye 1 . 3 . 1970 tarihini 
kaldırırsak faydalı bir hüküm getirmiş oluruz 
kanaatindeyiz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Başer'in önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun tadil önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 94 

/ 
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ncü maddesinin (B) bendine aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini, ayrıca aynı bendden sonra aşa
ğıdaki (0) bendinin ilâvesi ile madde metnin
deki (C) bendinin (D), (D) bendinin (E) re 
(E) bendinin (P) bendi olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

(B) bendine eklenecek ek fıkra : 
Bu kanun kapsamı dışında kalmakla bera

ber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri ted
vin edilen kurumlar personeline, bu kanun hü
kümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin 
başlangıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da 
yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır. 

Yeni (C) bendi : 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun aylık ödemeleriyle ilgili hüküm
leri 1 sayılı Kanun kapsamına girenlerin aylık 
ve ödemeleri hakkında 1 . 3 . 1970 tarihinden 
geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren uygulanır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, şimdi farkına var
dım; bir tashihat yaptıracağım, önergeyi lütfe
der misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
(Tashihat yapılmak üzere önerge Komisyon 

Başkanına verildi.) 
BAŞKAN — Efendim, komisyonun tadil 

önergesinde bir tashihat oldu; onunn için yeni
den okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni (0) bendi : 
Genel bütçeye dâhil olup da Genel Kadro Ka

nunu ile ilişkisi bulunmıyan kurumlarda 657 sa
yılı Devlet Memurlan Kanunu gereğince yapı
lacak her türlü ödemelerle ilgili hükümler 
1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Komisyonun iki fıkrayla ilgili bu 
tadil önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

95 nci maddeyi kabul ettiğiniz bu tadil öner
geleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 95. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 96. — Bu kanunun Yasama Meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi başkanları, diğer hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, yaptığımız 
tetkiklere nazaran, kanunun özelliğinden doğan 
ufak tefek yanlışlıklar olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu kanunun madde metinlerinde gösterilen es
kiye ait bâzı kanunların tarihlerinde bir zühul 
olmuştur. Yüksek Riyasete ben bunun tashih 
edilmiş şeklini takdim etsem, genel tashihatın 
buna göre yapılmasını rica etsem mümkün olur 
mu acaba?.. 

BAŞKAN — Olur efendim, o, içtüzüğe göre 
de mümkün. Varsa elinizde liste hemen muame
leye koyalım.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 
BAYAR (Sakarya) — Var efendim, verelim. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ İçtüzüğün 109 
ncu maddesini hatırlatayım: «Lâyiha veya tek
lifin katiyen kabulü reye konmadan evvel iba
re ve üslûp, yahut tertip ve tensik itibariyle 
noksan veya iltibat olduğu âza veya encümen 
tarafından dermeyan olunursa metin, aidolduğu 
encümene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâ
zımdır.» 

Şimdi, Komisyonca tesbit edilen hataları 
okutuyorum : 
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Tasan 
Maddesi 

4 
4 

79 
Ek Geçici 
Ek Geçici 

13 
21 

Kanun No. 

641 6 . 
1066 21 
242 8 . 
37 23 

657/190 

02 
92 
92 
92 

92 

1108 
3656 
7244 

91 

99 

Yanlış 

7 . 1965 tarihli 
. 10 . 1968 tarihli 
6 .1963 tarihli 
. 7 . 1960 tarihli 
657 sayılı Kanunun 190 ncı mad

desinde memur aylıklarından kesilme
si öngörülen % 5 Memur Yardımlaş
ma Kurumu kesenekleri... 

2 . 7 . 1 9 2 7 tarihli 
8.7.1939 tarih 
2 .3 .1959 tarih 

Kanunun kabul tarihi yok (3 ta
ne 91 nolu kanun vardır.) 

Kanunun kabul tarihi yok. (3 ta
ne 99 No. lu kanun yar) 

25 . 6 . 1 
8 . 10 . 1 
30 . 5 . 1 
29 . 7 .1 

(Bu 
tir.) 

657 
neı mad 
kesilmes 
dımlaşm 
20 . 6 . 1 
30 . 6 . 1 
28 . 2 .1 

30 . 9 . 

12 . 10 . 
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BAŞKAN — Komisyonca yapılan bu tashih
leri İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AR (Sakarya) —Sayın Başkanım, bir kü
çük tashih daha rica edeceğim. Sayfa 205 mad
de 93 son satırı «Kuruluş ve görev yönetmelik
leri» yazılmış, «Çalışma ve görev yönetmelikle
ri» olması lâzımdı, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben bunu oya suna
yım, sizden de rica edeyim, ilgili şubece metne 
işlenmek üzere yazılı bir metin olarak da verin. 

Komisyonun, sayfa 205, madde 93 te yaptığı 
bu tashihi de aynı madde gereğince oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ıSayın Bayar, bir hususu daha tavzih ettir
memiz gerekiyor. Şimdi kanunun metni içinde, 
yani maddelerde yine bu kanunun başka mad
delerine atıflar var. Şu maddede, şu maddede 
diye; fakat bu maddeler sona doğru değişti, 
bir maddenin çıkmasiyle, ilâvesi ile. Acaba bu 
atıflarda bir değişiklik olacak mı? Eğer, böyle 
bir şey olacak ise, bunun da lütfen Başkanlığa 
yazıli olarak verilmesini rica ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Hemen mi? 

BAŞKAN — Hayır, acelesi yok, ama her 
halde Senatoya bizden gitmeden lâzım. 

Kanunun tümü üzerinde ve lehinde A. P. 
Grupu adına Sayın Yavuz Acar. 

A. P. GRUPU ADINA YAVUZ ACAR 
(Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Yüksek malûmları olduğu üzere 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri 
ertelenmiş bulunmaktadır. Bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin eklenmesi hakkındaki Hükümet tasarısı 
Yüksek Meclise 25 . 5 . 1970 gününde arz edil
miş ve bugün görüşülmesi sona ermektedir. Ta
sarı; ekonomik ve sosyal yapımızdaki devamlı 
gelişme ve değişiklik, kalkınma hamlemizin 
icabı plânlı bir devreye giriş, buna mukabil üc
ret dengesindeki düzensizlik, işgücü değerlendi
rilmesi aksaklıkları, statik kadrolara sıkıştırma
nın verdiği zorluklar, âtıl kapasitelere dina
mizm temini, kapasite israfları, değerlendirme
deki düzensizlik ve dolayısiyle kamu sektörün

den özel sektöre vâki akımın durdurulması, 
özel sektörden kamu sektörüne değerli perso
nel temini, yıllar boyu konjonktürün ve işalan-
lannm zorlaması muvacehesinde meydana gelen 
çok çeşitli personel rejimi, memur nitlikleri, 
atanmalardaki düzensiz tutum, ödev ve yetkiler 
ve bunların istimali, diğer özlük işleri, emekli
lik haklarındaki olumsuzluk gibi daha birçok 
huzursuz ve verim bozucu nedenleri cevaplan
dırmak üzere köklü bir reformu temin ve Dev
let personelini Anayasamızın âmir hükümlerine 
uygun bir şekilde günün ihtiyaçlarına göre 
ıealize etmeyi amaç edinmiş bulunmaktadır. 

Kamu hizmetlerinde iş ve insan gücünün 
prodüktivitesini artırmak, personel değerini 
âdil ölçüler içinde müktesep haklar da nazarı 
dikkate alınarak reformist bir görüş ile ele al
mak, tasarı kavramı dahilindedir. 

Gelişmekte olan bir ülkeye sahip bulunma
mız, gelişmenin meydana getirdiği imkân ve 
şartlar muvacehesinde personel mevzuatında bu 
gidişe paralel olarak değişiklikler yapılması zo-
runluğunu da kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Millî gelir artışına uygun olarak, kamu hiz
metlileri için ayrılacak devğlet geliri oranı ile, 
bu gelirler içinde kamu sektörü personeli hisse
sine düşecek miktarın ve onun dağılışındaki 
prensiplerin tesbitinde modern Devlet anlayışı 
ve sosyal seviyeye yükselişi paralelinde denge
li bir şekilde mütalâa etmek ve üzerinde önem
le durulması gereken müşkül, fakat re alize et
mek zorunda olduğumuz modern devletçiliğin 
icaplanndandır. Bunun temini, birbirine girift 
birçok meselelerin aynı açıdan hallini gerekli 
kılmaktadır. Bilhassa, vergi reformu ile bütçe 
reformu ve idarede reform birlikte mütalâa edi
lerek, nüfus artışımızın icapları ve geri kalma
nın zorladığı kalkınma hızındaki yüksek oran, 
fiyat kontrolü, para değerinin muhafazası ve ta
sarının dayanakları ve birbirinden ayrılmaz 
bölüntüleridir. 

1929 yılında meriyete giren Barem Kanunu 
Devlet memurlarını tek rejim içinde toplamış 
iken, bilâhara 3656, 3659 ve 4847 sayılı kanun
lar o günün ihtiyacı göz önüne alınarak sınıflan
dırılmış ve Devlet memurluğunu kamu hizmet
lerinde sürekli görevlere hasretmiş ve sınıflan
dırmaları içinde bâzı özellikleri de nazarı iti
bara almıştır. 
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Bugün kamu hizmetleri daha geniş sınıfla
maya tabi tutulmuştur, özel sektör ile Devlet 
arasındaki kalifiye ve prodüktif personel reka
beti 4/10195 sayılı Kararname üe yevmiyeli 
teknik personeli muvakkat hizmetler olarak 
meydana getirmiş, ayrıca barem içi ve barem 
dışı ücretli (E) cetveli, (D) -cetveli, sözleşmeli, 
dış teknik yardım fonu gibi birtakım dağınık 
istihdama doğru zorlamalara kaydınlimıstır. Bu 
zorlamalar neticesi, aynı sınıf ve aynı menşeli 
kamu hizmetlerindeki personel arasında dahi 
ücret muvazenesizliği, hak ve değer değişikliği 
birtakım huzursuzlara sebebiyet vermiştir. 

Devletin bu yoldaki tutum ve görüşüne kar
şı itimat sarsılmıştır. 

Tasarının umumi gerekçesinde 3656 sayılı 
Kanuna ek değişiklikler dışında değişik hizmet 
gruplarının malî statülerini kapsıyan 90 a yakın 
aylık ödenek, tazminat kanunu mevcudiyeti be
lirtilmiştir. Bu şekildeki tatbikat personelin hu
zursuzluğunu haklı kılmaktadır. 

Personel rejiminde aleniyet ve eşitlik şart
tır. Bu tasan, dağınık ücret rejimini mümkün 
olduğu kadan ile büyük çapta toplamayı amaç 
edinmiş, çeşitli yan faydalanmalan da mümkün 
olduğu kadar kısıtlamış, ek görev ve vekâlet 
ücreti, fazla mesai gibi hususlan birtakım ka
idelere bağlamıştır. 

Mumterem arkadaşlanm; 
İşte bütün bu hususlan kapsıyan ve Türk 

memuruna, memur hüviyetini ve haklarını bü
tün kemali ile bahşeden bu kanun, A. P. ikti
darının Türk memuruna gerek ekonomik, gerek 
sosyal yeni birtakım haklar bahşeden bir reform 
hüviyeti ile Yüce Meclisten çıkmak üzeredir. 

A. P. Grupu olarak, hazırladığımız esere 
müspet oy vereceğiz. Bu halde kim ne derse de
sin, çıkanlmaz zannedilen bu kanunun, hem de 
fevkalâde cesur tabiatı içinde getiren Hüküme
timize teşekkür ederiz. 

Yüzyıllar boyunca devam eden memur ve 
personel hükümlerinde değişiklik yapacak böy
lesine açık, böylesine cesur ve böylesine realist 
bir kanunun reform hüviyeti ile A. P. Hükümeti 
tarafından getirilmiş olmasından grupumuz adı
na sonsuz bir kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlanm; I 
Bu tasan hakikaten cesur ve hamleci bir gö

rüşün mahsulü olarak Meclise getirilmiştir. Hiç
bir oy kaygısına kapılmaksızın Türk memuru- [ 

na verilebilecek sosyal ve ekonomik haklan, 
imkânlan âzami şekilde zorlamak suretiyle ver
me temayülünü göstermiştir. Bu sebeple A. P. 
ni reformlara karşı göstermek istiyenler için, 
işte bu kanun fevkalâde cesur bir hareketin al
kış] a karşılanacak cevabını ifade etmektedir. 
Büyük sürür içinde oy vereceğimiz bu kanu
nun değeri, her geçen gün daha iyi anlaşılacak
tır. 

Türk Milleti ve bütün Türk memurlarına 
bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
A. P. Grupu adına bu kanunda muhalefet ve 
iktidan ile anlayışlı bir hava içerisinde çalışmış 
olan Yüce Meclisi saygı ile selâmlanın. (A. P. 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ve 
aleyhte C. H. P. Grupu adına Sayın Kemal De
mir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Aleyhte değil, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde imkân yok efendim. 
Tümü üzerinde bir lehte, bir aleyhte görüşülür. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — O halde aleyhte 
konuşacağım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 

(Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 
Uzun süredir müzakeresi devam eden 657 

sayılı Devlet Memurlan Kanununun bir kısım 
maddelerini değiştiren ve bir kısım ek madde
ler getiren kanun tasarısının müzakeresi bit
miştir. Bu müzakereler süresi içerisinde, bir kı
sım olumlu değişmeler sağlanmıştır, yapılabil
miştir. önemli pekçok aksaklıkta düzeltmek 
için yapılan gayretler, Hükümetin bu konular
da ısrar göstermesi sebebiyle başanya ulaştırı
lamamıştır. Böylece tasan bir reform tasarısı 
olmaktan biraz öteye, İktisadi Devlet Teşekkül
leri, Belediyeler, il özel idareleri gibi bir kısım 
kurumlar ve kuruluşta kapsam dışı bırakmak, 
smrflandırmata tam sınıflandırma hüviyeti ile 
yapmayıp, başta da arz ettiğim gibi, gruplan-
dırma vasfı ile getirmek suretiyle işe başlama
da eşitlik ve eşit işe, eşit ücret genel prensibi
ni bir perosnel reformunda bulunması icabetten. 
genel prensibini zedeli bırakmıştır. Hak ölçüle
rini, kabul etmek gerekir M, bir derecede zede-
liyen bir intibak sistemi tasanda mevcut ve yü
rürlü kalmıştır. Komisyonda sarf edilen gay-
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retlere, burada ilâve edilen gayretlere rağmen 
tasarı, intibaklarda adaleti tam ölçüde sağlayı
cı olamamıştır. 

Kadrosu kaldırılan kamu görevlisinin tekrar 
göreve alınmasının ısrarla ihtiyari bırakılması, 
görev emniyetini zedelemiştir, zedeli kalmıştır. 

Taban ücretlerinin düşüklüğü, ücret adalet
sizliğini sağlamak bakımından bu tasarıda çı
kan şekli ile mevcut haldedir. 

Tasarının, üzerinde ısrarla tartışmalarını 
yaptığımız 7 nci maddesi ile Devletin en üst de
recede görevini yürütecek olan kamu görevlile
rinin, icranın takdirine bağlı bırakılması Ana
yasa ile çelişkileri getirmiştir. 7 nci madde ile 
4 ncü derecenin üzerindeki sorumluluğu büyük, 
sorumluluğu geniş kamu görevlilerinin durum
larının, Bakanlar Kurulunun bir ölçüde görevle
ri tesbit bakımından takdirine bırakılmış olma
sı, Anayasa ile çelişkiyi devam ettirmektedir. 

A. P. Grup sözcüsü arkadaşımın, A. P. nin 
reform tasarılarını getirmiyeceği görüşüne kar
şı bu mükemmel reform tasarısını bir örnek ola
rak ortaya koymuş olması, daha başka müşah
has, somut örnek gösterememiş olmasından öte
ye, gerçek anlamda hem bünyesinde bir refor
mu tam olarak bulundnrmıyan bir tasarıyı ör
nek olarak alması yolunu açmıştır, hem de as
lında bir reform tasansı olarak Adalet Partisi 
Grupu adına savunduğu bu tasarının, Adalet 
Partisi İktidarı tarafından getirilmiş bulunan 
bir reform tasarısı olmadığı, bu kanunun mü
zakereleri başladığı zaman tümü üzerindeki ko
nuşmalarımızda da belirttiğimiz gibi, daha 1964 
yılında hazırlanmış Türkiye'de kamu görevlisi
nin içinde bulunduğu bunalımı gidermek, çeşit
li uygulamaları ortadan kaldırmak, kamu gö
revlilerinin bozuk kamu düzenini değiştirmek 
için getirilmiş olan 657 sayılı reform kanunu
nun uygulanmasını sağlıyan bir kanun tasarı
sından öteye bir tasarı olmadığını unutmuş gö
rünmektedir değeri arkadaşlarım. 

Bu tasarı, halen mevcudolan, 1964 yılında 
Meclise sevk edilmiş ve Millet Meclisindeki mü
zakeresi o zaman bitmiş, 1965 yılında Senatoda 
müzakeresi tamamlanmış 657 sayılı Kanunun 
yalnız malî hükümlerin değil, malî hükümleriy
le beraber aslında uygulamakta zorunlu bulun
duğu diğer hükümlerini de bugün uygulamaya 
sokan bir kanun tasarısıdır. 
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Burada, bu tasarıyı bir reform tasarısı ola
rak Adalet Partisi İktidarı getirmiştir diye 
övünmekten öteye, gerçek anlamda bu tasarıyı 
neden bugüne kadar getirmemiş olmanın hesa
bını vermek gerekir bir. 

Neden bugüne kadar malî hükümlerinin dı-
şmda, haydi onu bütçe imkânlariyle yapama
dık diyeceksiniz, ama neden onu malî hükümle
rinin dışında diğer hükümleriyle uygulamadığı
nızın hesabını vermeniz gerekir. 

MESUT HULK1 ÖNÜR (Çanakkale) — Bu 
şekilde konuşmayın Kemal Bey. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMÎR 
(Devamla) — Beni ayıplamamanız gerekir, ben 
grupunuz adına konuşan arkadaşınızı kınıyo
rum. Çünkü, bu tasan ta başından bu yana bir 
siyasi istismar vasıtası yapılmamıştır, yapılma-
nıaya gayret sarf edilmiştir. Beş dakika evvel 
grupunuz adına konuşan arkadaşınızı dinledi
niz, bu tasanyı Adalet Partisinin reform anla
yışının, Adalet Partisi reform yapamaz görüş
lerinin karşısına bir tasan olarak dikme gayre
tini kınamıyorsunuz da, bunun karşısında ger
çekleri ortaya koymaya çalışan bir grup sözcü
sünün bu gerçekleri ifade edişini neden kını
yorsunuz? 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) - - Ka
nun tasansmm aleyhinde konuşunuz o halde, 
cevap vermeyiniz. Asıl istismarı siz yapıyorsu
nuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Bu tasan yukarda da öyle müza
kere edilmiştir, bu tasan burada da öyle müza
kere edilmiştir, bu tasan hiçbir safhasında bir 
siyasi istismar vasıtası yapılmamıştır. Hattâ 
eğer bu tasan üzerinde Adalet Partisi Grupu 
adına yapılan konuşma bu üslûp içinde yapıl
mamış olsaydı, belki dikkat buyurdunuz, grup 
adına sözü ondan sonra aldım, biz grup adına 
konuşma yapmak ihtiyacını dahi duymuyor
duk. Çünkü bu tasan üzerinde söylenmesi gere
ken her şeyi değişik maddelerde müteaddit ve
silelerle söylemek imkânını bulmuştuk, buna ih
tiyaç duymuyorduk. (A. P. sıralarından, «reyi
ni söyle, reyini» sesleri.) 

Eğer bu söylediklerimden siz, bu kanunu 
methetmediğim anlamını çıkarmıyorsanız si
zinle o zaman çok uuzn bir görüşme yapıp an
latmaya çalışmak lâzım. Çünkü bu söyledikle-
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rimden siz pekâlâ bu kanunun bir reform kamı- [ 
nu olmadığını, bir reform kanunu hüviyeti ta
şımadığını anlatmaya çalıştığımı anlıyorsunuz. 
Bu tasarının lehinde konuşan arkadaşınızın, bu 
tasarının mevcudiyeti dolayısiyle Adalet Parti
sinin reform anlayışını ortaya koyması karşı
sında hiç kımıldamak ihtiyacı duymıyanlar, ne
den bunun karşıt görüşünü savunan arkadaşı
nız karşısında kımıldamak, huzursuzluk, tedir
ginlik ihtiyacını duyuyorlar ve o davranışı gös
teriyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Demir, kanunun biran 
önce çıkmasında bize yardımcı olmanızı rica 
edeceğim. Lütfen kendi görüşlerinizi ifade bu
yurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Ben kendi görüşlerimle birlikte 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun da görüş
lerini ifade ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben de onu kasdediyorum; lüt
fen grupun görüşlerini ifade buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — 657 sayılı Kanunu değiştiren bu 
tasan, kendisi bir reform tasarısı olmaktan 
öteye, tamamen bir reform tasansı hüviyetinde 
olan 657 sayılı Kanunun da reformist hüviyetin
den bâzı şeyleri alnuş, götürmüştür. Aslında 
kendisi reform tasansı olmaktan öteye, 657 sa
yılı Kanunun reformist hüviyetini de zedele
miştir. 

Bütün bunlan, bu tasan hakkındaki Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek için söyledim. (A. P. sıralanndan, «oyu
nun rengini belli et» sesleri.) 

Şimdi arkadaşlanm bana «oyunun rengini 
belli et» diyorlar. Onu da söyliyeceğim tabiî, sa
bırla dinlerseniz şayet,. 

Bu tasarı, demin arz ettiğim sebeplerden do
layı eksiktir. 657 sayılı Kanunun reform hüvi
yetini değişik noktalarda zedelemiştir. Bu tasa- I 
rıda, gerçek inancımız odur M, Anayasaya ay- I 
kırı hükümler vardır. Bu tasan bu şekliyle ka
mu görevlisine farklı ücret getirmektedir, bu
gün aldığından daha farklı ücretler getirmekte
dir. Ondan öteye, 657 sayılı Kanunun getirmiş 
olduğu bir kısım reform hüviyetlerini de saklı 
tutmuştur. Kendi bünyesinde mevcudolan re
form hüviyetlerinin bir kısmını zedeledikten 
başka, bir kısmını da saklı tutmuştur. Ama, [ 
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Türk kamu görevlisine 657 sayılı Kanunun bir 
kısım maddeleriyle beraber malî hükümlerini 
uygulıyacağı için, farklı bir ücret getirecektir. 
Farklı bir ücret getirmekten öteye hiçbir yeni
lik taşımamaktadır. 

Biz, kamu görevlisinin içinde bulunduğu 
şartları dikkate alarak, her gün artan hayat pa
halılığı karşısında istatistikî grafik cetvelleri
nin tavanını delip yukanya fırladığı ortamda 
Türk kamu görevlisinin içinde bulunduğu malî 
akıntıları, ekonomik güçlükleri dikkate alarak 
ve daha kamu görevlisine bunu ödemeden, büt
çe finansman kanunlariyle çeşitli yolardan ge
ri almak üzere olduğumuz bir kısım ücretlerin 
yanında bakkalın, kasabın, manavın personel 
kanunu uygulanıyor, personel kanunu ile me
murun eline daha fazla para geçecek diye daha 
personel kanunu Meclise gelmeden önce sattı
ğı, teşhir ettiği malın üzerindeki etiketteki fi
yat artışlanndan doğma hayat pahalılığı ile 
kamu görevlisinin eline daha bir fark geçme
den, öbür elinden çıkmaya başhyan ödemeler 
sebebiyle, bütün bu çizmeye çalıştığım ekono
mik sebeplerle bu tasarının çıkmasını önlemiye-
ceğiz. (A. P. sıralanndan «Bravo» sesleri.) 

Bu tasannm uygulanmasına yardımcı olaca
ğız. Ama, nasıl olsa bir kısım maddeleri Anaya
sa Mahkemesi tarafından düzeltilecek, nasıl ol
sa bir kısım maddeleri de siyasi iktidar tara
fından işlemez olduğu görülüp düzeltilecek 
inancı ile bu sakmcalan da düzeltilecektir dü
şüncesine sahibolduğumuz için, biran önce ka
mu görevlisinin bu tasannın getirdiği tek şey 
olan ücret artışına sahibolabümesi için, bu 
kanunun çıkmasını engellemiyeceğiz. Görüşü
müzü öğrendiniz mi değerli arkadaşlanm? Te
şekkür eder, saygılıanmı sunarım. (O. H. P. sı
ralanndan alkışlar.) 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Anayasaya 
aykın diyordunuz. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü açık 
oya sunulacaktır... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Oyumun ren
gini belli etmek için söz istemiştim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, grup sözcünüz oyu
nuzun rengini de belli ettiği için tahmin ettim 
ki, bu söz hakkınızdan feragat etmişsinizdir. 
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NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Çankırı) — 
Efendim, grup kararı yok. Herkesi serbest bı
raktılar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Ya-
zıcıoğlu, sizinle bir ilişkisi yok bu işin. 

iSaym Veli Bakirli, içtüzüğün 137 nci mad
desine göre kullanacağınız oyun rengini belli 
etmek üzere söz istediniz. Muhtemeldir ki, 
bir başka arkadaşımız da söz istiyebilir onun 
için lehte ve aleyhte olduğunu tesbit etmem lâ-
zımgeliyor. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Kırmızı oy ve 
receğimi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Kırmızı oy vereceğinizin lüt
fen aynı madde hükmüne uyarak veciz ve kısa 
bir şekilde ifadesini istirham edeceğim. 

Henüz kupalar dolaştırılmasın. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Türkiye Devleti, ülkesi ve ulusuyla bölün
mez bir bütündür. Bu bütünlüğün korunması ve 
devamının sağlanması hepimizin, özellikle yasa
ma görevi ile yükümlü olan bizlerin birinci 
ödevidir. 

Bütünlüğü korumanın ilk şartı da Devlet ile 
halk ilişkilerinin kusursuz yürütülmesidir.. Bir 
süredir üzerinde çalışılan ve oylarınıza sunul
mak üzere bulunan Personel Kanunu tasarısı bu 
ilkelere uygun mudur? Tasarının fırsat eşitliği
ne uymadığı, kamu personeline mutlak bir eko
nomik bağımsızlık getirmediği, ücret dağılı
mında adaleti sağlıyamıyacağı su götürmez 
noksanlaradır. Bu tasan, personel reformu ola
rak lanse edilmek istenmiştir. Yıllarca uyutul
duktan sonra bugünkü yamalı bohçaya dönmüş 
şekliyle oylarınıza sunulmuştur. Bu tasan, re
formlardan beklenen niteliklerden tamamen 
yoksun olması bir yana, taban ile tavandaki 
memur arasında mevcut tüm köprüleri yıkmak
ta, ayrılıklar, küskünlükler yaratacak hüküm
lerle dolu bulunmaktadır. 

Hiç kimse bu tasarının, kamu personelini 
idari, ekonomik ve sosyal garantilere kavuştu
racağım iddia edemez. Çünkü bu tasan bütün 
ıbunlardan yoksun olması bir yana, üstelik sos
yal adalet ilkelerine de uyulmadan hazırlan-
mjştır. 

Büyük şehirlerde asgari işçi yevmiyesinin 
22 lira olarak tesbit edildiği Türkiye'de taban

daki memura ayda 490 lira maaş ve ücret ver
mek, kelimenin tam anlamı ile bu ülkenin ger
çeklerini bilmemek demektir, ülkenin gerçek
leri öylesine bilinmemektedir ki, köylü yurttaş 
yıldan yıla fiyatlar birkaç misli artarken hâlâ 
üzümünü, tütününü, pamuğunu, fındığını 10 
yıl öncesi fiyatlarla satmaktadır. Buğdaya ya
pılan 5 kuruşluk zamlar ise 5 kuruşların değeri 
kadar ciddidir. Üzüm ve pamukta istenilen 3 
lira ile tütün üreticilerinin istedikleri 10 lira ta
ban fiyatları için siyasi iktidarın kılı bile kıpır-
damamaktadır. Köylünün çocuğunu okutacak, 
sağlığını garanti altına alacak, emeğini ve alın 
terini değerlendirecek, onu sömürülmekten kur
taracak adaletli bir kredi düzeni getirecek re
formlar dizisi ile birlikte... 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Ne 
alâkası var veciz konuşmayla bunlann? Oyunu 
niçin kırmızı kullanacağını üç kelimeyle izah 
edeceksin, o kadar. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Lütfen dinler 
misiniz? 

Reformlar dizisi ile birlikte Personel Kanu
nu tasansı bir anlam taşır. Yoksa, ipotekli tar-
lalan karşılığında 500 liralık kredi Türk köy
lüsünden esirgenirken öte yandan birtakım 
adamlara kredileri 19 milyonlar, 26 milyonlar 
olarak dağıtıldığı bir düzende, bu tasan kamu 
personeline ve Türkiye'ye hiçbir şey kazandır
maz. 

Bir köylü çocuğu, tütün tarlasından köylü
nün oylariyle Parlâmentoya gelen bir milletve
kili olarak Personel Kanunu tasansına kırmızı, 
yani olumsuz oy vereceğim. Çünkü bu tasarı
nın, Türkiye'nin hiçbir sorununa, hattâ ve hat
tâ personel sorununa bir çözüm getirmiyeceğine 
inancım tamdır, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, tıpkı 110 ncu mad
dede olduğu gibi 137 nci maddeye göre de an
cak lehte ve aleyhte iki milletvekiline söz veri
lebilir. 

Şimdi Sayın Veli Bakirli arkadaşımız kır
mızı oy vereceğinin nedenlerini izah etmiştir. 
Burada iki arkadaşımızın daha ismi var, ama 
lehte mi, aleyhte mi, belli değil. Biri Sami Ara
lan? Yok. Diğeri Yılmaz Alparslan? O da yok. 

Sayın Hasan Türkay, siz lehte konuşacak
sınız, buyurun. 
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HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan arkada
şımız, Adalet Partisi Grupunun 657 sayılı Per
sonel Kanununa müspet oy vereceğini ifade et
ti. Onu müteakip C. H. P. Grupu adına bir ar
kadaşımız buraya çıkıp; C. H. P. Grupunun da 
şu, şu, şu, sebeplerden dolayı beğenmiyoruz 
ama, memur arkadaşlarımızın bir ücret zammı 
almalarından mahrum kalmamaları için C. H. P. 
Grupu olarak bu kanuna müspet oy verecekle
rini ifade ettiler. 

Aynı grupun içinden bir milletvekili arka
daşımız çıktı, hiç alâkası olmadığı halde dedi 
ki; «Birtakım kimselere kredi veriliyor.» Tü
tün tarlasından gelmiş, biz de tezgâhtan geldik. 
Yani biz de nereden geldiğimizi mi söyHyelim 
burada? Hepimizin geldiği yerler belli, kimisi 
tütün tarlasından, kimisi buğday tarlasından 
kimisi fabrika tezgâhından, kimisi de bürosun
dan geldi. Hiç kanunla alâkası olmıyan mesele
leri buraya getirdi ve «Ben bu kanuna kırmızı 
oy vereceğim» dedi. 

Nedir bu tezat? 

BAŞKAN — Sayın Türkay; sizden evvel 
görüşen arkadaşlar sizin noktai nazarınıza göre 
bir usulsüzlük veya sadet dışı bir konuşmada 
bulunmuşlarsa, sizden istirham edeyim; aynı 
yolu siz takibetmeyiniz. Neden dolayı beyaz oy 
vereceğinizin sebebini izah ediniz. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Sayın Baş-
kanımım, tezatlar içerisindeyiz de onu belirt
mek istiyorum. İnsan üzülüyor, üzüntümüzü 
ifade etmek istedim. Yoksa başka bir maksadı
mız yok. 

Onun içindir M, birbirini tutmıyan beyan
lar içinde bulunan G. H. P. li arkadaşladımızın 
nasıl oy kullanacaklarını ben şimdi kestiremiyo
rum. Demek ki, kimisi beyaz, kimisi kırmızı oy 
verecekler. 

Ama, Adalet Partisi Grupu sözcüsünün söy
lediği gibi, Adalet Partisinin bütün milletvekil
leri işte böyle anasının sütü gibi helâl olsun, be
yaz oy kullanacak, saygılar sunarım. 

(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü açık oylarını
za sunulacak, - kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

Bu arada Sayın Maliye Bakanı, kanunun 
çıkmak üzere olduğu şu anda son bir konuşma 
yapmak arzusunu izhar etmiştir. Buyurun Sa
yın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Şimdi müzakeresini tamamlamış bulunduğu
muz ve oylarınıza iktiran etmek üzere olan ka
nun tasarısının müzakeresi sırasında gerek ik
tidar partisine mensup, gerek muhalefet parti
lerine mensup milletvekilleri arkadaşlarımız 
çoğu defa önergelere birlikte el kaldırmışlar 
ve birlikte oylamışlardır. Haftalarca süren bu 
müzakere sırasında Millet Meclisinin muhterem 
üyeleri bu tasarının biran evvel ve mükemmel 
bir şekilde kanunlaşması hususunda çoğu defa 
işbirliği içinde görünmüşlerdir. 

Bu müşahedemi, demokrasimizin, demokra
tik rejimimizin âtisi için ümit verici bulduğu
mu belirtmek için arz ediyorum. 

Bu kanun, lehinde, aleyhinde birçok sözler 
söylenebilecek olan, lehte ve aleyhte birçok 
mütalâalar serdine sebebiyet verebilecek olan 
bir kanundur. Bu kanunun tatbikinden sonra 
gelecek yıllar içerisinde tam bir değerlendiril
mesi yapılabilecektir. 657 sayılı Kanunun genel 
karakterini, esprisini değiştiren, onu tatbik sa
hasına koyan bu kanun; gelecek yıllarda, re
form kanunu mudur, bir reform getirmiş midir, 
getirmemiş midir, o zaman belli olacak olan ve 
tatbikinden sonra değerlendirilmesi yapılacak 
olan bir kanundur. 

Bu kanun, geçim sıkıntısı duymıyan, vatan
daşlarla olsan münasebetlerinde anlayışlı ve gü
ler yüzlü, endişei ferdadan uzak ve demokratik 
rejimde bir istikrar unsuru olacak bir idare, 
bir administrasyon tesis edebildiği nisbette mu
vaffak olmuş bir kanun olacak. 

Bu kanunun hazırlanması sırasında emeği 
geçen, bu tasarıyı hazırlamak için gece - gün
düz çalışan Maliyenin değerli elemanlarına, 
Devlet Personel Dairesinin değerli Başkanına 
ve mensuplarına, Bütçe Komisyonunun sayın 
ve değerli Başkanına, sayın üyelerine, Meclisi
mizin bu celselere riyaset ettiği sırada daima te
yakkuz içinde bulunan müsamahakâr ve sabır
lı başkanlarına ve Riyaset Divanının üyelerine 
ve kâtiplerine, yoğun bir çalışma yapmak sure-
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tiyle lûtufkâr mütalâalarını burada zikretmek, I 
beyan etmek suretiyle değerli katkıda bulun
muş olan muhterem milletvekillerine ve bu ka
nunun müzakerelerini yakından takibeden de
ğerli Türk basınının değerli mensuplarına hu
zurunuzda teşekkür eder, kanunun memleketi
miz ve milletimiz için hayırlı olmasını diler, say
gılarımı sunarım. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşülmesi bitmi§ olan kanun 
tasarısı üzerindeki açık oylama işlemi devam et
mektedir. Sayın milletvekillerinden oylarını 
kullanmıyanlar varsa lütfen oylarını kullansın
lar efendim. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız varsa 
lütfen istical buyursunlar... 

Oy verme işlemi bitmiştir, kutuyu kaldırın. 
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 açık oylaması
na 145 sayın üye katılmış; sonuçta 119 kabul, 
24 ret ve 2 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk sağlanamadığı cihetle açık oylama işle
mi tekrarlanacaktır. 

11 . 7 . 1970 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Heyetinizin Cu
martesi ve Pazar dâhil, her gün çalışma husu
sunda almış olduğu karar; 1970 yılı Bütçesi Fi
nansman Kanunu, Emlâk Vergisi kanunu, Bele
diye gelirleri Vergisi kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro kanunları
nı görüşmeye mahsus bir karar idi. 

Bunlardan, 1970 yılı Bütçesi Finansman Ka
nunu, Emlâk Vergisi kanunu ve Devlet Memur
ları kanunu bitmiştir. Belediye Gelirleri kanu
nu ile Genel kadro kanunu ise henüz ilgili ko
misyonlardan çıkıp, bastırılıp, dağıtılmadığı ci
hetle bu kararın tatbikine devama imkân yok
tur. 

Esasen bu konuda Sayın Hüsamettin Başer, 
Sayın Şerafettin Yıldırım, (Sayın Baha Müder-
risoğlu tarafından verilmiş bir önerge ile birle
şimin yarına değil, 13 . 7 . 1970 Pazartesi saat 
15,00 e taliki teklif edilmektedir. 

Başkanlığın görüşü de bu yoldadır. 

Binaenaleyh, 13 Temmuz 1970 Pazartesi gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,02 

U > • ) 
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^657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dış mda kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 

dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler ı 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
145 
119 

24 
2 

303 
2 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçetr 
Şevki Güler 
Aid İhsanı Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavus Aoar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim öüoeoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiç/erimez 
H. Turgut Tdkeır 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Şerafettin Yıldırım 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Filknet Tuı-hangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdanoğlu 
Ahlmet İhsan Kırımlı 
üsıman T a n 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Albîdin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdd 
Naci GaciroğTu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet larmet Angı 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
N'ainıe îkfbal Toıkgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Dalda! 
İhsan Gürsan 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşarıgil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 

KOCAELİ 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz özttuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdurrahim Türk 

— 343 -



M. Meclisi B : 125 11 . 7 . 1970 O : 2 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başer 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamamoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Şinasi özdenoğlu 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Isımıet Yailçıner 

TOKAT 
Isımet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELÎ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Kölklü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 
Reışit Ülfcer 

İZMİR 
Şülkrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 
Keımial önder 

KARS 
1 Musa Doğan 

Kemal Kaya 
KASTAMONU 

Mehmet Seydiibeyoğlu 
KONYA 

ihsan Kaibadayı 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ali NaM Üner 
! SAKARYA 

M. Vedat önsal 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Oahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ORDU 
Ferda G-üley 

StVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birle 

TRABZON 
Ali Rızta Uzuner 

UŞAK 
1 Adil Turan 

Yekûn 2 
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Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR GENSORULAR VE 
GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 ar
kadaşının 14 . 7 .1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım bükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 25.6.1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
3 - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




