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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısının uzaması 

ve çoğunluğun da bulunmaması sebebiyle; 

16 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 20,25 te son ve
rildi. 

Başkan 

Ferruh BozbeyU 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 
Yazılı sorular 

1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oçakçıoğ-
lu'nun, Türkiye Köy iş Sendikası tarafından, 
işçilerin ücretlerinin zamanında ödenmediği hak
kındaki bildiriye dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/263) 

2. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
resmî kuruluşlar tarafından verilmekte olan 

bursların veriliş şekline dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/264) 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Zirai 
mahsullerin değerlendirilmesinde ve taban fi
yatlarının tesbitinde alınması lâzımgelen ted
birlere dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/205) 

II - GELEN KÂĞITLAR 
Rapor 

1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (S. Sayısı : 
229) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1970) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 

ve iki arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/22) 
(Orman Komisyonuna) 

3. — Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/194, 2/84, 2/140, 2/287) (23 
No. lu Geçici Komisyona) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), M. Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Birleşimini açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakanlığından çekilen Refet Sez-
gin'in istifasının kabul edilmiş ve bu bakanlığa 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 

etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/319) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen 
bir teskere var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanlığından istifa eden Refet Sez
ginin istifası kabul edilmiş ve asaleten tâyin 
yapılıncaya kadar bu Bakanlığa Devlet Bakanı 

Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesi, Başba
kanın teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±m — Genel Kadro kanunu tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/354) (S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Yüce 
Meclisin almış olduğu karar ve mahsus gündem 
gereğince; 1/354 numaralı, sıra sayısı 228 e ka
yıtlı Genel kadro kanunu tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu üzerinde müzakereye başlıyo
ruz. Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Hân Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporun öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi teklifi vardır. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen sayın milletve
kili ... 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Ben isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın üzuner. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bundan önce Yüce Meclisçe kabul buyuru-

lan 657 sayılı Kanunun tadilini öngören kanun 
tasarısının uygulanmasıı, bu yıl uygulamaya in
tikal ettirilmesini sağlamak bakımından Kadro 
Kanunu ile karşı karşıyayız. Tamamen teknik 
bir çalışmayı gerektirmiştir ve çalışılmıştır. 
Yalnız, temas etmek imkânını bulduğumuz bâzı 
kuruluşlar, kendilerinin fiilî kadro durumunun 
bu tasarıda yansıtılmadığı endişesini taşımakta
dırlar. Elbette ki, bu kanunu sevk ederken Sa
yın Maliye Bakanlığının değerli temsilcilerinin 
ve Personel Dairesinin gerekli çalışmaları yap
mış olması lâzımgelir. Bu konuda büyük bir en
dişem yok. Yalnız, kiminle görüşmüşjsem bilhas-

(1) 228 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

sa intibaklardan sonra doğacak duruma değin
diler. 

Şimdi iki türlü kadro var; bir sayılı cetvel 
var, iki sayılı cetvel var. iki sayılı cetvel «tor
ba kadro» diye adlandırılıyor. Burada da dere
celendirmeler var, birden onaltıya kadar hep
sinde dereceler var. intibaklar, bugün gayet 
muğlak bir konu. Bu intibaklardan nasıl bir 
durum doğacak ki, bu bilinmeden bunu torbala
mak imkânı biraz güç gözüküyor. Yani intibak 
durumunun nasıl olacağı belli olmadan torba 
olarak kadrolan bulundurmak sistemi uygulan
mak isteniyor. Yalnız, burada fiilî duruma ce
vap verebilecek mi, vermiyecek mi endişesi yay
gındır. Yani intibaklardan sonra mevcut torba 
kadrolar, özellikle dereceler itibariyle miktar 
itibariyle olabilir, ama dereceler itibariyle fiilî 
duruma cevap verecek mi, vermiyecek mi belli 
değil. Kaldı ki, daha evvel kabul buyurulan ta
sarıda intibak mevzuları da gayet muğlak kal
mıştır, yönetmelikle belirtilecek denmiştir. 

Şimdi o kadar ki, bir bakanlıkta bu işlerle 
meşgul olan, ihtisas sahibi olan kimseler çok çe
şitli değerlendirmeler yapmaktadır. Daha evvel 
kabul buyurulan 657 sayılı Kanun tasarısındaki 
değişiklikler hükmü altında çok birbirinden 
farklı yorumlar yapmakta, farklı neticeler çı
karmaktadırlar. Elbette ki, bu bir yönetmeliğe 
bağlanacak ve tatflbikat o yönetmeliğin ışığında 
kurulacak bir kuruluşun, Devlet Personel Dai
resi ve Maliye Bakanlığının birlikte kuracakları 
daha güçlü mütehassıslarla da takviye görecek 
bir santral vasıtasiyle yürütülecektir. 

Arkadaşlarım; endişemiz şudur, bilhassa bu
nun açıklanmasında fayda görürüm, kamu 
oyunda bu ilgililerde yaygındır : Torba kadro 
nasıl torbalanmıştır? intibaklar belli değil. 
Muhtemel intibakların üstünde bir oranda yük
sek mi tutulmuştur, rezerv olarak yüksek mi 
tutulmuştur? Bu, nasıl bir hesaba dayanmıştır? 
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Bâzı derecelerde fazla kadro almak suretiyle in
tibaklardan dolayı doğacak sıkıntıları gidermek 
'bakımından ihtiyatlı olmak şekli belki vardır, 
burada yansımıştır. Ama her derecede bu nasıl 
(bir hesapla geliştirilmiştir? Bu konuda bize bâzı 
tereddütler intikal ettiği için yüksek huzuru
nuzu işgal ettim. Özellikle bu konunun açıklığa 
kavuşmasını faydalı görmekteyim. 

Bir diğer konuya kısaca değinmek isterim. 
Bundan sonra prensibolarak atamalar yapılmı-
yacak, ama zaruri haillerde atamaların yapılma
sı çok uzun bir formaliteye bağlanmış. Yani an
cak Bakanlar Kurulu kararı ile mümkün ola
cak. Bu tatbikatta; evet piramiti filân muhafa
za edelim, bu kanunların bütünlüğünü muhafa
za edelim gibi bâzı endişelerin yanında pratik 
ölmıyan bir hüküm getirilmiştir kanaatindeyim. 
Bakanlıkların çok âcil ihtiyaçları doğabilir; çe
şitli hizmetler dolayısiyle boşalmalar olabilir, 
bu hizmetler büyük önem arz edebilir. Bunların 
Maliye Bakanlığına intikali, değerlendirilmesi, 
ondan sonra Bakanlar Kurulu kararına iktiran 
etmesi ve ancak kullanılır hale gelmesi uzun za
man alır. Acaba, daha pratik bir yol bulunamaz 
mıı? Bu konuda halen yetkili olan tâyin merci
leri vardır, bundan evvel kabul ettiğimiz kanu
nun getirdiği bâzı hükümler varır. Bunu Bakan
lar Kuruluna bırakma mekanizması güç çalışa
bilir. özellikle yaz aylarında çok seyahatte olan 
bakanlarımız oluyor, haklı olarak dolaşıyorlar, 
Bakanlar Kurulu toplantıları da sık sık olmu
yor. Ben, çok önemli görevlerin bu yönden ak
saması gibi bir endişeyi şahsan taşımaktayım. 
Acaba, bu yönden daha pratik bir yol Sayın Hü
kümet tarafından veya Sayın Komisyon tarafın
dan düşünülemez mi? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; genel kadro ka
nunu tasarısını ve Plân Komisyonu raporunu 
müzakere etmekteyiz. 

Malûmlarınız olduğu üzere, bundan «böyle 
kadrosuz Devlet memuru çalıştırılmıyacak. Ta
mamen bu espri altında bu kadro kanunu tasa
rısı getirilmiş ve aslında 657 sayılı Kanunu ta
dil eden kanun da bunu istihdaf etmektedir. 

Bu kadrolar, 1 nci maddede tadadedilenlere 
verildiği gibi, sözleşmeli personel, hizmetliler, 

memurlar, yevmiyeliler, asli ve sürekli görevli 
olan memurların tamamı 657 sayılı Kanunun ye
ni çıkan kanunla tadil edilen maddeleriyle eski 
bâzı maddeleri de baki olmak şartiyle bu kanu
nun kapsamına girmiş bulunmaktadır. 

Yalnız, benden evvel konuşan arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, şimdi Sayın Hükümete ve Ko
misyona bâzı sorular tevcih etmeye mecburum. 

Bir defa, fiilen, Bakanlar Kurulu emrine ve
rilen 42 950 kadronun dışında hali hazırda bu
rada onaylıyacak olduğumuz kadroların mikta
rı nedir? 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ma
lûmları olduğu üzere bakanlıklarımızın pek ço
ğunda bir onayla umum müdürlük kurulmuş
tur. Bu onay bakanın onayıdır, özel kanunla
rında gösterildiği üzere bir bakanlığın umum 
müdürlüğüne bağlı sulbe müdürlükleri vardır; 
bunlar kanuni şube müdürlükleridir. Her bakan 
değiştikçe ve lüzum görüldükçe, vazifeler inki
şaf ettikçe, kendi kanaatlerine göre şube mü
dürlüğü adedleri artırılmış, tek müsteşar ve 
muavini varken, 4 - 5 müsteşar muavinliği yeni
den ihdas edilmiş; 10 tane umum müdürlükle 
kurulmuş olan bir bakanlığın şimdi 20 den faz
la umum müdürlükle idare edilmekte olduğunu 
görmekteyiz. 

Burada bunların kadroları hangi kıstasa gö
re verilmiştir? Meselâ bir bakanlıkta 1O0 liralık 
bir kadro ile bir müsteşar muavini var, bu kad
ro kanunu tasarısında bu sarahaten gösterilmiş
tir, ama bakanın onayı ile bunlarım sayılan ar
tırıldığına göre ve meselâ 4 tane müsteşar mua
vini varsa, şimdi yeni çıkan kanunla bunların 
intibakları yapılırken bunların hukukî durumu, 
iktisapları ne olacaktır? Bu konunun sarahata 
kavuşturulmasında zaruret vardır. 

Ayrıca, burada torba kadro verilirken, me
selâ ben misal olarak vereyim; yasama organ
larımıza neden bir torba kadro verilmiyor? Bu
rada vazife gören bir kişi, meselâ 90 liralık bir 
kadroda ise, bir üst dereceye terfi edebilmek 
için iki şıktan birini beklemesi lâzımdır, ya on
dan üstte bulunan zatın emekliye ayrılmasını 
veya Allah göstermesin, onun ölümünü bekliye-
cek. Bunlar bu kadro kanununda nazara alınmış 
mıdır? 

Bu soruma belki cevabolarak diyecekler ki; 
özel kanunlariyle getirilir, kadrolar çıkar. Ama 
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burada tadadetmiş, getirmişsiniz, özel kanunla- I 
n gelinceye kadar bu intibakları yapılacak, bu 
intibaklarının yapılabilmesi için de elbette kad
roya ihtiyaç vardır. 

Bu kadaro kanunu tasarısının sonradan bir
çok sızlanmalara meydan vermemesi için bâzı 
hususların burada açıkça ifade edilmesi zarure
ti vardır. 

Bu kadro kşanunu tasarısı yevmiyeli perso
neli, sözleşmeli personeli hizmetlileri ve diğer
lerini bir arada tevhidedecek ve ondan sonra da 
hiç bir sızlanma olmıyacaktır. Muhterem arka
daşlarım, bu mümkün değildir. Bu kadar büyük 
bir iş yapılırken elbette ufak tefen 'hatalar olabi
lecektir, ama biz bu İhataları Meclis olarak, Hü
kümet olarak asgari seviyeye indirmek için gay
ret ediyoruz. 

Çıkarmış olduğumuz Personel Kanunu 01e 
10195 sayılı Kararname ile istihdam ©dilenlerim 
ve bunun dışında yevmiyeli olarak isıtihdam ©di
lenlerin Devlet memuru olarak intibakları ya
pılacaktır. Dışarıda hizmet gören ve bilâhara 
Devlet haşmetine dönenlerin dışarıda geçen hiz
metlerinin dörtte üçünü kıdemine saymak için 
burada maddeler tedvin ettik. Yani 10195 sa
yılı kararnameyle istihdam edilen yevmiyeli per
sonel vardır, bir de, bunun dışında 15, 20, 25, 
30, 40 liraya kadar yevmiye verilen ve genel gi
der bütçesinden istihdam edilen yevmiyeli per
sonel vardır. Bunlara verilecek olan kadrolar 
ne olacaktır; bunlar burada sarahaten verile
cek midî r? 

Bu gilbi meşkûk kalan 'kısımlarda Sayın Hü
kümet ve sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşımız 
bizi aydınlatırsa memnun oluruz ve belki de on
dan sonra bizim de söyliyecek bâzı fikirlerimi^ 
olabilir. 

101&5 sayılı Kararnameye ıgöre istihdam edi
len yevmiyelilerle onun dışında istihdam edilen 
yevmiyeli personelin biz yeni içıkardığımız Per
sonel Kanununa göre İDevlet memuru olarak inti
baklarını yapmaya mecburuz. Bu kadro kanunu 
tasarısı Öyle hazırlanmıştır ki, meselâ Tekel Ge
nel Müdürlüğünde hali hazırda bulunan per
sonel için kadrolar tadadedilmiştir, benim söy
lediğim 10195 sayılı Kararnameye göre istih
dam edilen yevmiyelilerle bunun dışındaki yev
miyeli istihdam edilenlerin intibakları yapılır
ken daireleri ne yapacaktır? 

İntibaklar yapılırken bir takım çelişkiler ol
maması için şimdiden bu (hususların vuzuha ka
vuşturulmasında fayda Vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı, G. P. 

Grupu adına, buyurunuz. 
G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; huzurunuza gelmiş olan kanun mevzuun
da G. P. Grupu olarak görüşlerimizi arz etme
ye çalışacağım. 

Türkiye, dünyadaki devletler arasında me
mur kadrosu çokluğu bakımından eşi bulunamı-
yacak kadar iptisna teşkil eden bir memleket
tir, 40 kişiye bir imemur düşüyor, bu çok fazla
dır, memur miktarı 800 000 in üzerinde. Bu öl
çülerle Türkiye'ye, bir memurlar memleketi, bir 
memurlar 'devleti demek daha doğrudur. 

Mevcut üktidar dâhil, bundan evvelki ikti
darlar da Türkiye'de mütemadiyen kalkınma 
programlarında ve yıllık programlarda hep idari 
reformdan bahsedegeldiler. Bunu, biz G. P. ola
rak kurulduğumuz günden bu tarafa, gerekse 
kurulmadan evvel çalışmakta olduğumuz siyasi 
teşekküllerde bu idari reformları büyük bir öz
lem içerisinde bekledik, fakat maalesef idari re
form mevzuunda bugüne kadar ne gelen var, ne 
giden fehvasınca buna el atılmadı, ciddi olarak 
en küçük teşebbüse de girişilmedi. 

Eğer ki, idari reformlar yapılıp, bilâhara 
kadro kanunları gelmiş »olsaydı, biraz evvel bah
setmiş lolduğum kadro ÇişkjnliMerinde mühim 
derecede tasarruflar sağlıyacağımız ve bu tasar
ruflarla içinde bulunduğumuz yatırımlarda da
ha büyük imkânlara kavuşmuş olacağımız mu
hakkak idi. 

Evet Türkiye'de kadrolar şişkindir. Bu şiş
kinlik mevcut ölçülerle bu kanunla tasarruf 
edilmeden gelmiştir. Çünkü, idari reform yapı
lıp da ona paralel olarak kadro kanunları (gel
miş olsaydı bu tasarruf ancak o suretle doğa
caktı. Bu yapılmadan geldiğine göre, peşin hük
mümüz, G. P. olarak; kadro şişkinlikleri Vardır, 
bu kadro çokluğu, devletin halen içinde bu
lunduğu israf ve harcamaları önliyemiyecektir. 

G. P. olarak beş ay kadar evvel devlet çar
kında mevcut israfı önlemek babında bir araş
tırma önergesi vermiş, bu da Yüce Meclisimiz
de kabul edilmişti. Keşke bu araştırma önergesi 
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netâoelerini verip, prensiplere bağlanmış olsay
dı, bunun israfın önlenmesinde, verilecek kad
roların bünyemize uygun şekilde çıkışında bü
yük yararı olurdu. 

İdari reformun öne alınmasının mutlaka 
kadrolarda zararı olacaktır ve bundan, herşey-
ıden evvel tümüyle Türk milleti ve kalkınma 
hamlesinde bulunan yatırımlarımız zarar göre
cektir. 

Fakir köylüden al, çiftçiden al, küçük sanat
kâr ve küçük esnaftan al, dar gelirli vatandaş
tan al, bunu pek de lüzumu olmıyan bir şişkin 
kadro harcanışı içitti ısarfet. Bu şartlar içerisin
de muhakkak ki, kalkınma hedeflerine lüzum
lu finansman kaynaklarını kadrolar yakacak, 
kalkınma hedeflerinin limitine varması böylece 
firenlenmiç olacak. Bu hal, Türkiyelde pahalı 
devleti 'doğurmuştur. 

Kalkınma lâfla lolmaz. Devletler hiçbir za
man keramet ehli 'değillerdir. Gökten Musa 
helvası yağdırır ıgilbi Musa helvası gibi, 
Hızır'ın düdüğünü, İsrafil'in düdüğünü 
öttürür giJbi imkânlarla finansman kaynağı 
yaratmazlar. 'Güçlü devletler, halkını ıseven ve 
onun yaranna çalışan hükümetler, israftan ka
çıcı heytulmal anlayışı içerisinde, tüyü bitme
dik yetim hakkını koruyucu duygularla bunu 
israfın, konforun, lüksün ötesinde, millet dert
lerini kurutucu, lonu biran evvel ıselâmete, hu
zura, saadete götürücü yollarda harcıyagelir-
ler. 

Evet ilmi Kimyada hiç kimse taşı, topra
ğı altın yapıcı bir seviyeye varamadı. Elbette 
ki, mevcut A. P. iktidarı da taşı, toprağı, demiri 
altın yapıcı imkân bulamıyacaktır. Milletten al
dığını milletin dertlerine, kalkınmasına sarfet-
mek zaruretinde olduğuna göre, şişkin. bir kad
ro içerisinde, aldığı vergilerin ve imkânların bu 
tarafa akıtılması, şimdi kısaca tablosunu çizme
ye çalışmış olduğum hedefte, kalkınma im
kânlarında finansman kıtlığı, para darlığı güç
lüğü yaratacaktır. 

Köyde çok gezmeli, çok dolaşmalı. Türkiye'
de Batıyı ve küçük şehirleri görüp de Türkiye 
iyidir dememeli. Türkiye'de gerçek, hakikaten 
köyde ıstırap dolu, acıklı, hüzün ıdolu gizli. Bil
hassa dağ köyleri, bu perişanlığın foâriz örne-
ğildir. Her zaman söyliyegelmişimdir; yirminci 
Asrın üçüncü yarısına doğru akmakta olduğu
muz dünyada, atomun üstünde feza dünyasında 
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Türkiye ide Orta Anadolu ve Doğu köylüsü, has
saten dağ köylüsü içtimai hayat şartlan bakı
mından Selçuklular devrimden daha geridir. 
Bir iplik çekeceksiniz, kırk yama düşecektir. 
Duvarı kerpiç, damı toprak evde (oturmakta
dır. Çıra, çarık, kerpiç, onun hayatına, benliği
ne karışmış, onunla kaynaşmış, ayrılmaz lâzımı 
gayrimüfarikler haline (gelmiştir. Her devirde 
en ileri seviyeye yükselmeyi özlem olarak taşı
yan Türk milletini, içinde bulunduğu kötü iç
timai şartları temizleyip üstün sevyeye götüre
bilmek, Onun yolunu, suyunu, okulunu, elektri 
ğini yapabilmek; her türlü israftan kaçmakla 
olur. Türkiye ̂ de israfın ianakaynağı şişkin kad
rolardan doğmaktadır. Kaliteli, verimli, vazife
sine lüzumlu memur kadroları için bir-
şey söylemiyoruz. Keyfemettefak, lüzum
suz siyasi kaygılarla açılmıış, işi hiz
meti olmıyan açılmış ve şişirilmiş kadrolardan, 
G. P. Grupu olarak dertliyiz, şikâyetçiyiz. Bu şi
kâyetimiz, kısaca anlattığım dertler, idarî re
form yapılarak bu kanun gelmiş lolsa idi kadro
da büyük tasarruflar sağlanarak, halledilmiş 
ve kalkınma daha büyük imkânlara kavuşmuş 
olacaktı. 

A. P., iktidara geldiğinden bu tarafa «Dev
let çarkındaki mevcut israfları önliyeceğim, pa
halı Devleti önliyeceğim, lüzumu kadar kadro
lu, israfsız çalışma çığırını açacağım» dedi, 
maalesef bugüne kadar bu yola girmedi. Bu re
form yapılmadan geldiğine göre, bir kere daha 
dediğini yapmamanın içerisinde, pahalı ve is-
rafçı Devleti yaşatmanın içerisinde bu kadrola
rı getirdiğinde, Güven Partisi Grupu olarak hiç 
şüphemiz yok. Buna son vermeli. Artık dün, bü
tün söziyle, iyi veya acı taraflariyle gelip geç
ti, bugün yeni bir gün. Yarınlara selâmetle git
mek, millet dertlerini silmek için geçene bak
madan kısa zamanda bu idari reformları yapma
lı da hiç olmazsa, mevcut kadroları dondurma-
lı, geleceğe matuf, olur - olmaz sebeplerle kadro 
ihdas etmemenin tedbirlerini böylece almalı
yız. 

Diğer bir arzumuz da; kadrolar, Devlet te-
şekküllermdeki dairelerin kadro kanunlariyle 
verilmeli idi. Böyle verilse idi, işin içinde çalı
şan, gerçeği gören kişiler tarafından hazırlana
cak kadro kanunları ihtiyaç derecesinde getiri
lirdi. Bukez bu kadrolar bütçelerle getirilece-
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ğine göre, şişirilecektir ve kadro şişkinliğinin 
önü alınamıyacaktır. Yıldan yıla, bütçeden büt
çeye bu şişkinlik devam edecek, ağırlık devam 
edecektir. Kadro verilme keyfiyetinin bütçeden 
alınarak, ilgili dairelerin teşkilât kanunlarına 
bırakılması, Güven Partisi olarak özlemimiadir. 

Yeni Personel Kanuniyle «torba kadrolar» 
meselesi ihdas edilmiş, bu da Bakanlar Kuru
luna verilmiştir. Bunun ihtiyaç ölçüsünde kul
lanılmasını, ihtiyacın ötesine varan şunun veya 
bunun arzusunun, israfa varan yollarda kulla
nılmamasını Güven Partisi Grupu olarak temen
ni etmekteyiz. 

iSon olarak diyeceğimiz; Türkiye^de Devlet 
çarkının işlemesinde vatandaş iş ve hizmetinin 
görülmesinde israf var, bu israfı önlemedikçe, 
mevcut dertlerin önlenmesine, kalkınma hedef
lerine gayesine varmasına, vatandaşın içinde bu
lunduğu sıkıntılı hayattan kurtulmasına imkân 
yoktur. Bu imkânı yaratmanın yolu da, israfı 
kontrol, lüksü önlemekle beraber, lüzumsuz olan 
kadroların tasfiyesi demiyoruz, fakat dondurul
masını ve gelecekteki iş hacmına göre şişkin 
kadroların dağıtılması suretiyle normale indi
rilmesini, Güven Partisi Grupunun temennisi 
olarak kayda değer bir mevzu şeklinde görmek
teyim. Geleceğin, bu ölçüler içerMnde nazarı 
dikkate alınmasını, israfçı ve pahalı Devletin 
biran evvel önlenmesini, kadroların geldiğiyle 
kalıp, dondurulup, gelecekteki hizmet dallarına 
g*öre yaygın bir şekle gelerek yeni kadrolar ih
das edilmemesini, Güven Partisi Grupu olarak 
savunmaktayız. Saygılarımızla. (O. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, bu
yurunuz efendim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; . 

Benden evvel konuşan muhterem arkadaşı
mın kısa, fakat gerçek olarak işaret ettiği nok
talara aynen iştirak etmekle beraber, şimdiye 
kadar Sayın A. P. İktidarının idari reform ve 
ıslahatın yapılacağını her yıl yıllık program
larında vaadetmesine rağmen, bunun uygulama 
alanına konumlamasından şikâyetçi olmakta, 
kendimizi haklı görmekteyiz, örneğin; MEH
TAP Projesi denilen, merkezî hükümet teşkilâ
tı araştırması projesi yüzüstü kalmış ve şimdi-
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ye kadar uygulanacağına dair en ufak bir alâ
met dahi görmek mümkün değildir. Yüce Mec
lisin ilk açıldığı sıralarda bendenizin de sözcü
sü olduğum israflar konusunda geniş olarak 
arz etmiş olduğumuz gibi, bugün Türkiye'de 
Devlet çarkının tam mânasiyle bir israf hava
sı içerisinde döndüğü ve bunun lüzumsuz mas
raflarının, hakikaten sıkıntı içerisinde bulunanı 
köylü, küçük esnaf ve dar gelirli memurların 
çekmekte bulunduğu bir gerçektir. Türkiye'de 
kaynak yaratması gereken kamu teşekkülleri
nin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin her sene 
bilançolarını zararla kapattığı bir vakıadır, ör
neğin; köylüden pancarı daha ucuz fiyata al
masına rağmen, şekerin daha fazla fiyatta sa
tılmış olması gibi hallerin maddi yüklerinin 
üreticiye raci olduğu ve bunun sıkıntılarını 
üreticinin çektiği de bir vakıadır. Bütün bunla
rın sebeplerine kısaca göz attığımızda görmek 
mümkündür M; genel bütçe konuşmalarında da 
eleştirdiğimiz veçhile, Türkiye'de cari masraf
ların, yatırım masraflarından çok olması ve 
bunda da kadro şişkinliğinin bir faktör oldu
ğunu ileri sürmek, zannederiz ki, hatalı bir gö
rüş ve sonuç olmıyacaktır. Türkiye'de hergün 
hizmetlerin büyük bir tempoyla artmış olması 
muvacehesinde, bu hizmetleri karşılıyacak per
sonele ihtiyaç olduğu bir vakıadır. Ama, mevcut 
memurların müktesep hakları muhafaza edilmek 
kayıt ve şartiyle, uzun vadeli de olsa, ileriye 
doğru az, fakat kaliteli, bilgili, çalışkan memur 
istihdamı politikasına doğru gitmenin zarureti
ne, Güven Partisi olarak inanmaktayız. Bu ne
denlerle, Devlet Personel Dairesi ve Maliye 
Bakanlığının değerli uzmanlanmn yeni kanun
ların ışığı altında, Devlet idaresindeki pahalı
lığı ve israfı önlemek için önemli gayretler sar-
fedeceği ümidini muhafaza etmekteyiz. 

Kadro kanunları tatbik edilirken, bugün as
lında cididi olarak hayat pahalılığiyle bunalım 
içerisinde bulunan bilhassa küçük memurların 
bu bunalımdan süratte kurtarılması, kadro ka
nununun süratli ve her türlü politik düşünceler 
dışında uygulanmasında büyük faydalar bulu
nacağını da arz etmekte fayda mütalâa ediyo
ruz. 

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire
sinin değerli uğmanlannın, gerçek ihtiyaçlara 
göre kadro tesbit etmek suretiyle, Yüce Mecli-
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sin tasvibine arz etmiş olduğu kadro kanunları
nın da bütçe konuşmaları sırasında, Bütçe Ko
misyonunda sayın milletvekillerinin şu veya 
bu sebeple lüzumsuz tekliflerde bulunarak, şi
kâyetçisi bulunduğumuz kadro şişkinliklerine 
meydan vermemeleri de halisane temennimiz
dir. Bugün artık, Türkiye'nin mâruz kaldığı ik
tisadi ve sosyal şartlar itibariyle adama iş po
litikasından vazgeçilip, işe adam politikasının 
ciddiyetle uygulanması, zannederiz M, kurtu
luşumuzun sebeplerinden birisi olacaktır. 

Kadro kanununun Devlet personeline hayır
lı olmasını temenni eder, saygılarımı arz ede
rim. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -— Sayın Ahmet Gümer, buyurunuz 
efendim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Kadro kanununu, tetlkik edebildiğimiz kadar 
görüyoruz ki, millî güvenliğimizin dışında 
42 950 kişi, Bakanlar Kurulu emrine, bir «tor
ba kadro» verilmiş bulunuyor. Eğer millî gü
venliğin içindeki kadrolarla beraber bunu düşü
nürsek, bir hayli kadro, Bakanlar Kurulunun 
emrinde oluyor. Bu demektir ki; Hükümetimiz 
yaptığı Personel Kanunu reformundan emin de
ğil, çıkacak bütün rahatsızlıkları yenebilmek 
için böyle bir yola başvurmuş bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım; 

Belki biz, Hükümeti gereği kadar denetliye-
memenin kusuru içindeyiz. Çünkü, görüyoruz 
ki; 2,5 milyar lira Büttçeye konmuş olmasına 
rağmen, Hükümet sözcülerinin ifadelerime göre, 
«4 - 5 milyarlık bir gider getiriyor Personel Ka
nunu bize» deniliyor. Bu da gösteriyor ki hâlâ 
memleketimizde Devlet kapısından her türlü 
geçimini bekliyen bir kadro var. Bunu, en belir
li şekilde, en iyi şekilde ortaya koymamızda, 
fayda vardır. Nasıl, bir bunalımı yenebilmek 
için, Hükümet gereken vergi reformları kanun
larını, gider kanunlarını, Emlâk Vergisi Kanu
nunu ve bunalım içinde olan memurların, Per
sonel Kanununu getirmişse, şimdi de cesaretle 
bunu tatbik etmesi kalıyor. Arkadaşlarım, bunu 
tatbik edebilmek için, kadro kanununu tetkik 
ettiğimiz zaman, yukarda da arz ettiğimiz gibi, 
43 000 kişiden daha fazla tahmin edilen bir 
«torba kanunla» bu, huzur getirmiyecektir. Bu
gün görüyoruz ki; piyasada Hükümetin her 

türlü samimiyetini ve icraatını halka intikal 
ettirmiyecek fırsatçılar, her türlü pahalılığı ya
ratmış, memurun cebine girecek para, daha 
şimdiden çıkmık durumdadır, fakat Hükümet 
hareketsizdir, pahalılığa dur diyemez, fırsatçıla
ra dur diyemez durumdadır. 

Onun için, ben şahsım adına rica ediyorum; 
Hükümet her şeyden evvel çok cesur kararlar 
almaya ve bu emek verilen Personel Kanununu, 
Kadro Kanununu ve diğer geliri temin edecek 
kanunları çok cesaretle tatbikat sahasına koy
malı ve fırsatçılara dur demesini bilmelidir, Ak
si takdirde, emeklerimizin boşa gittiği kanısın
dayım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Salih Ayfgün, buyuru
nuz1 efendim. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 
Personel Kanunu, birçok aJksakhklarıma rağ
men, Yüce Meclisten geçmiş, artık tahmin 
«diyoruz, memurlarım hizmetine kısa bir za
manda arz edilecektir. 

Biz, Personel Kanunu geçerken, şahsi gö
rüşlerimizi d© ifade etmek fırsatını bulmuş, 
yine şahsi gömüşlerimizi ifade ederken, perso
nel rejimimin mutlak surette idari reformla 
sıkı sıkıya ilgisi bulunduğumu izah etmiş, 
(bumu açıklamıştık, yöne de aynı görüşlteyiz. 
Personel Kanunu çıkmıştır, anıcak, kısa bir 
süre içerisinde idari reform gerçekleşmediği 
takdirde, Personel Kamununum anlamı kalmı-
yacak ye tatbikatta birçok güçlükler zuhur 
edecektir. 

©izim ^örtüşümüze göre, gerek İktisadi Dev
let Teşekküllerinde, gerek Devlet dairelerinde 
teşkilât mutlak surette ıslah edilmeli, kadro
lar; bendem ömce beyanda bulumam Güvem Par
tili arkadaşlarımın açıkladıkları gilbi, töesfbîit 
edilmeli, kadrolar itilip kakılmaya, şişirilme
ye imkân verilmilyecek bir hale getirilmelidir. 

iSayım Maliye Bakannmızım da belirttiği gi
bi; TürMye Cumhuriyeti Hükümeti bütçesin
de cari masrafların yüzde 40 a çıktığı, fakat 
diğer devletlerim bütçelerinde oaıi masraflarım 
yüzde 25 i aşmadığı, bu bakımdan bütçelerim 
cari masraflarınım, modern diğer Devlet büt
çeleri gibi, mutlak sureUte yüzde 40 tam yüz
de 25 e indirme çarelerinim aranması gerekti
ği kanaatindeyiz. Kadrolar hakikaten çok §i§-
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ikilidir. Devlet hizmetleri mutlak surette çok 
pahalıya mal olmaktadır. 

Burada, hiçbir politik gaye gütmeden bâzı 
hususlara değinmeden geçemiyeceğim. Bugün
kü kadro şişkinliği, 6 yıllık A. P. iktidarının 
toımuzlanna yüklenirse, biziın görüşümüze gö
re, bu, insafsızlık olur. Yıllardan beri şikâyet 
ettiğimin ve önüne geçemediğimiz, her siyasi 
iktidarın politik gayelerle kadroları şişirmeye 
yönelten bir tutumundan ileri geldiğini de 
açıktan ifade etmede fayda mülâhaza ediyorum. 
Bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerinde; bir 
hususu açıklıyacağım, buna açık bir misal 
vermekle, söylemek istediklerimin daha net 
hale geleceğini, vuzuha kavuşacağını görecek
siniz. 

TEK Kanunu çıkmıştır. TEK bir İktisadi 
Devlet Teşekkülüdür. Bir tane umum müdürü 
vardır, 3 veya 5 umum müdür muavini var
dır, 3 tane de idare meclisi üyesi vardır. On
dan sonra TEK teşkilatındaki kadroların mik
tarlarını, kanununa göre idare meclisi tesbit 
ve tâyin edecektir. İşte, bu bıraktığımız açık 
kapudan, yılardan beri muayyen hareket tarz-
lariyle, muayyen tutumla suiistimallere yol 
suçıldığı iddiaları politik birtakım tartışmalara 
aebebolduğunu hepimiz bildiğimiz halde, maa
lesef bunlar bir hal şekli bulmak için çalışma
maktayız. 

Bizim görüşümüz odur ki; torba kadrolar, 
(bu devre için konulması mecburi olan kadro
lardır. Birtakım aksaklıkları vardır. Bu tor
ba kadroların, bizim anladığımız mânada tor
ba kadroların, 1971 yılı Bütçesiyle miktarı
nın mahdut ve muayyen bir sayıla indirilmesi
ne mecburiyet vardır. Ama bizim görüşümüze 
göre, bugün için buna ihtiyaç vardır, çünkü 
kanunun ne getireceğini, nasıl aksaklıklara se
bebiyet vereceğini tesbit etmek mümkün değil
dir. Bu bakımdan (biz, torba kadroların bu 
yıl için bu şekilde kabulünde fayda mülâhaza 
ediyoruz. Hiç olmazsa iktidar sıkıntıya düş
meyecektir. 

Son konuşan arkadaşımın hayat pahalılığı, 
piyasanın tutulmaması hususundaki sözleri
ne birkaç cümle ile değinmede fayda mülâha
za ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım; her şeyde ol
duğu1 gibi, ticaret de bdr ahlâk işidir, ticaret 

de bir dürüstlük işidir. Eğer ahlâk ve bizim 
anladığımız mânada inanç kuvvetli olmazsa, 
siz nasıl bir kanun getirirseniz getiriniz, mut
lak surette yine yolsuzluğa, yine piyasada 
bire bin kazanma çabası içerisine giren tüccar 
ve esnafı göreceksiniz. Bu bakımdan, her şeyden 
önce biz deriz ki; tüccarımız, esnafımız ahlâk 
sahibidir, fazilet sahibidir. Buna inanıyoruz, 
fakat arzu ederiz ki, bu inancımızı bu teşek
küller devam ettirsinler, memleketi huzura 
ve sükûna onlar kavuşturacaktır. Çünkü, or
ta sınıf ayakta durmadığı müddetçe, demok
rasi inancımızın sağlanmasına imkân yoktur 
kanısındayım. 

Hükümet, öyle zannediyoruz ki, kadro Ka
nununu getirirken mevcut müesseseleri, çalı
şan memurlarımızın sayısını, hepsinin hesabı
nı ve kitabını yapmış ve o kadroyla huzuru
nuza gelmiş bulunmaktadır. Sayın Maliye Ve
kilimize Hükümetimiz olarak da çok güveni
yor,, inanıyoruz. Görüşlerinde samimidir. Fiil 
ve hareketleri de, vazifeye başladığa günden 
bugüne kadar hakikaten samimî olmuştur, 
bütün rakadaşlarımızın takdirine mazhar ol
muştur,, biz o görüşteyiz. Getirdiği kadrolara 
da inanıyor ve itimat ediyoruz. Torba kadro
lar da inşallah temenni ettiğimiz gibi suiistimal
lere sebebolmaz ve memleketimiz, milletimiz hu
zura kavuşur. 

Büyük Meclisi saygılarla selâmlarım. Hayır
lı olsun. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyuru
nuz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

4 seneden beri memleketin ücra köşeleri
ne kadar yayılan, dağılan bir atmosferinde, 
şu günlerde Yüce Meclisimizden çıkmış olan 
Personel Kanunu hakkındaki ifadeler yer al
mıştır. Takdir edersiniz ki, İM haftaya yakın 
bir süre içinde bir çok münakaşalar ve öner
geler verilmek suretiylede ayrı ayn madde
lerin müzakeresi yapılmış idi. Bu bakımdan,, 
ben öyle talimin ediyorum ki, bu 4 senenin 
çalkantısı, işte bir hafta içinde bir reform ta
sarısı getirilmek suretiyle, tamamen gideril-
mediyse 'de, küsmen olsun giderilmişitdr; bunu 
kabul etmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarımızın konuşmalarını 
dikkatle dinledim. Devamlı olarak bir sita-
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yişten değil, bilâkis bir reform niteliğinden 
hiç bahsetmemek suretiyle, genel kadro Kanu
nunun şu andaki görüşü üzerinde fikirlerini 
tamamen Hükümetin aleyhinde müşahede et
tim ve işittim. 

Muhterem arkadaşlar; insan dahi 40 ya
şından sonra olgunluk devresine erer diye oku
yoruz, biliyoruz ve böyle bir ifade de vardır 
zaten. Şu halde, başta Hükümetimizin reform 
tasarısını Meclise getirip, buradan çıkarması 
bir cesaret meselesi olmuştur. Bunu kabul et
memiz gerekir muhterem arkadaşlar. Ama bu
nun aksaklıkları var. Bu, zamanla giderilecek
tir. Jean Jacgues Rousseau'nun dediği gibi; de
mokrasi dahi aynı anda olgunluk devresini 
yaşıyamaz. Basamak basamak çıkmak sure
tiyle aksak tarafları varsa giderilecektir. Bi
naenaleyh, personel reformunda bizler, özel
likle iki madde üzerinde durmuştuk: 

1. 9 ncu madde, 
2. İntibaklar konusu. 
Personelimizin, yevmiyeli elemanlarımızın 

zarar etmemeleri için, intibaklarda bir aksak
lık olmaması için titizlikle durduk, bunu izle
dik ve alâkaderil imkân bunu etrafında müta
lâalar serdettik. 

Muhterem arkadaşlar; reform tasarısını esas 
gerçekleştirecek olan Genel Kadro kanunu ta
sarısı gelmiş ve müzakeresini yapıyoruz. Bina
enaleyh, arkadaşlarımızın iki ana esas üzerin
de duruşu, benim dikkatimi çekmiştir. Bir nu
maralı cetvel, iki numaralı cetvel. Bir numara
lı cetvel üzerinde arkadaşlarımızın her han
gi bir fikri olmadı. Çünkü,, ben Genel Kadro 
Kanunu hakkındaki tasarıyı akşam aldım ve 
okudum. Maliye Bakanlığı tarafından imkân 
nisbetinde titizlikle tetkik edilmek suretiyle, 
bütün kurumlara ait kadrolar belirtilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada, torba kad
roları hakkında şu iki hususu beyan etmek
te fayda mütalâa etmekteyim, öyle zannediyo
rum ki, Hükümetimizin 42 950 kadroyu, torba 
kadroları olarak nitelemesinde, belirtmesinde 
bir sebep, bir mâna aramak gerekir. Bunun 
menşeini, bunun illetini bilmeden konuşmak, 
kanaatimce, doğru olmaz. Binaenaleyh,, reform 
tasarısında «yevmiyeli personel» ifadesi var. Bu 
yevmiyeli personelin sızlanmaması için alınan 
bir tedbirdir. 

İkincisi; intibaklarda aksaklıklar olacak
tır. «Olmaz» diye iddiamız yoktur. Binaenaleyh, 
torba kadroların getirilişi ve ikinci cetvel ola
rak yer alışı, intibaklarda vukubulacak ak
saklıkları gidermek için Hükümet tarafından 
getirilen bir tedbirdir. Kanaatimce bu iki hu
sus etrafında, bu torba kadroların anlaşılma
sı gerekir. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Danış

man, buyurunuz. 
Yeterlik önergesi gelmiştir. Bunu takiben 

sırada Sayın Nuri Kodamanoğlu vardır. Arka
daşımızın konuşmasından sonra önergesini oya 
sunacağım. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Huzurunuzda görüşmesi yapılmakta olan 
Kadro Kanunu, değerli arkadaşlarımızın ileri 
sürmüş oldukları endişeleri nazari dikkate al
dığımız takdirde, bu kanunla münasebeti bu
lunmadığını ifade etmek gerekir. 

Kadro Kanunu, Personel Kanunuyla tesis 
edilmekte bulunan rejime dâhil müesseseler
deki,, yani genel ve katma bütçeli idarelerde bu
lunan personelin halihazır durumunu bu rejim 
içerisine almak ve kanunun esasları çerçevesin
de intibaklarını yapmak için getirilmiş bir ka
nundur ve buna ekli cetvellerdir. 

Bu kanuna bağlı cetvellerde genel ve kat
ma bütçeli idarelere mensup personel için 
487 150 kadro talebedilmektedir. Bunun dışın
da Bakanlar Kurulu emrinde 42 950 kadro is
tenmiştir. 487 150 kadronun halen 80 000 civa
rında olanı münhal bulunmaktadır. 42 950 kad
royu da buna ilâve ettiğimiz takdirde, demek 
ki halen mevcut faal personelin dışında 120 000 
kadro münhal ve intibaklarda kullanılabilir 
bir potansiyeli ifade etmektedir. 

Bakanlar Kurulu emrine tahsis edilen 
42 950 kadro ile 80 000 münhal kadro, değerli 
arkadaşlarımızın hatırlıyacağı gibi, bu kanun 
çerçevesine alınacak ve kadrolara intibak et
tirilecek yevmiyeli teknik personeli ve halen 
yevmiyeli çalıştırılmakta bulunan memur ni
teliğindeki personeli kadrolara geçirmek için 
kullanılacaktır. Halen; 10195 sayılı Kararna
meye tabi teknik personel yekunu 20 000 den 
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fazla değildir. Bundan anlaşılmaktadır ki, mev
cut rezerv kadrolar, teknik personelin tama
mının intibakını sağladığı gibi, ayrıca intibak
lar sırasında bazı noksanlıkların giderilmesi 
ve personelin mağduriyetinin önlenmesi için 
kullanılabilecek rezerv kadroları da ihtiva et
mektedir. 

Bakanlar Kurulu emrindeki torba kadro
lar - arkadaşlarımızın ileri sürdüğü gibi - Hü
kümete bir yetki vermek ve bu yetkiyi siya
si istikâmette kullanmak için ihdas edilmiş bir 
usul değildir. Bu yetki, 1971 malı yılı başına 
kadar devam edecektir. İntibakların tamamen 
Personel Kanunu çerçevesinde yapılmasından 
ve 1971 yık Bütçesiyle kadrolar alındıktan 
sonra, bu torba kadrolar da tamamen tasfiye 
edilmiş olacaktır ve mütaakıp bütçe yılında 
Bakanlar Kurulu emrinde kadro bulunmıya-
c aktır. 

Bir arkadaşımızın ifade etmiş olduğu, onay
la tesis edilmiş bulunan üniteler halen mev
cut bulunan kadrolarında çalışan personel sta
tüsü aynen devam edecek ve 1971 yılı başına 
kadar yapılacak incelemeler, bütçe çalışmaları 
sonucunda bu pozisyonların ve ünitelerin mu
hafazasına lüzum olup olmıyacağı kanaati hâ
sıl olduktan sonra, üniteler ya muhafaza edi
lecek veya başka bir müessesenin içerisinde 
mütalâa edilmek suretiyle yeni bir şekil ala
caktır. 

Bir arkadaşımız, kadroların teşkilât ka-
nunlariyle alınmasını ve bütçe kanunlarına 
bu türlü kadro cetvellerinin eklenmesi sure
tiyle kadro şişkinliklerine meydan verilece
ği ve israfa yol açılacağı şeklinde ifadelerde 
bulundular. 

Muhterem arkadaşlar; idari reform ve per
sonel reformu beraber mütalâa edilen bir key
fiyettir. İdari reform, devamlı etüt,, inceleme ve 
dinamizm istiyen bir çalışma şeklini gerekti
rir. Yeni birtakım ünitelerin ihdası, birta
kım hizmet niteliği kaybolmuş ve halen lü
zum bulunmıyan kuruluşların başka bir şek
le inkilâbettirilmesi, bu sistemde mümkün ola
cak ve idareye bir elastikiyet ve dinamizm ge
tirecektir. Esasen bu kadrolar bütçe kanun
larının huzurunuzda görüşülmesi sırasında eni
ne boyuna tartışılacak ve getirilmiş bulunan 
kadro,, hacmi ve niteliği itibariyle bugünkü 
idarenin ihtiyaçlarına cevap verip vermiyece-

ği hususu tartışılacak ve burada bu konuda 
yapılmış olan incelemeler, etütler enine bo
yuna görüşülecektir. Bu itibarla, yeni düşünül
müş bulunan şekil, idarenin reform çalışmaları, 
dinamizmi ve gelişmesi için zaruridir. Değer
li arkadaşımızın endişesine mahal olmadığı, 
kanaatindeyim. 

Bir sayın arkadaşımız, Meclise de torba 
kadro verilmesi fikrini ileri sürdüler. Değerli 
arkadaşlarım; biraz evvel arz etmiş olduğum 
gibi kadro,, bu torba kadro 1 . 3 . 1971 tarihi
ne kadar câri olan bir husus olacaktır. Meclisin 
halen çalışmakta bulunan personelinin adedi, 
kadroları ve bu kadrolarının limitleri bellidir 
ve bu ihtiyaca kâfi gelecek miktarda kadro 
cetvellerine vazedilmiştir. Muhtemelen ve mu
tasavver her hangi bir hizmet kolu mevcut bu
lunmadığına göre, böyle bir ilâvenin yapılma
sı zarureti mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarımızdan bir kısmı, kad
roların şişkin olduğunu ve idarelerde israfın 
bulunduğunu, bu hususun mutlak surette ön
lenmesinin gerektiğini, ileri sürdüler. 

Hiç şüphesiz» biz de bu husus üzerinde ken
dileriyle ittifak halindeyiz. Esasen, Adalet 
Partisi Hükümet Programında, idari reform
dan bahsedilmekte ve ayrıca israfların önlen
mesi mevzuunda bir çok tedbirlerin alınaca
ğı belirtilmiş bulunmaktadır. Biz de değerli ar
kadaşlarımızla aynı paralelde düşünmekteyiz. 
Kadroların halen şişkin gözükmesi, daha ziya
de merkze teşkilâtında müşahadelere dayan
maktadır. Filhakika, bâzı merkez kuruluşla
rında kadro şişkinlikleri vardır. Bu kadronun 
Türkiye'nin bütün sathına ve hizmetlerin lâ-
yiki veçhile görülebilir ölçüye getirilmesi için 
yayılması halinde, kadro şişkinliğinin mevcut 
olup olmıyacağı keyfiyetini ondan sonra mü
nakaşa etmek lâzımdır. Halen Türkiye'de bütün 
hizmetlerin değerlendirilmesi ve hizmet dalları
nın reorganizasyonunun yapılmamış olması, 
teşkilât şemalarının standart hale getirilme
miş bulunması, gibi hususlar nazarı dikkate 
alındığı takdirde halihazır görünen manzara
nın tabu karşılanması icabeder. 

Bir sayın arkadaşımız, idari reformun da
ha evvel yapılması lâzımgeldiği fikrini ileri sür
müşlerdi. İdari reform, müteaddit kere bu kür
süden çeşitli partilere mensup değerli arka-
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daşlarımızın ifade buyurdukları şekilde uzun 
incelemeleri, etütleri ve bu hususta inceleme-
leri yapacak yetişmiş personele ihtiyacın bu
lunmasını gerektiren bir keyfiyettir. Hatırla
nacağı gibi, Personel Kanununun son madde
sinde, burada tartışması yapılan birtakım 
uzmanları, Personel Dairesine ve Maliye Bakan
lığına vermiş bulunuyoruz. Bu uzmanlar, idari 
reformun ve personel reformunun gereklerini 
inceliyecekler ve bu hususta bugüne kadar 
yapılmış olan incelemeleri değerlendirecekler; 
hazırlıkları - tahmin ediyoruz ki - 1971 yılına 
kadar ikmal etmi§ bulunacaklar ve 1971 yılı 
Bütçesi önümüze geldiğinde, idarelerin stan
dart şemaları, kadroları, hizmetlerin değer
lendirilmiş olan şekilleri burada görüşülecek 
ve personel kadrolarının ihtiyaçlara ve mem
leketin çeşitli belgelerindeki hizmet dallarına 
göre rasyonel bir şekilde yayıldığını görmüş 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; Kadro Kanununu 
bu espri içerisinde değerlendirmek gerekir. 
Bu kanun, halihazırda mevcut bulunan perso
nelin intibakı ile ilgili bir kanundur. Mevcut 
personelin tasfiye edilmesi veya haklarının 
muhtel olmaması gibi hususlar nazarı dik
kate alınarak;, idareye biraz elastikiyet ve bir
takım imkânlar veren, intibakların kolayca 
yapılmasını sağlayıcı hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

Oylarınızla onayladığınız takdirde, bu ka
nunun maksadının istihdaf ettiği' noktaya var
mış olacağız. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, bendeniz teknik bir konuyu ele al
mak istiyorum. İzin verirseniz, 2 nci maddede 
söz almam daha uygun düşecektir. 

BAŞKAN — Peki efendim; 2 nci madde üze
rinde söz sıranızı yazıyorum. 

Sayın Mehmet Türkmenoğlu, buyurunuz. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı değer mil
letvekilleri; 

Bu Kadro Kanunu vesilesiyle Güven Parti
si Grupu adına konuşan arkadaşlarımın dur
dukları bir temel konu üzerinde, ben de görüş
lerimi arz etmek üzere, huzurunuzdayım. 

Türkiyo'de Devlet çarkı pahalıya işlemek
tedir ve yeteri kadar da verimli değildir. Dev
let idaresinde israfın önlenmesi, hayati bir ko
nudur. Bu israfların önlenmesi, bütçe açıkları
nı bile önliyecek niteliktedir. Durmadan ar
tan vergi yüküne rağmen, kalkınma için gerek
li olan yatırımlara yeteri kadar ödenek ayrı
lamamaktadır. Topyekûn millî kalkınma için 
gönlümüzün istediği kadar para da memleketi
mizin ihtiyaçlarına ayrılamamaktadır. 

Türkiye'de köyün, köylümüzün yolu, suyu, 
okulu, ışığı, topyekûn millî klkmma ihtiyaç
larına gereken miktarda paraler ayrılamamak
tadır. Devlet idaresinde isrf önlenmelidir. 
Adalet Partisi İktidarı bu konuda, kalkınma 
plânlarında yer alan hususlara gereken ehem
miyeti göstermemektedir. Devlet hizmetinde 
çalışanların hiçbir kimseye muhtacolmadan, 
şeref ve haysiyetlerinden fedakârlık etmeden 
geçinmeleri elbette lâzımdır. Fakat Devlet çar
kında personel şişkinliği olur da, bu çark pa
halıya. dönerse ve israf da önlenmez ise va
tandaşın. haklı şikâyetleri zuhur eder. Bu tak
dirde de bu şikâyetler karşısında bu kadro i§â,, 
disiplinli ve sıkı bir tedbirle ele alınmalıdır. 

İdari ıslahat konusu Hükümetçe çalışma 
gündeminin en başına alınmalıdır. Aksi halde, 
vergi mükelleflerinin yükünü artırıp, israfı 
önliyemiyeceğimiz bir tutum, iktisadi kalkın
mamızı sağlıyamaz. 

Saygılar sunarım. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — 8 milletvekili arkadaşımız ko
nuşmuştur. Rapor üzerinde görüşmelerin ye
terli olduğuna dair önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim. 

Kemal Erdem 
Balıkesir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasan metninde ivedilikle görüşme tekli
fi vardır; ivediliği oyunuza sunuyorum. Ka-
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buü edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Genel Kadro Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Genel ve katma bütçeli kuru
luşlarla, bunlara bağlı döner sermayeli kuru
luşlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüklerinde görevli Devlet memur
larının kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu kadrolar, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte görevde bulunan Devlet memurları
nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uya
rınca yapılacak intibakları için kullanılır ve 
intibaklar sonunda boş kalan kadroların tama
mı Bkanlar Kurulu emrine bloke tutulmak üze
re kurumlarınca Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Bu kadrolardan kamu görevlerinin yürü
tülmesi bakımından kullanılması zorunlu görü
lenler Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dai
resinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca serbest bırakılabilir. 

Ancak, bunlar bana öyle geüJyor ki, balkan-
lılklar ve tüm kamu kuruluşlarında bugünkü ih
tiyaç ve yasalara göre gerekli kadrolar bilimsel 
öcülerle saptanacak kadar zaman bulunamadı. 
'Bunlar bilimsel ölçülerle ortaya konulacaktı ve 
ilgili bakanlık veya kamu kuruluşlarına veril-
mök üzere tahsis edilecekti. Ayrıca bu malî yıl 
içimdeki yeni doğacak ihtiyaçları karşılamak 
üzere ihtiyat kadrolar ayrılabilirdi - M, buna 
tasanda torba kadrolar denmiş - bunlar ayrıl-
mışftır. 

Bir de burada dikkatlimizi çeken bir husus 
var, kadrolarla ilgili olduğu için belirtiyorum, 
personel reformu için kamu personeline ayrıl
mış olan para, 2,5 milyar lira civarında olduğu 
ısoylenen ödenek daha ziyade alt kadrodaki me
murlara veriliyor gibi görünmekte ise de bu iş 
tam. tersinedir. Küçük kadrolarda bulunan me
murlar, 16 ncı dereceyi düşünelim, brüt olarak 
eline 475 lira geçecek. Bunun emekliliği var, 
vergisi var, bir de Personel Kanunu ile getiril-
mielkte olan Devlet Memurları Yardımlaşma Ku
rumu var ki, brüt maaş üzerinde % 5 te bu ke
silecek, 16 ncı derecedeki memurun eline çok 
çotk 400 Tl. para geçecek, en üst kaideme sınıf 
üstii dediğimiz artıklarda da 8 400 lira geçecek. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, bu 1 nci mad
de ile bahse konu elttiğiniz şeyin hiçbir irtibatı 
yok. 1 nci maidde bir cetvel diiznlemiş, tamlamen 
cetvelle irtibatlı bir maddedir. Teknik bir mad
de. 

NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, şu hususa gelmek için arz edi
yorum, 1 nci maddede kadroların verilmesi hu
sufu var, tahsisi, tefriki hususu var. Burada cet
vellerde - gelince görülecek - sayı artiyor. ör
neğin, meselâ rasgele açtım, Diyanet İşler1! Baş
kanlığı... 1 nci dereceden iki tane kadro vermiş, 
ama 10 ncu dereceden 54 tane vermiş. Şimdi öy
le görülüyor ki, küçük memura buradan çok 
par.a ayrılmış gibi bir zihniyet uyanıyor. Hal-
'bcSri küçük memura çok para ayrılmıyor. Küçük 
memurun sayısı fazla olduğu içlin bu şekilde gö
rülüyor. 8 400 lira ile 400 lira arasımda 21 kat 
bir faük vardır. Eskiden 340 lira ile 2 200 liria 
'a?asmda 7 kat f ark varidi. Küçük Devlet memu
ru eskinin 3 katı daha güç duruma düşecektir. 
O da ekmeği ayın fiyata alacak öbürü de... 

Toparlıyorum Sayın Başkanım. Şimdi burada 
kadrolar bilimsel esaslara göre saptanmamış gibi 

BAŞKAN — 1 nci madde üzeninde Sayın 
Nuri Yazıcıoğlu Mışüsel görüşlerini sunmak için 
Söz isitemiş, buyurun. 

NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çandan) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Huzurunuza getirilmiş olan ve şu anda mad
delerini görüşmeye başlamış bulunduğumuz Ge
nel Kadro Kanunu tasarısı şilmldiye kadar hu
zurumuza gelmiş olan kadro cetvellerinden 
farklı bir anlam ttaşımak ı̂aldır. Bir reform ta-
sarBi iddiasında bulunan Personel Kanunu ta
sarısının getirmekte olduğu yenilikleri ve bu
nun ortayla koymuş olduğu ihtiyatları karşıla
nmak üzere hazırlanmış bir Genel Kadro kanunu 
tasarısıdır. 

Simidi burada tasarı çok aceleye getirtilmiş
tir. ÇünSrii, Personel kanunu tasarısını burada 
g'örüşürken hatırlıyaciaksınız, öngörülen fiüdr-
ler şuydu, memur bulunmuş okluğu kaidrıorun 
anaaşını alacak. Eski deyimi ile şöyle ifade ede
lim, mamurun asli maaşı 70 tedir, kadrosu 40 tır, 
40 ı alacaktır. Bunlar alt komisyonda tartışıl
dı. 70 ile 40 m arasında 9 senelik bir fark var. 
Memur haksız yere 9 sene geri götürülmekteydi. 
Bunlar da düzeltildikten sonra Kadro kanunu 
Uasanisı bu ölçüleri de içine alarak hazırlandı, 
geldi. 
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gelir bendenize. Bilmiyorum, Saym Komisyon 
üyesi biraz önoe burada beliırtlüler. Ayrıca, ka
mu hizmetlerinde önemli olan, - bu, reform tasa
rısı olduğuna göre - verim, müeıssdriyet ve ta
sarrufa önem verilmsidir. Arkadaşlarımız biraz 
önoe burada bahsettiler, Türkiye'ide kamu hiz
metleri çok pahalı gitmektedir. Bu doğru... As
lında Türkiye, nüfusuna göre en az memur çalış
tıran bir ülkedir. Ancak bu, çıplak bar gözle 
böyle görülür ise de, hizmet mevkileri bakımın
dan, Türkiye ide hizmetlerin gielişimemesi bakı
mından bu yanlıştır. Eğer öbür ülkelerde olduğu 
gibi, bizde de hizmetler geniş anlamı ile gelişmiş 
olasytdı bu memuır sayışınım beM bir katı daha 
Devlet memuruna ihtiyaç duyulacaktı. 

Aslında bugünkü duruma göre memur faz
ladır. Çünkü bizde işe adam değil, adama iş bu
lunmakta, daha doğrusu, Devlet kapısı bir hiz-
ımet kapısı almakla birlikte vatandaşın karnını 
idoyuraciak bir geçim yeri olarak düşünülmek
ledir. Bu zihniyet zamanla ortadan kaldırılırsa 
umduğumuz amaçlara daha iyi ulaşırız. îş alan
ları geliştirilir, vatandaş, Devlet kapısında de
ğil de, öbür al'anlarlda işlerini arar ve bu cet
veldeki şikâyet edilen şişkinlikler de kendiliğin
den kaflkar. 

Bu açıdan durumu arz ettikten sonra şunu 
belirtmek istiyorum; Maliye Bakanlığına yine 
burada da Personel Kanununda olduğu gibi, çok 
büyük yetkiler verilmiş. Evet... Kasanın anahta
rı kimde ise onun biraz daha yetkili olması ge
rekir, ama bütün hizmetler Maliye Bakanlığına, 
bütün yetkiler Bakanlar Kuruluna verilmiş. Bu 
durumda merkeziyetçi bir tutum olmaktadır ve 
memur körükörüne Hükümetin emrettiği şekilde 
yürümeye zorlanmaktadır. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Tabiî. 

NURİ ÇELİK YAZICIOLU (Devamla) — 
Evet. Kabul ediyoruz. Memur, Hükümetin me
murudur, Hükümetin siyasetini yürütmek zorun
dadır. Ancak, Hükümetin aleti değildir, aleti ol
maktan kurtarılmalıdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; arka

daşlarımdan rica ediyorum, lütfedin; bu kür
süye çıkarken hangi konuda görüşeceğimizi çok 
iyi tesbit edelim ve ben şu anda Meclisi yöne
ten bir Mşi olarak sadede davet hususunda lâ-
zımgelen görevi yerine getirmeye İçtüzük hü

kümleri uyarınca mecburum. Tartışmayı başka 
konulara sirayet ettirmemek lâzımgelir. 

1 nci madde; bilmem izahı var mı? Bir cet
velle uygulamayı yerine getiren ve bunun dışın
da kadroların intibakı yapıldıktan sonra arta 
kalan, boş kalan kadroları bloke etmek üzere 
Maliye Bakanlığına bildirilmesini öngören bir 
madde. Tamamen teknik mahiyette hazırlanmış, 
hiçbir Devlet memurunun intibakını güçleştir-
memek için geniş çapta kadro verilmesini düşü
nebilecek madde... Bu sebeple görüşmelerimizi 
bu yönde, tamamen şematik ve teknik olarak 
lütfedersek fevkalâde memnun olurum. 

Buyurun Sayın Tosyalı. Siz de bu gerekçeye 
göre beyanda bulunursanız hem bendenizi, hem 
Yüce Meclisi fevkalâde memnun ve müftehir kı
larsınız. 

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

Genel kadro kanunu tasarısı ile verilen 
kadroların kapsam maddesi olan 1 nci madde 
beyanına göre verilen kadrolar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Dev
let memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu uyarınca yapılacak intibaklara gerekli 
kadroları vermek için getirilmiş bir kadro ka
nun tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı... 
BAŞKAN — Bu madde. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu tasarı
nın 1 nci maddesi halen memuriyette bulunan
lar için getirilmiş bir kadro miktarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin, 
milletimizin esasını teşkil eden köylü ve köy 
zaten bugün için gerek teknik bakımdan gerek 
sağlık bakımından gerek idari bakımdan ve bil
hassa din görevlileri bakımından yetersiz bir is
tihdam kadrosuna sahip idi. Köyün ve köylünün 
kalkınması için yetersiz olan bir şekle, miktara 
uygun olarak halihazır duruma göre bir kadro 
getirtmiştir. Yekûnu 70 (biniden ftte lolan din gö
revlilerinin 70 binine mukabil 26 bin aded din gö
revlisi kadrosu getirilmiştir ki, bu yetersizdir. 
Yekûnu 40 binden fazla köylümüzün sağlık hiz
metlerini tedvir edecek yetersiz miktardaki sağ
lık personelini tescil için bir kadro getirilmiş
tir ki, bu yetersizdir. Köylünün yolunu, suyu
nu, tarlasının suyunu temin edecek teknik kad
rolar bugün kifayetsizdir. Kifayetsiz bu kadro-
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lan tescil edecek şekilde bir kadro getirilmiştir. 
Gönül arzu ederdi ki, bu memleketin % 70 ini 
teşkil eden köylü kütlemizin hizmetlerinin bu 
kadar modern, bu kadar sosyal, bu kadar re
formcu olan bir kanunda istikbale muzaf köy 
hizmetleri için daha fazla kadro getirilmiş ol
sun veya getirileceğine ışık tutulmuş olsun. 

Bu noksanlığı belirtmek isterim. Bu noksan
lığın telâfisi için gerekli tedbirlerin Yüce Mec
lisimizce, Hükümetimizce alınmasını önemle ta-
lebetmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok. 

1 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler.... 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 33 ncü maddesi uyannca 1971 malî yı
lı Bütçe Kanununa eklenecek kadro cetvelleri 
ile unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar 
bu kanuna ekli cetvellerdeki kadrolara intibak
ları yapılan Devlet memurlan bu kadroların 
tahsis edildiği görevlerin eski unvanlarını taşır
lar. 

İntıbaklan yapıldığı sırada teşkilât kanun-
lannın ilgili maddeleri veya 5439 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi hükümlerine dayamlarak 
başka görevlerde çalıştırılanlar filen ifa ettikleri 
görevin unvanını 1 . 3 . 1971 tarihine kadar 
muhafaza ederler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, buyurunuz efendim. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlanm; tamamiyle 
teknik bir konunun aydınlığa çıkması için bir 
kaç dakika huzurunuzu işgal edeceğim, 

Müzakere ettiğimiz maddenin 2 nci fıkrası 
aynen şöyle der: «İntıbaklan yapıldığı sırada 
teşkilât kanunlarının ilgili maddeleri veya 5439 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine da
yanılarak başka görevlerde çalıştınlanîar fiilen 
ifa ettikleri görevin unvanını 1 . 3 . 1971 tari
hine kadar muhafaza ederler.» 

Şimdi bu fkranın ne maksatla konulduğunu 
ve nasıl uygulanacağını, bendeniz anladığım 
şekilde kısaca arz etmek istiyorum; birtakım 

tereddütleri gidermek için de Sayın Komisyon
dan ve Hükümetten anlayışımın doğru olup 
olmadığının tavzihini diliyorum ve lütfedip tav
zih ederlerse uygulayıcılar, zabıtları okuyarak 
şaşırmaksızın, tereddüt etmeksizin maksadımıza 
uygun bir tatbikatı sağlarlar. 

Benim anlayışıma göre mesele şudur : 

Bugün, 5439 sayılı Kanundan istifade edile
rek birtakım memurlar kadrolarının dışında va
zifelerde çalışıyorlar. Bunlardan da bir kısmı, 
muciple kurulmuş birtakım genel idare ma
kamlarında çalışıyorlar. Meselâ, Tanm Bankan-
lığında veya Eğitim Bakanlığında muciple bir 
umum müdürlük kurulmuştur; bunun, Kadro 
Kanunu ve kadrosu yoktur. 

Burada çalışan zat, bir başka kadroda, 5439 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre meselâ 
umum müdürlük görevini yapar. 

Bu fıkra, şu maksatla ve kanaatimce gayet 
iyi tedvin edilmiş, gerekçesinde de belli ölçü
de söylemesine rağmen kâfi açıklıkta olmadığı 
için bilhassa belirtmek istiyirum; bldiğiniz gi
bi, «Genel idare hizmetler» ndeki kadrolann, 
özellikle 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden olanlarının, 
analiz edilmesi ve bir sıhhatli kamu hizmeti 
görmenin gereklerine uydurulması için Bakan
lar Kuruluna yetki tanımış. Kadro Kanunu çı
kar çıkmaz, biraz evvel arz ettiğim, muciple 
kurulu dairelerde çalışanların dairelerine ger
çekten lüzum var mıdır, varsa umum müdürlük 
seviyesinde mi olmalıdır, müdürlük seviyesinde 
mi olmalıdır, şube müdürlüğü seviyesinde mi ol
malıdır, bunun tetkikine, analizine ihtiyaç 
vardır. Bu, bir zaman istiyen iştir, öyle ise; 
önümüzdeki malî yılın başına kadar eski sıfat
larını muhafaza etsinler, hizmet aksamasın, 
ama bunlan Hükümet incelesin ve yeni Kadro 
Kanununda bu kadroların unvanlan bir tetkik 
neticesi tesbit edilerek gelecektir, işte o za
man herkesin, aklına gelenin kurduğu daireler
den doğma bir anormal Devlet kuruluşundan 
kurtulalım, incelenmiş, hesaplan tesbit edilmiş, 
kadrolan belirtilmiş bir merkez teşkilâtına ka
vuşalım, amaç bu. 

Bu maddenin amacı bu olmakla birlikte, ya
zılışı genel olduğu için, uygulamada - pek tah
min etmiyorum ama olabileceği için - bâzı te
reddütler yaratabilir. Meselâ; Eğitim Bakan-
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lığından bir örnekle fikrimi söylemek istiyo
rum. 

Müzeler Müdürlüğünde kadrosu olan bir zat, 
çeşitli sebeplerden ötürü, öğretmenlikte çalış
maktadır, öğretmenlik kadrosunda bulunan bir 
zat, müzelerde veya merkez teşkilâtında çalış
maktadır. IŞimıdi !bu kişilerin intibakları Per
sonel Kanununa göre olacak. Fakat bu madde, 
bu kişilerin durumuna bir tahdit getiriyor mu? 
Bu noktanın açıklığa kavuşması lâzım. Kanaa
timce getirmiyor, yani bu maddenin bu fıkra
sının uygulanacağı kişiler, evvelâ fiilen «Ge
nel idare sınıfı» na ait hizmetleri yapmakta bu
lunacaklar. «Genel idare sınıfı» na ait hizmet 

- dışında fiilen vazife görenlere bu maddenin şü
mulü yoktur. Buna dair bir de misal arz ede
yim; fiilen öğretmenlik, hekimlik yapanlar için 
bu fıkra şümulü mevzuubahis değildir. 

O halde, bu fıkranın şümulüne girecekler için 
birinci vasıf; «Genel idare sınıfı» na ait bir 
görevi fiilen yapmakta olacaklar, 

ikinci vasıf ise; bu hizmetlerin, 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecesinden kadrolara tekabbül etmesi 
muhtemel hizmetleri yapacaklar. 

İşte bu gibiler, 1 . 3 . 1970 tarihine kadar 
sıfatlarını muhafaza edecekler. 

Ancak : 
«Genel idare sınıfı» na ait ve 1, 2, 3 ve 

4 ncü dereceden kadrolara muadil olması muh
temel idari hizmeti görmekte olup da öğretmen
lik kadrosu isaral edenlerin, öğretmenlik kad-
rolarındaki initıIbaManaıa, bu madde, bu fık
ra mâni olnuyacak. Onlar, evvelâ öğretmen 
olarak intibaklarını yapacaklar. Ancak; genel 
müdürlükte fiilen vazife görmekte olduğuna 
igore, fiilen gördüğü vazifemin genel müdürlük 
seviyesinde olup olmıyacağı, kadrosunun 
100 mü, 90 mı yani, 1 mi, 2 mi, 3 mü olacağı 
meseleleri incelenecek ve Kadro Kanununda 
1 Mart tesbit edilecek. 

Bunu ben böyle anlıyorum, böyle olması 
da tabiîdir. Aksi halde 210 bin kadrolu Millî 
Eğitim Bakanlığında 10 - 15 bin kadronun 
(belki de intibaklarının yapılmaması gibi bir 
duruim hâsıl olur, 

O halde, tavzih edilmesini dilediğim nokta
yı Hasaca tekrar ederek, sayın Hükümetten, 
anlayışımın doğru olup olmadığını, lütfen za
bıtlara geçirmek üzere soruyorum : 

2 nci maddenin 2 nci fıkrası : «Fiilen genel 
idare sınıfında vazife görenler içindir.» Yani, 
fiilen öğretmenik, hekimlik yapan, «Genel 
idare sınıfı» dışında fiilen vazife görenlere şâ
mil değildir. Bu bir. 

İkincisi; fiilen «Genel idare sınıfı» nda hiz
met görenlerden kadroları öğretmenlikte olan
ların öğretmen olarak kadro intibakları yapı
lacaktır, fakat görev yerleriyle ilgili sıfatları
nın iktisabı 1 Mart 1971 e geciktirilecektir. 

Anlayışım budur, bunun teyidedilnıesini ri
ca ediyorum. Gerçi kendileriyle olan özel gö
rüşmelerimde böyle olduğu /beyan edildi, fa
kat zabıitlara geçerse uygulayıcılar tereddütten 
(kurtulurlar. Mâruzâtımın açıklamaya yetecek 
sarahatte olup olmadığını bilmiyorum. Bir de
fa daha, izin verirseniz, tekrar edeyim... 

BAŞKAN — iki defa tekrar ettiniz, anla
şıldı. Eğer anlaşılmamıışsa tekrar yerinizden 
beyanda bulunursunuz. UsuM müzakerede ko
laylığın sağlanması için evvelâ bu noktaların 
aydınlığa kavuşmasını istiyelüm. 

M. NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) — 
Peki efendim, teşekkür ederdim Sayın Başkan, 
cevabı bekliyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Necdet 
Taner, zatıâliniz ve komisyon da beyanda bu
lunabilir, çünkü yetki kâğıdınız var, hangi
niz arzu ederseniz buyurunuz. 

NECDET TANER (Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü) — Sayın Başkan, bu kanun 
yürürlüğe girdiği zaman, işgal ettikleri kadro
larla fiilen yaptıkları görevler arasında fark 
olan Devlet memurları, 657 ısayılı Kanunun 
kabul ettiği esasa göre, fiilen yaptıkları göre
ve göre sınıflarına intibak ettirileceklerdir. 

Binaenaleyh, meselâ bir öğretmenlik kad
rosunda bulunan bir öğretmen, bir müzede 
veya bir kütüpanede idari bir görev yapıyor
sa 657 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde 
evvelâ «Genel idare sınıfı» na intibak ettirile
cektir. Eğer, «Genel idare sınıfı» na dâhil 
olan bir kadroyu işgal ediyor ve fakat fiilen 
öğretmenlik yapıyorsa, bu takdirde fiilen yap
tığı işe göre, yani öğretmenlik işine göre «'öğ
retmenlik sınıfı» na intibak ettirilecektir. 

M. NURİ KODAMANOÖLU (Niğde) — 
Tersi de öyle. 
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HÜKÜMET ADINA NECDET TANER 
(Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü) — 
Bu konuda her hangi (bir tereddüde mahal 
yoktur, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay, 
(buyurunuz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclise, Personel Kanunu müzakere 
edildiği zaman muhtelif endişelerimizi beyan 
etmiş, fiilen işçi olmasına rağmen, muhtelif 
yollarla bedenî gücü fikrî gücüne galibolan 
kimselerin bu kanun içinde mütalâa edilerek 
tüm sözleşme hakkından mahrum edilecekle
rini arz ve ifade etmiştim. 

Komisyon, muhtelif tereddütlerimizi izale 
etmek için gayret sarf etmiş ise de, bugün 
Kadro Kanunu ile görüyoruz M, o gün ileri
ye sürmüş olduğumuz endişelerimiz fiilen or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Yüce Meçisin tasvibinden geçmiş ve Sena
toya intikal etmiş olan 657 sayılı Kanunun 
zannediyorum 19 ncu maddesinin 7 nci para-
gragfında; «Yardımcı hizmetler sınıfı : Ku
rumlarda her türlü yazı, dosya dağıtmak ve 
toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve 
yol göstermek» diyerek; dosya memurları ve 
odacıları kapsamakta, «Hizmet yerlerini te
mizleme, aydınlatma, ısıtma işlerinde çalış
mak veya mahkemelerde duruşma yapılacak 
yerleri hazırlamak, duruşmalarda tarafları mu
hakeme huzuruna çağırmak ve..» diyerek de 
tüm mahkemelerde çalışan kimseleri, mübaşir
leri kapsadığını belirtmekte ve en sonunda da 
«Kurumlarında hastaların ve hastanelerin te
mizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri 
yapmak veya lâboratularda malzeme ve âletle
rin hazırlık temizliğini yapan kimseler de bu 
kanun kapsamı içindedir.» diyor. 

Yüce Meclisteki değerli milletvekilleri her 
halde hatırlıyacaklardır; ısrarla üzerinde dur
duğum; «hastanın altını, üstünü, burnunu 
temizliyen insanlar bu kanun içinde mütalâa 
edilecek mi, edilmemelidir» dediğim zaman 
komisyon; «hayır editoıiyecektir, bunların 
çalışma gücü fikrî güçlerden daha fazladır, 
bunlar işçi olacaklardır» demiş idi. 

Şimdi, Kadro Kanunu tetkik edildiği zaman 
görülecektir ki, sağlık hizmetlerinde çalışan 
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I ve durumları 14 - 15 derecelerle tesbit edil-
I miş olan 12 bin küsur «yardımcı hizmetler kad

rosunda» işçi var, 12 bin küsur yardımcı hiz-
I metler ki, bu biraz evvel okuduğum 7 nci 
I paragraftaki «yardımcı hizmetler». Demek M, 

yeri temizliyen, hastanın altını, üstünü temiz-
I liyen, tüm sağlık tesislerinde çalışan 12 bin 
I küsur 'kişi, «yardımcı hizmetler» den muamele 
I görecek, demek tüm hademelerin hepsi memur 

olacak. 

Aynı 7 nci paragrafta; «Kurumlarda koru-
I ma, muhafaza hizmetleri gibi, anahizmetlere 
I yardımcı mahiyetteki görevlerle, her kurumun 

özel bünyesine göre, yine bu mahiyette olmak 
üzere, ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmet
leri ifa eden görevli bulunanları kapsar» deni
yor. 

Sayın milletvekilleri; Tarım Vekâletinin taş
ralarında, biz eskiden öyle derdik, tekrar ede
yim ; eskiden memur yapılabilmesi için, (D) cet
velinden para ödiyebilmek için, çobana, bakım 

I memuru, hayvan sağanlara da, afedersiniz, sa
ğım memuru, otlatma memuru, diye kendileri
ne bir vasıf takılır, tüm dağdaki çobanlar me
mur yapılır idi. Şimdi Ziraat Genel Müdürlüğü
nün taşra teşkilâtında çalışan 6 000 e yaklaşık 
yardımcı hizmetlerde vazife gören kimse var. 
Tarım Vekâletinde 6 000 küsur yardımcı hiz
met ne teşrifatçılık yapar, ne de mübaşirlik gi
bi bir muhakemeyi hazırlar veya çağında bulu
nur. Veteriner kısmında 14 ncü derecede 307 ve 
15 nci derecede 1 249 kişi var yardımcı hizmetler 
olarak. Hele hele şöyle bir Orman Bakanlığına 
vöz atarsanız, 12 000 küsura yakın yardımcı 
hizmetleri bu kadro cetvelinde görebilirsiniz. 
Simdi, Orman Bakanlığında 12 000 küsur yar
dımcı hizmeti erören kimseler kim. nedir? Bun
lar ya kesimde kullanılan veya kütükleri taşı
yan veya kamyona yükliyen, kamyondan indi
ren veya tarımda çalıştırılmış olduğu elinde ça
pa bulnan kimseler. Şimdi bunları memur mu 
yapacağız? Bu 7 nci maddeyi böylelikle mi de
ğerlendiriyoruz? Eğer böyle değil ise, hastane
de çalışan hademe ormanda çalışan işçi tarım
da elinde çapası bulunan kimse, pamuk toplı-
yan ve amiyane bir tâbirle ırgatlar bu kanunun 
kapsamı dışındadır derse Komisyon, biz bu cet
velleri böylece tanzim ettik, yardımcı hizmetler 

! doktorun yanibaşındaM hemşiredir, ebedir, 
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onun yardımcısıdır derse, orman bekçileri an
cak yardımcı hizmetlerde mütalâa ediliyor der
se, o zaman biz bundan evvelki endişelerimizin 
yenilenmesinde bir aklî kısırlığımız olduğuna 
inanacağız. Ama, hayır böyle değil, hastaneler
deki hastanın altını temizliyene ben bu 657 sa
yılı Kanunu tatbik edeceğim, o devamlılık arz 
eder, Anayasanın 117 nci maddesinde ifadesini 
bulan devamlılık arz eden bir keyfiyettir, der
se, baştan Bütçe ve Plân Komisyonundan başlı-
yarak Yüce Meclise kadar getirdiğimiz endişele
rimizde haklı olduğumuzu, 657 sayılı Kanunun 
bundan evvel olduğu gibi, akşam yatacaksınız 
işçi, sabah kalkacaksınız memur endişesini hâlâ 
devam ettireceğinize inanıyorum. Bu husus üze
rinde Komisyonun açık bir görüş beyanını rica 
ediyor, bundan sonraki cetveller üzerinde gör
düğümüz eksikliklere ayrıca işaret etmek isti
yoruz. 

Diğer vekâletlerde yardımcı kadroların en 
büyük rakamı 280 ilâ 524. Hangi vekâlete ba
karsanız bakın, cetvelde yardımcı hizmetlerin 
yekûnu 400 ü aşmamakta. Ama Ziraat Bakanlı
ğı, Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi, 
3 bakanlıktaki yardımcı hizmetlerin yekûnu 
30 000 e yaklaşık. Bu rakamların kimi kapsadı
ğını, sıfatlarının ne olduğunu açıkça belirtmek 
lâzım. 

2 nci maddede, «£Bu kanuna ekli cetvellerde
ki kadrolara intibakları yapılan Devlet memur
ları bu kadroların tahsis edildiği görevlerin es
ki unvanlarını taşırlar» diyor. Şimdi biz, biraz 
evvel arz ve ifadeye çalıştığım bakanlıklardaki 
çalışan işçileri bu kanun kapsamına alırsak, 
zaten 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (e) 
fıkrasında yalnız tarifini bulan, işçinin tarifini 
bulan kısımlar bu memur kapsamı içinde müta
lâa edilmez, demeye imkân yoktur. Çünkü ka
nunun 4 ncü maddesi yine, Yüce Mecliste uzun 
uzun münakaşa edildi; İş kanunları ile 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar ka
nunlarına göre işçi sayılan bu kanun hükümle
rine tabi olmıyan kişilerdir, diyor. Ama Sağlık 
Bakanlığının tüm hastanelerinde çalışan, Or
man Bakanlığında vazife gören, Tarım Bakanlı
ğının muhtelif kesimlerinde hizmet gören işçi
ler bugüne dek 3656 ve 3659 sayılı Kanunun 10 
ve 19 ncu maddelerine göre ve (C) ve (D) cet
veline tabi tutularak ücret almakta idiler. Bu 
kanun çıktıktan sonra ancak bu arkadaşları

mız işçi olabilecek, toplu sözleşme yapma hak
kına sahibolacak, 931 sayılı iş Kanunundaki 
çalışma teminatına kavuşabilecek, kıdem taz
minatına hak kazanacak, keyfe mayeşa hiçbir 
ücret verilmeden kapmın dışına atılmak gibi, 
insan haysiyetine ve iş emniyetine yaraşmıyan 
ve çelişen hükümlerin dışında kalacak ve kanu
nun tüm menfaatlerinden ve himayesinden isti
fade edecek. Binaenaleyh 657 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesindeki (c) fıkrası tariften ibaret
tir. 1 nci fıkrası Devlet memurunu, (b) fıkrası 
.sözleşmeli personeli, (c) fıkrası da işçileri tarif 
eder. Ama biraz evvel de arz ve ifadeye çalış
tığım gibi, ormanda, tarımda ve sağlık hizmetle
rinde ücret alan arkadaşlarımız (D) cetveline 
tabi idiler ve memur sıfatını yürütüyorlar idi. 
Bu kanun bizi aydınlığa çıkaracak mıdır? 30 000 
yardımcı kadro hâlâ yıllardan beri her türlü in
san hak ve haysiyetinden mahrum olan, her 
türlü teminattan mahrum olan, eğer burada 
çalışmazsan işte kapı diyerek bir Başhekimin 
bir hemşirenin hâlâ ayağının altında sürünmek
te olan bu arkadaşlarımızı Anayasamızda der
piş edilen insan haysiyetine yaraşır bir çalışma 
ve ücret alma hakkına kavuşturacak mıyız, ka
vuşturmayacak mıyız ve getirilen bu kadro kanu
nundaki 30 000 kişinin bu 3 bakanlıkta hangi 
sıfatta olan kimseleri kapsadığının Komisyonca 
açıklanma &mı istirham eder, açıklamadan son
ra tekrar diğer cetvellerdeki endişeli görüşleri
mizi arz edeceğimi beyan eder, çok teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim, 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 

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

Yüce Meclis kadro kanununu müzakereye 
başlamıştır ve bu kadro kanununun 2 nci mad
desi üzerinde görüşlerini arz etmektedirler. 2 
nci madde tetkik edildiği zaman, personel ka
nununun tatbiki için bu madde bir nevi mu
vakkat veya geçici madde olarak tâbir edilebi
lir. Çünkü 1 Kasımdan itibaren intibaklar yapı
lacak ve esas olan kadrolar 1971 malî yılında 
tatbike konacaktır. Yani burada memurlara, 
kadrolar verince eski görevlerinin unvanlarını 
alacak, eğer bir ek görevde ise bu görevleri de 
1 . 3 . 1971 tarihine kadar devam edecektir. Şu-
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nu söylemek isterim ki, bugün 850 000 i geçen 
memurların kısa bir zamanda intibakını yap
mak, personel kanununu tatbik etmek bakımın
dan bu kanun, hakikaten Yüce Meclisin çıkar
dığı en önemli kanunlardan biridir. Bunun üze
rinde çeşitli dalgalanmalar oldu, fakat yine Hü
kümet olarak, Meclis olarak bunu azimle ger
çekleştirmiş olduk. Bu kanunun 2 nci maddesi 
de bir nevi muvakkat ve geçici madde durumun
dadır, sırf kadroları verip fiilî duruma sokmak 
içindir, yerinde hazırlanmış bir maddedir, ay
nen kabulünde fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Komisyon alarak beyanda bulıunıacaksanız 

buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bir ta
rif getirmiştir. Bu tarifle 274 sayılı Kanuna 
atıfta bulunulmaktadır. 274 ve 275 sayılı ka
nunlar şümulüne giren görevlerde çalışanlar 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı 
dışında mütalâa edilmektedir. Muhterem arka
daşlarımızın endişeleri, kadro kanununa ekli 
cetvellerde bu tariflerin şümulüne giren perso
nele ait kadroların gösterilmiş olmasından ileri 
gelmektedir. Şu anda kanunun tarifine giren, 
personelin hangi müesseselerde, ne miktarda 
bulunduğunun tesbiti mümkün olmamıştır. Bu 
tesbit kadrolara personelin intibakları sırasın
da temin olunacaktır. Müesseselerin görev yö
netmelikleri yapılırken hangi personelin 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun şümulü, dı
şında kaldığı ve işçi niteliğini haiz bulunduğu 
tesbit edilecek, bu tesbitten sonra bu türlü per
sonele ait kadrolar 1971 yılı Bütçesiyle beraber 
tasarrufa alınacaktır. Sağlık Bakanlığında, Ta
rım Bakanlığında, Orman Bakanlığında bu ni
teliği haiz, değerli arkadaşlarımızın ifade bu
yurdukları vasıfları havi personel diğer bakan
lıklara nisbetle fazla bulunmaktadır. Bu ba
kımdan diğer bakanlıkların kadro cetvellerinde 
miktar mevzuubahsolan bakanlıklara nisbetle 
daha azdır. Kadro kanunu, halen kadrolu bulu
nan ve görev başında olan kişilere ait bütün 
kadroları ihtiva etmektedir. Bu kadroların ka
nununa ilâve edilmesi, arkadaşlarımızın ifade 
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buyurdukları nitelikteki memurların mutlak su
rette bu kadrolara geçirilmesini icabettirir bir 
mahiyette telâkki edilmemelidir. Kanun tarifi
ne giren Sağlık Bakanlığında ve diğer bakan
lıklarda bulunan bu türlü personelin miktarı 
tesbit edilecek ve bu kanunun kapsamı dışında 
mütalâa edilerek, 274 sayılı Kanun şümulünde 
mütalâa olunacak ve bu şekilde muamele göre
cektir. Bunlara ait halen kadro cetvelinde bu
lunan kadrolar da 1971 yılından itibaren tasar
rufa alınacaktır. Bu itibarla her hangi bir en
dişeye mahal yoktur. Keyfiyeti arz ederim. Te
şekkür ederim. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Burada ta-

dadedilen kadrolar mevcut kadrolar mıdır? Bu 
mevcut kadrolar 1 . 3 . 1971 tarihinde bir yö
netmelikle kapsam içi, kapsam dışı tesbit edi
lecek diye buyurdular. Gerek Yüce Meclisten, 
gerekse Yüce Senatodan çıkmış bulunan 274 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin kapsamına gi
ren işçilerin unvanları da bu yönetmelikte yer 
alacak mı, almıyacak mı? Yönetmeliği kendile
ri yapmıyacak, fakat bu hususta bir sarahat ol
madığı için arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Danışman. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşımızın buyurduğu yönetmelik her 
müessese için 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda gösterilmiş bulunan, ifadesini bulan 
çalışma ve görev yönetmeliğidir. Bu yönetme
likte kadrolu personelin hangi görevleri yapaca
ğı ve bu görevlere tâyin edilecek kişilerin va
sıfları tesbit edilecektir, işçi niteliğini haiz per
sonel bu yönetmeliklerin içerisinde gösterilmi-
yecek ve şümulü içerisine alınmıyacaktır. Sade
ce bu çalışma sırasında işçi niteliğini haiz hangi 
sınıflar mevcudolduğu tesbit edilecek ve bun
lar intibaklardan sonra kadroların dışında mü
talâa edilecek ve o yolda gerekli hukukî mua
mele yapılacaktır. 

SABRi YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bir sorum var. 

BAŞKAN Buyurunuz. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Hükümetten ve Sayın Komisyondan şu husu-

467 — 
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sun tavzihini istirham ediyorum: Okullarda 
okul müdürleri genel idare sınıfından değildir. 
Aynı zamanda öğretmen de değildir. 430 sayılı 
Kanuna göre okul müdürleri, okuttukları 6 sa
at ders karşılığında maaşlarını almaktadırlar. 
Bunun karşısında okulun eğitim, öğretim ve yö
netim sorumluluğunu taşıyan ve bünyesinde 
yüksek öğretim, hattâ akşam okulu, akşam li
sesi bulunan okullarımız mevcudolduğuna göre 
ve sabah saat 7,00 den itibaren okulunda bulun
mak mecburiyetinde olan bu okul müdürlerinin 
bu kanunda yeri neresidir? 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Danışman. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA

NIŞMAN (Devamla) — Sayın Başkan; bizim 
kanaatimize göre, okul müdürleri ve idari gö
revlerde bulunan, öğretmenlik dışında görevler 
yapan kişiler genel idare sınıfı gibi idareci ola
rak mütalâa edilecekler ve bu yolda kanun kap
samı içinde muamele göreceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 

BURHANETTtN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; ileride zuhur 
edebiTecek tüm ihtilâfları halledebilmek maksa
dına dayanarak ve beni de mazur göreceğiniz 
inancı içinde 2 nci defa huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

657 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesin
de de bu mevzuda etraflı beyanatta bulunmuş
tum. Geçici 18 nci madde; bu kanuna tabi ku
rumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru 
tanımına girenler Devlet memurluğuna geçmek 
istemeleri halinde kurumların muvafakati ve 
boş kadroların mevcudiyeti halinde kendileri 
memurluğa geçirilir, diyor. 

ıSayın Komisyon sözcüsü, açık bir kalb ile; 
bu üç vekâletteki çalışmış olan memur statüsü
ne tabi olan kimseleri tesbit edemediğimiz için 
halen mevcut kadroları bu cetvellere aynen ak
tardık, diyor. 

Şimdi bu cetvellere aktarılmış olan sağlık 
hizmetlerinde 14 dereceden maaşa müstahak 
2 409 kişi var. 15 nci dereceden de 8 240 kişi 
var. Kanun 1 Kasım 1970 tarihinde yürürlüğe 
girecek. Bu 8 240 kişiden rakam biraz büyük 
olmasın diye bir işarette bulunayım, 4 bini işçi 
statüsüne tabi, ama sağlık müessesesinde 8 240 
kadro var. O halde bunun 4 bini memur, 4 bini 

işçi olacak. Bu işçilere hangi esas, hangi usulü 
tatbik edeceğiz? Hizmet, tahsil derecesini naza
rı dikkate alarak 657 sayılı Kanundaki intibak
larını mı yapacağız, yoksa bunları ücrete mi 
tahvil edeceğiz? Kasım ayından 1971 bütçe ayı
na kadar 5 aylık bir fark var. Bu 5 ay içinde 
400 memur kadrosu boştur. Boş olan bu memur 
oranın başhekimi, hekimi, veya sair ilgili kim
seler; sen 657 sayılı Kanunun geçici 18 nci mad
desine göre burada bir boş memurluk kadrosu 
var, bu memurluk kadrosuna talibolur musun, 
yoksa bu boş olan belki 450 kadroya karşı ben 
yeni bir imtihan açarak yeni memur alacağım 
der mi? Sağlık Vekâletinden bunu istiyebilir 
mi? Ve Sağlık Vekâleti 400 boş memur kadro
su olmasına göre ve bu kişiler de bir toplu iş 
s özleşmesi henüz yapmadıklarına göre ve 931 
sayılı Kanun, maalesef Yüce Meclise arz ede
yim, usul bakımından bozuldu Anayasa Mahke
mesince, 1 Kasımda müddeti bitiyor, o zamana 
kadar Yüce Meclis her halde bu meseleleyi eli
ne alır, öyle düşüncemiz var, 1 Kasıma kadar 
931 sayılı Kanunu yeniden yürürlüğe koymaz
sak Yüce Meclis îş Kanununu müzakere edip 
kanunlaşmcaya kadar tüm iş kanunu da orta
dan kalkıyor, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, 
1937 yılından beri bu tarihe kadar süre gelen, 
işçi teminatını getiren kanunlar da ortadan kal
kıyor, bu hale göre bu 400 boş memur kadro
sunda çalışan, işçi statüsündeki arkadaşlarımı
zın durumu ne olur? Kıdem tazminatı alamaz, 
toplu sözleşme yapmamıştır hakkım alamaz, ih
bar tazminatı mükellefiyeti yoktur, dayanacak 
bir tarafı da yoktur. Memur kadrosu 4 240; 4 
bini boş. Bu noktada komisyon nasıl bir görüş 
içindedir? Hükümet, tabiî sayın vekilimiz bu
lunmadığı için kendilerini Hükümet adına tem
sil eden arkadaşlarımız var, zapta tescil edilme
lidir ki, bu 400 boş kadro için 1970 bütçesinde 
veni kadro kanunu gelinceye kadar memur sta
tüsünde olmıyan, işçi statüsünde olanlar için bu 
kişilerin yerine artık memur imtihanı açılmaz, 
yaptığı is işçiliktir, ormanda da öyle, kazma ile 
kazar, kürekle toprak atar, balta ile ağaç bu-
dar, bu arkadaşlar da memur olacak değil, işçi 
olacak. 

O halde bunların yerine de yeniden, memur 
kadrosu boş olduğu için, imtihan açılmaz. Hü
kümet ; görüşümüz budur, binaenaleyh 1970 Ka
sımı ile 1971 Mart ayı arasındaki bu kadrolar 
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için yeni bir tâyin yapılmaz, diye bir açıklama
da bulunmalıdır ki, tüm bu ihtilâtlar 1970 büt
çe kadro kanunu gelinceye kadar bertaraf edil
miş olsun. 

Sayın milletvekilleri; bu açıklanmazsa Ara
lık ayında binlerce, onbinlerce işçi ya memur 
kadrosuna geçecek, 16 ncı dereceden, 14 ncü 
dereceden 500 lira, 600 lira maaşla memurluğu 
kabul edecek, yıllardan beri baskı altında kal
dığını takabbül edecek veya aç kalacak. 

Bu hususta Komisyon ve Hükümet, kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten 1970 bütçe kadro 
kanunu çıkıncaya kadar sıfatlan işçi olmakla 
beraber memur kadrosunda bugünedek muame
le görenlerin yerine yeni kanun çıkıncaya kadar 
imtihanla başka bir kimse alınmaz, demelidir. 
Demediği takdirde büyük bir kütleyi mağdur 
edeceğiz. 

Tekrar sizi taciz ettiğim için özür diler, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz iatiyen? Buyurun 
Sayın Yahşi. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Komisyon söz
cüsünün verdiği cevap bendenizi tatmin etme
diği için 2 nci defa huzurunuza çıkmak ihtiya
cını duydum. 

Şimdi, okul müdürlükleri genel idare sınıfı
nın içinde mütalâa edilir, denildi. Okul müdü
rü genel idare sınıfının içinde mütalâa edildiği 
takdirde öğretmenlikle ilişiği kesilecek. Halbu
ki okul müdürü öğretmenlikten uzak kaldığı 
müddetçe, maiyetinde çalışan öğretmenlerin tef
tiş ve murakabesini yapan bir kişi olması hase
biyle, öğretmenlikten uzaklaştığı müddetçe ob
jektif bir değerlendirmeden de uzaklaşmış ola
caktır. 

Şimdi, ders okutmıyacak, dedi Sayın Ko
misyon. Ders okutmadığına göre sadece genel 
idare sınıfına girecek, o zaman bu okul müdü
rünün mağdur olması da mevzuubahistir. Zira 
öğretmen olarak çalışmasiyle kanuni hadde ka
dar haftada 15 saat ders okutması suretiyle bü
tün okulun sorumluluğunu almaktan kurtulması 
gibi kendi yönünden avantajlı bir durumla karşı 
karşıya gelecek ve böylece okullarda müdür ve 
muavin bulmakta büyük bir sıkıntı çekilecek
tir. 

Misal olarak bir okulun durumunu arz ede
ceğim; 5 bin mevcutlu bir okulumuz var, orta 

dereceli bir okul, bir lisemiz, Bahçelievler Cum
huriyet Lisesi, bu okulda çift öğretim yapılır, 
çift öğretim yapıldığına göre sabahleyin saat 
7 de okul müdürü okulda bulunmak mecburi
yetindedir. Nöbetçi öğretmen zamanında gelmiş 
midir, okulun temizliği, düzeni yapılmış mıdır, 
öğretmenler zamanında derse girmiş midir, diye 
bu işleri kontrol etmekle yükümlüdür. 

Şimdi, çift öğretim yapan bu okulda 1 nci 
grup saat 13 te çıkar, 2 nci grup 20 dakika ara 
ile girer, saat 19 da çıkar. Bir de bünyesinde 
akşam lisesi vardır, okul müdürü saat 22 ye 
kadar okuldadır. 3 tane okul müdürlüğü görevi 
yapan bu kişiye bu kanunda hangi imkânı vere
ceksiniz? Bu hususta tereddüde düştüğüm için 
Sayın Hükümetten bu hususun tavzihini istir-
ha mediyorum. Zira yarın Eylül geldiği zaman 
okulların açılma zamanında çocukların diplo
malarının işlenmesi, ki biz bunu biliyorsunuz 
çok kıymetli bir evrak olarak saklarız, bunu 
herkese itimadetmeyiz, kasalarda muhafaza edi
lir çocukların notları. Ve o şekilde muhafaza et
tiğimize göre bu okul müdürü böyle bir sorum
luluğu alabilir mi? Siz, idareci, muavin çalıştı
rabilir misiniz? Bunun yeri nerededir? İmkânı 
nedir? Diğer genel idare sınıfındaki bir memur 
gibi bunu mütalâa ettiğiniz takdirde, okullarda 
Eylülden sonra idareci bulmak mümkün olmı-
yacaktır. Sayın Hükümetten bu hususun etraf
lıca açıklanmasını istirham eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan; de
ğerli arkadaşlarımızla aramızda bir anlayış far
kı mevcut. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
şümulü dışında kalan, halihazırda kadrolu gö
revlilerin işçi statüsüne girmeleri gerekliliği 
hususu tesbit edildikten sonra bunlar tamamiy-
le işçi statüsünde mütalâa edilecek ve kadrolar 
dışında bırakılacaktır. Burada vermiş oldukları 
misaller bahse konu olan madde ile ilgili kişi
ler değillerdir. Bâzı arkadaşlarımızın malûmu 
olacağı üzere, Karayollarında, Devlet Su İşle
rinde daha ziyade yatırımcı dairelerde yatırım 
tahsisatından yevmiyeli birtakım personel ça
lıştırılmaktadır. Bu personel tamamiyle memur 
vasfında işler yapmaktadır; ambar memurluğu 
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yaparlar, projelerde yedek parça memurluğu 
yaparlar; işçi puvantörlüğü yaparlar, bâzı muha
sebat ve diğer defter kayıtları tutarlar. Bu tip 
kişilerin kadrolara alınması mevzuubahistir. 
Bunların, muvafakatleri halinde, kadro bulun
ması halinde, kadrolara geçirilmesi mevzuuba
histir. Kadro yoksa, bu türlü personelin başka 
görevlere, kendilerinin de muvafakati alınmak 
suretiyle, aktarılmaları mevzuubahistir. Yoksa, 
değerli arkadaşımızın ileri sürdüğü, sağlık hiz
metlerinde çalışan, Orman idaresi ve diğer ba
kanlıkların işçi vasfında bulunan ve 274 sayılı 
Kanunun şümulüne giren hizmetliler tama-
miyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dı
şında mütalâa edilecek ve bunlara ait, haliha
zırda cetvellerde gösterilmiş bulunan kadrolar 
1971 yılı başından itibaren tasarrufa alınacak
tır, arz ederim. 

Diğer değerli arkadaşımızın okul müdürle
riyle ilgili sorularını, müsaade ederseniz, Sayın 
Taner cevaplandıracak... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Necdet Taner. 

NECDET TANER (Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü) — Saym Baş
kan, okul müdürleri, bu kanun yürürlüğe gir
dikten sonra öğretmenlik sınıfında değil genel 
idare sınıfında mütalâa edilecektir. 

Şimdi, okul müdürünün genel idare sınıfın
da mütalâa edilmesiyle, zannediyorum ders üc
reti alıp alamıyacağı tereddüdü doğuyor. Okul 
müdürü, 657 sayılı Kanunun öngördüğü hüküm
ler içinde idari görevinden ayrı olarak ders ver
di p-î takdirde, şüphesiz ders ücreti alacaktır. 
Bununla beraber, bütün öğretmenlerin ve okul 
müdürlerinin bu sistemde alacakları aylık mik
tarları, bugün ek ders ücretleri ve aldıkları ay
lık miktarlarının çok üzerinde bir seviyede tes-
bit edilmiştir. Bu bakımdan okul müdürlerinin, 
sistemin dışında, okul müdürlüğünü bir ek gö
rev şeklinde yapmaları kanunun prensiplerine 
aykırıdır. Okul müdürleri yeni sistemde, bugün 
aldıkları aylık miktarlarının çok üzerinde aylık 
alacaklardır; arz ederim efendim. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Bir 
sorum var Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Devamla) — Okul 

müdürleri bu şekilde idari göreve geçtiklerine 
göre, ek vazife olarak hastane şefliği yapan has-

J tane baştabipleri, hastane baştabibi olarak mı 
kadroda kalacaklar; yoksa bunlar da genel ida
re kadrolarına mı geçecekler? 

NECDET TANER (Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü) — Saym Baş
kan, hastane baştabipleri de idari görev yap
maktadırlar ve bu kanunda genel idare sınıfın
da mütalâa edilecektir; arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Asutay, buyurun efen
dim, 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Efen
dim, buradan soruyorum. 

Saym Komisyon Sözcüsünün beyanından ben 
söyle anladım; eğer 657 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte işçi statüsünde ise, bugüne 
kadar (D) cetvelinden ücret almakla beraber, 
kendisi işçi olacak. Ancak, 1971 yılı bütçe kad
ro kanununda bu rakamlar düşecek ve bunla
rın yerine yeni bir memur tâyini düşünülme
mektedir. Bu mânada anladımsa ittifakımız var; 
bu mânada anlamadımsa bir tereddüdüm var, 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — 'Söz istiyorsunuz... Evet, buyu
run Saym Danışman; bu mânada mı anladınız? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKÎ DA
NIŞMAN (Erzurum) — Saym Başkan, burada 
kanun bir tarif getirmiş; bu tarifin şümulüne 
giren herkes isçi statüsüne intikal edecektir. 
Kadro ile ilişkisi kesilecektir. Yapmış olduğu 
hizmet önemlidir; kadronun unvanı, (D) cetve
li, (S) cetveli gibi hususlar bu mevzuu etkile-
miyecektir; arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Hükümetin 
izahatından sonra, yani hastane baştabipleri de 
genel idare sınıfında tensibedildiğine göre bu
nun birçok mahzurları doğacak. Şöyle ki; 

Küçük yerlerde hastane dahiliye mütehassısı 
veya hastane operatörü veya her hangi bir mü
tehassıs hem bu vazifeyi yapıyor, hem de bunun 
dışında bir idareci olarak vazife görüyor. Bü
yük yerlerde de öyle. Müstakillen hastane baş
tabibi olan yerler hemen hemen Türkiye'de yok 
gibidir, 

Avrupa'da hastane baştabipleri değil, hasta
ne idarecileri vardır. Her şef o servisin başta-
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bibidir. Meselâ hariciye servisinin baştabibi var
dır, ondan sonra şefleri vardır.. Üniversitedeki 
gibi... Bizde şimdi, zaten bu Personel Kanunu 
konuşulduğu zaman da arz edilmiş idi, doktor 
adedi az, mütehassıs adedi çok daha az. Şimdi 
burada idareci doktoru tamamen idareye verir 
ve diğer servisiyle ilgilenmez ise, burada zaten 
açık olan mütehassıslıklar ve diğer şeflikler 
büsbütün azalmış olur. Mevcudolan sıkıntı büs
bütün artmış olur. Hükümetin ve Komisyonunn 
bu durumu nazarı itibara alıp almadığını bil
miyorum, ama bunun nazarı itibara alınmasını 
ve bu yolda düzeltilmesini zaruri görmekteyim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN* — Başka söz istiyen?.. Yok. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutuyo

rum. 
VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Bir soru sora

bilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi sorulara da 

şâmildir. Kabul edilmez ise soru sorabilirsiniz. 
Aslında yeterlik önergesini muameleye koymak 
istemiyorduk; çünkü konuşacak yok, diyorduk. 
Eğer Meclis yeterlik önergesini reddederse, so
ru da sorulur, konuşulur da... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Konuşma yok 
Sayın Başkan, yalnız soru.. 

BAŞKAN — İçtüzük hükmüne göre, yeter
lik önergesi sorulara da şâmil. Önergeyi okutu
yorum : 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde üzerinde değişiklik önergesi ve
rilmemiştir. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerine girecek kadrolar ve bu kadroların 
unvanları aynı kanunun 34 ncü maddesi hüküm

leri çerçevesinde 1970 malî yılı içinde Bakanlar 
Kurulunca tesftit edilir. 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilen unvanla
ra ilişkin görevleri bu görevin kadrosunu işgal 
etmek suretiyle fiilen yapmakta olanlardan in
tibak sonucunda daha aşağı derecelere intibak 
ettirilmiş olanlar bu görevlerin Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilen kadrolarına intibak ettirilir
ler. 

Bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri 
süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde 
dikkate alınır. 

İntibaklar sonucunda sınıfların 1, 2, 3 ve 4 
ncü maddelerine intibak ettirilenlerin işgal et
tikleri kadrolara ilişkin görevler için Bakanlar 
Kurulunca daha aşağı derecelerde kadro tesbit 
edildiği takdirde bu gibilerin intibak sonucun
da aldıkları kadrolar şahsa münhasır olmak 
üzere ve geçici süreli olarak muhafaza edilir. 
Şahsa münhasır olan bu kadrolar her hangi su
rette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerin'de söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İntibaklar sırasında zaruret hâ
sıl olan hallerde Bakanlar Kurulu (1) sayılı cet
velde yer alan ve boş kaldığı için bu kanunun 
1 nci maddesi gereğince bloke edilmiş bulunan 
kadrolarda sınıflar ve 1 nci maddede yazılı ku
ruluşlar arası aktarmalar yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
ye?.. Yok. 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — ilişik (2) sayılı cetveldeki kad
rolar gerekli hallerde kullanılmak üzere Bakan
lar Kurulu emrine tahsis edilmiştir. 

Bu kadrolardan gerekli görülenler Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görü
şüne dayanılarak yeni tâyinler için kullanılmak 
üzere Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir 
ve intibak uygulamalarında doğacak ihtiyaçları 
karşılamak üzere 1 nci maddede yazılı kuru
luşlara verilebilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte kuruluş kanunu ve kadroları bulunmıyan 
Bakanlıklar için bu kanunla verilen veya bu 
kanun hükümlerine göre verilecek kadrolara 
ilgili bakan atama yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 6 ncı mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun uygulanmasına geçildikten sonra har
cırahın tesbitinde 6245 sayılı Kanunda gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar eski hükümlerin 
uygulanmasına ve eski aylık veya ücret tutar
ları üzerinden harcırah ödenmesine devam olu
nur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 7 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları için 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yeniden emsal tesbit edilerek uy
gulanmasına geçilinceye kadar ( 1 . 3 . 1970 ilâ 
1 . 3 . 1971 tarihleri arasında) halen yürürlük
teki esas ve emsallere göre ellerine geçen mik
tarda dış memleket aylıklarının ödenmesine de
vam olunur. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. 8 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunda intibaklarının ya
pılması için kendisine kadro verilmiş bulunan 
kurumların evvelce ihdas edilen kadroları kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 9 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Madde 10. — Bu kanun 1 Kasım 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinden söz isti-
yen?.. Yok. 10 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanunun Yasama Meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlıkları, diğer hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 11 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen?.. Yok. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir sorum 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok, sual değil; tasarının tümü 
üzerinde, oyunu izhar yönünde. Sırf oyunun ren
gini belli etmek üzere; lehte konuşacağım, şu 
sebeplere mebni, aleyhte konuşacağım su sebep
lere mebni, diye beyanda bulunmanız mümkün. 

VAHlT BOZATLI (Sivas) — Oy vermemize 
etkili olacak tereddütlerimiz var... 

BAŞKAN — Beyefendi, içtüzükte; tümü 
üzerinde görüşürken, şu şu şu sebeplerle beyaz 
oy vereceğim, şu sebeplerle kırmızı oy verece
ğim hükmü vardır.. 

Lehte, aleyhte oyunu izhar etmek istiyen ar
kadaş olmadığına göre tasarının tümünü Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mevcu
dun oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,30 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 129 ncu 
Birleşimin 2 nci Oturumuna başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, mahsus gündemde 
bulunmıyan, fakat görüşülmesi hususunda Baş
kanlıkça mutabakat hâsıl olan Başkanlık Di
vanının yeni taazzuv şekli üzerindeki müzake
reyi gruplar hazırlıklı bulunmadığı cihetle şim
di ele almak imkânından mahrumuz. Grup yet
kilileri bu şekilde beyanda bulunmuşlardır. 

2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (S. Sayısı: 
229) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, mahsus gündem gereğin
ce sıra sayısı 229 da kayıtlı olan ve 27 . 7 .1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu 
raporu üzerinde müzakereye geçeceğiz. 

Bu tasarının sayın milletvekillerine dağıtıl
dığı andan itibaren henüz 48 saat geçmemiştir. 
Bu sebeple 48 saat geçme hükmüne bağlı kal
maksızın tasarının gelen kâğıtlardan alınarak 
görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
tasarıyı yeni aldık, tetkik imkânını bulamadık, 
nasıl görüşeceğiz?.. 

BAŞKAN — Oya sundum efendim. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün gelen kâğıtlar arasında bulunan 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele

ri,) 229 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının bütün 
konulara takdimen ivedilik ve öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu hususta hazırlanmış raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu tasarısı hakkında Bütçe ve Plân 
Komisyonu tarafından hazırlanmış bulunan ra
poru okutmuş bulunuyorum. Rapor üzerinde 
şimdiye dek söz istemiş bulunan arkadaşları
mın isimlerini okuyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ahmet Şener; 
şahısları adına, Sayın Enver Akova, Sayın Ah
met Güner, Sayın llyas Kılıç, Sayın Baha Mü-
ıderrisoğlu, Sayın Salih Aygün. 

HAMDİ HAMAMCTOĞLU (Afyon Karam
sar) Grup adına söz rica ©diyorum. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ha-
mamcıoğlu. 

Sayın Şener, buyurunuz efendim. 

G. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Grupumuzun görüşlerini belirtecek olan 
Hüsnü Özkan Paşa Meclisçe vazifelendirildiğin-
den, hazırlamış olduğu konuşmayı grupum adı
na ben yapacağım. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı hak
kında, G. H. P. nin görüşlerini arz ediyorum. 
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Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Müzakereye başladığımız kanun, milletçe 

daima iftihar ettiğimiz Silâhlı Kuvvetlerimizin 
Personel Kanunudur. 

Bu Kanun 657 sayılı Kanun gibi, bu defada 
askerî personel içindeki sınıflara ait ve onların 
rütbelerine göre malî hükümleri getirmekte-
dir. 

926 sayılı Personel Kanunu Silâhlı Kuvvet
lerimizin hizımet özelliğine uygundur. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri
ni esas alarak hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım : 
926 sayılı Askerî Personel Kanunu, 211 sa

yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanu
nunun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında hazır
lanışında esas almış ve onun vazife anlayışı 
içinde hazırlanmıştır. 

211 sayılı iç Hizmet Kanununun 33 ncü 
maddesi, Silâhlı Kuvvetlerimiz mensupları, Su
bay, Astsubay, Uzatmalı Jandarma ve Uzman 
Çavuşlara şu vazifeleri vermektedir. 

Kıta, karargâh ve kurumlarda, iklim ve 
mevsim şartlan ne olursa olsun, hizmetin özel
liklerine göre verilen her görev yapılacaktır. 

Nöbet, manevra, tatbikat, gece ve gündüz 
verilen vazifenin güçlüğü ve vazifenin riski 
daima göze alınacaktır. 

İşte arkadaşlar, vazifenin ağırlığı, hayat ris
ki, taktik ve stratejik harfb konsepti nedenleri
ne dayanarak hazırlanan 926 sayılı Askerî Per-
(Soney Kanunu, 657 sayılı Kanunun kabul etti
ği iş güçlüğü ve riski zammını da beraberinde ge
tirmiştir. 

926 sayılı Kanun Silâhlı Kuvvetler içindeki 
sınıflar arasında rütbe esasına göre hazırlan
mış ve her sınıf ayrı tablolar halinde gösteril
miştir. 

İBu da ordunun kumamda zincirine ve ordu 
içindeki sınıf kademelerine uygundur. 

Esasen bu hal, Ordu Subay, Astsubay ve Uz
man Jandarma sınıflarının hususiyetidir de. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada şunu da ifa
de etmek isterim; 

926 sayılı Kanun, aynı zamanda ordu mah-
rutunu düzeltecek bir Kanundur. Yalnız he
men şu hususu ifade edeyim ki, 657 sayılı Ka
nun kabul edilirken, eklenen bir madde ile ka
nunun emeklilere tatbikatı 1971 senesinde ola
caktır. 

Bu takdirde, ordu içindeki mahrutun düzel
tilmesi maiksadiyle ordudaki general ve albay 
emeklilik işlemleri nasıl yürütülecektir? Bunu 
hükümetten ve Sayın Komisyondan öğrenmek 
isteriz. 

Hele daha bir ay önce 926 sayılı Kanunda 
yapılan bâzı değişikliklerle 27 . 7 . 1967 den 
geçerli olmak üzere kadrosuzluk yüzünden 
emekli olmuş, general, amiral ve albaylara yaş 
hadlerine kadar verilmesi düşünülen tazminat 
yüzdeleri nasıl ödenecektir? 

Bu hususu Sayın Millî Savunma Bakanından 
öğrenmek isteriz. 

Kanaatimiz odur ki, bu durumda Orduda bir 
mahrut düzeltmesi, bu kanun ile mümkün ola-
mıyacak ve Ordu mahrutunun şişkinliği her se
ne artacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 657 sayılı Kanun çı
kartılırken Bütçe Komisyonu tarafından eklenen 
geçici bir madde ile gerek sivil gerek askerî 
emeklilere bu geçici maddenin 1971 yılında tat
bik edileceği Sayın Bakan tarafından ifade edil
di ve gazetelerde de okuduk. Bu böyle olunca 
bu kanunun tatbik edilmesindeki gaye elbette 
ki mahrutu düzeltmek ise, bu maksadı getire
cek bir hususiyet de taşımamaktadır. Yaptığım 
şifahi temaslarda öyle zannediyorum ki, Hükü
met bunu halledecek bir geçici madde getirece
ğini söyliyecektir. Bu maddeyi gördükten son
ra fikrimiz yine saklı kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 926 sayılı Kanunda 
teknik hizmetler ve doktorlar, hakları olan hiz
metlerinin karşılığını tam alamamışlardır. Bu
na mühendisler, mimarlar, diş doktorları, ecza
cılar da dâhildir. 

Türkiye'de kritik personel diye adlandırılan 
ve daima aranan bu personele lâyik oldukları 
tazminatı vermezsek korkarız ki, bu personelden 
mecburi hizmetlerini bitirenler ve bitirecek olan
lar kendilerine daha iyi şartlar aramaya koyu
lacaklardır. 

Ayrıca, bu arkadaşlarımıza vazifelerinin 
ağırlığı ve her istenen saatte vazifede bulunma 
mecburiyetlerine göre de, ek 3 ncü madde hü
kümlerine göre işgüçlüğü zammı verilmesi ge
rekir. 

926 sayılı Kanun ayrıca huzurunuza, harb 
okulları, yedeksubay ve astsubay talebeleri için 
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teğmen rütbesini esas alarak aylık harçlık ge
tirmiştir ki bu da memnuniyetle karşıladığımız 
bir husustur. 

Netice olarak; 926 sayılı Askerî Personel Ka
nunu, Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesine uy
gun ve onlara lâyik hazırlanmış bir kanundur. 
Kanunun bâzı noksanları vardır. Yüksek Heye
timiz bu noksanları, Ordumuza lâyik şekilde dü
zeltecektir. 

Kanunun memlekete ve Silâhlı Kuvvetleri
mize hayırlı olmasını diler, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Meclise saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyurunuz 
efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Yüce Meclisimizde 926 sayılı Askerî Perso
nel Kanununun bâzı maddelerini tadil eden ve 
ilâve edilen bâzı maddeleri muhtevi olan bir 
tasarıyı görüşüyoruz. 

Bu vesile ile iki gündür 21 maddeden ibaret 
olan bu tasarının ciddi bir kalemle, samimi el
lerde hazırlandığından eminiz. Bu vesileyle 
Türk Silâhlı Kuvvetleri her şeyden önce bir 
aile zinciridir, biz bu aile zincirinin erinden, ma
reşaline kadar, Genelkurmay Başkanına kadar 
Türk kanunlarında sadece bir terim olarak isim 
veririz; bu isim de askerdir. 

Binaenaleyh, kendi dereceleri ve kademeleri 
arasında bu tasarıda hakikaten iyi yönler ve iyi 
vasıflar vardır. Fakat bâzı personelin kendi
lerine aidolan derece ve kademelerde istedikleri 
hakların yerinde olup olmadığı hususu bilâhara 
müzakere edilecektir, bu hususta da önergeleri
miz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türk edebiyatında 

olduğu kadar destanlarda ve tarihin çok eski 
sayfalarını karıştırmak suretiyle sadece şu kü
çük Asya'da değil, Avrupa'da, Asya'da, Afri
ka'da ve birçok kıtalarda atlarını oynatmak, 
kılıçlarını sıyırmak ve düşman önünde bir siper 
gibi durmuş, bundan sonra da durmasını bile
cektir;- Bunun için ona biz maddi olarak bir 
rütbe veriyor ve buna da asker diyoruz. Mâ
nevi rütbe olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerine, 
gazi ve şehit unvanlarını veriyoruz, yaşıyanla-
rına gazi, ölenlerine şehit deriz. Kitabımız 

Kur'anı Kerim dahi askeri zikreder, anar. Pey
gamberimiz Hazreti Muhammed'in dahi özel 
olarak asker hakkında güzel ve veciz sözleri 
vardır. Misal olarak bir tanesini Sayın Başka
nımızın ve sizlerin müsamahasına atfen arz et
mek isterim : İstanbul'un mânevi babası, san
caktarı sayılan Fatih Sultan'ı anarken o güzel 
Türk eserinin, o camiin içinde bir levha gözleri
mize çarpar. İnsan Güneşinin, insan Peygam
berinin asker hakkındaki sözü şudur : «Elbette 
Konstantiniye «İstanbul» fethedilecektir. Onu 
fethedecek kumandan ne güzel kumandandır, o 
asker ne güzel askerdir» diye güzel Peygambe
rimizin çok önce haber verdiği bu işarete işte 
Türk Milletinin güzide askeri nail olmuştur. Bu 
bakımdan kendilerine gazi ve şehit lâkaplariyle 
mânevi rütbelerini veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
657 sayılı Kanunu huzurunuzda incelerken 

hakikaten bu kanunun verilen önergelerle gide
rilen aksak tarafları olmuştur. Şüphesiz ki, bu 
tasarının da aynı durumlarda verilecek önerge
lerle mevcudolan aksaklıkların giderileceğinden 
eminiz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa para
lel olarak 926 sayılı Kanunun bu tasarısı da 
aynı yollda, aynı görüşte ve aynı durumdadır. 
Bu balkımdan çok iyi özellikleri Vardır. Bu özel
liklerini şu anda sıralamak, kanaatimizce yer
siz olur. Maddeler üzerinde görüşme açıldığında 
bu hususta da malûmatımızı arz edeceğiz. 

Yalnız, benim tesbit ettiğim ve anladığım ka-
dariyle bu 21 madde içinde üç hususu bilhassa 
dikkatlerinize arz etmek isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım; 

137 nci maddeyi tadil eden ve 4 ncü madde 
olarak getirilen bu tasarıda Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin alt kademesi değil, subayların yar
dımcı olan astsubayları bilhassa anmak isterim. 
Bunlar hakkında (0) fıkrasında zikredilen gös
tergeyi ben şahsan yetersiz bulmaktayım. Bu
nun için de bir önerge vermiş bulunuyorum. Bu 
gösterge, müsaadeniz olursa, şöyle sıralanmış
tır : 11, 10 ve 9 ncu derecedeki fark 5 rakamı 
ile ifade edilmiştir. Ondan sonra 15 rakamının 
farkı görülüyor ve sadece 4 ncü derecede kı
demli başçavuşlarda 630, 650, 610 dan başlamak 
üzere 20 lik bir fark gösterilmiştir. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesin-
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den -sonraki kademe arasındaki farkllar 20 ile 
gösterilmiştir. Binaenaleyh, astsubaylar hakkın
daki bu göstergenin, kanaatimce, yetersiz oldu
ğu fikrindeyim. Bunun için de bir önerge ver
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
ikinci husus ise ek madde 5 olarak zikredi

len denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam persone
line tazminat olarak albay maaşının % 40 ı ka
dar bir farkın verileceği kaleme allınmıştır. Fa
kat bilâhara görüşülerek yürürlükten kaldırı
lan kanunlar arasında tabip, diş tabibi, veteri
ner hekimler bundan mahrum edilmektedirler. 
Tabip, diş tabibi, veteriner hekimlerin de, ka
naatimce, bu madde 5 de zikredilmeleri gerekir. 
Aksi halde bu personelli biz askeriyemizde bula
mayız. Bu subay ailesi, arz ettiğim gibi, erden 
genelkurmayına kadar bu doktorların hayat ar
kadaşları, emekliler, hattâ madalya alan perso
nel dahi dikkate alınacak olunursa, bu arkadaş
lara bir tazminat verilmesi veyahutta derece 
farkının gözetilmesi yerinde olacaktır. Aksi hal
de bunları orduda tutmak mümkün olamıyacak-
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; üçüncü husus ise 
ek madde 7 de getirilen ve Sayın Ahmet Şener 
arkadaşımızın da temas ettiği gibi «yedeksubay 
okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci kade
me brüt aylığının % 6 sı harçlık olarak verilir. 
Bu hardlıık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olma
dığı gibi borç için de haczedilemez.» hükümdür. 
Binaenaleyh, yedeksubay öğrencileri, hepinizin 
malûmu olduğu üzere, bugün yüksek tahsilden 
•sonra yedeksubay oluyorlar, diğerlerine tanınan 
harçlıklarla mukayese edildiği zaman bunu sa
dece bir hususun yanlış olarak kaleme alındığı
nı beyan etmek için söyHemek istiyorum. Mese
lâ, Harb okulunda, üniversite ve yüksek okul
larda öğrenci bulunan askerî öğrencilere teğmen 
rütbesinin 1 nci kademe brüt aylığının 1 nci sı
nıfta % 6 sı, ikinci sınıfta % 7 si, üçüncü sınıf
ta % 8 i, dördüncü sınıfta % 9 u, beşinci sınıf
ta % 10 u, 6 nci sınıfta % 11 i harçlık olarak 
verilmektedir. Bunlar daha yüksek tahsil yap
maktadırlar. Yüksek tahsil yaptıkları hailde ye
deksubay okuluna giden arkadaşlarımızın bu
rada ek 7 nci maddede % 6 olarak verilmesi, 
kanaatimce doğru değildir. Bu hususta da bir 
önerge vermiş bulunuyorum. îltifat buyurmanı
zı temenni eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Haindi Hamamcıoğlu, buyurun efendim. 

G.P. GRUPU ADINA HAMDt HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri. 

Gerek bundan evvel kabulünüze mazhar 
olan 657 sayılı Devlet Personeli Kanunumun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nım ve gerekse şimdi müzakereye konu teşkil 
eden Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun görüşülmesi sırasında Güven Partisinin 
görüşlerini, şimdiye kadar kamu sektöründe ça
lışanların kazanılmış maddi ve mânevi hakla
rının muhafaza edilmesi bir reform kanunu ol-
oakla beraber her gün etkisini artıran hayat 
pahalılığına karşı personeli kısmen de olsa, mü
cehhez kılmak suretiyle özetlemiş bulunuyor
duk. 

Personelin müktesep haklarının muhafaza
sında arz ettiğimiz unsurlardan maddi olanı bu 
kanunların yürürlüğe girmesinden sonra bu
gün alman maaş ve ücretlerden daha az bir 
maaş veya ücret verilmemesi, mânevi unsur ola
rak da iktisabediJlımiş makam, maaş, rütbe 
gibi durumlarda daha aşağı bir durumun ta-
hassuluna sebebiyet verilmemesi şeklinde özet
lemek mümkündür. 

Bu sebeplerle 657 sayılı Kanunun kabulü 
muvacehesinde Askerî Personel Kanununda da, 
bu Kannua paralel olarak düzenlenmesi esas 
olmakla beraber, Silâhlı Kuvvetlerin hizmet 
özelliğine de dikkat edilmesi suretiyle de, bu 
kanunun hazırlandığı, tasarının gerekçesinde 
İlleri sürülmüştür. 

Sayın Milletvekilleri; 
Genel bütçe konuşmalarında da açık ola

rak arz ettiğimiz veçhile kamu personeline, yu
karda kısaca arz ettiğimiz gibi, maddî alanda 
ne kadar avantaj sağlarsanız sağlayın, kont
rolsuz piyasada gayrimeşru kazanç hırsı hük
münü icra ettikten sonra, bu kanunların, per
sonelin maddi sıkıntısına izale edeceğine inan
mamaktayız. Silâhlı Kuvvetlerimizin gerek sefer
de, gerek hazarda ifa ettikleri görevin kutsiyet 
ve ağırlığı muvacehesinde hiç şüphesiz kendile
rini aziz milletimizin malî gücünün müsaadesi 
nisbetinde daha çok maddi ve mânevi imkânla
ra kavuşturmayı gönlümüz ister. 



M. Meclisi B : 129 16 . 7 . 1970 O : 2 

'Bu nedenlerle 137 nci maddeyi tadil eden 
4 ncü maddede derpiş edilen gösterge üstü 
rakamların tediyesinin öngörülmesine memnu
niyetle katılmaktayız. Ancak, özel bir tahsil 
süresini ve gece - gündüz demeden meslek fe
dakârlığını icabettiren askerî tabipler, veteri
nerler ve askerî dişçiler, kanunların diploma 
esasına dayandırılmasına rağmen, bunlara mes
leklerinin özelliği itibariyle bir avantaj tanın
mamış olmasını üzüntü ile müşahade etmekte
yiz. 

Bu sebeple, bu personelin, ek 3 ncü madde
nin uygulanması suretiyle mağduriyetlerinin te
lâfi edilmesini temenni etmekteyiz. 

Biğer yönden de astsubayların Ordunun te
mel unsurunu teşkil etmesi, feragatli çalışma
ları göz önüne alındığında kademe ilerlemesi
nin 710 lira olarak kabul edilmesini adaletli bir 
tutum ve sonuç olarak mütalaa etmekteyiz. 

Sabahki oturumda kabulünüze mazhar olan 
Kadro Kanununun Askerî Personel için de sü
ratle uygulanmasını, emeklilerin haklarına ria
yetkar olunmasını, sızlanmalarına meydan veril
memesini temenni ediyoruz. 

Hiçbir kanunun başlangıçta yüzde yüz mü
kemmeliyetle çıkarılması mümkün olmaması 
muvacehesinde, kanunun uygulanmasında ile
ride vukuu muhtemel aksaklıkların zamanla ve 
süratle düzeltileceği ümidini samimiyetle ta-
şımkatayız. 

Bu nedenlerle, kanunun tüm Silahlı Kuv
vetlerimiz için hayırlı olmasını temenni eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, buyurun 
efendim. 

AHMET aüNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Askerî Personel Kanununu yarım saat için
de inceliyebildiğimiz kadar dileklerimizi ve te
mennilerimizi belirtmek istiyoruz. 

Evvelâ belirtmek isteriz; başka milletlerin 
orduliannın idarecilerine ödenen meblâğlara na
zaran, bizim ordumuza verdiğimiz ücretlerin 
çok az olduğunu maalesef milletçe bilmiyoruz. 

Onun içindir ki, milletin kendi ordusunun 
(hangi güçlükler altında ne ücretle çalıştığını 
açıkça bilmesinde elbette fayda vardır. Bunu 
sayın ordu idarecilerinin, bilhassa Millî Sa
vunma Bakanlığımızın daha açıklığa kavuştu
racağı günleri görerek sevineceğiz. 

i Aziz arkadaşlarım; Hükümetin, Devlet Per
sonel Kanununa paralel bir personel kanunun 
hazırlandığını görerek sevindik. Böylece dev
let memuru ile milletin bütünlüğünün her tür
lü muhafazasını harice ve dâhile karşı koruyan 
ordumuzun idarecilerinin arasında bir fark 
gözetilmediğini iftiharla belirtmek isteriz. 
Elbette ki vazife ağırlığına göre farklar ola
caktır, bunu da kimsenin kıskanmaya hakkı 
yoktur. Bu şerefli ordunun şerefli vazifesini 
görenlere elbette ki lâyık olduğu ücret de ve
rilecektir. 

Aziz arkadaşlarım; ancak iktisadi düzeni
mizdeki kontrolsüzlüğün Hükümetçe memura 
ve askerî personele verilen, onun cebinden alıp 
götürdüğünü, böylece hükümetlerimizin bü
tün gayretlerinin ne milleti, ne de memuru, ne 
de askeri memnun edebileceğini bunun acısını 
duyan muhalefete mensup bir milletvekili ola
rak arz etmek isterim. 

En ufacık yarayı Devletin sarmaya başla
dığı günü haber alanlar, piyasaya sahibolanlar. 
Fiyatları dev adımlariyle bu konltrolsuzluktan 
istifade ederek artırmalarının önüne geçmenin 
zamanı geçiyor. Yarın bu Meclis tatil olur, se-

I çim dairelerine gettiğimiz vakit ne memuru 
verilenleri, ne askerî personele verilenleri 
ne işçilere toplu sözleşme ile verilenleri bir 

I övüntü olarak belirtmemize imkân görememe
nin ıstırabını duyuyorum arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım; Askerî Personel Kanu
nu dolayısiyle ben bir dilekte de bulunuyorum. 
Silâhlı gücümüzün ve Ordumuzun halkla mü-

I Tiasebetini az görenlerin birisiyim. Hiçbir ça-
I lışmada, böyle halka inen bir çalışma da gör

mediğimi üzüntü ile söylemek isterim. Kalkın-
m? çabası olan milletlerin içinde elbette ki de
dikodu ve çekişme olacaktır. Ama, hiçbir mil-

I let kendi ordusunu başka başka açılardan gö
remez, görmemesi lâzımdır. Bunu, siyasile-

I rimizin yapması da mümkün olmadığına göre, 
halkla münasebete Millî Savunma Bakanlığımız 
ve Silâhlı Kuvvetlerimizin idarecileri çok 
ehemmiyet vermeleri gerektiğine inanan Mşi-

I lirden birisiyim. Onun için Askerî Personel 
I Kanununun elbette ki kabul edileceği bir ger-
I çektir, bu kabulden sonraki çalışmaları halka 

indirmenin ve bu virajlı yolları sivil halkı ile, 
I memuruyla, köylüsüyle, öğrencisiyle ve bilhas-
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sa her tehlikenin karşısında göğsünü siper eden 
ordusuyla geçen bir millet olduğumuzu göster
memiz lâzımdır. 

Aıziz arkadaşlarım; tasarıda uzman çavuşun
dan Genelkurmay Başkanıma ve orgeneralleri
mize kadar olan kademelerde yapılan değişik-
likleır memnuniyet vericidir. Maddelere geçil
diği zaman da zannediyorum ki arkadaşlarım 
bu takdir hislerini belirteceklerdir. Bu müna-
sebepıte kanun hazırlayıcılarına ben burada, 
muhalefete mensup bir milletvekili olarak, te
şekkürlerimi arz ediyorum. 

Her ne kadar tasarı acele olarak elimize gel
miş, diğer incelemeleri yapamamıanın üzüntüsü
nü duyuyorsak da, bu üzüntüden kendimizi sı
yırarak tasarının şikayetsiz neticelenmesini, 
ordumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
'ediyor, sizleri saygıyla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın İlyaıs Kılıç, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu üzerinde görüşlerimi dile ge-
dirmek için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, pek yakın bir geç
mişte Yüksek Meclisten geçmiş olan 657 sayılı 
Devlet Personel Kanununa muvazi bir şekilde 
hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu bugün huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Dünyanın her tarafında muayyen maksat 
için yıllarca beslenen silâhlı kuvvetlerin ken
dine has özellikleri, memleketlerinin icapları
na göre vardır. Fakat bir noktada hepsi bir
leşirler; ıriensulboldukları milletin şeref ve hay
siyetini, istiklâl ve bütünlüğünü müdafaa ve 
muhafaza etmektir. Bu bininci derecede ha
riçte, ikinci derecede dahilindeki hareketlere 
ıkarşı olur. 

Bu kadar mühim ve (kutsi bir vazifeyi ken
disine tevdi etmiş olduğumuz kuvvetin, elbet
te ki bu vazifeyi yerine getirebilmıeısi için gü
nün ve zamanın ve mevsimin bütün şartlarınıa 
göre bâzı mahrumiyetlere katlanması lâzımdır. 
işte bu mahrumiyetlerin ve buna mümasil bâzı 
ağır mesuliyetlerin icabıdır ki, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin personel kanunu kendine has 
özellikler içerisinde bâzı yükümlülükler yanın
da bâzı imkânlarla hazırlanmış ve huzurumuza 
gelmiştir. 

Bu imkânları derinliğine tetkik etmek fır
satını bulamadan kanun elimize verildi ve ev-
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I velce komisyonlarda geçen müzakerelerin ışığı 

altında şöyle bir gözden geçirdikten sonra ko
nuşmak mecburiyetinde kaldık. Gönül isterdi 
ki, bunun üzerinde uzun ve imkânlar nisbetin-
de daha teferruatlı hazırlanma fırsatı bize ve
rilmiş olsun. 

Mulhterem arkadaşlarım; şimdi kanım üze
rindeki fikirlerimi söylemeye gayret edeceğim. 

Tasarı, memleket imkânlarına göre ve mem
leketin verebileceği imkânlara göre azami öl
çüler içerisinde hazırlanmıştır. Kendisinden 
beklediğimiz vazifeyi yerine getirecek olan in
sanlardan bu millet hiçibir şey esirgememiş du
rumdadır ve öyle hazırlanmış olarak karşımıza 
gelmiştir. 

Yalnız, bâzı noksanlıkları olduğunu ve bâzı 
sınıfları mağdur durumda bıraktığını da belirt
mek isterim. 

657 sayılı Kanundaki adlî organlara tanın
mış olan hakkın, Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununda da münakaşasız bir şekilde kar
şılanmış ve o hakkı verir bir statüyle gelmiş ol
masından memnuniyet duyduk. Umarız ki, hiç
bir münakaşaya meydan vermeden bu, buradan 
rahatlıkla geçer ve 926 sayılı Kanun da, 657 sa
yılı Kanuna muvazi bir şekilde Yüksek Meclis
ten çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım; bunun yanında 
ordunun bugün için 2,5 milyonun üstündeki per
soneli; asker, subay, astbusay ve onların yetim
leri, emeklileri, dulları dâhil, hastanelerde in
sanüstü bir feragatle çalışmak suretiyle bunla
rın sağlık ihtiyaçlarını karşılıyan, bunun ya
nında sivil hastanelerin yetiştiremediği, karşılı-
yamadığı, sivil vatandaşlarımızın, ayrıca bu
nun yanında istiklâl Harbinin gazileri olarak 
bağrımıza bastığımız ve kendilerinden hiçbir 
şey esirgemediğimiz, millî imkânlar nisbetinde 
kendisinin yardımına koştuğumuz insanların da 
sağlık durumları yine bu askerî tabiplerin omu-
zuna yüklenmiş, ama gel gör ki, bu kanunda bu 
insanlara hiçbir hak tanınmamıştır. 

'Sivil Personel Kanununda sosyalizasyon böl
gesindeki doktorun hakları muhafaza edilmiş, 
Full - Time tatbik eden hastahan^lerde çalışan 
doktorların haklan muhafaza edilmiş, fakat bu
nun yanında askerî tabiplerin hiçbir hakkı mu
hafaza edilmemiş. 

Muhterem arkadaşlarım; günde 10 tane 
I ameliyat yaparak insanları sıhhate, hayata ka-
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vıışturan insanları herkesle eşit bir muameleye 
tabi tutamazsınız. Tutarsanız, orduda tutamaz
sınız. Olduğu yerde muhafaza edemezsiniz. Bu
nun hakkını tanımak, bunun hakkını vermek 
mecburiyetindesiniz. Bunun özelliği vardır. Bu
gün Türk Ordusunda tabip miktarı her gün 
eriyor. Türk Ordusunun 2,5 milyon insanına ba
kan 800 tane tabibi yoktur. Bu kanun bu şekil
de geçtiği, bunlara bir avantaj tanınmadığı tak
dirde, bunlar miktar itibariyle daha fazla eriye
cektir. Ve en kısa zamanda, Sayın Bakan arka
daşım, tabilb ihtiyacım karşılamak için yeni 
tedbirler peşinde koşacak, fakat bu imkânlarla 
onları da bülamıyacak ve Türk Ordusu tabib 
bakımından zayıflığa mâruz kalacak, tabib mik
tarı azalacak, üstün vasıflı arkadaşlarımız or
dudan kaçmak suretiyle üniversitenin başka 
dallarına ve sivile intikal edecek, ordu zayıf-
lıyacaktır. 

Bugün Ankara Üniversitesinin çekirdeğini 
Oülhane Askerî Tıp Akademisi temin etmiştir. 
Hâlâ bunlar tıp fakültelerinde hikmet görmekte 
ve en mutena kürsüleri işgal etmekte, bu mem
lekete binlerce talebe yetiştirmektedir. Bunlar 
Gülhaneden yetişmiş insanlardır. Bu kaynağı 
kurutursanız nerede bulacaksınız yeni tabibi?.. 

Üniversitenin en yüksek tahsilini yapacak; 
dört sene asistanlık, iki sene başasistanlık, mü
şavir uzmanlık, doçentlik, profesörlük yapacak, 
imkân gelince vermiyeeeksiniz, vazifeye gelin
ce sonuna kadar en üstün vazife istiyecek, gün
de 10 tane ameliyat yaptırabileceksiniz.. Olmaz 
böyle şey. Bunu bulamass-iiıız. Böyle şsy ol
maz. 

Binaenaleyh, buna ait bâzı önergelerimiz var
dır, Yüksek Komisyonun buna iltifat etmesi or
dunun geleceği ve ordunun menfaati iktizasın
dandır. Buna yardımcı olmalarını dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Ordusunu mil
lî bir harb sanayiine kavuşturcağmı iftiharla 
bütçe müzakerelerinde söyliyen ve savunan Sa
yın Bakan arkadaşım, bu Ordunun teknik ele
manları bu getirdiğiniz imkânlar nisbetinde eli
nizden kaçarsa - ki zaten 600 den 150 ye düşmüş 
miktar, eğer rakamlar doğru ise - ne ile kura
caksınız bu harb sanayiini ve kiminle işletecek
siniz? Bunlar için de bir imkân sağlanmamış. 
Eskiden bunların bir kıdem tazminatı vardı, 
o da gitti. Şimdi bu kanunda, pek yakın geç

mişte ellerine geçen tazminatları da gidiyor. Ya
ni bir tazminat imkânı da vermiyorsunuz 

Buna mukabil verdiğiniz ne var, biliyor mu
sunuz? Okuduğunun iki mislini de mecburi hiz
met olarak yüklüyorsunuz. Herkes 10 sene mec
buri hizmetle kurtulurken, onlar okuduğunun 
iki mislini de mecburi hizmet olarak yükleniyor 
ve size çahşacak, dışardaki arkadaşı âzami im
kânı elde ederken siz bunları Orduda bugünkü 
imkânla çalıştıracaksınız... Ben aynı kanaatte 
değilim. Ordunun özelliğini, Ordunun içerisin
deki her sınıfa seyyanen dağıtmak mecburiye
tindesiniz. Bunların hepsinin ayrı ayrı özelli
ği var. 

Peki, bu böyle. Bunlar için de önergelerimiz 
var. Bu bakımdan Komisyonun, bu özellikleri 
de nazarı itibara almasını istirham edeceğim. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Personel Kanunu 
hazırlanırken, diğer bütün personel kanunları
nı n yanında özellikler muhafaza ediyor. Ne edi
yor? Erken emekli yapmışız diye tazminat ödü
yoruz. O tazminatı ödediğimize göre, demek ki, 
bir özellik var, bir istisnai muamele var, haklı 
bir muamele var. O halde bunu Ordunun tek
nik sınıflarına da tanımak mecburiyetindeyiz 
ve tanımalıyız. Bunda Yüksek Meclisin çok 
hassas hareket etmesini ve bunu diğer sınıflarla 
mukayese etmiyecek derecede tatmin edici, yine 
millî imkânlar nisbetinde bir Ölçüye bağlama
sını temenni ediyorum. Çünkü var bunun em
salleri. Pilotlara veriyoruz, denizaltıcılara ve
riyoruz, dalgıçlara veriyoruz, kurbağa adamla
ra veriyoruz. Niye veriyoruz? Katlandığı riske 
karşı. Evet, kanımda bir risk tazminatı var, 
ama bunun haricindedir bunlar. Bu tazminatın 
haricindedir bu saydığım personele verdiğimiz 
tazminat. 

Bu denizaltıcıyı denizin altında rahat sevk 
eden, emin sevk eden, huzur içerisinde sevk eden 
o denizaltıyı fabrikada yapan mühendistir. O 
mühendisin o denizaltıyı yaparken sarf etmiş 
olduğu enerjidir. Dimağından çıkardığı bilgi. 

Kurbağa adam da aynı şekilde, yine mühen
disin yaptığı vasıtalarla. Pilot da mühendisin 
yaptığı tayyere ile uçuyor. Pilotun o tayyare 
de huzur içerisinde, emin olarak uçabilmesi için, 
o tayyareyi yapan mühendisim de huzur içerisin
de çalışacağı bir zemini sağlamak mecburiyetin
deyiz. Topumuz için de böyledir, tüfeğimiz için 
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de böyledir, mermimiz için de böyledr. Bunu 
vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü bunu işçisi
ne veriyoruz. O mühendisin emrinde çalışan iş
çiye veriyoruz bu hakkı. Peki başmdakinden 
niye esirgiyoruz? Bunun hiçbir izah yolu yok
tur. Buna yanaşmak mecburiyetindeyiz. 

Peki arkadaşlar; orduda öğretmenler var. 
öğretmenlerin durumu nasıl? öğretmenlerin 
durumu da öyle. Ordudaki subay öğretmenler
den, bütün subaylara muvazi olarak, diğer em
sali sivil teşkilâttaki, Millî Eğitim Bakanlığı 
emrindeki Öğretmenlerin üstümde vazife istiyo
ruz. Millî Eğitim Bakanlığı emrindeki öğretmen 
okul tatil oldu mu, gider. 2 - 3 ay yoktur, hic 
kimse onu aramaz, rahat gezer, ama Harb Oku
lunda, Harb Akademisinde, deniz, kara, hava 
liselerinde, astsubay okullarında ve diğer muh
telif okullarda vazifelendirdiğimiz öğretmenler
den; nölbet hizmeti, kayıt işleri, mütercimlik 
dâhil bütün vazifeleri isteriz. Ondan sonra der
se girdiği zaman da, 2 lira ders ücreti veririz. 
Arkadaşlar bunu hiç vermiyelim daha iyi. Bu
nu tamamen çıkaralım. 2 lirayı T ı̂m'iif'iin «flr+.V-
rına göre nasıl veriyorsunuz? Ayakkabı boyatı
yoruz şurada, 1 lira verdiğimiz zaman adam 
yüzünü buruşturuyor. 2 liraya 1 saat ders veri
lir mi? Ya kaldıralım veya emsali seviyesine 
getirelim. 

Peki, 2 ilâ 4 lira veriyor. Sivil öğretmen 30 
saat ders verirse 15 saatinin karşılığını alıyor 
Ve ders ücreti olarak 10 lira veriyoruz. Yüksel
dikçe, üniversitede falan daha çok ahyor. Biz 
askerî öğretmenlere 4 lira ile 2 lira arasında 
ders ücreti veriyoruz. Bu biraz âdil olmuyor ve 
adamı yerine bağlamıyor. Personeli ocağına 
bağlamıyor. Dışardaki kişilerle beraber kendi 
durumunu mukayese eder duruma »okuyor ve 
aklı dışarda, bedeni içerde bir adam oluyor; 
gövdesi içerde, aklı dışarda... Bu duruma biz 
bunu itiyoruz; adaletsizlikle itiyoruz. Çünkü 
'057 sayılı Kanunda bunlar temin edildi, özel 
kanunlarda da temin edildi, ama askerî öğret
menden bunu bu kanunda esirgiyoruz. Buna 
ait bâzı önergelerimiz var, vereceğiz ve iltifat 
görmesini de arkadaşlarımızdan istirham edece
ğiz. 

ISonra, meselâ sivil öğretmenler 4489 sayılı 
Kanuna göre, bilgi ve görgüsünü artırmak için 
yurt dışına iki sene gider. Yeni kanunda zanne

diyorum onu 5 seneye kadar çıkarttık, 057 sa
yılı Kanunda hatırladığıma göre. Askerî öğret
menlerde bu yok. Bu haktan da mahrum. As
kerliğin icaplarına da sıkı sıkıya bağlı. Lisan 
okulunda Türk Ordusunu bütüniyle lisan der
sinden geçirir, onlara her türlü emeği sarf eder, 
öğretir, ama bu emeğinin karşılığında her han
gi bir imkân alamazsa olmaz. Aklını dışarı atar
sınız, bedenini içeride muhafaza edersiniz, ol
maz... 

Binaenaleyh, askerî öğretmenlerin de duru
munu, askerî Millî Eğitim Bakanlığı içindeki 
AiSretmenlerin durumuna, ordu içerisinde, ordu
ca olmanın kendisine sakladığı imkânları da 
denkleştirmek «suretiyle, hir noktaya getirmek 
•meHhurivAti-nifipyiz, Bu ad aleti temin edemez
sek istediğimiz neticeyi alamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, emekliler meselesi... 
Simdi ben komisyondan bâzı şeyler öorenmek 
istiyorum. Su anda, gazetelerde okuduğumuza 
f*öre, 30 Ağustosta ordu içerisinde mahrutun 
anormalliği dolayısiyle gmis cp.wta bir emekli 
muamelesi cereyan, edecektir. "B ŷle Kir«sey va
rit ise, bunların ikramiye durumu ile maaş du
rumu ne olacaktır? Bugün emekli edilen, yahut 
bu kanun çıktıktan sonra emekli edilenler, bu 
kanunun getirdiği haklardan ikramiye bakımın
dan ve maaş bakımından istifade edecekler mi? 
Yoksa 1971 yılından itibaren istifade etmek su
retiyle bu hakları alamıyacaklar mı? Yani 1971 
de emekli olursa mı ikramiyesi ve maaşı 057 sa
yılı Kanuna uyacak ve ayarlanacaktır? Bunu 
ben komisyondan öğrenmek isterken, emeklile
rin tümüyle durumunun hemen ele alınmasını 
temenni ederim. Çünkü emekli olmakla maaş ba
kımından, zaten az maaş almak durumuna hu-
kukan düşmüş olan kişinin, piyasadaki konjonk
türe ayak uydurması mümkün olamıyacağından, 
bu hayat pahalılığı karşısında ezilecek, mağdur 
olacak ve üzülecektir. Bu durumu ıslah etmek 
için bir tedbir düşünürler mi? Bunu ben komis
yondan ve Sayın Bakandan hulûsu kalb ile öğ
renmek istiyorum. 

Sonra arkadaşlar; geçen sefer 920 sayılı Ka
nunla 0801 sayılı Kanunu tadil ederken, yedek-
subayken orduda kalmış olan subay arkadaşlara 
bir hak tanınmıştı. Bu hakkın bu kanunla kal
dırıldığını görüyoruz. Eğer bu mahzurlu ise 
niye verdik? Demek hata ettik. Mahzurlu ol-
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madiği için vermişsek ve kanuni bir hak teessüs 
etmişse, bunun kaldırılması için bizim bilmediği
miz, düşünemediğimiz bir sebep varsa, komis
yon bunu izah edip bizi ikna ettikten sonra 
Yüksek Meclisin bu istikamette buna bir karar 
vermesini temenni ediyoruz. Çünkü müktesep 
haklara biz Millet Meclisi olarak sahip çıkmaz
sak, bizim emrimizde ve bizden dalga dalga ida
reye yayılan organların riayet hakkını istiyeme-
yiz. Sonra bizi misal olarak gösterirler; siz ken
diniz neden yapmıyorsunuz da başkasından is
tiyorsunuz, diye bizi eleştirebilirler. Bu bakım
dan bunun üzerinde durulmasını istiyorum ben. 

Bu uzman jandarma üstçavuşlarına arkadaş
larım değindiler. 

Arkadaşlar; bunların durumu hakikaten, 
eğer vazifelerini, güçleri yetse de, kaabiliyetleri 
de kâfi gelsede, yapsalar varya ve bunlardan 
istenenler tahakkuk etse varya, ben öyle tah
min ediyorum; bu insanlar; çok ağır vazifenin 
altındadırlar. Çünkü kazaların, nahiyelerin ve 
karakol olan yerlerin, dağlardaki yerlerin asa
yişini, gece gündüz, bu adamlardan bekliyoruz. 
Eğer hizmette kusurları ve hataları oluyorsa bu 
işletme hatası olabilir, ama kanunla kendilerin
den istenilen vazife mühimdir. Yani bunların 
da bâzı istekleri vardır; zannediyorum Sayın 
Bakan bunu iltifat edeceklerdir, bu isteklerinin 
yerine getirilmesinde fayda vardır. 

Astsubayların durumuna gelince; biliyorsu
nuz mekteplerde geçen hizmetlerin çoğunu, ge
rek tabiplerde, gerek subay arkadaşlarda, ge
rek orduya sonradan girenlerin okulda geçen 
hizmetlerini emekliliklerinden saydık, fakat ast
subaylarınla sayılmadı. Ben geçen sefer bura
da bir konuşma yaptığım sırada Sayın Bakan 
bana, «Olmaz falan» diye söyledi. Muhterem ar
kadaşlarım, bu haksızlık en kolay ve en basit 
şekilde düzeltilebilir. Bu hakkı vermek sure
tiyle, verilebileceğini vermek suretiyle büyük 
bir huzursuzluğu önliyebiliriz. 

Binaenaleyh bunların sınıf okullarında geçen 
hizmeterinin emekliliklerinden sayılmasında, 
huzursuzlukları önleme bakımından, adaleti te
min etmek bakımından, eşitliği sağlamak ba
kımından, ben şahsan fayda mütalâa ediyorum. 
Yamlıyorsam Komisyonun veya Sayın Bakanın 
beni uyarmasından ve beni tatmin etmesinden 
son derece memnun olurum, ama yapılmasını is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununn tümü üze
rindeki sözlerimi burada bağlarken, maddeler 
üzerindeki söz haklarımı da sırası geldiğinde 
kullanmak dileği ile kanunun, bu saydığım ve 
dile getirmek istediğim, bence çok tabiî ve nor
mal olan hakları da Yüksek Mecliste verecek 
şekilde düzeltilmek suretiyle çıkmasını ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını ve esen
likler getirmesini temenni eder, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın ihsan 
Kabadayı, ikinci defa, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarımı; 

27 . 7 . 1967 tarihinde kabul edilerek, 10 
Ağustos 1967 de bir kısım hükümleri yürürlü
ğe giren 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun malî hükümleri 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun malî hü
kümleriyle birlikte yürürlüğe gireceği öngö
rülmüştü. Ancak, 14 . 7 . 1965 tarihinde ka
bul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 23 . 7 . 1965 tarihinde yayınlanmış bâzı 
hükümleri o tarihte yürürlüğe girmiş, fakat 
malî hükümleri bâzı sebeplerle yürürlüğe kon
madığından 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun malî hükümleri de uy
gulanmamıştı. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı maddeler .eklenmesi, ayrıca 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun kabulünden bu yana 
ortaya çılkan yeni durumları değerlendirmek 
suretiyle lüzumlu değişiklikler yapmak, per
sonel reformunu günümüzün sosyal ve eko
nomik şartlarına göre yeniden ayarlamak, ele 
almak, ücret sisteminde paralellik, ücret denk
liği getirmek gilbi gerçeklerle hazırlanmış ve 
Parlâmentoya geltirilerek kusa bir süre evvel 
kabul edilmişti. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun hükümleri iki anafbölümde müta
lâa edilebilir : 

Birincisi; 657 sayılı Devlet Memulları Ka
nununa paralel olarak vaz'edilen hjüıküJmler. 
Diğer ikinci kışını da, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
ve hizmetin özelliklerine, hususiyetine aidola-
rak vaz'edilen hükümlerdir. 
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657 saydı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddeleri değiştirilmiş, yenileri de ek
lenilerek Meclisimizden kısa bir süre evvel 
geçmiş olduğunu arz etmiştim. işte buna pa
ralel olarak 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Personel Kanununda yer alan bâzı hüküm
lerinde değişiklik yapılması gerekli [bulunmuş 
ve değişiklikler yapılırken Silâhlı Kuvvetlerin 
özelliklerine uygun olarak: getirdiği hükümle
rin ve prensiplerinin de aynen muhafazasna 
dikkat edilmiştir. 

926 ısayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu anabatlariyle 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerinle benziyen hü
kümler getirdiği gibi, Silâhlı Kuvvetlerin ve 
Silâhlı Kuvvetlerdeki hizmetlerin özellikleri 
sebebiyle bâzı değişik hükümler de getirdiği 
bir vakıadır. Arz etmeye çalışacağım bu bâzı 
hükümlerden meslekin kendine has hususiyet 
arz eden kısımlarını da kısaca huzurlarınızda 
arz etmeye çalışacağım. 

Her meslekin kendine has nimet tarafı, kül
fet tarafı vardır. Askerlik aziz ve ulvîdir. Ama 
ulvî olduğu kadar elbette ki meslekin çilekeş 
tarafları da vardır. Bu çilekeş yimü, zahmet 
yönü elbet hiçbir meslekle kıyas edihniyecek 
kadar ağırlık taşır, işte kasdetuıiş olduğum 
tasımlar, arz etmeye çalışacağım bu ağırlıkla
rı ihtiva etmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerdeki personelin çalşma 
saatleri 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Hizmet Kanununun 35 nci maddesinin (b) 
fıkrasına tabidir. Buna göre, kıta, karargâh 
ve kurumlarda çalışıma saatleri mevsim ve ik
lim üe, hizmetin özelliğine göre tesıbit edilir. 
Kıtalarda umumi mesai ve hizmet zamanı kalk 
borusu ile başlar, gece yoklamasından sonra 
«ona erer. Subay ve astsubaylar, nöbetçi ve 
vazifeli olmadıkları veya kendilerine özel va
zife verilmediği hallerde dahi günlük mesai 
ve eğitim bitiminden evvel ayrılar ak evlerine 
gidemezler. Subay ve astsubaylara mesai dı
şında özel vazife verildiği gibi, belli bir sıra 
ve süre ile de nöbetçi olarak görevlendirilirler, 
bu nöbet karşılığında da onlara hiçbir şey öden
mez. 

Ayrıca, değişen ve gelişen dünyada butun 
meslekler içerisinde en çoık istihsale geçiren, 
terakfkiye mazhar olan meslek, askerliktir. 

I Hangi kıonuda, hangi teknik yönde, hangi sa
nat yönünde değişiklik olmuşsa onun ilk so
luk alacağı, kendini bulacağı ocak, asker oca
ğıdır. Böylece asker ocağı, değişen ve gelişen 
dünyada her değişikliğe göre, teknik ve sınai 
imkânlara göre gelişen ocaktır. Askerliğin 
taiktiık ve tabya imkânları, teknoloji ile orantı
lıdır, onunla paralel ve atbaşı bebare gider. Böy
le bir meslekte dün bildiğiniz en iyi bir şey bu
gün demode olmuştur, bütün bu bildiğiniz de 
yarın demode olacaktır. Öyle ise aslker kişiler, 
diğer mesleklere nazaran çok günün şartlarına 
ve harb konseplerine göre sık sık taktik ve 
tabya bakımından kursa, eğitilme taibi olan kim
selerdir. Tatbikat, manevra, alarm bakırnmdan 
silk sik evlerinden, ocaklarından uzak kalırlar. 
Haftada iki geceden az olmamak üzere gece eği
timine çılkarlar. Bu nedenle çalışma saatleri, nö
bet, eğitim ve tatbikat gibi sebeplerle subay 
ve astsubaylar fazla mesai yapımıalkta ve sıık sile 
ocağından, yavrusundan uzak kalmaktadırlar. 
Fazla mesaileri için de hiçbir şey ödenmemekte
dir. 

ıSilâhlı Kuvvetlerde her rütbe, kendimden iler-
dekilerin rütbelerine vekâlet derler. Bu vekâlet 
karşılığında da hiçbir şey almazlar. Subay ve 
astsubaylar, ayrıca yurdun çeşitli yerlerimde ve 
bölge esasına göre kıtalarda ve kurumlarda sık 
sik vazife görmdk üzere tâyin olurlar. Tâyinin 
ne olduğu, başından tâyin geçmiyen kişi tarafın
dan bilinmez. Huzurlarınızda konuşmak üzere 
didinen ihsan Kabadayı askerlikten gelmiştir. 
İkinci Dünya Harbinin şartları içerisinde vasati 
altı ayda bir tâyin görerek, yüklerimiz ağırlık
lara sarılı, Ortaçağ göçebeleri gibi diyar diyar 
gezmişizdir. Allah dünyanın başına dertler, mem
leketin başına acı günler vermesin, öyle günler 
gelirse yine subay sınıfı altı ayda değil, üç ay
da bir karargâh kur, karargâh yap, karargâh 
boz, diyar diyar gezecek, yuvalarından, çoluk 
çocuğundan uzak kalacak. Bu meslek böyle za
manlarda, gezginci göçebe sınıfı denecek nitelik
te olan bir meslektir. 

Çoğunuz bilirler, «Yuvarlanan taş yosun tut
maz» derler. En çok gezen bir sınıf olduğu için 
subay ailesi, evine ocağına doğru dürüst mü-
Ikeminıel molbilya alaanıyan, aldığını da kısa bir 
ısüre sonra satmak suretiyle bir yenisini borçla-

I nanak alacak olan sınıftır, 

482 -
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Yine eskilerim çak güzel bir sözü vardır, «iki 
göç bir yangındır» derler. Her subay ailesi için, 
iki göç bir yangın derecesinde fedakârlıklara ve 
zaruretlere katlanmayı icabetitiren bir meslek
tir. Diğer mesleklerde yok mudur? Diğer mes
leklerde tâyin, mecburi hal olmadıkça veya ki-
'sjinin kendisi istemedikçe olmaz. Tâyin sebe
biyle en mutazarrır olan, sık sık ocak kur, yuva 
-kür, yuva dağıt, yuva yap zorunda olan meslek, 
^'askerliktir,. 

Silâhlı Kuvvetlerde rütbe esastır. Kadrolar 
rütbeye göre verilir. Silâhlı Kuvvetlerde rütbe 
ve kadro bol değildir. Bir suJbay beklediği kad
roda âzamli süresini bekler, terfi edemezse, yaşı 
ne olursa olsun, emekliliğe tabidir. Böylece su
bay sınıfının hizmet, yaş hadleri sivil sektörde
ki memurlardan çok farklı bir hususiyet arz 
«der. Her rütbede değişlik değişik yaş hadldi öl
çüsü vardır. Orada kadro müsait değil, terfi 
Edemezse, sivil sektörde çalışan bir memura na
zaran çok genç yaşta emekli olmak durumiyle 
başîbaşiaidır. 

Orduda her meslekin hususiyeti ve özelliğime 
göre, Silâhlı Kuvvetlerin Beden Kabiliyeti Tali
matı vardır. Her subay belirli süre içerisinde 
muayene olarak, o talimata, beden yapısı uyuyor 
unu, uymuyor mu diye bir seleksiıyondan geçme
ye mecburdur. Tutuyorsa kalır, tutmuyorsa 
«emekli edilir. Bu kadar ince ölçülerden geçen, 
<elenem bir meslekin mensupları içüm, ağır yük 
altında elbette bir farklı, aslan payı değil de, 
hizmet ağırlığında bu seferlik ölçülü tarafının 
olacağını ve muhterem Meclisinizin kabul ede
ceğini G.P. Grupu olarak samimiyetle kabul edi
yoruz. 

Ayroa, şartlara göre, bildiğiniz gilbi, toptan 
emekli olmak, piramit esası gilbd riskler de or
duda daima mevcuttur. Bu hususu da göz önün
de bulundurulmalıdır. 

Mevcut kanunun 137 ncü maddesinde subay, 
•astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma ça
vuşlarının aylık ve rütbelerindeki kıdem esası 
tesbıilt edilmiş, en düşük gösterge rakamı 100, 
en büyüğü de 1 000 olarak kabul edilmiş, üç 
yıllık müddetini bitiren albaylara da 1 000 ola
rak gösterilmiştir. Mevcut kanun burada kısa
ca özetlemeye çalışmış olduğumuz hususları 
tedvin etmiş, Yüce Huzurunuza getirmiş. G.P. 
Grupu olarak bu hazırlanış şeklimde, tümüne 

yakın bir ekseriyetle memnun olmakla beraber, 
kanaatlimize göre, eksik olan kısımlarını da arz 
etmeye çalışarak, Yüce Meclisimizce - tasvip gö
rürse - tashihini isltiyeceğiım. 

Bu eksÜklMer içerisinde, G.P. Grupu ,oiarak, 
en noksan gördüğümüz kısım, Silâhlı Kuvvetler
deki tabip, eczacı ve dişçilere ariıdolam kısımdır. 
1960 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığının, 
Silâhlı Kuvvetlerim bünyesinde 851 doktor vardı. 
Şimdi yıl 1970, çoğalacağı yerde 808 e düşmüş
tür. On yıl içerisinde kaynaktan 630 genç dok
tor aktığı halde öylesine kaynaklar dışarıya ak
mış ki, bünyeden kaba akan, orduya akan, dışa 
akanı karşıhyamıamıştır. 

Ayrılık sebeplerini ciddî olarak Yüce Mec
lisimizin bilmesi ve tedbir almak için ciddî bir 
dönem noktasında olduğunuzu hepinize hatır
latmak isterim. Kabul ediniz M, askerî tabip
lerin görevi diğer doktorlardan farklı ve ağır
dır. 26 sene askerlikte hizmet eden bir nâçiz ar
kadaşınız olarak, tatbikat, manevra, çile, ezi
yet ve zahmet dolu ağırlık taşıyan her türlü 
hizmetlerinde tabibi, dişçiyi, veterineri yanımız
da bizimle beraber aynı şartlara tahammül eden 
kişiler olarak gördük. Vazife anlayışlarından 
en kara günlerinde Mehmet'in sağlığına verdiği 
emeğini G. P. grupu olarak huzurlarınızda te
şekkürle arz etmeye mecburum. 

O günün şartlarından bugüne doğru gelir
ken, o günün tabibinin hizmet ağırlığı bugün
den çok az, bugün Silâhlı Kuvvetlerimizde ça
lışan tabiplerin hizmet ağırlığı daha da artmış
tır. Bugün Silâhlı Kuvvetlerimizdeki doktor
lar ikibuçuk milyona yakın insanı korumakta 
ve sağlığı ile meşgul olmaktadır. 

Subay, astsubay ve ailelerine, emekli subay, 
yetim ve dullara, 1005 sayılı Kanunla madalya 
sahipleri kişilere, yedek subay ve ailelerine 
bakmakla mükelleftir. Bütün bu ağır hizmet 
yükünün yanı sıra, doktora verilen prim, kar
şılık çok azdır. Diğer hizmet dallarında çalışan 
tabiplerin ise, aldıkları nimet, sahiboldukları 
materyal Silâhlı Kuvvetlerde çalışanlardan çok 
üstündür. 

Açık söylüyorum; bu kanun böyle çıkarsa, 
hazırlıyanlar hangi açıdan, hangi şartlarla ha
zırlamış olsun, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki 
tabiplere gadretmişlerdir. Büyük günah oldu-
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ğunu, G. P. olarak bizlerin bu günaha iştirak 
edemiyeceğini burada söylemeye mecburuz. 

Diğer sektörde çalışanlar mesai dışı çalıştık
larını karşılığını aldıkları halde maalesef, Si
lâhlı Kuvvetlerimizde çalışanlar almamaktadır
lar. Ne biçim anlayıştır, ne biçim görüştür, biz 
grup olarak anlıyamadık. 

Bundan kısa bir süre önce çıkan 645 sayılı 
Kanun, Silâhlı Kuvvetlerde çalışan tabiplere, 
dişçilere, eczacılara hizmet ağırlığından müte
vellit fark vermiştir. Binbaşı rütbesinden küçük 
rütbedeki tabip, eczacı ve dişçilere bir albay 
maaşının % 40 ma kadar pratisyen sınıfında 
tazminatı kabul etmiş, binbaşı dâhil yukarı sı
nıfı için de % 90 ödenek esasını kabul etmiş 
ve tasdik etmiştir. Bu, ihtisas sınıfında % 60 a 
çıkmakta idi. 

Evet, her meslekin ulvi tarafı kadar hisli, 
zahmetli tarafı vardır. Meslekleri kefeye koyup 
tartacak, sen daha üstünsün, sen daha kötüsün 
diyecek değiliz ama, meslekin tabi olduğu şart
ları, yetişme imkânlarını nitelemeye mecburuz. 
Sade Türkiye ̂ de değil bütün dünyada en ağır 
şartlarla, en pahalı, en zor tahsilin, tıp tahsili 
olduğunu kabul etmeye mecbursunuz. Liseden 
sonra 5 sene okuyacak, Askerî Tıp Akademisin
de bir sene okuyacak, ihtisas yapmak için 4 se
ne okuyacak, birçok kurslara gidecek, ondan 
sonra da Silahlı Kuvvetlerde saymaya çalıştı
ğım ağır vükleri taşıyacak. Ordu dallarımda bir 
kısım dallara tazminat ve yan ödeme verecek
siniz, ama insan saflığı ile dünya ilft mlhra ara
sında kalsın mı, kalmasın mı; can çekişen kişiyi 
dünyaya, hizmetine bağlıyacak olan aziz meslek 
mensuplarına yan ödeme vermiyeceksiniz. 

Biz G. P. grupu olarak bunu, hamiyet duy
guları ile gerçeğe, hakka, saygı duyguları ile 
kabili telif bulmadık. 

Evet, doktor yan ödeme alırsa komutandan 
fazla para alacaktır. Bir doktor, hiçbir zaman 
korgeneral, orgeneral, Erkânı Harbiye reisi ol
maz, pek azı general olur. Kumandanlığın işgal 
ettiği makamları ile ulvî ve şerefli tarafı var
dır, bunu parayla ölçmeye imkân yok, ama dok
torun hfikkı olan parayı verirken de kumanda
nın aldığı para ile ölçmek şeklini kabili telif 
bulmuyoruz. 

Amerikan ordusu hiçbir smıfa yan ödeme ve 
tazminat vermediği halde yalnız ve yalnız ta

biplere yan ödeme vermiştir ve vermektedir. 
Orduda hâkimler alsın, birşey demiyorum. Bin-
bir sıfatın içimde en ulvisi ve en azizi hak sıfa-
tıtır. Sivilde olduğu gibi askerde de hakkı sa
hibine veren askerî hâkimlerdir, ama askerî hâ
kim hakla uğraşırken, askerî tabip de canla 
uğraşıyor. Can bedende kalırsa hakkın ve ulvi
yetin kıymeti vardır, can bedende kalmazsa ul
viyetin ne kıymeti vardır? Büyük Hakan Ya
vuz Selim çok güzel söylemiş; «Halk dilinde 
muteber bir nesne yok Devlet gibi, olmaya bir 
Devlet cihanda tek nefes sıhhat gibi.» Hakan, 
sıhhati tahtla değişmiyor. 

Ordu sağlığı herşeyin üstündedir. Bunu ko
ruyacak kişilerin tazminatını kesip, bir kısmına 
verilmek seklini dengesiz görmekteyiz. Bunlara 
da verilmesini istiyoruz. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — önerge 
verin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Verdim 
efendim, hazırladım. 

Biz bunun verilmeyiş şeklini adaletsiz ölçü
lerle mütalâa etmekteyiz, verilmesini istiyoruz. 
Vermez, böyle çıkarırsanız, haber veriyorum 
size; mecburi hizmeti dolan her askerî tabip 
ayrılacaktır, Ordu sağlığı sarsılacaktır, kimse, 
askerî tabipliğe itibar etmiyecektir. Silâhlı Kuv
vetlerdeki tabipler, sivil sektöre ve diğer bilim
lere, bir ekol gibi, depo gibi doktor yetiştiren 
müessese olarak kalacaktır. Gelin bu tashihatı 
yapın ve yapılmasında bir önerge hazırladım. 
645 savıb Kanun çıkmadan evvel askerî tahinler 
saat 14,00 e kadar çalışırlardı. 645 sayılı Taz
minat Kanunu çıktı, saat 17.00 ye kadar çalış
maya mecbur oldular, karşılığında olan tazmi
natı verdi. 

Şimdi, hem tazminatı tümüyle kalkıyor, hem 
de eskiden olduğu gibi 645 sayılı Kanun varmış-
casma saat 17,00 ye kadar çalışmaya mecbur 
tutuyorsunuz, Büyük bir çelişme görmekteyiz. 
İnşallah anlayışla tashih edilmesini isteriz. Bir 
asker olarak bunun haklı olduğunu da şahsi gö
rüşüm olarak ilâve etmeye mecburum. 

İkinci husus; astsubay sınıfında kıdemli baş
çavuş 80 in karşılığına kadar yükselir. Bu, bir 
binbaşı karşılığıdır, 20 ile başlar, 80 e kadar çı
kar. Yenisinde 550 Gösterilivor. Kadem*; ter-
filerinde maalesef, 657 .sayılı Kanunun hüküm
lerine ve ölçülerine bağlı olmaksızın, Silâhlı 
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Kuvvetler Personel Kanununun diğer ölçülerine 
bağlı olmaksızın kademe yükselmelerinde diğer
leri 20 ile basamak basamak giderken, bunlarda 
15 tutulmuştur, bunun da değiştirilmesine ait 
bir önerge verdim. İnşallah haksız yön de gider. 
Daha evvel 80 e kadar çıkıyordu, 20 ile başlı
yordu, motamot tutuyor, aynısıdır. Sivil sek
törde öyle, diğer subaylarda yükseliş kademe 
derecesi 20,20 artarken astsubay sınıfında 15 e 
inmiştir. Bir yanlışlık mı oldu; bilmiyorum, 
bunu anlıyamadık. Burada da bir haksızlık ol
duğu için bunun tashihi gerekir kanısındayım. 

Üçüncü husus da; bugün Türkiye nüfusunun 
% 30 u şehirlerde ve kasabalarda, % 70 i köy
lerdedir. Polis teşkilâtı kurulan kazalar dâhil, 
asayiş, emniyet yönüyle polisler meşguldür. 
Polis sınıfı janlarma sınıfına nazaran, sosyal 
imkânlar, rahat, huzur bakımından daha şans
lıdırlar. % 30 un ötesinde kalan % 70 kaza 
hududu dışındaki vatandaşın asayiş emniyetini 
jandarma sınıfı sağlar. Jandarma sınıfında ilk 
kademe kumandanlık sınıfı ve uzman jandarma 
sınıfıdır, derece derece gider. Sathı vatanda 
gezdikçe göreceksiniz; kısın ve yazın en gayri-
ınüsait şartlar altında, kışın titriyerek, yazın, 
silâhı omuzunda, yanarak, vasıtadan yoksun, 
her türlü tehlikeye göğüs gererek, sık sık gaze
telerde «Bir eskiya takibinde» veya «Bir güm
rük kaçakçı karşısında can veren» ve bu hiz
meti yöneten sınıf, uzman jandarma sınıfı
dır. 

Bu sınıfın teşkilinde, bunlarla ilgili tablonun 
teşkilinde bir hayli yenilik, aşama hamleler ya
pılmış. Hazırlıyanlara teşekkür ediyoruz. An
cak, terk etmek üzere bulunduğumuz Barem 
Kanununda, astsubaylar 20 den başlar, 80 e 
kadar çıkar, dedim. Terk etmekte olduğumuz 
Barem Kanunu, «15 le başlar, 50 ye kadar çı
kar.» Demek ki, astsubay çavuşla uzman çavuş 
arasında bir barem farkı olduğu halde, yeni tab
loda astsubay çavuşa 200, bunlara 150 verilmiş, 
iki kademe var. Burada da uymıyan, terk edi
len Barem Kanununa göre hakları verilmiyen, 
tutmıyan çelişen bir kısım var. 

Bunun da giderilerek, 150 ile değil, 175 le, 
yani, terk etmekte olduğumuz Barem Kanunun
da olduğu gibi, uzman jandarma çavuş 15, ast
subay çavuş 20 idi, bir derece farkı vardı, yine 
aynı farkı gözetecek, aynı mesafeyi tutacak bir 

şekilde 150, 200 değil de 175, 200 olarak ayar
lanmasını ve buna göre kademe derecelerinin 
ayarlanmasını istiyoruz. 

Şu üç hususta arz ettiğimiz tashihler yapılır
sa, bu dertli sınıfların dertlerini silmiş, hakla
rını kabul etmiş olacağız, inşallah yüce huzu
runuzda tasvip görür. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bâzı 
arkadaşlarımız söz sırası tam kendine geldi ka
naati içinde hazırlık yaparken, tabiî grup adına 
konuşma talepleri Başkanlığa geldiği için, ken
dileri de bundan haberdar olmadıkları için üzü
lüyorlar. 

Şimdi, tümü ürerinde görüşmeler başladığı 
zaman söz sırasını şöyle kaydetmiştim ve bunu da 
Yüce Meclis huzurunda zapta geçen ifademle ih
bar etmiştim. Sayın Ahmet Şener, 1 numarayı 
işgal ediyordu, C. H. P. Grup adına, dedi. Sa
yın Enver Akova, Sayın Ahmet Güner, Sayın 
Uyas Kılıç, Sayın Baha Müderrisoğlu, Sayın 
Salih Aygün, Sayın Mehmet Aslantürk, Sa
yın Hamdi Hamamcıoğlu. Sayın Hasan Tosyalı, 
Sayın Hayrettin Hanağası diye isimlerini kay
dettim. 

Sayın Ahmet Şener, Akova. d'iner ve Kılıç 
konuştuktan sonra sıra Baha Müderrisoğlu'na 
geleceği sırada. Ha1*»di. TTa^a^^ıo^in *V P. 
Grupu adına söz istedi. Usul bakımından ken
dilerine söz vermeye mecburdum, verdim Tek
rar Baha Müderrisoğlu'na sıra ereldiği zaman, 
bu sefer İhsan Kabadayı G. P. Grumı adına söz 
istedi yetkili kurullardan (kâğıt geliyor. Ona 
da söz verdim. Bu arada yelterlik önergesi geldi. 
Bu anda ıda ıSayın Hayrettin Hanağası'mn da 
C. H. P. Grupu adına söz istediği 'bildirildi. 

Onun için arkadaşlarımın bu hususta fazla 
üzüntü duymamalarını rica öderim. Bizim için 
Ahmet veya Mehmet, Hüseyin veya Veli konuş
muş Ihiç farkı yok. 

BAHA MÜDERRİSOĞU (Konya) — (Sayın 
Başkan; iki tane grup üyesi geliyor, kendi im
zasını çakıyorlar. 

BAŞKAN — Değil efendim. Sayın Doktor,. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Öyle 
oluyor efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Öyle ken
diliğinden kalkıp 'da, ften grup adına söz isti
yorum dendiği zaman, Başkanlık grup adına 
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söz vermez. Altta yetkili imzayı görmediğimiz 
zaman, münhasıran grup yetkilisi olmıyan kişi
ye, grup adına söz vermeyiz, önümde bulunan 
taleplerde grup başkanvekilterinin, yetkilileri
nin imzaları vardır. 

Meselâ Hayrettin Hanağası için Sayın Ah
met Şener, yetkili olarak, «grup adına konuşa
cak» demiş. Turgut Topaüoğlu ile Hamdı Ha-
mamcıoğlu'nun imzası tahtında «İhsan Kaba
dayı'nın grup adına konuşacağı» (bildirilmiş. 

Şimdi yeterlik önergesi, geldi (oylamadan ve 
okutmadan evvel 'önce Hükümet ve komisyon yet
kilisinden konuşmak istiyen varsa 'onlara söz ve
receğim. Onu takiben, sıradan milletvekilli ola
rak C. H. P. Grupu adına Hayrettin Hanağa
sı 'na söz vereceğim. Ondan 'sonra da yeterlik 
önergesini okutacağım, önerge kalbul edilmezse 
müzakere devam eder ve isimlerini okuduğum 
arkadaşlar söz lalmak imkânına kavuşur. 

Biz usulü aynen tatibik etmekle mükellefiz, 
buna mecburuz, kendi takdir yetkilerimizi kul
lanmak imkânından mahrumuz. 

Sayın Millî Savunma Bakanı 'buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım, 

Askerî Personel Kanunu üzerinde arkadaş
larım fikirlerini beyan ederken, 657 sayılı Ka
nunu değiştiren ve bir müddet evvel Yüce Mec-
lisinizce kabul edilen kanun hükümleri dışında 
sadece münhasıran (bu kanun dışında özel b:c 
Askerî Personel Kanunu müzakere ediliyor
muş gibi konuşmalar yaptılar. 

926 sayılı Askerî Personel Kanunu, 10 Ağus
tos 1%7 de yürürlüğe girdikten sonra, hu kanu
nun iki çeşit hükümleri var idi. Birisi, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin 'terfi, emeklilk ve sosyal 

haklarım tanzim «den hükümleri; ikincisi de 
657 sayılı Devlet Personel Kanununa paralel 
malî hükümler. Yine 926 sayılı Kanun, bu malî 
hükümlerin 'Devlet Personel Kanunu ile birlik
te yürürlüğe konulacağı hükmünü taşımakta idi. 
Ancak <J57 sayılı Kanunun malî hükümlerinin 
tatbikindekrı gecikmeler ve billâhara bu kanunu 
değiştiren yeni Devlet Personel Kanununun de
ğişik hükümleri muvacehesinde, daha evvel 057 
sayılı Kanundan aynen paralel olarak alınmış 
maddeler, bu sefer de yeni tanzim edilen Devlet 
Personel Kanununun (hükümleri laynen Askerî 

Personel Kanununa geçirûmiştir. Yani burada 
müzakere ettiğiniz hükümlerin hepsi Yüce 
Meclisçe Devlet Personel Kanunu müzakere edi
lirken, müzakere edilmiş ve kalbul edilmiş hü
kümlerdir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri personel ve barem 
kanununun hazırlanışında Devlet personeli, 
arasında alhenıgi düşünmeye, tesis etmeye büyük 
gayret sarfetmiştir ve gerek barem derecelerin
de, gerek muayyen sosyal hakların verilmesinde 
sivil personel ile askerî personel arasında para
lelliğe âzami itina gösterilmiştir. Ancak, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin özeli hizmetleri düşünüle
rek 'bunlar için ayrı hükümler.getirilmiştir. 

Devlet Personel Kanununun bu hükmüne 
uyularak hazırlanan Askerî Personel Kanununun 
müzakeresinde muhterem arkadaşlarım; doktorlar 
teknik sınıf, öğretmenler, Gülhane Hastanesi 
doktor ve profesörleri ve bir reform kanunu 
olarak bir müddet evvel kabul ettiğiniz 1301 sa
yılı Kanunun bu 30 Ağustostaki tatbikatı iHe 
ortaya çıkacak durum hakkındaki endişelerini, 
tereddütlerini bildirdiler ve konuşmalarda, bi
raz evvel arz ettiğim sınıflara bir tazminat ve
rilmiyor, haklan alınıyor gibi bir endişe de iz
har ettiler. 

Çok sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu arz ede
yim ki, Devlet Personeli Kanunu nasıl bir tazmi
nat kanunu değilse, bir reform kanunu ise, bu 
Askerî Personel Kanunu da bir tazminat kanu
nu değildir. Binaenaleyh, Devlet Personel Ka
nununda, burada Hükümet teklifinin dışında 
Meclisinizde kabul edilmiş olan hâkimlere veril
miş tazminat dışında Devlet Personel Kanunu 
nasıl hiçibir sınıfa tazminat getirmemişse, Aske
rî Personel Kanunu da hiçjbir sınıfa tazminat 
getirmeyi düşünmemiştir. Binaenaleyh, doktora 
da, mühendise de, öğretmene de bir tazminat 
getirmemiştir. Çünkü Devlet Personel Kanunu 
bir tazminat kanunu değil, bir reform kanunu
dur. 

Diğer taraftan çok sayın arkadaşlarım; dok
torların, mühendislerin tazminatlarını kaybet
tiğini söylerken, ordunun, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yalnız bunları değil, birçok tazminatla
rını bir kenara iterek, bir reform kanunu olarak 
barem derecelerini tesbit ettiğini bu kanunun 
maddeleri arasında göreceklerdir. 

Doktor, 645 sayılı Kanuna göre almakta ol
duğu tazminatı kaylbetti. Ama niçin arkadaşla-
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rım bir muharip subayın da kıta tazminatının 
aynı şekilde bugün bu kanun içerisinde bulun
madığını burada söylemediler? Bir alibay 540 
lira kıta tazminatı almakta idi, bu kanunda kıta 
tazminatı yok. Bir doktor albay da 600 lira dok
torluk zammı alırdı. Bu kanun, bundan evvel 
Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki maaş ve ücret du
rumlarını olduğu gibi bir barem derecesi içeri
sinde âzami itina ile bir barem kanunu içerisine 
almayı düşünmüş ve buna göre bu kanun hazır
lanmıştır. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
bir müddet evvel kabul ettiğiniz, Meclisin kabul 
ettiği, hakikaten tehlikeli diyeceğimiz mühim 
bâzı mesleklerin, ki, uçuş tazminatı dediğimiz 
pilotlar için, denizaltı ve kurbağa adam gibi 
muayyen sınıfların tazminatı dışında tazminat
ların hiçbirisini, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
fazlaca hiçbirisini bu kanun içerisinde bırak
mamış. Yeniden burada temennide bulunan ar
kadaşlarımın söylediği gibi, doktorlar için, mü
hendisler için, öğretmenler için bu tazminatı ge
tirdiğiniz takdirde, bu kanun bir reform kanu
nu olmaktan çıkar; bir zam kanunu, bir tazmi
nat kanunu haline gelir. 

Devlet Personel Kanununun müzakeresinde, 
Yüce Meclisiniz büyük bir hassasiyetle kanu
nun durumunu reform kanunu olarak muhafaza 
etmeye, ancak hâkimler için bir tazminat kabul 
etmek suretiyle bu kanunu buradan geçirmiş
lerdir. Binaenaleyh, tamamen Devlet Personel 
Kanununa paralel olarak hazırlanmış bulunan 
bu kanunun da aynı şekilde geçmesini, bir re
form mahiyetinde olan bu kanun Türk Silâhlı 
Kuvvetleri için daha faydalı neticeler getirece
ği için, arkadaşlarımın aynı anlayışla bu kanu
nu da, değişiklik yapmadan geçirmelerini te
menni ederim. 

Ayrıca, sayın arkadaşlarım şunu bilsinler ki, 
Devlet Personel Kanunundaki işgücü ve riski, 
mahrumiyet bölgesi zammı gibi zamlar bu ka
nunda da aynen derpiş edilmiştir. Sivil perso
nelde işgücü ve riski bölümünden, ilgili madde
sinden teknik sınıflara, işi ve gücünün riski tes
bit edilen sınıflara elbette ki, Silâhlı Kuvvetler 
bünyesinde de onları tatmin edici imkânlar ha
zırlanacaktır. 

Bir sayın arkadaşım, sanıyorum Sayın îlyas 
Kılıç; öğretmenlerin ders saati ücreti iki lira
dır, yani bu bir ücret midir, bu kadar az bir pa

rayı nasıl Millî Savunma Bakanlığı getirdi, de
diler. Halbuki ders ücreti orta öğretimde 10, di
ğerlerinde 25 liradır. Ayrıca 150 nci madde ile 
de her yıl ders ücretleri, Maliye Bakanlığınca 
getirilecek Bütçe kanununda tesbit edilecek ve 
buna göre öğretmenlerin ders ücretleri tesbit 
edilecektir. 

Bu, 1301 sayılı Kanunla Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde yapmayı düşündüğümüz kadro faz
lası emekliliği meselesine arkadaşlarımı değin
diler. Bu mesele Bakanlığımca düşünülmüştür. 
Daha evvel hazırlanan ve Meclisinizden ge
çen Devlet Personel Kanununda emekliliklerin 
hangi tarihte tatbik edileceği hakkında bir hü
küm bulunmadığı için, huzurunuzdaki Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda da böy
le bir madde sevk edilmemiş idi. Ancak, kanu
nun çıkacağı sırada Meclüsinizce kabul edilen 
ek 33 ve 34 ncü maddeler muvacehesinde, bir 
müddet sonra müzakere sırasında komisyonun 
ve Maliye Bakanlığının da kabulü ile 3101 sa
yılı Kanuna göre kadro fazlası sebebiyle emek
li edeceğimiz Silâhlı Kuvvetler Personeli
nin, 1970 Ağustos'unda da emekli edeceklerimi-
2,iu, bu kanun hükümlerinden istifadesini sağ-
lıyacak geçici bir madde getirilecektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, kanunun üze» 
rinde konuşan arkadaşlarım tümü ile kanunun 
lehinde bulundular, bâzı tereddütlerde de bu
lundular. Bir kısmına ben burada kısaca arzı 
cfcvabetmiş bulunuyorum. Sayın Komisyon söz
cüsü de sanıyorum M, açık bırakacağım bâzı 
kısımları cevaplandıracaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, Sa

yın Salih Aygün bir soru sormak isterler. 
Buyurun Sayın Aygün. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Rütbe ter-
f ilerimde imtihan var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Türk Silâhlı Kuvvet
lerinde terfi usulleri kendi kanunu ile tesbit 
edilmiştir ve bizde sioil, terfi sistemleri kendi 
usullerimize göre yapılmaktadır. Sivil memur
larda olduğu gibi, yani Devlet personelindeki 
imtihan usulü yoktur. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Bir sual daha 
soracağım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Personel Ka
nunu çıkacağıma göre; hazarda ordu miktarı 
tesbit edilmiştir. Bu miktara göre Bakanlık 
veya ilgili dairelerce bu kuruluşlara göre bir 
kadro kanunu tesbit edilmiş dimir? Bu hu
susta Sayın Bakanlığın bir düşüncesi var mı
dır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Türk Silâhlı Kü
vetlerinin kadro kanunu yoktur. Türk Silâh
lı Kuvvetleri her yıl tesbit ettiği kadroyu o yıl 
takdim edilen bütçe ile birlikte, Yüce Meclis 
adına Bütçe Komisyonuna arz eder, Yüce Mec
lis adına Bütçe Komisyonu Millî Savunma Ba
kanlığı Türk Silârlı Kuvvetleri kadrosunu tet
kik eder, onaylar, Tatbikat budur ve bundan 
sonra da böyle olacaktır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu izahat 
karşısında piramit bozulur mu, yoksa silindir 
olur onu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bu sorduğunuz sua
lin ve benim verdiğim cevabın, piraımitin bo
zulmasıyla hiçbir alâkası yoktur Sayın Aygün, 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Musta
fa Kemal Yılmaz, buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
ıKEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

026 sayılı Askerî Personel Kanununun malî 
hükümlerinli tâdil eden tasarının tümü üzerin
de konuşan arkadaşlarımız umumiyetle askerî 
doktor ve askerî mühendislerin durumu ile uz
man jandarma çavuşları üzerinde durmuşlar ve 
dıaha ziyade akradaşlanmız mukayeseleri ya
parken, bundan önce barem ısistemi diye kabul 
edilen maaş sistemi ile, yeni getirtilen tasarıyı 
mukayeseye kalkmışlardır. 

Bu kürsüden muhtelif defalar arz ve izah 
edildiği üzere, eski sistemle, yeni taşanlarla 
getirilmiş olan sistemi birbirine karıştırmamak 
lâzımdır. 657 sayılı Kanunun malî hükümleri
ni tadil eden ve Yüce Meclisçe kabul edilen ta
san, tamamen bir reform tasarısıdır. Bu ta
sanda, Devlet hizmetlerinin önemine ve tahsil 
derecesine göre Devlete gördüğü hizmetin derece
leri ve miktarları tesbit edilmek suretiyle Dev-
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let kademesi içinde çalışacak personele bir üc
ret tâyin edilmiştir ve bu tâyin keyfiyetinde de 
bundan önce olduğu gibi fiilen şimdi yürürlük
te olan 3656 ve 3659 sayılı kanunlann ve onu 
tadil ©den kanunlann hükümlerini birbirine 
karıştırmamak lâzımdır. Bu bakımdan eğer es
ki sistemle yeni taşanlarla getirilmiş olan sis
temi mukayese edecek olursak, hem sistemleri 
birbirine kanştarmış oluruz, hem «de yeni tasan 
ile getirilmiş olan reformun niteliklerini ortaya 
'koymamış oluruz. Bu bakımdan 926 sayılı Ka
nunu tadil eden tasan, esas itibariyle biraz ön
ce Sayın Bakanın da ifade etmiş olduğu gibi, 
prensipleri tamamen 657 sayılı Kanunun malî 
hükümlerini tadil eden tasannın prensiplerinle 
dayanmaktadır ve Devlet hizmetlerini ifa eden 
şahısların, aynı Devlet hizmeti olduğuna göre, 
hizmet niteliklerini tesbit ederken aynı pren
siplere is'tinadettirilmişıtir. 

Burada üzerinde en fazla durulan husus, 
tahsil derecesi itibariyle Harb Okulundan daha 
fazla olan tıp fakültesi ve yüksek mühendis 
okulu gibi, teknik üniversite gibi fakültelerden 
mezun olanllann durumu aynı tutuluyor diye 
bir ifadede bulunuldu ve bilhassa tazminatlar 
kalkıyor diye, daha ziyade kalkmış olan taz
minatlar niçin kalkıyor şeklinde türlü mânalar
da ifade edildi. Yeni gelen tasan, 657 sayılı 
Kanunu tadil eden tasan gibi yan ödemeleri 
tamamen kaldırmıştır. Artık yeni tasanda yan 
ÖGieme diye bir şey bahis mevzuu değildir. An
cak, bu tasan ile sistem olarak işgüçlüğü, iş 
riski, fazla mesai gibi hakikaten çalışan perso
nelin çalışma şartlarına, fazla çalışma duru
muna göre yeni ödeme sistemleri getirmekte
dir. Bu bakımdan bir Harb Okulu mezunu ile 
Tıp Fakültesi mezunu olan iki kişinin durumu
nu mukayese edecek olursak, Harbokulu me
zunu onuncu dereceden başlamakta ve bir se
ne sonra dokuzuncu dereceye intikal etmekte, 
terfi etmekte ve üç sene de dokuzuncu derecede 
kaldıktan sonra sekizinci dereceye terfi etmekte
dir. Halbuki bir tıp fakültesi mezunu doktor, doğ
rudan doğruya dokuzuncu dereceden işe başla
makta ve İM sene sonra sekizinci dereceye gel
mektedir. Yani bir asteğmen dört senede üs
teğmenliğe yükselirken sekizinci dereceye ge
lebilmekte, doktor ise iki sene sonra sekizinci 
dereceye gelmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, yeni 
getirilen tasarılarla, biraz önce arz ettiğim iş-
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güçlüğü, iş riski ve fazla mesai sistemleri ge
tirilmiştir. 

Aynca, bu tasanlar yine mahrumiyet zam
mı getirmiştir. Bu bakımdan bilhassa teknik sa
ha olan, sınıf olan doktor gibi, mühendis gibi 
sınıflara bu yan ödemeler büyük imkânlar ge
tirecektir. Hakikaten bir doktorun çalışması ile 
sair bir dairede çalışan bir memurun, persone
lin çalışması arasında fark gözetileceği için bu 
işgüçlüğü ve riski zamımı, mahrumiyet zammı 
önemli meblâğlar tutacaktır. Bu bakımdan ha
kikaten diğer personelle mukayesesinde, biraz 
önce arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, büyük 
zorluklar olan bu mesleklerin ifasında bu ta
sarılarla getirilmiş olan yan tediyeler, bu tek
nik ve sağlık personeline büyük imkânlar ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; öğretmenlere de 
aynı 657 de olduğu gibi ek ders alma imkânı 
verilmiştir. Yani öğretmene tanınan haftalık 
«lens saati haricinde boş olan dersler için ek 
ders verilecektir, ve bu kanun hükmü yürür
lüğe girinceye kadar da, biraz önce Sayın Ba
kanın ifade ettiği gibi, orta dereceli okullarda 
saat başına on lira ve yüksek dereceli okullar
da ise saat başına yirmilbeş lira zam alacaktır 
ve bu zamlann yekûnu aylık olarak, yani saat 
başına ücret alacaktır, bu ücretlerin aylık ye
kûnu ıbeşyüz lirayı geçmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlanm; bilhassa sayın bir 
arkadaşımızın ifade ettiği uzman jandarma ça
vuşların durumu üzerinde Sayın Kabadayı ar
kadaşımız da durdular. Hükümet tasansında 
uzman jandarma çavuşlar 125 liradan başla
maktaydı. Emniyet sınıfı ile aynı vazifeyi gör
düğü mütalâası ile burilann da ilk hizmet© gi
rişlerinin 150 üzerinden başlatılması uygun gö
rülmüş ve ük başlama 125 kaldırılarak işe baş
lama keyfiyeti Komisyonca 150 ye çıkarılmış
tır. Bu suretle jandarma sınıfı ile emniyet sı
nıfı arasında çalışına şartlan aynı olması, aynı 
vazifeleri görmesi haısehiyle bir ahenk sağlan
mış bulunmaktadır. 

Biraz Önce Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, 
1301 sayılı Kanuna göre emekli olacak askerî 
personelin, Ağustosta emekli olacaktan da na
zarı itibara alınarak, Komisyonumuz Yüce 
Başkanlığa bir önerge takdim etmektedir ki, 
bu Ağustosta emekli olacak askerî personelin 

emeklilikleri 1.3.1970 tarihinden itibaren yeni 
kanunla sevk edilebilecek ücretleri esasından 
baklan verilmek suretiyle bu tasanda yer almış 
olacak ve bu suretle de önemli bir haksızlık ber
taraf edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Askerî Personel Ka
nununda en önemli husus şudur; her hangi bir 
kademe, derece veya rütbe üzerinde yapılacak 
bir değişiklik askerî meratip arasında ciddî bir 
ahenksizlik, rütbe ve kıdem esasına istinadeden 
bu meslekte bir derece veya sınıf üzerinde ya
pılacak bir değişiklik hakikaten büyük kanşık-
lıklara sebebolacağı için, önemle üzerinde duru
lan ve tasanda bütün hususiyetleri ile belirtil
miş ve getirilmiş olan, huzurunuza sunulmuş 
olan prensibin bozulmamasıdır. Bu hususta Yü
ce Meclise ricada bulunurken huzurunuzdan say
gı ile aynlınm. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hayrettin Hanağası, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkanım bir soru sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kısa ise buyurunuz. 
Sayın Üstündağ daha Önce ilgilenseniz. Ken

di kabahatinizi Başkanlığa yüklemeyin. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sorum 
çok kısa efendim. Sayın sözcüden şunu öğrenmek 
istiyorum efendim. Askerî tıp mensuplan ile si
vil tıp mensuplarının aynı dengeye getirilmesi 
imkânı olacak mıdır? Yaptığım tetkikata göre 
Personel Kanununda sivil tıp mensupları ile as
kerî tıp personeli arasında fark görüyorum. 

İkinci sorum şu, astsubaylar 262 sayılı Kanu
na göre 80 liraya kadar yükselebilmekte idiler. 
Bugün durumlan aşağıya düşmektedir. Eskiden 
ortaokul mezunları astsubay oluyordu. Şimdi bi
liyorsunuz lise mezunları astsubay oluyor. Bun
ların durumu için bir şey düşünülüyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Askerî doktor
lar ile sivil doktorlar arasında hiçbir fark gö-
zetilmemiştir. Maddeler bakımından da tama
men biribiriyle intibak halindedirler. En ufak 
bir farklılık gözetilmemiştir. 657 sayılı Kanunu 
tadil eden taşandaki hükümler ne ise Askerî 
Personel Kanununda da aynı hükümler getiril
miştir. 

Biraz önce temas ettiğim gibi, astsubaylar 
hakkındaki esaslar da tamamen sivil personelle 
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intibak halindedir, önemli bir ahenksizlik yok
tur ve tasarı tamamen 657 sayılı Kanunun hü
kümlerine intibak ettirilmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yılmaz. Sa
yın Mehmet Yardımcı da bir soru sormak isti
yorlar. 

Buyurunuz Sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Efen

dim, ben şu hususu öğrenmek istiyorum; biraz 
evvel ifade ettiler, askerî tabipleri izah ettikle
ri zaman bunlara fazla mesai ödemesi yapacak
larını söylediler. Bu kanunda böyle bir şeye 
rastlamadım. 

Askerî hekimlerin sivil hekimlerin durumuna 
getirileceğini ifade buyurdular. Bu da yanlıştır. 
Gerek sosyal sigortalarda, gerek üniversitede, 
gerekse Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 
full - time vasiyette çalışmak istiyen doktorlara 
bir ödeme yapılır. Askerî hekimler bundan mah
rumdurlar. Demin Maliye temsilcisine bir defa 
daha sordum; full - time çalışmak istiyen sivil 
hekimlere bir ödenme yapılmaktadır. Askerî he
kimlere bu ödeme yapılmamaktadır. Muayeneha
ne açanlara yapılmasın, buna evet, fakat mua
yenehane açmıyanlara böyle bir ödeme yapılma
lıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Çok 
uzun oluyor. 

BAŞKAN — Sual soruyor efendim. Sayın 
Tosyalı, kendiniz sorduğunuz zaman çok rahatsı
nız, çok memnunsunuz. Biz hepsini sabırla din
liyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Anlıya-
mıyoruz efendim. Mikrofonda konuşmadıkları 
için duyamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yardımcı. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Muaye
nehane açmıyan askerî hekimlere de bir şey ve
rilmemektedir. 

Sonra, risk meselesine temas etmek istiyo
rum. Bu hususta izahatta bulunmalarını rica ede
ceğim. Bir hekimin riskten alacağı ödeme nasıl 
tâyin edilecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Yardım
cı'mn ifade buyurdukları risk zammı, eğer tasa
rı tetkik edilmişse, işgüçlüğü ve iş riski zammı 
Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, si

vil personelde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ve Personel Dairesinin müştereken hazırlı-
yacakları bir yönetmeliğe göre ödenecektir ve 
gerek 657 sayılı Kanunu tadil eden tasarıda, ge
rekse 926 sayılı Kanunu tadil eden tasarıda bu 
hükümler mevcuttur. Yani bir talimatname neş
redilecek ve bu talimatname gereğince bunların 
nelerden ibaret olduğu bilhassa mahrumiyet 
zammının ne gibi vazifelerde ve işlerde verilece
ği bu yönetmelikte tâyin edilecektir ve bu yö
netmelik esaslarına göre ödenecektir. 

Bir de 645 sayılı Kanun ile, doktorların al
makta olduğu tazminatlar, şimdi bu yeni ka
nunla ellerine geçecek maaşlarına eklenmek su
retiyle ödenecek ve almakta oldukları zamlar 
yine ellerine geçmiş olacaktır. Şimdiki ücret 
daha düşük ise, bu arada kalan farkı 645 sayılı 
Kanundan istifade edegelenler almakta devam 
edecekler, eğer bunlar muayenehane açmış ise
ler bu takdirde bu zamdan istifade edemiyecek-
lerdir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, sorunuzu 
lütfen kısa ve izahtan müstesna şekilde soru
nuz. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkanım, Sayın Komisyon sözcüsü izahla
rı sırasında bir önergeden bahsettiler. Yanlış 
anlamış olmamak için ve durumun aydınlanma
sı bakımından açıklanmasını rica edeceğim. 

Daha evvelki Sivil Personel Kanununda, 
1 . 3 . 1971 tarihine kadar emekli olacaklar için 
eski mevzuatın uygulanacağı karara bağlanmış 
idi. .Sayın sözcü, «bizim önergemizde, bu Ağus
tosta askerî personelden emekli olacaklar için 
yeni kanuna göre uygulama yapılacaktır» di
yor. Acaba ben yanlış mı anladım? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sayın Uğra-
sızoğlu'nun sorduğu 1301 sayılı Kanunla emek
li olacaklar hakkındadır. Malûmuâliniz bunlar, 
bu kanun hükümleri. 657 sayılı Kanuna müşa
bih olarak tatbik edileceği için, Ağustosta 
emekli olacaklardır ve maaşlar, 1 . 3 . 1970 ta
rihinden itibaren ödeneceğine göre, Ağustosta 
emekli olacaklara bir haksızlık olmaması için, 
Komisyonumuz Yüce Meclise bir önerge takdim 
etmektedir, bu önergeyi Yüce Meclis kabul et
tiği takdirde bu haksızlığı bertaraf etmiş ola
cağız, diye ifade ettim, benim arz ettiğim hu
sus bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
Oğuz Aygün de bir sual sormak isterler. 

Sayın Aygün, buyurunuz efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Komis

yon sözcüsü, bu son konuşması sırasında, «he
kimlere ait tazminatın 645 e göre alınmakta de
vam edeceğini» ifade buyurdular. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sayın Aygün, 
aradaki fark maaşı daha aşağı ise bu devam 
edecektir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yalnız bende
niz, Komisyondan geçmiş olan şekliyle bu tasa
rıda bir tezat görmekteyim. Tasarıda, «Aylık 
intibaklarında müktesep haklar» ından bahse
derken, geçici 15 nci maddenin (a) bendinde; 
«Subay ve astsubayların: 24 . 2 . 1961 tarih ve 
262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek ve değişik
likleriyle tesbit edilen aylık tutarlarına aynı 
kanunla verilen tazminat, 24 . 2 . 1961 gün ve 
263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 sayılı Ka
nunla verilen avans, 926 sayılı Kanunla verilen 
kıta tazminatı ve yürürlükten kaldırılan özel 
kanunları gereğince almakta oldukları tazmi
nat,» ve Komisyon tarafından konulan «20.5.1933 
gün ve 2183 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
yazılı müsaadeden faydalanarak çalışacak olan 
tabip ve diş tabiplerinin, 7 . 7 . 1965 gün ve 645 
sayılı Kanunla aldıkları tazminat hariç)» iba
re ve «ve Ödeneklerin de eklenmesiyle elde edi
len aylık tutarlarından az olduğu takdirde ara
daki fark kademe ve derece yükselmesi sure
tiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam 
olunur.» denmiş. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorunuz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Halbuki, aynı 
tasarının «Yürürlükten kaldırılan kanunlar» 
kısmının (K) bendinde » « 7 . 7 . 1965 gün ve 
645 sayılı Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi, eczacılara..» 

BAŞKAN — Sayın Aygün, onları okuma
ya lüzum yok. Zannederim ki, onlar Komisyon 
tarafından bilinmesi gereken noktalardır, mad
deleri Komisyonun bilmesi lâzım. Siz, sadece şu 
şu maddeler arasında bir tenakuz görülüyor, 
bu nedir derseniz kâfidir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Evet, bu 
ikisi arasında tenakuz var. Sayın sözcü bu tena
kuzu izah buyursunlar bir ve bir de Komisyon 

bunun ikisinden hangisine itibar buyurmuşlar
dır, bunları izah etsinler. 

BAŞKAN — Tamam. 
Buyurunuz Sayın Mustafa Kemal Yılmaz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Devamla) — İkisi de aynı 
anlama gelmekte ve biraz önce arz ettiğim esas 
prensibe istinadetmektedir. 

Bu bakımdan, muayenehane açmamaları ha
linde, daha aşağı maaş alacak ise, bu takdirde 
aradaki fark ödenmeye devam edilecektir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir yanlışlık var efendim. (K) bendinde 645 ta
mamen kaldırılıyor, öbüründe ise 645 farklı ifa
de ediliyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Kaldırılmıyor, 
oradaki tazminatlar kaydedilmektedir. Bilâkis 
bu sarahat verilmek suretiyle betahsis bu ara
daki farkı belirtmek isterim, 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çok özür dile
rim, zapta geçmesi bakımından çok mühimdir. 

Acaba, bu tasarı ile 645 yürürlükte midir, 
değil midir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Tazminat hü
kümlerine ait fıkrası yürürlükte olacak ve eğer 
«yürürlükten kaldırılan kanunlar» diye en son 
maddeye bakılırsa, diğer hükümleri tamamen 
yürürlükten kaldırılmış oluyor. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yani, tazminat
la ilgili hüküm yürürlükte olacak. Teşekkür 
ederim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Evet, fark 
olarak. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası, 
C. H. P. Grupu adına buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN 
HANAĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Devlet memurlariyle illgili 657 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren, bâzı maddeler 
ekliyen kanun tasarısının, birkaç gün önce Yü
ce Meclisimizce kabul edildiği hepimizce bilin
mektedir. 

Bu kanun tasarısının hükümlerine paralel 
hükümleri kapsıyan Silâhlı Kuvvetlerin ve hiz
metin gerektirdiği niteliklere uygun olarak bir-
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takım hükümleri benliğinde toplamış olan 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısının görüşülmekte olduğu sırada, bu 
kanun tasarısının da 657 sayılı Kanunla ilgili 
son kanun tasarısında dikkatten kaçmıyan bir
takım oldu ve bittilere ve kapkaççı bir zihniye
te yer verilmiyeceğini ümidederiz. 

Memlekete hizmet yarışında, genellikle bö
lücü ve ayırıcı bir durum ve tutumla memuri
yet, hizmet, vazife ve görevleri de yermek ve 
övmek yersiz ve anlamsız olur. 

Ancak; takdir olunacağı şekilde, bu hizmet 
ve onun ifasında gerekli birtakım özellikler ve 
farklılıklar şüphesiz ki, her memuriyet ve mes
lek dalında mevcuttur. 

Bu görüşe ve düşünüşe dayanarak; askerlik 
meslekini kendisine seçmiş, onun külfetini ve 
mihnetini, yanısıra üstün şerefini omuzlarına 
almış askerî perasonelin, Kahraman Türk Si
lâhlı Kuvvetleri mensuplarının teker teker her 
birini yakından ilgilendiren bu kanun tasarısı
nın, ona lâyık onun hak, hukuk, refahı ile is
tikbâlini yeni bir mânada ve daha emin bir şe
kilde düzenliyeoek bir hüviyet ve bütünlükle 
çıkması hepimizin ortak, tek arzusudur. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu kanun tasarısı, ana ve temel konularda 

bâzı farklılıklar ortaya koymaktadır. İlk na
zarda belki göze çarpan ve dikkati çeken yan
ları vardır diyecekler bulunabilir. Ancak; as
kerlik, Silâhlı Kuvvetlerin ve hizmetin gerek
tirdiği özellikleri ve uygulama görev ve vazife
sinin ifası gibi hususları hesaba katmak lâzım
dır. 

Bu konuda kısa da olsa bâzı örnekler ver
mek yerinde olabilir. 

Şöyle ki; Silâhlı Kuvvetlerde mesai, her ne 
kadar saatlerle sınırlandırılmış ise de, aslında 
kalk borusu ile başlar ve gece yat borusu ve 
yoklamasiyle sona erer, çalışma saatleri dışın
da da görev ve vazife ifası istenir ve beklenir. 

Silâhlı Kuvvetlerdeki müşterek hizmetlerin 
yapılmasını ve devamını sağlamak amaciyle bu 
hizmetleri belli bir sıra ve süre ile yapmak üze
re subay ve astsubaylar nöbetçi olarak görev
lendirilmektedirler. Subay ve astsubaylar, ba
rışta, savaşın gereklerine uygun yetiştirilmek 
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ve geliştirilmek maksadiyle taktik, teknik, eği
tim, tatbikat, manevra ve alarmlara katılırlar. 
Haftada en az iki kez gece eğitimine çıkarlar. 
Karargâh ve eğitim merkezlerinin uzaklığı ve 
fazla mesai nedeniyle ekseriya öğle ve akşam 
yemekleri saatlerinde, evlerinden uzak bulun
duklarından, bu şekilde ilâve masrafları olur. 
Bir ya da birkaç göreve vekâlet ettikleri halde 
kendilerine ek bir ödeme yapılmaz. 

(Silâhlı Kuvvetlerde, rütbelere göre yaş had
di değişik olarak ayarlanmıştır. Vazifenin ağır
lığı ve beden kabiliyeti yönetmeliğinin hüküm
lerine göre sağlık şartları elverişli olmıyanlar 
yaş hadlerinden önce dahi Silâhlı Kuvvetlerde
ki görevlerinden ilişkilerini kesmek zorunda 
bırakılabilirler. 

Ayrıca, bu kanun tasarısındaki ve 926 sayı
lı Kanun hükümleri, yükselme durumunda olan 
personele kadro açılmasını sağlamak amaciyle 
subay ve astsubayların yaş haddinden önce 
emekliye ayrılmalarını icabettirmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerdeki hizmet ve görevin 
ifası ile ilgili olarak bâzı ahvalde karargâh, kı
ta ve birlik yerleri sık sık değişir. Devlet sivil 
personelinde uygulanması sık sık pek görülmi-
yen coğrafi bölge ve değişik vazife, görev ve 
hiamet yerlerine atamaları yapılır. 

Bir yılda iki, ya da hemen her yıl bir nakil 
gibi ev taşımalarını gerektiren zorunluluklar 
gibi konular vardır. Pırıl pırıl bir bahar günü
nün sabahında ailesiyle sabah kahvaltısını, ak
şam bulvarda ilçenin parkında sefasını yapan
ların, yazın buram buram sıcağında üstü örtülü 
yerlerde, kışın dondurucu ayazında kalorifer 
ya da soba sıcaklığı rehavetiyle dalanların, 
böylece hizmet görenlerin yanısıra sabah güneş 
doğarken çöpçü, akşam güneş battığında bekçi 
ile vazifesi başına koşup, yorgun argın evine 
dönen, Ağustos sıcağında beyninde boza pişen, 
zemheride öldürücü soğuktan mecalsiz düşen 
iSilâhlı Kuvvetler personeli, yukarda kısaca 
özetlendiği üzere hizmet ve görev bakımından 
büyük ölçüde sorumluluk ve külfet taşımakta
dırlar. 

Bu sorumluluk ve külfet karşısında hiç şüp
he yok ki, haklı bir şeref ve nimeti de hak- ka
zanmaya lâyık bulunmaktadırlar. 

Şu hususu unutmamak lâzımdır ki, insanla
rın ve onların içinde bulunduğu aile yaşantıla-
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rının normal düzenlerdeki sık sık meydana ge
len değişiklik ve plânlamalarını, programlarını 
alt üst eden etkenler bir kış gecesinin soğuğun
da bir alarm nedeniyle sıcak yatağını terk et
me, normal mesai dışında vazifeye devamı em-
redilmesiyle hak edilmiş bir istirahat ve dinlen
meden yoksun bırakılma, Silâhlı Kuvvetler per
soneli olma nedeniyle mesai dışında sivil kıya
fet içinde bile birtakım kişisel davranışın ve 
egemenliğin kısıtlanmış olması kabul edilmeli
dir ki, psikolojik ve moral bakımından birta
kım zorluklar ortaya koymaktadır. 

Memlekete en üstün hizmet fırsat imkânını 
bulan, eğitim, öğrenim ve uygulama ile artık 
bu hizmet şekliyle yaşantısını olağan sayan Si
lâhlı kuvvetler personelinin bu üstün ve feda
kâr hizmet vazifesi vazife aşkını ve ifasını mad
di olarak kıymetlendirmemek ve nitelendirme
mek büyük kusur ve telâfisi güç bir hata olur. 

Bu tür ve çapta bir açıklamadan sonra, üze
rinde konuşulan Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu tasarısının getirdiği özellikleri, 
hükümleri ve gösterge tablolarındaki 100 ta
ban, 1 000 tavan durumlarını anlamak ve çö
zümlemek dJaha kolay olacaktır sanırız. 

Sayın Milletvekilleri; 
Kanun tasarısının maddeleri görüşülürken, 

gereğinde ayrımtılariyle önemli görülen bâzı 
madde konuları üzerinde durulacak, bunlara 
ait değişiklik önergeleri de Başkanlık Divanına 
sunulacaktır. Ancak, zamanın imkânı nisbetinde 
kısaca birkaç noktaya değinmekte yarar gör
mekteyiz. 

Kanun tasarısı, her ne kadar bir tazminat 
kanunu konuşumu temel olarak ele almış değil
se de, fakat metnindeki tazminat mevzuunu kıs
men kapsıyan maddelerin hükümleri nazarında 
ve ayrıca son 657 sayılı Personel Kanununun 
hükümleri meyanında getirilen, hâkimlere hak
lı olarak verilen tazminat mevzuu yanında bâzı 
noktamın da bu sırada zikredilmesi uygun mü
talâa edilebilir. 

Kanun tasarısı, muvazzaf tabip, diş tabibi, 
eczacılarla ilgili bütün gün çalışana zorunluğu-
nu ve çalışıma saatleri dışında boş kalan zaman
larında muayenehane, hastane ve emsali yerler
de çalışmaları da kısıtlayan hükümleri her ne 
kadar yürürlükten kaldırılmış ise de bu yeterli 
değildir. 

Görüşülmekte olan reformist hüviyetli bu 
tasarı, tazminat, ek ödenek gibi konuları kal
dırıcı bir amaç gütmüş olmasına rağmen, hiz
metin icabı olarak denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
iadam gibi Silâhlı Kuvvetler personeline taz
minat ödemesine hak ve yer vermiştir. 

Hal böyle iken, gerek Silâhlı Kuvvetlerde 
muvazzaf tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner ve 
öğretmenlere her hangi bir tazminat ödeme 
mevzuuna yer vermemiştir. Esasen ihtiyacın 
çok altında sağlanan yukarda söz konusu edi
len tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner ve askerî 
•öğretmenler gibi uzun süreli öğrenimi ve ihti
sası gerektiren bu tür uzman personeli mevcut 
şartlarla elde tutmak ve bulundurmak güç
lüğü vardır. Üniversite ve yüksek okullar çok 
mahdut sayıda mezun vermektedir. Her geçen 
gün Silahlı Kuvvetlerdeki sayıları azalmakta
dır. Nitekim, Kara Kuvvetleri Komutanlığın
da 1960 yılında 851 askerî tabip mevcut iken 
bu sayı 1970 yılında, 10 yıllık mezunları da 
bünyesine aldığı halde, bu on senede 630 as
kerî hekim Silâhlı Kuvvetlerimize katılmıştır 
ve bu suretle bunların miktarı toplam olarak 
1481 olması lâzımgelirken zaruri ve mahdut 
birkaç eksilmenin dışında, korkunç bir azalma 
ile bu sayı 1970 yılında 808 e düşmüştür. 

Tabiî bunun çeşitli nedenleri vardır. Her 
ne kadar hekim ve uzman olduklarında öğrenim
de kaybettikleri süreyi sonradan kazanma fır
satını kıdem almak suretiyle bulabiliyorlarsa 
da, ödenek olarak lise öğrenimimin üstünde iki 
yıl sonra subay olabilen bir arkadaşından an
cak dört yıllık bir öğrenim süresini tamamla
mak zorunda kalması, teğmenlikte beklemesi, 
aradan geçen bu zamanda üsteğmenlik rütbesi
ne kadar zamanda, liseden birlikte mezun ol
duğu arkadaşından 4 - 5 yıl ve onun tutarı ka
dar maaş alamamış olması, üstelik uzun ve zor 
bir öğrenim, ayrıca uzman olabilmek için 3 - 6 
yıl arası aşın bir gayret, pahalı öğrenim, bro
şür, nlot ve kitapları, meslekî araç ve gereç sağ
lanması gibi zorunluklar maddi bir kaybı mey
dana getirmektedir. Diğer sektörlerdeki dengi 
uzmanlara daha üstün bir maaş, ücret, tazminat 
ek ödeme karşılığı ve ayrıca nöbet ödemeleri 
ile kendilerinden çok farklı maddi imkâna sa
hip bulunmaktadırlar. 

Konuşmamızın başlangıcında izah ve ifade
ye çalışıldığı şekilde, Silâhlı Kuvvetlerdeki va-
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zife, hizünet ve görevin gerektirdiği, sivil ve 
diğer sektörlerden farklı çalışma ve hizmet ifa 
şekli ve istekleri, muvazzaf olan söz konusu bu 
personelden de aynen, hattâ ziyadesiyle isten
mekte ve hattâ beklenmektedir. 

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerde sağlık hizmeti, 
ilmin süratle ilerlemesiyle Atom çağına ulaşan 
zamanlımızda büyük ölçüde artmıştır. Böylece, 
t ağlık hizmetlerinde birkaç misli artış olmuştur1. 
1953 yılında hastanelerdeki tedavi ve muayene 
olanların sayısı 87 502 iken, 1963 yılında 
469 990 olmuş, bugün subay, astsubay, aileleri 
emeklileri ve aileleriyle, dul, yetimleri ve ma
dalya sahipleri, yedeksulbay ve aileleriyle bu 
i akam 2,5 milyonıu bulmaktadır. 

Esasen ordu sağlik hizmet personeli, kadro 
mevcudunun çok altında bulunmaktadır. Ye
dek subaylarla noksan personelin tamamlanması
na çalışmakta ise de, bu kaynak da ihtiyacı 
karşılamamaktadır. Kara Kuvvetlerinde aske
rî tabip kadrosunun yüzde 41 i, diş tabibi kad
rosunun yüzde 40 ı, eczacı kadrosunun yüzde 
12 si nisibeti ille çalışabîlmiştir. Mevcut Silâhlı 
Kuvvetler muvazzaf taJbiıp, diş taJbilbi, eczacı, 
veteriner ve askerî öğretmenler çalışma saat
leri dışında gereğinde alacakları emirlere uya
rak görevleri başında kalmak zorundadırlar. 

Bu nedenle hemen hepsi her gün büyük il
lerde tanınmış otorite ve isimlerin küçük il ve 
kasabalarda gerek Devletsin, gerekse isim yap
mış olanların muhitinde kolaylıkla muayene
hane açmak, hastane ve benzeri yerlerde ça
lışmak imJkân ve fırsatını bulamazlar. Bu se
beple, çalışma saatleri dışında serbestiyet sağ
lanması bir kolaylık ve üstünlük kazandırmaz. 
Sosyalleştirme bölgelerinde, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında ve Hıfzısıhha Enstitü
sünde çalışan dengi uzmanlara ve tabiplere, 
sağlık personeline verilen tazminatlar, diğer 
sivil sektördeki sağlık personeline tanınan im
kân ve kolaylıklar, Silâhlı Kuvveterdeki sağ
lık personelinin ordudan, Silâhlı Kuvvetlerden 
daha cazip görev ve hizmetlere kaymalarına se-
bebolmaktadır. 

1964 yılında 29 pratisyen taJbip teğmen or
duya, Silâhlı Kuvvetlerimize katılmış olmasına 
rağmen aynı yıl 44 pratisyen ve uzman askerî 
tabip - ki, aynı zamanda ihtisaslarını da yapmış 
olanlar - ayrılarak, sivil sektöre kaymıştır. 

1966 yılından önce Silâhlı Kuvvetlerde mev
cut muvazzaf tabip, diş taJbilbi ve eczacılara, son
radan veterinerlere tazminat verilmemesi nede
niyle birçok sayıda ayrılmalar olmuş, hizmetin 
ifası ve gerekli personelin sağlanması ve kay
naktaki güçlükten dolayı bidayette umursamaz
lıkla karşılanan bu durum üzerine Millî Savun
ma Bakanlığı büyük telâşa kapılmış, üstün bir 
gayret içine girmiş, tazminat kanunu çıkartmak 
suretiyle nisbeten ayrılma ve kaymaları önleme 
fırsatını bulabilmiştir. 

Durum ve şartlar azalmak ve ortadan kalk
mak şöyle dursun, artmışken, görüşülmekte olan 
kanun tasarısından daha müsait uygulamalar 
beklenirken, Silâhlı Kuvvetlerdeki muvazzaf ta
bip, diş taJbibi, eczacı, veterinerler ve askerî öğ
retmenlere ödenmesi gereken hususlara yer ve
rilmemesi Silâhlı Kuvvetler personeli ile denk 
tutulmaması aklın alamıyacağı ve hayret uyan
dıran bir konu olmuştur. Bu şekil bir durum ve 
tutum, ilerde Silâhlı Kuvvetleri içinden çıkılma
sı zor ve güç durumlara sokacak, birçok ayrıl
ma ve kaymalara sebebiyet verecek, sanırız ki, 
bir müddet sonra Sayın Bakan ve ilgililer bun
dan önce olduğu gibi, daha büyük bir gayret ve 
tâviz, feryat ve figanla ortaya atılıp, kürsüye 
çıkıp, yapılan bu hatanın telâfisine çalışacaklar
dır. Henüz vakit varken yerinde ve zamanında 
bu konunun çözümü mümkün ve şarttır. 

Bu arada ibir noktayı belirtmek yerinde ola
caktır. Muvazzaf taJbip, diş tabibi, eczacı, vete
riner, teknik personel, uzmanlık belgelerini al
mış olan, diğer öğrenim dallarında doktora yap
mış, başasistan, müşavir uzman, doçent ve pro
fesör mertebelerine ulaşmış, Harb Akademisini 
bitirmiş olanlar, için, kanaatimizce, ayrı ayrı 
(kademe ilerlemeleri kabul edilmelidir. Kanun 
tasarısında ortalama bir tutumla ileri kademe 
ilerlemesi ile iş geçiştirilmek istenmiştir, bu, uy
gun değildir. Buna ait değişiklik önergeleri sı
rası geldiği zaman sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri; sivil yargıç ve savcı
lara tanınan ödenek konusu buna paralel bir 
düşünce ile Silâhlı Kuvvetlerdeki yargıç ve sav
cılara da uygulanacak şekilde dikkate alınma
lıdır. 

Millî Savunma Bakanlığı hdsaibına iktisadi 
ve ticari ilimler akademilerinde veyahut yük
sek okullarında okumuş, sonradan Millî Savun-
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ma Bakanlığı Kontrolörlük Dairesi Başkanlığı 
emrinde görev almış olanlara bir yıl kıdem ta
nınmaktadır. Aynı yüksek öğrenim kendi çaba
sı ile ve Millî Savunma Bakanlığına yük olma
dan sağlamış olanlara bu hak verilmemektedir. 
Bu husus, ortaya adaletsiz bir durum ve tutum 
koymaktadır, bunun da telâfisi yerimde olacak
tır ve gereklidir. 

Ayrıca, askerî öğretmenler, öğretmenlik sta
tüsü içerisinde, fakat Silâhlı Kuvvetlerin gerek
lerine uygun birtakım disipliner hükümlere ve 
kaidelere bağlı tutulmaktadırlar. Bunlar, ica
bında karargâhlarda öğretmenlik görevlerinin 
dışında moral ve sair yönlerde görevler almak
tadırlar. Bu itibarla, askerî öğretmenlere de 
diğer resmî devlet okullanndaki ödenen ek ders 
ücreti miktarlarına denk ücretlere uygun birta
kım ödemelerin yapılması yerinde ve uygun ola
caktır. 

Astsubayların gösterge tablosunda tavan ba
kımından halihazır uygulamaya nazaran farklı
lık arz eden bir durum vardır, örneğin bugün 
için astsubaylar baremin aslî 80 lira, yani bin
başı karşılığına ulaşırlarken, tasanda kıdemli 
yüzbaşı karşılığında bırakılmışlardır. 

Tasarıda : .«muvazzaf astsubay olabilmek 
için en az ortaokul veya eşiti bir okulu bi
tirdikten sonra» ifadesi vardır. Bu ifade, or
taokul veya eşiti bir teknik, yani sanat oku
lunu bitirdikten sonra şeklinde olması, başka 
dengi okullardan öğrenci alınmaması daha 
uygun ve yerinde olur. Maddenin görüşül
mesi sırasında konu ile ilgili önerge sunula
caktır. 

Bugün için teknolojik şartlar Silâhlı Kuv
vetlerde . teknik ve sanat dalından gelenlere 
daha büyük ölçüde yer vermektedir. Böylece, 
duyulan ve hissedilen teknik personel sıkın
tısı da kolayca nispî bir hazırlıkla sağlanmış 
olabilecektir. 

Bu kanun tasarısında, erkek sanat ens
titülerinde gerek Millî Savunma Bakanlığı, 
gerekse kendi hesabına öğrenim yapmış ve tekr 
nik astsubay olmuş personelin Silâhlı Kuv
vetler içerisindeki durumlariyle emekliliklerine 
kadar geçen safihada haksızlık arz eden mese
lelerine yer verip bir çözüme bağlanması da 
isaJbetli olacaktır. 

®aym Milletvekilleri; kanun tasarısındaki 
görüş ve düşüncelerinizi sona erdirmeden önce, 

097 sayılı Devlet Personel Kanunundaki de
ğişiklikleri kapsıyan son kanun tasarısının 
Mecliste görüşülmesi sırasında sayın üyelerin 
karşı karşıya kaldıkları bir emrivaki ile bu 
kanun tasarısında da kalinmaması için dik
katinizi çekmek isterim. Burada ifade edil
mek istenen şey emeklilik konusudur. Silâhlı 
Kuvvetlerde şişkin ve ters mahrutun çözümü 
gireceğimiz bu Ağustos ayında ve takibeden 
yıllar içinde birçok albay, amiral ve gene
ralin emekliye sevkedilmeleriyle mümkün ola
caktır. Her hangi bir kısıtlama olmazsa, Millî 
Savunma Bakanlığının tasarrufu içinde cazip 
fırsat ve durum nedeniyle birçok Silâhlı Kuv
vetler personeli kendileri isteği ile emeklilik
lerini talebedecek ve bu nedenle mahrut mê  
selesi daha kolay ve kendiliğinden halledilme 
imkânına kavuşacaktır. Bu duruma göre, Si
lâhlı Kuvvetler Personel kanunu tasarısının 
kabulünü bekliyen ve biran önce emekli ol
mayı kararlaştırmış olan birçok personelin 
bulunduğundan söz edilmektedir. 

Daha 1970 Bütçesinin 1 nci maddesinde 
gizlenen 057 isayılı Devlet Personel Kanunu 
ile ilgili olarak son defa görüşülüp kabul 
edilen kanun tasarısına son anda ithal 
edilerek 'gerçekleştirilen emeklilere uygulama 
ile 28 Şubat 1971 yahut 1971 malî yılbaşın
da intibak sonucuna göre ele alınacak olan 
haksız ve adaletsiz hükmün, ümidederiz ki, 
yeni bir örneğine ve uygulamasına bu tasa
nda yer verilmez. 

Esasen Silâhlı Kuvvetlerin kadro ve inti-
baklan konusu sivil Devlet memurlan kad
rosu ve intıbaklan gibi, bir mesele arz etmemek
tedir, uygulaması ve dökûmanlan hazırdır. 

IKeza, bu arada 1971 malî yılbaşına kadar 
olan sürede şu Ağustos ayından önce veyahut 
mütaakıp aylar içerisinde emekliye sevkedile-
ceklerin yeni kanun hükümlerinden mahrum 
tutulmaları bir haksız ve adaletsiz durumun 
tam kendisi olur. > 

Bu durumları da huzurlannızda belirtir
ken, hepünizi saygı ile selâmlar, Askerî Perso
nel kanunu tasarısının şimdiden kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetler personeline ve mille
timize hayırlı, uğurlu olmasını candan dilerim. 

O. H. P. Grupunun saygılannı sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Türk 

(Silâhlı Kuvvetleri kanunu tasarısının raporu 
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üzerinde görüşmelerin yeterli olduğuna dair 
önerge gelmiştir. 

'Sırada Sayın Baba Müderrisoğlu, Sayın 
Mehmet Arslantürk, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Mehmet Yardımcı, Sayın Oğuz Aygün ka
yıtlıdır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeteri kadar konuşulmuş konu aydınlan

mıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — Yeterlilk önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kalbul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesi husuisunu oyunuza su
nuyorum. Kabl edenler... Kabl etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı metninde ivedilikle görüşülmesi ta-
lebedilmektedir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
lbul edenler... Kabul etmiyenler... ivedilik tek
lifi kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; maddeleri okut
madan evvel bir önerge gönderilmiştir, öner
gede maddeler üzerindeki konuşmaların 10 ar 
dakika ile kayıtlanması talebedilmektiedir. 

önergeyi okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 

Askerî Personel Kanununun maddeleri üze
rindeki konuşmaların 10 ar dakika ile sınır
landırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşiehir Konya 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önergie kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra konuşmacıların Meclislin bu 
kararma riayetkar bir şekilde konuşmalarını 
önemle rica ederim. 

Maddeleri okutuyorum. 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmeisi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

— Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay ol
mak için başvuran astsubaylar da 30 yaşın
dan büyük olmamak ve diğer nitelikleri de 
haiz bulunmak şartı ille ihtiyaç da varsa; öğ
renimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen 
rütbesi ile muvazzaf subaylığa naklediletoilir-
ler. Bunlardan nasbedildiklieriı teğmen rüt
besinin aylığından fazla derece ve kademe 
aylığı alanlar daha önce emsal oldukları 
astsubayların derece kademe ve yüksele-
oeklleri yeni derece ve kademe aylıklarına 
göre aylık almaya devam ederler. Ancak yük
selecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdem-
liliğindeki aylık derece ve kademteleri em
salleri astsubayların aylık derece ve kade
melerine eşit hale gelince emsali subaylar hak
kındaki aylık dlerece ve kademelerine tabi tu
tulurlar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyenler?.. Yok. Birinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 
ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel Kanununun 68 nci maddesinin 
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az 
ortaokul veya eşidi bir okulu bitirdikten 
sonra öğrenim süresi en az üç yıl olan ast
subay okulalrından birini bitirmek ve onse-
kiz yaşını tamamlamış olmak şarttır. Ancak, 
astsubay okulalrından birini bitirdikleri ta
rihte onsekiz yaşını tamamlamamış olanlar 
Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine 
igöre kazai rüşt kararı almak şartiyle mu
vazzaf astsubay olabilirler. 

'BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz 
istiyenler?.. Yok. Sayın Hayrettin Hanağası, 
bu madde üzerinde bir değişiklik önergeöi ver
miştir. Bu önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun 68 nci maddesi (a) bendinin aşağı-
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daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az 
ortaokul veya eşidi bir teknik sanat okulu bitir
dikten sonra öğrenim süresi en az üç yıl olan 
astsubay okullarından birini bitirmek ve 18 ya
şını tamamlamış olmak şarttır. 

Ancak, astsubay okullarından birini bitir
dikleri tarihte 18 yaşını tamamlamış olanlar, 
Türk Medeni Kanunun 12 nci maddesine göre 
kazai rüşt kararı almak şartiyle muvazzaf ast
subay olabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası?.. Yok. Bu 
önergenin istihdaf ettiği şey; zaten ikinci mad
dede mevcut. Çünkü, (a) fıkrasında «muvaz
zaf astsubay olabilmek için, en az ortaokul veya 
eşidi bir okulu bitirdikten sonra» diyor. Eşidi 
bir okul, sanat okulu da olabilir, bir başka okul 
da olabilir. Esidi bir okul diye tasrih etmeye 
lüzum yok ki. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
buyurduğunuz gibi, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ortaokula denkliği kabul edilmiş bütün okulları 
kapsıyor. Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... ikinci madde aynen kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi, okutuyorum. 
Madde 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel Kanununun 136 ncı maddesinin 
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddeye (d) bendinden sonra aşağıdaki (e) 
bendi eklenmiştir. 

a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay 
ve astsubayların fiilî kadrolarına, rütbe, kıdem 
ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itiba
riyle ödenen parayı, 

e) işgüçlüğü ve riski zammı; hayat ve sağ
lık için tehlike veya çalışma şartları, bakımın
dan güçlük arz eden veya normalin üstünde 

gayret sarfını gerektiren görevler için yönetme
lik hükümlerine göre ödenen parayı, 

BAŞKAN — üçüncü *~adde üzerinde söz iâ-
tiyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv-

cetleri Personel Kanununun 137 nci maddesi 
aş ağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

III - Gösterge tabloları 
Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, 

astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma ça
vuşlarının aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve 
kademe esasına göre tesbit edilir. 

En düşük gösterge rakamı 100 ve en yükseği 
1000 dir. 

Üç yılını bitirmiş albaya ve general - amiral
lere 1000 gösterge rakamı uvflrulaTur. Ancak, 
tuğgeneral - tuğamirallere 1000 + 50, tümgene
ral - tümamiralime 1000 + 100, korgeneral -
koramirallere 1000 + 150, orgeneral - orami-
rallere 1000 -!- 200 lük göstergeler tahsis olu
nur. 

Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre; 
a) Subaylar hakkındaki gösterge tablosu 

Ek - 6 sayılı cetvelde, 
b) Astsubaylıktan subay olanların göster

ge tabloları Ek - 7 sayılı cetvelde, 
c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu 

Ek - 8 sayılı cetvelde, 
d) Uzman iandarma cavusu ve uzman ça

vuşlar hakkındaki p-österge tablosu Ek - 9 sayılı 
cetvelde, gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiy enler?... 

ENVER AKOVA (Sivas) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akova. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

926 sayılı Kanunun tümü üzerinde biraz 
önce fikirlerimi arz etmiştim. Dördüncü mad
denin (c) fıkrası hakkında önerge verdiğimi 
de ifade etmiştim. Bu bakımdan önergemi izah 
sadedinde söz almış bulunuyorum. 
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Sayın Komisyonumuzun, Hükümetimizin ve 
Yüce Heyetinizin önergemize iltifat buyuracak
larından eminim. Bu hususta 137 nci madde
nin, 4 ncü madde ile tadili yapılmakta, su
baylar hakkındaki gösterge, astsubaylıktan 
subay olanların gösterge tabloları ve (c) fıkra
sı astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu 
ek 8 sayılı cetvelde gösterilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; daha önce astsu
baylarımız, yanılmıyorsam, binbaşıların dere
ce ve kademeleri arasında mütalâa edilmektey
diler. Şimdi ise, bu tasarıda ve S numaralı cet
velde astsubaylarımız 650 kademede dondurul
maktadırlar. Hava ve deniz astsubayları bu
gün liseden sonra bir sene daha okumakta ve 
ayrıca 6 ay meslekî eğitime tabi tutulmaktadır
lar. Bu durum karşısında 657 sayılı Kanunun 
4 ncü derecesinin kademeleri arasındaki fark, 
20 olarak gösterilmiştir. Astsubaylarımızın 4 ncü 
ve 5 nci kademeleri arasındaki fark ise, 15 ola
rak alınmıştır. Binaenaleyh, 650 göstergesinde 
dondurulan astsubaylarımızın, önergemde belirt
tiğim gibi, kademe olarak 710 a çıkanlmalannı 
talebetmekteyim. 

Astsubayların âzami yaşı 55 olarak alınmış
tır. Bu durum karşısında astsubaylar, 650 ka
demesine 45 yaşlarında vâsıl olacaklardır. 650 yi 
dolduran bu arkadaşlarımız 10 sene içinde terfi 
edemiyecekler ve 650 kademesinde bekliyecek-
lerdir. Bu 10 senenin ifadesi, kanaatimce hak
sızlık olacaktır. Bunlann 4 ncü derecesindeki 
kademelerini yükseltmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Komisyonumuzun, Hükümetimizin ve 
arkadaşlarımızın takririmize iltifat buyurmala
rını istirham ediyor, saygılarımı sunuoryum. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz efen
dim. 

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

Gerek Devlet Personel Kanunu, gerekse As
kerî Personel Kanunu bir reform kanunudur. 
Başlangıçta da bunların bir zam kanunu olma
dığı söylenmişti, fakat maalesef gelen kanun
larla eğer yüksek gösterge, katsayı tatbik edilir
se, bugünkü maaşların üzerinde bir maaş alına
caktır. Bu paranın piyasaya akması, elbette ki, 
fiyatlan yükseltecektir. Bugün, tavanla taban 
arasındaki mesafenin az olması lâzımdır. Bura

da tetkik ettiğimiz zaman bilhassa sivil Per
sonel Kanununda olduğu gibi, Askerî Per
sonel Kanununda da tuğgeneral, tuğamirallere 
1 000 + 50, tümgeneral, tümarirallere 1 000 + 
100, korgeneral, koramirallere 1 000 + 150, 
orgeneral, oramirallere 1 000 + 200 lük göster
ge tatbik edilmiştir. İleride katsayı tesbit edi
lirken, bilhassa bunlarda katsayının düşük ol
ması lâzımdır. Çünkü, bunlar hem milletçe, hem 
de kendi aralarında biribirinin gözüne batıyor. 
Bu bakımdan, bunlara katsayının 1, 2, 3, ncü 
dereceye kadar, 5 - 6 olması lâzımdır. Hem ta
vandaki sivrilik gider, hem aşağıdaki tabandan 
uzaklaşmamış olur. 

Bunu neden arz ediyorum; 1, 2, 3 ncü dere
ceye gelmiş insanlar, kızlarını, oğullarını okut
muş, hattâ evlendirmiş, bir nevi hayatın meşak
katlerinden uzaklaşmış, hattâ bir kısmı da 
emekliliye yaklaşmış insanlardır. Bu bakımdan 
ileride katsayı getirilirken, farklı getirmek lâ
zımdır. Ben bunu arz etmek için huzurunuza 
geldim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye? Yok. Olmadığına göre, verilmiş 
bulunan değişiklik Önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun ek 9 sayılı cet

velde; uzman jandarma çavuşları gösterge tab
losunun, uzman jandarma çavuşları için 150 
olarak başlıyan gösterge rakamının, 175, uzman 
jandarma III kademe çavuş için, 350 başlı
yan gösterge rakamının da 400 e çıkanlmasını 
arz ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun astsubaylara 

ait gösterge tablosunda 15 olan kademe terfi-
inin, 20 olarak tashihini arz ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Sayın Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bu 
kanuna bâzı maddeler ekliyen kanun tasarısı
nın, 137 nci maddeyi değiştiren 4 ncü madde
nin (c) fıkrasının (astsubaylar hakkındaki gös-
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terge tablosu, ek 8 sayılı cetvel) in aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Balıkesir 

Mustafa Maden Osman Tan 
Hatay Nevşehir 

Halil Akgöl Hüsamettin Başer 
Konya Sivas 

Baha Müderrisoğlu Env«r Akova 
Kayseri Hatay 

Şevket Doğan Ali Yılmaz 

Derece Rütbe Gösterge 

4-5 

6-7 

8 

9 

10 
11 

Kd. Baş Çvş. 

Başçavuş 

Kd. Üs. Çvş. 

Üstçavuş 

Kd. Çvş 
Çavuş 

550 570 590 610 630 
650 670 690 710 
400 415 430 475 490 
505 520 535 550 570 
350 360 370 380 390 
400 410 420 430 410 
300 310 320 330 340 
350 360 
250 260 270 280 290 
200 210 220 230 240 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
de üzerinde verilmiş bulunan üç önergeyi de 
okuttum. 

Şimdi, teker teker okutup Yüce Meclisin 
oyuna sunacağım. 

(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın 1 nci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu
sunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
katılmamıza imkân yok. Şu bakımdan; tamamen 
tabloları alt üst etmektedir. Bu bakımdan müm
kün değil. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın 2 nci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? Hükümet? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He

yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edilme
miştir. 

Sayın Enver Akova ve arkadaşları tarafın
dan verilen önergenin cetvelini okutuyorum. 
Çünkü önerge, doğrudan doğruya cetvelin de
ğişmesini istiyor. 

(Sivas Milletvekili Enver Akova ve arkadaş
larının önergesinin cetvel kısmı tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu cetvelde değişiklik öngö
ren önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, aynı mahiyettedir. 
Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. -

4 ncü maddede başka değişiklik önergesi 
yok. Bu sebeple, tasarı metninde yazılı şekliyle 
4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 4 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 139 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

V - Kademe aylığı 
Madde 139. — Subay ve astsubayların rütbe 

ve rütbe kıdemlerine ait gösterge tabloların
daki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hiz
met yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki 
esaslara göre tesbit edilmiş kademelerden her 
biri için tesbit edilen gösterge rakamına teka
bül eden aylıktır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 140 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI - Rütbe aylığı 
Madde 140. — Subay ve astsubayların gös-
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terge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemlilikle
rinin her biri için tesbit edilen aylıktır. 

Nasbından itibaren üç yılını tamamlıyan ve 
gösterge tablosunun bir üst dereresine yüksel
mek için liyakatları üstleri tarafından onanan 
üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve albaylara; kıdem
li üsteğmen, kıdemli yüzbaşı, kıdemli binbaşı, 
ve kıdemli albay denir. Kıdemlilik onanması 
bu kanunun 333 ncü maddesinde gösterilen za
manda yapılır. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
son satırdan bir satır evvelde geçen rakam yan
lış yazılmış, 333 üncü değil, 33 ncü maddesi ola
caktır. 

BAŞKAN — 140 ncı maddeye 6 ncı madde 
atıfta bulunuyor. 140 ncı madde muhtevasında 
bulunan ve tasarı metninde öyle yazılmış olan 
«333», «33» olarak düzeltilecektir. Tamam. 

6 ncı madde üzerinde söz istiyen? Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul ederler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 141 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - Rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin ilk ve 
en yüksek kademe aylıkları 

Madde 141. — Kanunda gösterilen gösterge 
tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemlilik
lerinden her birindeki birinci aylık göstergesi
ne tekabül eden miktar, o rütbe ve rütbs kıdem
liliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göster
gesine tekabül eden miktar en yüksek kademe 
aylığını gösterir. 

Subaylardan; Harb Akademisi öğretimini 
bitirenler, tıbta uzmanlık belgesi alanlar ve di
ğer öğrenim dallarında doktora yapanlara iki 
kademe ilerlemesi uygulanır. Bu kademe ilerle
mesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemlili
ğinin kademelerine de intikal ettirilir. Ancak, 
albaylığa yükselenler albaylığın birinci kade
mesine yükselmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yenler; Ülker, Tosyalı, Eroğan. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, burada, 7 nci maddede yer alan 
141 nci maddenin ikinci fıkrasında, «Tıpda uz
manlık belgesi alanlar» deyimi geçiyor. 

— 500 

16 . 7 . 1970 O : 2 
Acaba - öğrenmek istiyorum - bu, tıpta uz

manlık belgesi alanlar deyiminin içerisinde ve
teriner tababette uzmanlık belgesi alanlar an
lamı var mıdır? Bu anlamı taşıyor mu? Eğer 
taşımıyor ise, bunun buraya konmasında za-
runluk olduğu kanaatini taşımaktayım. Daha 
evvel bu konuda çıkmış kanunlarda açıklık var
dır, yani bunun buraya konmasını gerektire
cek açıklık vardır, veterinerlikte uzman olan
ların,, tıpta uzman olanlar içerisinde olduğu 
gibi olanlar kadar da ordu için, memleket için, 
tarım için önemi vardır. Yalnız, aradaki bir 
fark, onlar mütevazi bir mesleki seçmişlerdir, 
mütevazi bir meslektir, okumaları tıptaikine 
yakındır, tıptakilere benzer şeyleri okurlar, 
fakat birisi doktor olur, toplum içinde göze 
görünen bir hizmeti yapar, diğerleri veteriner 
olur, topluma çok büyük hizmet yaparlar, fa
kat öbürküler gibi gözükmez. 

Öyle ise, onları burada bizim düşünmemiz 
gerektiği kanısındayım. Ben, Komisyon bu nok
tada açıklama yaptıktan sonra belki tekrar söz 
aümak ihtiyacını hissetmem, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 

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

657 sayılı sivil Personel Kanunu ile Askerî 
Personel Kanunumuzun ahenkli ve birbirine 
muvazi olarak hazırlanmış olduğunu memnu
niyetle görüyorum. Bunu belirttikten sonra 
Silâhlı Kuvvetlerin kendine has meslek branş
ları, kendine has hizmeti, kendine has eğitimi 
olduğunu şu Askerî Personel Kanununun ma
alesef iyi belirtmemiş olduğunu da belirtmek 
istiyorum. 

Çünkü,, bir silâhlı kuvvet, sulhta kendi iç 
ve dış huzur ve emniyetini sağlaması, harbte 
muvaffak olması için kumanda kadrosunu teş
kil eden kurmayını, teknik personelini, mü
hendisini, sağlık personelini ve diğer bütün tek
nik dallardaki mümtaz, elemanlarını sinesin
de barındırması, adedini çoğaltması, tatmin 
etmesi lâzımdır. Maalesef üzüntü ile beyan 
edeyim ki, illâ bir prensibe sâdık kalacağız ar
zusu ile Silâhlı Kuvvetlerimizin cevheri demek 
alan mühendisi, sağlık personeli, kurmay sını
fı şöyle bir kenara itilmiştir. Bir ordunun iç 
bünyesinin hakiki kuvveti demek olan bu cev
herler şöyle bir itilirse,, onlara hakiki değer 
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verilmezse ordu gücünden çok şey kaybeder 
arkadaşlarım. 

Benim tayyare fabrikalarındaki mühendisim 
küserse, tank tamir atelyelerindeki mühendisim, 
teknik elemanım küserse, denizaltıları tamir 
eden, destroyerleri tamir eden elemanlar kü
serse ve bütün gece ve gündüz uçuşunu, manev
rasını, harbini idare edecek sağlık personeli 
küserse ve diğer bütün teknik destek ele
manları küserse bu ordu arzu ettiğimiz sevi
yede başarılı olamas. tlâve tahsillerle Harb 
Akademisini bitiren, tıpta, tıbbın her branşın-

. da, biz buradaki tıptan, tıbbın her branşı olan -
diş hekimliği, veteriner, eczacılık, doktorluk 
ve saire - her neviini anlıyoruz. Ve burada 
teknik sınıf yok, mühendis sınıfı yok, onun 
da diğer öğrenim dallarında sözünden bir si
lâhlı kuvvetin bünyesinde olması dâzımgelen 
her nevi mühendis branşını da anlıyoruz. Ak
si ise Sayın Hükümet burada cevap versin lüt
fen. 

Bu arkadaşlara iki sene demek olan iki ka
deme ilerlemesi veriliyor. 657 sayılı Kanunda 
4 yıllık yüksek tahsilden sonra her senesi için 
bir kademe ilerlemesi, genel hükümlere bağ
lıdır. Busada o hükümlere riayet edilmemiş ol
duğu intibaı veriliyor. 657 sayılı Kanunda,, ih
tisas yapmış dört yıllık tahsilden sonra* her 
nevi sahada ihtisas yapmış olan kimselere 
bir derece yükselmesi verirken, kurmaylık gi
bi, tıpta uzmanlık gilbi, teknik mühendis olma 
gibi hususlarda doktora yapmış olanlara üki 
sene kademe ilerlemesi veriyor. Burada bü
yük bir haksızlık yapıldığını belirtmek istiyo
rum. Eğer böyle değilse, sayın Hükümet lüt
fen cevap versin. 

Ben, bu Askerî Personel Kanununun genel 
hatlariyle Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını 
(karşıladığı kanaatindeyim, fakat Silâhlı Kuv
vetlerimize ruh veriecek, canlılık verecek, des
tek olacak mühendis sınıfının, kurmay sınıfı
nın, tıp sınıfının, teknik sınıfın tatmin edil
mediği kanaatindeyim. Bunun mutlak düzel
tilmesi lâzıimıgeidiğine inanıyorum. 

Hürimeltlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyuru
nuz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Zamanımızı pek fazla işgal eimiyeoeğim. 
Her güzelin bir kusuru olur. Bu kusurdan 
muarra olması için, komisyonlarda, Umumi 
Heyette, gelen tasarılar ne kadar mükemmel 
olursa olsun, biftakım eleşltirmıellerie, tartışma
lara mevzu olur ve daha iyisi çıkarılmaya çalı
şılır. 

Getirilen 7 nci madde ile değişik 141 nci 
madde büyük ihtiyaçları karşılamakta. Ben, 
biraz evvel konuşan arkadaşın fikirlerine işti
rak edeceğim. Amlerika'da master yapmış, nor
mal olarak yüksek tahsilden biraz üstün tahsil 
olan yüksek mühendislere bu hakkı tanımak lâ-
zımgeliyor bence. Kurmay subaylara ve uz
manlık yapmış, belgeler almış doktorlara ta
nınan bu hakkın, yüksek mühendislere de ta
nınmasını temenni ediyorum. Bu husufta bir 
Önerge veriyorum. MJalî külfeti de pek fazla 
değildir. Zannediyorum ki bu elemanlar ordu
da 50 yi bulmamaktadır, önergem iltifat gö
rürse, bunların orduda kalması temin edilmiş 
olacak, biraz da onore meselesi halledilecektir. 

Saygılar ısunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
runuz. 

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

Benden önce konuşan kıymetli arkadaşla
rım, benlim temas edeceğim meseleye genellikle 
değindiler. 

Şimdi, biz bu tasarıyla, yani Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personeline ait kanun tasarmstiyle 
657 sayılı Kanunu tadil eden tasarı arasında, 
kısa bir deyimle kamu personeli arasında bir 
paralellik ısağlamak gayesini gütmüşüzdür. 
Esasen, kanun da bu espri içinde hazırlanmış. 
Ancak, 657 sayılı kanun tasarısının gerek Büt
çe Plân Komisyonunda ve gerekse Yüce Mec
liste müzakeresi esnasında, bâzı değişiklikler 
yapilmış. Bu değişikliklerin tam ve kâmil mâ-
nasiyle buraya inikas etmediğini görmekteyim. 
Benim de dikkatimi çekti; komisyonda bulun
mama rağmen, o anda 7 nci maddenin, yani 
141 nci maddeyi değiştiren 7 nci madde bunu 
kapsıyor gibi anladımsa da, sonradan yaptı
ğım bir inceleni'ede bâzı noksanlıklar olduğunu 
tesbit ettim. 

Şöyle ki; 657 sayılı Devlet Personel Kanu
nunu tadil eıden kanun tasarısının 9 ncu mad-
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desinin Sonuna bâzı fıkralar eklemişiz, bültiün 
sınıflan kapsıyaoak fıkralar. Meselâ, bunlar
dan (c) fıkrası, sion değişiklik şeklinde belki 
küçük farklar olabilir, ıama temıe! prensipleri 
şöyle idi; «Devlet memurluğu sırasında, yük
sek öğreniımüstü uzmanlık öğrenimlerini ta
mamlayanlara bir, tıpta uzmanlık belgesi alan
larla diğer öğrlenim dallarında doktora ya
panlara iki kadeıme ilerlemesi uygulanır.» Bu 
fıkra, prensiplilerde oldukça buraya inikas et
miş. Yalnız (d) fıkrası da var; «Teknik hiız-
metler ve sağlık hizmetleri sınıfında 5 yıldan 
fazla yüksek öğrenimi gerektiren yüksek okul
lardan mıeızun olanlarn, 5 yılı aşan başarılı 
her öğrenim yılı için, bir kademe ilerleımeısii 
uygulanır.» Meselâ bu fıkra anlamı (buraya ini
kas eftmelmiş. 

Değerli arkadaşlarım; benden önce yine 
bu konuya değinen arkadaşlarım, tıp perso
nelinin teknik personelin askerlik hizmetinde
ki önemine değindiler. Şimdi realite nedir? 
Gerçekten asker olup, tıpta büyük ibaişarı sağ-
lıyan bir akademi halinde Türkiye'mizin, yal
nız askerî personelinin değil, sivil personelin de 
Sağlık (hizmetlerinde Ibüyük katkısı olan önemli 
bir müessese var, 'Güllhane Tıp Akademisi, var. 
Burada Profesörler var, doçentler var. 
başa&iotanlar var, asistanlar var. Burada 
yetişen 'gayet kıymetli doktorlar var. Ama görü
yoruz ki, askerlikte bunlar kâfi «ölçüde tatmin 
•edilmediği için, mecburi hizmetlerini dolduran
lar veya bilmiyorum Ibaşka yollarla muvafakat 
alanlar sivil sektöre daha doğrusu bir kısmı di
ğer üniversitelere, bir kısmı da tamamen asker
likte emeklilik süresi dolar dolmaz, to hakkı ka
zanır kazanmaz, kendi arzulariyle emekliye ay
rılmak suretiyle sivil sektörde çalışmaktadır ve 
birçoğu bu arzuyu hissetmektedir. Yani mâzi»-
de ve halde bu 'dengesizlik var. 

Şimdi ibu tasarıda, çok 'önemli hizmetleri aşi
kâr olan teknik sınıfın ve sağlık sınıfının, 'özel
likle sağlık sınıfının da güclenmesiı için ve bu 
personel içinde kendi emekleri karşılığında hak
larını alamadıklarından dolayı bir 'üzüntüye dü
şecekleri aşikârdır. 'Bir reform tasarısının bütün 
haksızlıkları, bütün dengesizlikleri gidermesi 
gerekir. Burada bir fıkra belirttim; meselâ sa
yın arkadaşım da bir 'önergeyle masiterdan bah
setti. Bunun igibi 5 yılın üstünde daha evvel si

vil sektör için kabul ettiğimiz 057 nin 9 ncu 
maddesinin sion fıkrasındaki bâzı (hükümler, bu
raya tam gelmeımiş. Onun için, çok değerli (ko
misyon sözcüsü arkadaşımdan bilhassa istir
ham ediyorum, zannederim sayın Hükümet de 
prensip olarak komisyondaki müzakerelerde 
her iki sektör arasında, her iki kanun tasarıları 
arasında bir paralellik sağlamayı uygun 'gör
müşlerdi. 

Şimdi, biz 657 sayılı Kanun tasarısını bir 
değişikliğe uğrattık, burada kabul ettik. Bura
daki hükümlerin sağlık sınıfı için, 'teknik sınıf 
'ıiin gerekli hükümlerin buraya aynen intikal et
mesi zarureti vardı. Yoksa dikkat edilirse çok 
emek gerektiren 've temini güç olan bu eleman
lara bir haksızlık yapılıyor. Diğerlerini eleştifr-
memek için rakamlar vermiyorum, taban ve ta
vanları arasında Ibir mukayese yapmak istemiyo
rum ve fakat açık bir gerçektir kf»; 057 sayılı 
kanun tasarısında dahi tatmin edilmedikleri! 
aşikâr lolan, Ibuna rağmen bu kanuna nazaran 
farklı bâzı haklara kavuşturulmuş blan teknik 
sınıfın ve sağlık (hizmetleri sınıfının dulrumları-
na uygun paralelliği de sağlıyacak foâzı hüküm
leri buraya aktarmak mecburiyeti vardır. Bunu 
biır değerli arkadaşım bir 'önergeyle Ibelirtlti. öner
genin mahiyetini bilmiyorum ama burada (kısa
ca ifade ettiler. Önerge 'okunduğu izaman da, 
bu konuda gerekirse görüşlerimizi arz edece
ğiz. Paralelliği sağlamak bakımından 057 deki 
aynı Ih'ükümlerin bu 7 ncit maddede yer alması 
gerektiği kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; '657 sayılı Kanunun ru
hunda ve temelinde diploma esası yatmaktadır. 
Diplomaya ihtisasa değer, eihemJm:»yet verir ve 
karşılığında makitle öder, felsefesi yatıyor. Sa
yın Maliye (Bakanı da izahatında bunu bildir
mişti. 

Şimdi burada 7 nci maddede kademe ilerle
melerini sayarken, bir husus nazarı dikkatimi 
celbetti. «Subaylardan.» diyor ve tadadı tmaihi-
ye'tte sayıyor: «Harlb Akademisi öğrenimin^ bi
tirenler, tıpta uzmanlık belgesi alanlar...» ve 
devam ediyor. Subaylar, ıHarb Akademisine ne 
ile gider? 'Ordunun iaçjtığı bir müsabaka sonun-

| da başarıyla gider. Peki> buraya giden arkadaş* 
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lara iki kademe ilerlemesi, yâni iki »ene kıdem 
veriyorsunuz ıda, yine (ordunun ihtiyacı icâp, 
başka 'dallarda açmış 'olduğunuz imtihanlarda 
başarı göstermek suretiyle imtihanı kazanıp, 
kendisinin tertlilbedilmiş olduğu fakülteleri biti
rip ele meslekte ihtisas sayılan branşlardan. me
zun olanları neden nazarı itiilbara almıyorsunuz 
Ida, illâ da «doktora» tâbirini koyuyorsunuz? 
Doktora, o mektebi bittirdikten sonra, ikinci bir 
kademe olarak yapılan bir ihtisastır. 

Şimdi, ordunun öğretmen ihtiyacı için bir im
tihan açmışsınız, birçok subayı muhtelif rütbede 
almışsınız, öğretmen okullarında okutmuşsunuz, 
ihtisas yaptırmışsınız, yurt dışına göndermişsi
niz, ihtisas yaptırmışsınız, 4 seneden fazla okut
muşsunuz, mühendisti aynı şekilde - evvelkiler 
(aldı, bundan sonrası için - yapmışısınız, Hukuk 
Fakültesinde imtihan açmışsınız, ordunun hâkim 
İhtiyacını karşılamak için Hulkuk Fakültesinde 4 
sene okutmuşsunuz, mezun etmişsiniz, hâkim 
yapmışsınız, bu da bir ihtisas. Sonra, Mülkiyede 
okutmuşsunuz ve bunların da bir kısmıma 926 
ısayıh Kanun görüşülürken, kontrolörlükte çalış
tırılmak kaydiyle bir sene kıdem vermişsiniz ve 
bu kanundaki kademe ilerlemesinden, bunların 
haricindekileri. de Harb Akademisi hariç, ara-
dakilere doktora tezi yapmadıkça, doktora ver
medikçe hiçbir hak tanımıyorsunuz, ne bir, ne 
de iki kademe iüerlemesi vrmiyonsunuz. Adalet 
bunun neresinde? Nerede bu kanunun temelinde 
yatan diploma, ihtisas, tahsile verilen değer? 
Bumu nasıl izah edeceksiniz? Binaenaleyh, bu, 
yeri gelmişken düzeltilmesi gierekem, verilmesi 
icabeldem bu hakkın da, kademe ilerlemesi mahi
yetimde verilmesinde fayda vardır/. 

Simidi burada dmecektir ki, «efendim, mühen
dislerden evvelce mezun olanlara verildi» doğru. 
Evvelce mezun olan mühendisler bir şey aldılar. 
Peki ondan sonrakiler?.. «Efendim, daha da al-
mıyacağız.» Hayır, «almıyacağız» diye bir şey 
yok. Çünkü, 926 sayılı Kanunun, hatırladığıma 
göre bir yerimde, mühendisler ve diğer meslek
ler için kaynaklar sayılırken, «Harb Okulumdan 
mezun olanlardan da, bu branşlarda ordumun ih
tiyacı hâsıl oldukça, imtihanla alınacak ve yetiş
tirilecek» diye kayıt var, hafızam beni yanıltmı
yorsa bu kayıt var. Buna, o zaman nasıl cevap 
vereceksiniz? O halde subay kaynaklarımdan da 
istifade etmek suretiyle, ordunun ihtiyacı için 

muhtelif branşlarda tekrar imtihanla subay al
mak suretiyle yeitiştüreceksMz, o kanun baki ol
duğu nıüddetçe ve yetişmiş olanlar da vıar, okut
tuklarınız da var. Miktarı da pek azdır, zan
nediyorum ki, 50 - 60 ı geçer md, bilmiiiyorum. 
Zaten muhtelif kademelerde M devre yetiştirdi, 
hepsini bütün branşlarda sayarsanız 100 ü bul
maz. 

Kendiliğinden okuyanlar için vermiyorsunuz. 
Ona deniyor M, «efendim, biz okutmaldbk ki, ken
disi okumuş.» Meselâ ben, onlardan biriyim, ken
dim okudum, istenıijyoruın, benim gibi olanlar 
ıda istemiyor. Onun belki izah tarafı vardır. 
Ama, bizzat okutarak imtihana sevk etmek su
retiyle, belki Harb Akadeonistine güdecek arka
daşı Hulkuk Fakültsime gönderdiniz, bumda na
sıl olacak? Tıp Fakültesinden mezun olanlar 
nasıl izah edilecektir? Binaenaleyh, burada bu 
maddede yeri belimiişjken, bu kademe işlernuesıin-
ıden ekstra tahsil yapanlara bu hak verilmeli
dir, kanaatimdeyim. 

Bu istikamette verilen önergemiz vardır ve 
Ali Rıza Uzuner arkadaşumm da izah ettiği esas
lar da dâhil olmak şartiyle Sayın Komisyonun 
iltifat etmesini ve kanun çıkarken dörffcbaşı ma
mur olarak haklarım teslim edilerek yerime ge
tirilmesini, öğretmeni dâhil, hangi branşlarda 
yetişmislerse onlara vermemizde fayda olduğu
nu arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğhı, bu

yurumuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerimin değiştirilmesine 
dair kamum tasarısı hakkımda konuşan arkadaş
larım, bilhassa hekimliğin, askerî hekimliğin 
öneminden ve bunun azlığından, burnum daha 
iyi bir şekilde olması içim bâzı avantajların ta
nınmasından bahsettiler. 

Görüştüğümüz 141 nci maddede, Sayım Reşit 
Ülker arkadaşımız bir veterinerim buraya kon
maması dolayısiyle hekimlikle veterinerliği bir 
tutacak şekilde - yanlış anlamamış isem - be
yanatta bulundular. 

Benim kanaatim odur ki, elbette Reşit Ülker 
arkadaşımız asgari benim kadar hekimle veteri
neri tefrik edecek seviyede bilgili bir insandır. 
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Benim tahminim şudur ki; buraya veterinerin 
konulmayışmı ve veterinerin de Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde büyük önem taşıdığını tebarüz 
ettirmek için fikirlerini beyan etmişlerdir. 

Biz de, hakikaten Millî Savunma Komisyo
nunda bundan bir müddet evvel adedleri çok az 
olan veteriner hekimlere tazminat verilmesi için 
bir tasarı geçirmiştik ve o tasarı da buradan ka
nun halinde çıkmıştı. Elbette ki haklıdır. Bu
rada, veteriner hekimlerin de bu maddeye it
hal edilmesi yerindedir. Bendeniz de bu hususa 
ait bir önerge vermiş bulunmaktayım. 

Yalnız şu var ki, veteriner hekimler ihtisas 
yaptıktan sonra,hekimlik branşına geçmektedir
ler, bakteriolojide çalışmaktadırlar. Meselâ, 
birçok bakteriologlar hekim değil, bugün için 
veteriner hekimlerdir. Ama, bir taraftan vete
riner hekimlerin Orduda adedinin azalmasından, 
Ordunun modern silâhlarla teçhiz edilmesinden; 
bir taraftan da bu meslekin artık eski itibarını 
günden güne kaybetmiş olmasından ileri gelmek
tedir. Ama buraya hakikaten veteriner hekim
lerin, bilhassa ihtisas yaparak Orduda kalan ve
teriner hekimlerin de ithali yerindedir. Sayın 
Reşit Ülker arkadaşıma ben de şahsan, fikren 
ve önergem ile katılırım. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Teşekkür ede
rim Beyefendi. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Bu
rada, tabip uzmanlardan bahsediliyor. 

Aziz arkadaşlar; Türkiye'de Askerî Tıbbiye-i 
Şahane ilk defa kurulan tıp müessesesidir; yani 
askerî tıbbiye kurulmuştur. Bilâhara, sivil tıb
biye kurulmuştur. Birçok üniversitelerin, bir
çok yetişmiş ilim adamlarının hemen hemen hep
si askerî tabip olarak mektepten çıkmışlar ve 
bu memleketin tıp ilmine, dünya ilmine hizmet 
etmişlerdir. Bu balamdan, bugüne kadar as
kerî tabipler hakikaten korunmuştur ve birçok 
avantajları, imkânları olmuştur. Ama benim 
şahsi kanaatim odur ki, bugünkü şu getirilen 
tasarıda askerî tabiplere fazla bir imkân sağlan
mamıştır ve tahmin ediyorum ki yine birçok as
kerî tabipler vazifelerinden ayrılacaklar, vete
riner hekimler gibi, zaten az olan adedleri da
ha da çok azalacaktır. 

Bu maddede, gerek veteriner hekimlere ve 
gerekse askerî tabiplere daha çok imkân getiril
mesini- arzu ederdik. G-erçi bu kanunda, mah

rumiyet zammı, işgücü riski zammı ve nihayet 
yeni bir şey olarak, en büyük teselli olarak bu
rada askerî tabiplere muayenehane açmak im
kânını sağlamıştır, öyle tahmin ediyorum ki 
bütün tabip arkadaşlar da bundan memnun ka
lacaklardır. Ama aziz arkadaşlar, eğer ölmez
sek göreceğiz ki, askerî tabipler, bu kanunun 
getirdiği imkânlarla yerinde kalmıyacaklardır; 
zaten adedleri de az olan bu tabiplerin sayısı 
günden güne azalacaktır. Yarın bunları Ordu
da tutmak için başka kanunlar, başka tasarılar 
getirilmesi mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Bunu huzurunuzda ifade eder, hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
Komisyon adma buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

7 nci madde hakkında arkadaşlarımın izah 
ettiği ve tümü üzerindeki konuşmalarda üzerin
de umumiyetle durulan husus; sağlık ve teknik 
personele tanınması lâzımgelen imkânlardır. 

Saym Uzuner arkadaşımızın ısrarla üzerinde 
durduğu ve önerge vererek kastettiği husus, ta
sarıda getirilmiş bulunmaktadır. İhtisas yapan 
bir elemana iki kademe verilmekte ve bu kade
me farkı her rütbede tesir etmektedir. Eğer 
tabloyu tetkik edecek olursak, üsteğmen olan bir 
arkadaş ihtisas için gitmiş ve ihtisasını yapmış
sa, 300 de iken ihtisasta iken 320 olarak verile
cek; 320 den sonra her derece terfiinde 370 e 
intikal edecektir. Diğer arkadaşları 350 den 
başlamasına rağmen askerî personeldeki bu ihti
sas sahipleri derece terfilerinde daima kademe
sinin bir üstüne isabet eden dereceye intikal ede
cektir. Yani birinci kademeden değil, her rüt
bede daima iki kademe ilerisinden rütbe derece
sini yapmış olacaktır. Askerî Personel Kanunun
da teknik eleman için, ihtisas yapmış doktorlar 
için getirilmiş olan önemli hususlardan birisi bu
dur. Bu bakımdan, her rütbede her derece ter
fiinde diğer arkadaşlarına nazaran iki kademe 
ilerisinden maaş almakta devam edecektir. 

Diğer taraftan, Sayın Kılıç arkadaşımızın 
ifade etmiş olduğu; meselâ imtihanla Hukuk Fa
kültesine gidiyor ve Hukuk Fakültesini bitir
dikten sonra kendisine bir derece veya kademe 
farkı verilsin, talebi vardır. Bu, eskiden tat-
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bik edilmekte idi; şimdi tamamiylc kaldırılmış
tır. Eskiden bitirmiş olanlar da kıdemleri itiba
riyle intibak ettirilmiştir. Binaenaleyh, bu sistem 
kalkmış olduğuna göre, yeni gelen tasarıda ayrı
ca bir hüküm koymaya lüzum ve zaruret olma
dığı kanısındayız. 

Kaldı ki, ihtisas yapmış olan elemanların, 
tahsil derecesi fazla olan elemanların 926 sayılı 
Kanunun 31 nci maddesinde sarahaten, diğer 
arkadaşlarına nazaran açık şekilde intibakları 
vardır. 926 sayılı Kanunun - müsade ederse
niz - 31 nci maddesini aynen okuyorum : 

«Subayların en az bekleme süreleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

a) Harb Okulunu bitiren emsalleriyle na-
sıpları birleşinceye kadar fakülte ve yüksek 
okulu bitiren subayların bekleme süresi bir yıl; 
teğmenlikte 5 veya 6 yıllık fakülte ve yüksek 
okulu bitirenler için iki yıl; 4 yıllık fakülte ve 
yüksek okulu bitirenler için bir yıl...» 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bunlar, talebe 
olarak alınanlar için Kemal Bey. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sizin değil 
beyefendi, biraz önce arkadaşlarımızın temas et
tiği hususa cevap veriyorum. 

«Üsteğmenlikte 6 yıllık fakülte ve yüksek 
okulu bitirenler için bir yıl; öğrenim süresi 6 
yıldan fazla olan fakülte ve yüksek okulu biti
renler için üsteğmenlik bekleme süreleri fada 
olan öğrenim süreleri kadar eksiktir.» 

Binaenaleyh, her türbede öğrenim yularına 
göre intibakarı, öğrenim yılmın fazlalığına gö
re intibakları 31 nci madde ile derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan muhterem arkadaş
larımın mahzur olarak ileri sürmüş oldukları 
husus, zaten 31 nci maddede bertaraf edilmiş 
olmaktadır. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, terfilerin iki ka
deme ilerlemesi, her derece, yani rütbedeki ter
fide diğer arkadaşlarına nazaran iki kademe ile
risinden maaş alacaktır. 

Diğer taraftan, Sayın İşgüzar arkadaşımızın 
yazılı olarak sorduğu husus ise; birisi tamamen 
bu kanuna ait değildir, Emekli Kanununa tabi, 
5434 sayılı Kanunun hükümlerine ait bir soru
dur. Bu kanunla burada yer alması imkânsızdır. 
5434 sayılı Kanunun tadil edilmesi veya değiş
tirilmesi lâzımgelirse, bunun orada sorulması 
iktiza eder. 

İkincisi ise, tamamen ayrı bir kanun mevzuu
dur. Görevle uçakta bulunup da ölenler, ayrı bir 
kanun mevzuudur. Zaten bu kanun da Yüce 
Meclislerden geçmiş bulunmaktadır. Personel 
Kanunu ile bunun bir ilgisi yoktur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu

runun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ben de biliıassa doktorlar üzerinde durmak 

istiyorum. Bugün, Silâhlı Kuvvetlerimizin yar
dımcılarından biri olan doktorların orduda sa
yıları günden güne azalmaktadır. Kıtalarımızda 
doktorluk yapan bir kısım teğmen, üsteğmen ve 
yüzbaşılar, eğer bekliyorlarsa bir hstanede ih
tisaslarını yapmak için orada kalmaktadırlar. 
Birçoğu on senelik mecburi hizmetini tamamla
dıktan sonra ordudan ayrılmaktadırlar. İhtisa
sını yapanlar da ihtisas mecburi hizmeti bittik
ten sonra ayrılıyorlar. Çünkü, diğer has
tanelerde, serbest hayatta daha kolayca iş 
bulabiliyorlar. Diğer doktorlar için full - time 
var; sosyalizasyon bölgesine giderlerse oradan 
imtiyazları var; muayenehane açarlarsa oradan 
da faydalanırlar. Gerçi askerî doktorlar da mü
saade ile muayenehane açıyorlar. Biz, bunlara 
tanınan iki kademe ilerlemesi hususundaki iza
hatı Komisyon Başkanından dinledik. Fakat bir 
üst derece daha verip de, bunları tatmin edip, 
ordu içerisinde tutmak lâzımdır. Çünkü, doktor
ların gecesi, gündüzü yoktur. Erleri, erbaşları, 
subayları, ailelerini ve hattâ emeMi subayların 
kendilerini ve ailelerini devamlı surette sıhhi 
durumlarını kontrol altında tutarlar. Bu bakım
dan bunlara ordu içinde imkân vermek lâzım
dır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Değişiklik önergeleri var, okutup Yüce Mec

lisin oyuna sunacağım. 
Millet Meclisi 'Başkanlığına 

926 sayılı Kanunun 141 nci maddesinin ka
nun tasarısındaki 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 
Subaylardan : Harb Akademisi öğrenimini 

bitirenlere 4 kademe; tıpta asistanlığın her yılı 
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için bir kaideme; diğer öğrenim dallarında dok
tora yapmış olanlara iki kademe; tıpta uzman
lık belgesi alarak sırası ile Başasistan, müşavir 
uzman, doçent ve profesörlere geçtiği bu merte-
ibelerin her biri için ayrı ayrı bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

iBu kademe ilerlemesi, yükselecekleri rütbe 
veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de inti
kal ettirilir. Ancak, albaylığa yükselenler al
baylığın 1 nci kademesine yükselmiş sayılırlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Kanunun ge

çici 8 nci maddesi (Ih) bendine aşağıdaki ifade
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

iSaygıl'arımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

Ekonomi ve ticaret dallarında üniversite, ya 
da yüksek öğrenimini kendi hesabına yapmış 
olan askerî şahıslar, Millî Savunma Bakanlığı 
hesabına yapmış olup, Komtrolörlük Daire Baş
kanlığı emrinde çalışanlara tanınan bir yıllık 
kıdem karşılığı kademe ilerlemesi hakkı verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci madde (141.) 2 nci fıkrasında : 
«Subaylardan; Harb Akademisi öğrenimini 

'bitirenler, tıpta uzmanlık belgesi alanlar ve di
ğer öğrenim dallarında doktora yapanlara iki 
kademe ilerlemesi uygulanır» denilmektedir. 
«İki kademe ilerlemesi» yerine «üç kademe iler
lemesi» ni öneririm. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Mehmet Arslantürk 

NOT : tAçiikhımıa IsMü lyapallaeakltır. 

Yüksek Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
(bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın (kanun madde 141) madde 7 sine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Samsun 
Mustafa Kemal Çilesiz llyas Kılıç 

Ek fıkra : 5 yıl ve daha fazla fakülte öğre
nimi görenler rütbelerinin bir üst derecesinde, 
ihtisas ve doktora yapanlar 2 üst derecesinde 
maaş alırlar. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesi ile değiştirilen 141 

nci maddenin 2 nci fıkrasına (doktora yapan
lara) kelimelerinden sonra (Yüksek mühendis) 
ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
'Nuri Eroğan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta

sarısının 7 nci maddesi içinde bulunan 141 nci 
maddedeki «Tıpta uzmanMk belgesi alanlar» iba
resinin «Beşerî ve veteriner tababette uzmanlık 
belgesi alanlar» şeklinde değiştirilmesini öneri
riz. 

İstanbul Trabzon 
Reşit Ülker Ahmet Şener 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan askerî kanun tasarısının 

madde 7 nin tadili, madde 141 deki «Tıp uz
manlık belgesi» tâbirimden sonra «veterinerlik
te uzmanlık yapanlar da» fıkraya eklenmesini 
arz ederim. 

Konya 
Baha Müderris/oğlu 

Sayın Başkanlığa 
Madde 7 ile tadil edilen 141 nci maddedeki 

2 nci fıkrada, «Tıpta uzmanlık» tâbirinin «mü
tehassıs» olarak tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsametin Başer 
BAŞKAN — Verilmiş değişiklik önergeleri

nin hepsini de ayrı ayrı okuttum. Yüce Meclis 
hepsini dinledi. Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nın 
1 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin,.. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Söz 
istiyorum. İzah edeceğim. 
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BAŞKAN — Demin uzun boylu hepsini ko
nuştunuz. Bu madde üzerinde de kâfi derecede 
konuşuldu, 

Kısa o halde. İçtüzük hükümlerine göre hak
kınızı tam kullandıracağım. Hiç geniş konuşa
mazsınız. Kısa, mücmelen beyan edersiniz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Bu kanun birtakım yenilikler getirirken bâzı 
müktesep hakları da elden almamalıdır. Ben 
Silâhlı Kuvvetlerden gelmiş bir arkadaşınızım. 
Bir emekli kurmay albayım. Benim bugün arka
daşlarım ordu safmdadır. Ben bir idealle oraya 
geldim ve Harb Okulundan çıkan birtakım genç 
nesiller de idealle oraya gelecektir. Biraz evvel 
konuşmamızda da arz ettim; her külfetin bir ni
meti olacaktır. Siz bir subayı alacaksınız me
sai dışı gayretlerle gece sabahlara kadar çolu-
ğunu çocuğunu bir kenara iterek, kundaktaki 
çocuğunun ağlaması yanında sabahlara kadar 
çalışacak, akademi görevlerini yapacak, kurmay 
karagâh hizmetlerine hazırlanacak, ondan son
ra bunu kurmay yapacaksınız. Yaptıktan sonra 
da; «Biz sana şunu veriyoruz» diyeceksiniz. Ben 
4 yıl almışım. Bugün aynı, hattâ daha da iler-
liyen teknolojik harb esasları prensiplerinin bu
günkü çağa uygun olarak gelişmesi yanında 
benden kat kat; ben bir makinalı tüfekle işe 
başladım, onlar bugün füze ile işe başladılar, 
feza ilimleri yarışlariyle işe başlıyorlar. Siz 
bana vermiş olduğunuz hakkı nasıl bunlara ta-
nımıyacaksınız? «İki tane kademe ileri» diye
ceksiniz. Ben binbaşı olan arkadaşımın başına 
kurmay albay olarak gittim, görev yaptım. Ben 
sabalrala kadar çalışmamı bunun için göze al
mıştım. Şimdi siz iki kademe veriyorsunuz. Hal
buki bugün mer'i olan dört kademedir. Hiç ol
mazsa bunu tanıyalım. 

Doktor asistan; 1 nci yıl asistanlık görevini 
yapıyor; başarı gösteriyor, 2 nci yıla geçiyor. 
Üçe geçiyor, başasistanlık oluyor. Bunların ara
sında bir kıdem, rütbe olması lâzımdır. Doçent 
oluyor, doçent olduğu vakit bugünkü bir piya
de yarbayı, affedersiniz, yani yanlış anlaşılmış 
olmasın, bir personel albayı, bir doçent yarbayı 
veyahut albayı aynı maaşı alıyor. O halde bu 
kademeler bir defa verilmiş oluyor, onu oraya 
getiriyor. Olmaz.. O halde bu kademelerde bir 
ayarlama, bir sınıflandırma haklı olarak bir 
emeğin, hizmetin karşılığı bir iltifat, bir tatmin 

etme olmalıdır. O bakımdan teklifimi arz edi
yorum, itibar göstermenizi saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmadı, önerge sahibi kısaca önergesini 
izah etti. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyeler... Anlaşılama
dı. Ayağa kalkmak suretiyle oylama muamelesi 
yapacağım. Kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağasının 

2 nci önergesi tekrar okundu.) 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bunun yeri bu kanunda değildir, önerge yan
lıştır. Bu bakımdan katılmıyoruz Sayın Başkan. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — An-
lıyamadım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon yetkilisi; 
«Bu, bu kanunun çerçevesi dâhilinde mütalâa 
edilmez» diyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Maddenin içi
ne Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddenin içinde işte. Bu mad
de içerisinde mütalâası gereken mahiyet arz et
miyor, diyor. Usulen, teknik olarak, hukukî ola
rak mümkün değil, diyor. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — O 
halde lütfen izah buyursunlar; nereye girecek
tir? 

BAŞKAN — Hükümet? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'-

ün önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 

I Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Arslantürk?.. Yok. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile

siz ile Samsun Milletvekili îlyas Kılı?'m birlik
te verdikleri önerge tekrar okundu,) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Saym Balkan, 
askerlikte malûmuâliniz, rütbe esasına göre ma
aş verilir. Arkadaşlarımızın verdiği önerge ta
mamen bu sistemi alt üst etmektedir. Katılma
mıza imkân yok. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Nuri Erogan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 1 oy 
farkıyla kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Re«jit Ülker ve Trab

zon Milletvekili Ahmet Şener'in önergesi tek
rar okundu,) 

BAŞKAN — Komisvon?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
madde bunu kapsamakta, Fakat arkadaşlarımız 
bir sarahat vermek istiyorlar. Eir sonraki öner
ge de aynı mahiyette. Eğer arkadaşlarımız bir
leşirce, «tıpta ve veterinerlikte» tâbiri konursa 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Dikkat nazara almma kaydiyle 
kabul edilir, Meclisin temayülü, Meclisin arzı, 
talebi bu şekliyle kabul edilir, ona göre redakte 
edersiniz, o size ait bir şey. Ama şimdi hava iti
bariyle, temayül itibarij/le bunu benimsiyor mu
sunuz, benimsemiyor musunuz? Katılıyor musu
nuz?. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Benimsiyoruz, 
katılıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, sizin öner
genizde bu önergede yazılı hususlar mündemiç 
mi, bu önergeye iştirak ediyor musunuz? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Hayır 
o bana iştirak ediyor. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Şimdi oylama yaptığım öner
geye komisyon katılıyor. Önergeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Müderrisoğlu, sizin önergeniz de aynı 
mahiyeti kapsadığı için.. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Aynı 
mealde değil efendim. Arasında çok fark var. 
Esas kabul edilmesi gereken önerge benim öner-
gemdir. 

BAŞKAN — O halde ayrı muamele yapaca
ğım, Onu da kabul ederler belki. Okutuyorum. 

Dikkat nazara alınma kaydiyle kabul edilen 
Saym Reşit Ülker ile Ahmet Şener'in önergesi 
komisyona havale edilmiştir. 

Saym Müderrisoğlu'nun takririni okutuyo
rum. 

(Konya Milletvekili Baba Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, buna da katılıyor 
^usunu?? 

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

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu da dikkat nazara almma kaydiy
le komisyona gönderilmiştir, bu kabul edilen 
önergeler muvacehesinde redaksiyonu yapınız. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — «Tıpta uzmanlık» tâbirinin, 

«tıpta mütehassıs» olarak tadilini istiyen bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

— 508 — 



M. Meclisi B : 129 16 . 7 . 1970 O : 2 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ MUSTAPA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyana 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemktir. 

Dikkat nazara alınma kaydiyle kabul edil
miş her iki önerge muvacehesinde maddeye bir 
vuzuh veriniz ve verdiğiniz ifadeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunayım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Takdim edece
ğim. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde diğer maddeye geçiyo
ruz. Bu maddeyi süratle redakte edin, verdiği
niz zaman Meclise tekrar arz edeceğim. 

Madde 8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 142 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

VIII - Ödenecek brüt aylık tutan 

Madde 142. — Kanunda yer alan her rütbe 
ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge tabloların
daki rakamların katsayı ile çarpılmasından elde 
edilecek miktar ödenecek brüt aylık tutacını 
gösterir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde KÖZ isti-
yen?:, Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunumun 143 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

IX - Harçlıklar 

Madde 143. — a) Harb okullarında, üni-
versilte ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan 
askerî öğrencilere teğmen rütbesinin birinci ka
ideme brüt aylığının : 

Birinci sınıfta % 6 sı 
İkinci sınıfta % 7 si 
Üçtüncü sınıfta % 8 i 
Dördüncü sınıfta % 9 u 
Beşinci sınıfta % 10 u 
Altıncı sınıfta % 11 i 

(b) Astsubay okulu öğrencilerine astsubay 
I çavuş rütbesinin birinci kadame brüt aylığının: 

Birinci sınıfta % 5 i 
İkinci sınıfta % 6 sı 
Üçüncü sınıfta % 7 si 
Harçlık olarak verilir. 

Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye ta
bi olmadığı gibi, borç için de haczedilemez. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üaerimde söz isti-
yen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — 926 sayılı Türk iSilâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 148 nci maddesi 
iaşağıdaki şekilde değişitiirilmdsjtir : 

XIV - Rütbe terfiinde ve kıdemlilikte aylığa 
hak (kazanma 

Madde 148. — Rütbe terfii eden veya rütbe 
kıdemliliği onanan subay ve astsubaylar karar
name, karar veya onay metninde yazılı yüksel
me tarihini taJkibeden aybaşından itibaren ye
ni rütbe veya kiıdemüliğin birinci kademe ay
lığına hak kazanırlar. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinidıe söz is-
tiyen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 150 nci maddesi 
iaşağlidaM şekilde ıdeğiştirilmişıtir : 

XVI - Ek ders ücreti 
Madde 150. — Her derecedeki askerî okul

larda ve meslek programlan yönetmeliği gere
ğince açılan kurslarda hiametıin gerektirdiği 

i kadrolarda öğretmen atanamaması hainde 5044 
sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile 
ısubay ve astsubaylara ders görevi verilebilir. 

1 nci fılkra gereğince kendilerine ders göre
vi verilenlere ders saati başına ödenecek ücret 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz iis-
tiyen? Buyurun Sayın Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — 657 sayüı Dev
let Personel Kanununda öğretmenler için ko
nulan hüküm ne idi, öğreneyim, söz hakkım 

f mahfuz. 
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BAŞKAN — Sayın tlyas Kılıç, 657 sayılı 
Devlet Personel Kamumda öğretmenlere ait 
hüküm ne Mi, dijylor. Buna mütenazır mı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Aynı. Millî 
Eğitim Bakanlığı ile aynıdır. 

ÎLYAS KILIÇ (.Samsun) — O da aynı büt
çe kanunlanna göre imi? 

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

BAŞKAN — Başka wz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

iMadde 12. — 926 sayıla Türk Silâhlı Kuv-
vetleri Personel Kanununun 207 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
III - Uzman jandarmalarla uzman çavuşlar 

hakkında uygulanacak hükümler 
Madde 207. — 3 Mart 1954 gün ve 6320 sa

yılı Çavuş ve uzman çavuş Kanunuma tabi uz
man çavuşlarla 24 Haziran 1965 gün ve 635 sa
yılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman 
jandarmaların aylıkları, mahrumiyet yeri öde
neği, aile yardım ödeneği, ölüm yardımı ödene
ği, doğum yardımı Meneği bu kanunda yazılı 
esaslara göre ödenir. 

Uzman çavuş ve uzman jandarmalar laşağı-
da yazılı eisaslara gtöre her yıl kademe terfii et-
tMleMirler. 

1. Kademe terfii şartlan şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede en az bir yıl ça

lışmış olmak, 
b) O yıl içlinde olumlu sicil almış bulun

mak, 
c) Bulunduğu rütbede ilerliyetoileceği bir 

kademe bulunmak, 
2. özel ikanıunları hükümlerine göre rütbe 

terfii eden uzman jandarmalar yeni rütbeleri
nin birinci kaJdemesinde de terfi etmiş «sayılırlar. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti
yen? Buyurun Sayın Kılıç. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Simidi burada 
«ettirilebilirler» den sonra tadadi mah'iyeıtte şart
lar /da sayılmış. Terfi şartlan oluyor bunlar. Bu
na göre isterse ettirecek, isterse ettirmiyecek... 
Böyle şey olmaz. Mademki bu şjartları haizidir1, 
«ettirilir» tâbiri konabilir. Çünkü «ettirilebilir» i, 
şartları da saymamış olsaydı o zaman derdik ki, 

yönetmelik hazırlanacak, ona göre yapılacak. 
Ama şartlan da sayılmış yukarada, «Ettirilebi
lirler» eliyor. Bu «ettirilebilirler» ihtiyari mahi
yettedir. Yana, isterse ettirecek, isterse ettirmi
yecek. Bunun katî olması lâzımdır. Komisyon bu 
değişikliğe iştirak etmiyorsa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizinki değişiklik değil. Siz su
al soruyorsunuz. Sualden kâfi derecede tatmin
kâr cevap alamazsanız o zaman söz istersiniz. 
Değişiklik teklif etmiyorsunuz ki. 

İLYAS KILIÇ (JSamsun) — Teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 657 sa
yılı Kanunda da aynı prensip getirilmiştir. Bi-
naenaleh bir paralellik mevcuttur. Bu esas itti
haz edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, tatmün olmamış -
sanız buyurun konuşun. Tatmin olmuşsanız me
sele yok. 

ÎLYAS KILIÇ (Samısun) — Taimam efendim. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzeründe başka söz 

istliyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

Albaylığa ve Iclialha liVslt ıiültibelere 
yükselebilme 

Ek maldde 1. — General - Amiral ve albay 
rütbelerine yükselebilmek için; Harb Okulu, 
fakülte ve yüksek okul mezunu olmak şarttır. 

Çalışma saatleri 
Ek madde 2. — Subay, astsubay, uzman ça

vuş uzman jandarmalann haftalık çalışıma sü
resi 39 saatten az olmamak ve esas itibariyle 
Pazar günleri tatlii olmak üzere düzenlenir. 

Ancak, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç 
Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri 
saklıdır. 

îş güçlüğü Ve riski zammı 
Ek madde 3. — Hayat ve sağlık için tehlike 

veya çalışma şartları bakımından güçlük arz 
eden veya norntaln üstünde gayret sarfını ge
rektiren görevler için subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzman jandarmalara iş güçlüğü ve 
riski zalmmı ödenir. 
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Hangi görevler için ne miktarda iş güçlüğü 
ve riskli zammı ödeneceği' her yıl bütçe kanun
larında gösterilir. Uygulıaıma Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Harb okulları ive Harb alkadenıİl'erinde 
ders görevi verilenlerin ücdieti 

Ek mıadde 4. — Harb okulları, sınıf okulları 
ve Harb akademilerinde ders görevi verilen 
üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 
veya profesör, doçent unvanını kazanmış asker 
ve s'Ml kişiler ile öğretim görevliliği niteliği 
üniversite senatosunca kabul edilen asker ve 
ısivil klişjilere ders saati başına ödenecek ücret 
her yıl bütçe kanunlarımda gösterilir. 

144 Ve '223 sayılı kanunların ve '926 sayılı 
Kanunun 49 ncu 'maddesinin (uygulanmasına 

esas olacak albay jmaaşı 
Ek madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 

sayılı Uçuş Hikmetleri Tazminat Kanunun ve 
bunu değiştiren 1256 sayılı Kanun ille 18 Nisan 
1963 tarih ve 223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve kur-
bağaadam tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 
49 ve gemici 26 ve 27 nci maddelerindeki tazmi
nat nisbetHeriınlin teısbitinde osais olan albay 
maaşı, üç yıboıı bitirmiş albaya bu kanunla ve
rilen aylığın kesintisiz tutarının yüzde kırkıdır. 
Denizaltı, dalgıç ve kurbiağaadam personelinin 

tazminat yüzdeleri 
Ek madde 6. — 223 sayılı Denizaltı, dalgıç 

ve kurbağaadam Tazminat Kanununun uygu
lanmasında dikkate alınacak hususlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) 223 sayılı Denizaltı dalgıç ve kurba
ğaadam Tazminat Kanununun 2 nci maddesinin 
ek cetvelinin I nci, II nci, III ncü ve IV ncü sü
tunlarında gösterilen albay maaşına göre yüzde 
tazminat nisbetlerinin her yıla ait rakamlan 26 
şar artırılmıştır. 

b) Aynı kanunun 7 nci maddesinde; albay 
maaşının 5, 7 ve 12 katı olarak gösterilen taz
minat miktarları sırası ile 10, 15 ve 30 katı 
olarak değiştirilmiştir. 

223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam 
tazminat Kanununun tazminat yüzdelerine ait 
cetvelin ve 7 nci maddesinin uygulanmasında 
bu artış dikkate alınarak ek 5 nci madde ile 
tarif edilen albay maaşının yüzdeleri olarak 
hesabedilir. 

Yedek subay okulu öğrencilerinin harçlıkları 
Ek madde 7. — Yedek subay okulu öğren

cilerine teğmen rütbesi birinci kademe brüt ay
lığının % 6 sı harçlık olarak verilir. Bu harçlık 
hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi, 
borç için de haczedilemez. 

Askerî lise öğrencilerinin harçlıkları 
Ek madde 8. — Askerî lise öğrencilerine teğ

men rütbesi birinci kademe brüt aylığının : 
Birinci sınıfta % 4 ü, 
İkinci sınıfta % 6 i, 
Üçüncü sınıfta % 6 sı harçlık olarak verilir. 

Bu harçlık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi ol-
mladığı gibi borç için de haczedilemez. 
Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askerî 

hâkim ve askerî savcıların aylık ödemeleri 
Ek Madde 9. — Askerî Yargıtay Başkan ve 

üyeleri ile, Askerî Yargıtay Başsavcısının ay
lık ödemeleri rütbe ve kıdemlerine göre inti
bak ettirildikleri gösterge rakamına ilâve edi
lecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar ile 26 Ekim 
1963 gün ve 357 sayılı Askerî Hâkimler ve As
kerî Savcılar Kanununun 39 ncu maddesinde 
gösterilen kadrolarda görev yapan askerî hâ
kimlerin aylık ödemeleri; gösterge tablosunda 
rütbeleri karşılığında gösterilen 10, 9,8 ve 7 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara o kade
menin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 
6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunancak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas tutularak 
yapılır. 

Bu madde kapsamına giren general ve ami
rallere 1 000 gösterge rakamı uygulanır ve ay
lık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edi
lecek 200 rakamından sonra bulunacak sayı
nın belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Yukardaki fıkralar kapsamına girenlerin 
emekliliklerine esas olacak aylıklarının tesbi-
tinde, bu kanunun 137 nci maddesi ve ek 6 sa
yılı cetveldeki göstergeler dikkate alınır. 
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Yabancı bir memleket veya kurumda görev 
alma 

Ek Madde 10. — Yabancı bir memlekette ve
ya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Baş
kanlığının muvafakati ile görev alacak subay ve
ya astsubaylara Millî Savunma Bakanlığının 
(Jandarma subay veya astsubayları için içişleri 
Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karan ile 5 yıla kadar maaşsız isin verilebilir. 

Bu şekilde yabancı memleket veya uluslar
arası kuruluşlarda görevde geçen süreler hiz
metten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 
sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca 
sağlanan hakları, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesi ve 205 sayılı 
Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklıdır. 

Ek Madde 11. — Bu kanunun konusu ile il
gili hükümler buna ek olarak yapılacak kanun
larda yer alır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ek 
11 maddeyi ihtiva eden 13 ncü maddeyi okut
muş bulunuyoram. Madde üzerinde,,. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ayrı ayrı 
müzakere edilmiyecek mi? 

BAŞKAN — Ayrı ayrı müzakere değil de, 
ayrı ayrı oya konulması içtüzüğün 108 nci 
maddesi uyarınca teklif olunabilir. O teklifinizi 
yerine getirelim, müzakeresi birlikte olur, ama 
ayn ayn oya konur, içtüzüğün 108 nci madde
sine göre bir madde mütaaddit mesele veya fık
radan ibaret ise ve bunların birbirinden tefriki 
ile oya konulmaları talebedilirse, muktazası ifa 
edilir, diyor tüzüğün maddesi. O muktazaya gö
re demek ki, müzakeresini tümden yapacağım, 
fıkra fıkra oya sunacağım, içtüzük uyarınca. 

Şimdi söz istiyenlerin sırası şöyledir: Uzu-
ner, işgüzar, Müderrisoğlu, Başer, şeklindedir. 

Buyurun Sayın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

13 ncü maddeye eklenen ek ikinci madde 
çalışma saatleriyle ilgilidir. Daha evvel bir 
paralellik üzerinde de durmuştum, esasen bu esp
ri ile hazırlanmış. 657 sayılı Kanunu tadil 
eden tasarı bu metinden değişik bir şekille Yük
sek Meclisten çıkmıştır. O yönden 657 sayılı 
Kanundaki metnin aynen buraya aktarılmasını 
bir önerge ile de esasen teklif etmiş bulunmak
tayım. Madde şu şekilde olmuş oluyor : 

«Ek Madde 2. — Subay, astsubay, uzman ça
vuş, uzman jandarmaların haftalık çalışma süre
si 39 saatten ıaz olmam-ak ve çalışma süresi eısıas 
itibariyle Pazar günleri tatil olmak üzere Bakan
lar Kurulunca düzenlenir.» Aynı ifadeyi koyar
sak, çünkü Cumartesinin tatil olma yetkisi Ba
kanlar Kuruluna bırakılmış, bir değişik metin 
kabul etmiştik. Bakanlar Kuruluna verdiğimiz 
bu yetkiyi aynen kabul edelim. Son fıkraya ay
nen katılıyoruz, tabiî bunda askerî icabın bir 
zarureti var. Ama bu çalışma saatleri ile il
gili 657 sayılı tasanda yaptığımız değişikli
ği aynen buraya intikal ettirmemzide fayda 
vardır, ondan farklı bir metindir bu. Bunu be
lirtmek istiyorum, esasen bunu bir önerge ile 
do takdim etmiş bulunmaktayım. 

Bir diğer konu; önerge halinde vermek 
imkânını bulamadım, ama takdim edebilirim. 
Ek madde 3 le ilgilidir; işgüçlüğü ve riski zam
mı. Buradaki ifadeler de 657 deki ifadelerden 
farklıdır. Bünyelerde de farklılık olabilir, ama 
bir örnek arz edeyim; «Temeninde güçlük 
çekiler, hizmetler» diye belirtilmiştir. 657 yi de
ğiştiren kanunun 72 nci madde; işgüçlüğü ve 
riski zammı, diye başka bir metin haline ge
tirilmiştir. Burada bu zammın miktan ve han
gi memurlara verilebileceği, meslek nitelikleri, 
çalışma şartları, teminlerinde ve hizmette tu-
tulmalannda güçlük bulunması ve benzer hu
suslar nazara alınmak suretiyle tesbit edilir 
gibi bir metin var. Şimdi, bir örnek arz ede
yim; bir mühendislik mesleki düşünün. Sivil 
olan mühendisler de istihdam ediliyor, gerçi 
bundan onlar, faydalanıyor, 657 nin değişikli
ğinden faydalanıyor, ama «bunun gibi» demek 
suretiyle hatıra gelmiyen ve özellikle askre-
lîkr hizmetlerinde de sahası genişliyen teknik 
hizmetler var, bunlar hepsi sivil değildir, as
ker olnnüar da var. Asker olan mühendislere 
ve çivili erdeki #ibi mümasil bâzı haklar tanını
yor, tanınmıştır da. O bakımdan temininde 
güçlük çekilen görevlerde çalısanlann da, da-
hn doğrusu 657 sayılı Kanunda kabul ediılen 
temel esürinin. buraya yansımasından ben bü
yük faydalar görmekteyim; askerlerle siviller 
arasındaki aynlığ?. gidermek bakımından. 

Diğer bir konu değerli arkadaslanm, bun
dan evvel,müzakere edildi. Ama söz almışken 
buna ds, kısaca değinmek isterim. Türk Silâh
lı Kuvvetleri sağlık personeline muvazzaf ta-
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bip, diş tabibi ve eczacılara yine ek bir mad
de ile, meselâ 5 nci maddede tanınan bâzı hak
lan tanımak mecburiyeti vardır. Meselâ, pratis
yenlere albay maaşının % 30 u, mütahassısla-
ra % 40 ı gibi bir oran, bu oran başka şekil
lerde de değerlendirilebilir, ama değerli arka
daşlarımın burada ileri rürdüğü ve çok az bir 
oy f a^k:. ile kabul edilmiyen ve gerçekten bü
yük ağırlık ve önem taşıyan bir haksızlık bu 
şekilde giderilmiş olur. Komisyonun ve Hükü
metin,, Yüksek Meclisin bu konudaki hassasi
yetini değerlendirerek ve bu şahısların istih
dam imkânlarını yaratmak ve bu mesleki as
kerlik için de cazip hale getirebilmek için de
ğişik bir metni benimsemesini bilhassa istir
ham ediyorum. Teşekkür eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru
nuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Geçici maddeleri içerisine alan 13 ncü mad
de üzerinde bendeniz de bâzı noktalara temas 
etmek istiyorum. 657 sayılı Devlet Personel Ka
nunu tasarısını görüşürken de çalışma saat
leri üzerindeki görüşlerimizi o zaman beyan et
miştik. 657 sayılı Kanunda gösterilen sivil per
sonel ile askerî personellerin yapmış olduk
ları vazifeler arasında büyük fark olduğunu 
da kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, 
askerlerle siviller arasında esas 926 sayılı Ka
nunun da ifade eylediği gibi, büyük fark var
dır. Her şeyden evvel nöbet hizmetleri, tatbi
kat, manevra, alarm ve gece talimleri gibi si
vili hayatta olmıyan, sivil memurlarda yapıl
ması mümkün olmıyan bâzı kamu hizmetleri 
vardır ki, bu hizmetler ancak askerlik ala
nında kendisini gösterir. Ayrıca, zaman zaman 
bir veya birkaç göreve nakledimeleri, sık sık 
garnizonda vazife almaları, sağlık sebepleri 
veya kadro mülâhazalariyle siviller için nor
mal sayılan 65 yaşın altında bunların emekli
ye sevk edilmeleri hususlarını da düşünürsek 
bunların çalışma saatleri ile sivil personelin 
çalışma saatleri arasında büyük fark olur. 
Bu bakımdan Cumartesi ve Pazar günleri de 
dâhil olmak üzere sivil personelde kabul etti
ğimiz haftalık 40 saatin - Cumartesi Pazar ta
til olması suretiyle - burada da aynı şekilde 

asgari bir sivil personele tanınan hakkın bun
lara da tanınmış olması lâzımgelir kanaatini 
taşıyoruz. 

Üçüncü ek madde üzerinde de kısaca durmak 
istiyorum. Esasında işgüçlüğü ve riski zammını 
Askerî Personel Kanununun içerisinde düşün
memek, bunu sivil personelde düşünebilir isek 
de, demin arz ettiğim sebepler dolayısiyle as
kerî personellerin sınıfları arasında esasında 
eşitlik ilkesini zedelemiyecek tedbirlerin alın
ması, hizmetin iyi bir şekilde görülmesi ba
kımından lüzumludur. Biraz sonra yine ek mad
dede gösterilen hususlarda da belirtileceği 
veçhile, kuvvetler arasında Kara Kuvvetle
ri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri su
bayları, binbaşı,, yarbay, her rütbedeki subay
lar arasında imkân ölçüleri içerisinde eşitlik 
ilkesini zedelememek ve bunların vazife ağırlı
ğını eşit tutmak mecburiyetindeyiz, prensipleri 
itibariyle. Çünkü gerçekten Silâhlı Kuvvetler
deki bütün hizmetlerin nöbet işleri, alarm, ma
nevra, tatbikat, çeşitli harb oyunlarını düşünür
sek, tehlikeli bir meslek olduğu kendiliğinden 
ortaya çıkar. Bu bakımdan da jandarma sını
fında, piyade sınıfında, tankta, denizaltıda, 
havada bir yüzbaşı veya binbaşıyı alıp da bu
nun birinden diğerine işgüçlüğü ve riskini or
taya atmak da mümkün değildir. Her sınıfın 
yapmış oldukları vazifede işgüçlüğü vardır, 
riski vardır,, bunu bütün askerî personel bilir, 
ona göre bu mesleke girer, esasında uçuş zam
ları, biraz sonra ek 6 ncı maddede gösterildi
ği üzere, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamla
ra tanınan tazminatlar da bunlara meslekle
riyle ilgili önemi belirten bâzı tazminatların 
verilmesine mütedair maddelerdir. Bunun dı
şında ayrıca işgüçlüğü riski diye bir madde 
ile askerî Personel Kanununun içerisinde bir 
madde ile gelip sınıflar arasında ikilik yarat
mak ve her sınıf; ben bu işgüçlüğü riski için
deyim, diye teşriî organları, yasama organla
rını, icra organlarını zorlamaya gitmeye mey
dan bırakmamak gerekir. Biz askerlik mesle
kinin ağırlığını kabul ediyoruz. Yalnız, bu ağır
lığı dikkate almak suretiyle göstergelerdeki 
miktarlar belirtilmiştir. Ancak, ek madde 3 ka
bul edildiği takdirde bu sınıflar arasında bü
yük hoşnutsuzluklar, huzursuzluklar meydana 
gelecek; her sınıf,, jandarma onbaşısı da dâ-
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hil olmak üzere; karakolda ben işgüçlüğü ve 
riski içindeyim, hayatım tehlikededir; benim 
de bu yönetmelik içinde mütalâa edilmem 
icabeder; şeklinde, tamamen siyasetin dışında 
bulunan bir mesleki bu yöne itilme gibi bir du
ruma sokmuş oluruz. Bendeniz bu balamdan 
ek 3 ncü maddenin tüm aleyhindeyim. 

Ek madde 4 te yerinde olmakla beraber, 
meslek Öğretmenlerinin bu madde içinde mü
talâa edilmemiş olmasını da bir eksiklik ola
rak kabul ediyoruz. Hepinizin bildiği üzere, 
askerlikte esas itibariyle öğretilen dersler 
meslek dersleridir. Meslek derslerini öğreten
ler ise meslek öğretmenleridir. Burada ek 4 
ncü maddede bakıyoruz ki meslek öğretmenle
rine hiç yer verilmeden, tamamen Senatonun 
öğretim üyeliği sıfatını kabul ettikleri, kari
yeri olan, üniversitede vazifeli sivil veyahut 
da asker olan kişiler ele alınmış. Bu, hakka
niyete de, tatbikata da aykırıdır. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlarım, 
şunu hemen ifade edeyimki, bir de kıtalarımız
da vazifenin en çoğunu üzerinde taşıyan ki
şilerin ve ailelerin tedavilerini sağılıyan, on
lara bakan tabip arkadaşlarımızın bu kanun 
tasarısında tazminata müstahak kabul edilme
miş olanları keyfiyeti, her sene azalan miktar-
ılarını daha çok azaltacak, günün birinde aske
rî doktoru bulamama gibi bir duruma gele
ceğiz. Bu meslekin tabiatının gerçeğidir; dağ 
başındaki bir çobana bile bir doktor gidip iğ
ne yaptığı zaman, oradan bir koyununu kes
mek suretiyle onu taltif eder. Bu, meslekin bün
yesinden gelen, bu mesleke verilen bir kıymet
tir. Bugün Amerika'da, Almanya'da tabipler 
iş bulamıyorlarsa tabip oldukları için buluyor
lar. Bunu dikkate almak suretiyle,, 657 sayılı 
Kanunun 84 ncü maddesinin geçici 12 nci mad
desi, doktorlara verilen önemi bir başka açıdan 
belirtir. İlgili madde, dışarıda kendi meslekiy
le ilgilenmiş, çalışmış olan sağlık personelinin, 
dortorların; tekrar mesleke döndükleri za
man üçte iki hizmetlerinin emekliye sayılaca
ğını kabul etmiştir. 

Sağlık hizmetleriyle teknik hizmetler dün
yanın her tarafında ayrı olarak mütalâa edil
miş ve bunlara önem verilmiştir. Sağlık hiz
meti, insanın hayatı, rahatı ve sağlam yaşı-
yabilmesi için yapılması icabeden en önemli 
kamu hizmetlerinden biridir. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, konuşmalar 
onar dakika ile kayıtlı ve bir dakikanız var. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, bağlıyorum efendim. 

Sağlık hizmetleri dünyanın her yterinde de 
kıymet bulmuştur. Bu bakımdan biz, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri sağlık personelinin, muvaz
zaf tabip, diş tabibi) ve eczacıların da; bu 
personelin sıfatlarını birleştirmek suretiyle, 
ek bir madde içerisinde mütalâa 'edilmek sure
tiyle, bunlara hiç değilse ek madde 5 deM 
esaslar dairesinde pratisyenlere yüzde yirmi 
yahut otuz, mütehassıslara yüzde otuz veya
hut yüzĞe kırk, Yüce Meclisin takdir edeceği 
ölçüler içerisinde bunlara tazminat verilmesini 
yerinde görüyoruz. Bunu vermediğiniz takdir
de, doktorların dışarıda, her sahada, her 
müessesede iş bulmaları mümkündür; Ordu 
doktorsuz kalabilir, bunun acısını ileride daha 
çok çekebiliriz. Rteform kanunu olduğunu id
dia ettiğimiz bu kanuna geçici bir madde ile 
'bu arkadaşlarımızın haklarını vikaye edici ted
biri almak lüzmunu işaret ediyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 13 ncü 
maddenin ek maddeleri hakkında mütalâamı 
arz ededeğim. 

Burada ek 2 nci maddede çalışma saatleri 
vardır. Bundan evvel kaJbul edilen 657 sayılı 
Personel Kanununda da bu husus; bilhassa 
hekimlere ait, hastanelere ait hususlar orada 
konuşulmuş ve hastanelerin bundan evvelki ça
lışmaları nazarı itibara alınmak suretiyle, mev
cut talimatname ve kanunlar dışında, hafta
daki çalışma saatleri 39 saat şeklinde tesbit 
edilmiştir. 

Burada benden evvel konuşan arkadaşla
rın da bilhassa tebarüz ettirdikleri giîbi, askerî 
tabiplerin ehemmiyetinden, bunların azlığın
dan, bunları tutabilmek için mümkün olduğu 
kadar fedakârlık yapmak zaruretinden bah
sedilmiştir. Burada da ben bir önerge ver-
dikn; «hastane çalışmalarının mevcut Haısta-
neler Talimatnamesi gereğince» şeklindeki ibir 
ibarenin konulması mtedburidir, zaruridir, de
dim. Belki bu suretle yapıldığı takdirde, İd, 
zaten bu tasarıda da yeni olarak ve müMm 
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olarak, tekrar, askerî tabiplere bir muayene
hane açmak imkânı sağlanmıştır, bu şekilde 
bir ek fıkra getirmek suretiyle askerî hastane 
doktorlarının hariçte çalışması sağlanmak 
suretiyle, kendilerine bir imkân verilmek su
retiyle askerî tabipliğin daha cazip hale ge
tirilmesini ve azalan adedlerinin çoğalmasını 
mümkün kılar. Bu bakımdan oraya bu fıkra
nın leklenmesi zarureti vardır. 

Diğer bir konu; iş güçlüğü ve riski zammı.. 
Arkadaşlar, bu kanun da 057 sayılı Kanuna 
paralel bir kanundur; bu da reform kanunu
dur. Burada askerî tabiplerin, diş tabibi ve 
eczacıların da iş güçlüğü ve riskinden istifade 
edeceklerinin Sayın Komisyon tarafından has
saten belirtilmesi zarureti vardır. Orada da 
bu meseleyi arz ettik, Komisyon tavzih etti!. 
Her ne kadar son fıkrasında; «Hangi görev
ler için iş güçlüğü ve riski zammı ödeneceği 
her yıl Bütçe kanunlarında gösterilir» şeklin
de bir ibare mevcut ise de, burada bir açık
lama yapmakta fayda mülâhaza ederim. Sa
yın Komisyon bu şiekilde bir açıklama ya
parsa ben şahsan minnettar kalırım. 

Bir de sayın Komisyondan veyahut Hü
kümetten istirham ederim; Harb okulları ve 
Harh akademilerinde ders görevi verilenle
rin ücreti var. Burada bir de Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi de üniversite ayarmdadır, bu-
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raya dâhil edilmemiş. Onlar da gerçi üniver
siteye dâhildir, oradaki hocaların hepsi pro
fesördür, doçenttir, bir kısmı imtihanla 
bu mertebeye gelmişlerdir, bir kısmı da ka
nunla bu mertebeye gelmişlerdir. Burada bun
lar da yoktur. Bunun ayrı bir kanununun 
olduğunu zannediyorum. Hükümet bir açıkla
ma yaparsa ben de şahsan tatmin edilmiş olu
rum. Bu bakımdan bu hususta bir açıklama 
beklerim. 

Diğer konular benim şahsi kanaatime 
göre, gayet iyi tanzim edilmiştir. Daha evvel 
Millî Savunma Komisyonunda da konuştuk; 
uçuculara ve denizaltıcılara, hâkimlere veri
len tazminatlar gayet iyi şekilde tanzim edil
miştir. Ben, arz ettiğim noktalann, Hükümet 
ve Komisyon tarafından tavzihini rica eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
13 ncü maddenin müzakenesi devam ediyor. 
Şu ana kadar Başkanlığa 12 değilşiklik öner
gesi gönderilmiştir. Yüce Meclisçe alınmış ka
rar uyarınca, müzakereyi burada kesmemiz ge
rekiyor. 

17 'Temmuz 1970 Cuma günü sabah saat 10,00 
da toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,55 

! < • > ••<«-
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Gündemi 

129 NCU BİRLEŞİM 

16 . 7 . 1970 Perşembe 

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 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Genel Kadro kanunu tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/354) (S. Sayısı : 228) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1970) 



Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Genel Kadro kanunu tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1067/4796 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Maliye Bakanlığınca hn.xrrlaj\sL-n ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 26 . 6 . 1 
Kadro Kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunuhnuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren Hükümet tasarısı Bütçe ve Plân iromisyon 
tasvibine sunulmuştur. 

Tasarı ile getirilen hükümlere göre kadrosuz Devlet memuru çalıştınlamıyacak, genel ve katma bütçeli ku 
yeli kuruluşlar kefaleit sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde Devlet memuru deyimine gir 
rektirdiği görevler için tesbit olunan kadrolar her yıl Bütçe •kanunlarında gösterilecektir. 

Hakimler, üniversite öğretim üyeleri gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmarı akla 'bera 
süz (konusu kanunun 4 neü maddesinde yazılı Devlet Memuru tanımı kapsamına giren kimselere ait kad 
rilmesi gerekmektedir. Ancak Millî Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler bu gereğim, d 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kuruluşların asli ve sürekli görevlerinin memurlar eliyle gördü 
kadrosuz memur istihdam edilemiyeeeği öngörülmüş olduğundan, halen memur, hizmetli, sözleşmeli ve yevm 
görevlerinde çalıştırılmakta olan personel için kadro ihdası zorunlu bulunmaktadır. 
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Yukarda sözü edilen personelin yeni rejime intibakı için gerekli kadrolar bu kanuna ekli cetvellerd 
kadar yapılması plânlanan unvan standardizasyonu ve organizasyon analizlerini güçleştirmemek için c 
ları yapılanlar yeni derecelerinde eski görev unvjınlarını kullanmaya devam edeceklerdir. 

İntibaklarda kullanılacak olan kadroları gösteren (1) sayılı cetvelden başka, gerekli hallerde kullan 
ba kadrolar tahsis edilmiş ve bu kadrolar (2) sa„ ılı cetvelde gösterilmiştir. 

Her ilki cetvelle alınacak kadrolardan, intibaklar sonunda boş kalan kadrolara yeniden tâyin yapılm 
çalışmalarını güçleştirecek ve asıl amaçtan saptıracak nitelikte görüldüğünden bu yola gidiknemssi için 

İntibaklar sonunda kuruluşların boş kadroları tesbit edilerek, tamamı Maliye Bakanlığına bildirilece 
Personel Dairesinin görüşü alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca atama yapılması mümkün olacaktır. 
pramitlerinin daha fazla bozulmasının önlenmesi mümkün olabilecektir. 

Tasarıya ekli kadro cetvelleri halen çalışmakça olan kamu görevlilerinin intibakına esas teşkil ehnek 
sağlamak amaciyle hazırlanmıştır. Bu nedenlerdir ki (2) sayılı cetvelde kadrolar fazla tutulmuş, ancak 
niden atamalar yoliyle ıkullanılması tahdidedilmek suretiyle istihdam rejiminde yeni bozulmaların önüne 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1... — Tasarınıın 1 nci ımaddesinde; genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunlara ıbağlı döner ser 
Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde, barem içi ve barem dışı kadrolarda istihdam edilenlerle 4/10195 
ları dairesinde 'istihdam olunanlar ve sözleşme ücreti ve yevmiye verilmek suretiyî'e çalıştırılan person 
maddesindeki Devlet memuru deyimine giren personel için bu kanuna bağlı 1 nolu cetvelde kullanılac 
lüğe girdiği tarihte görevde olan ve 657 sayılı Kanun gereğince memur deyimine giren personel için bu 
nunda 'boş kalan kadroların Bakanlar Kurulu emrinde bloke edilmek üzere Maliye Bakanlığına bildirü 

Bu kadrolara prensibolarak yeniden ataıma yapılmıyacaktır. Böylece intibak devresinde kadro piram 
bir uygulama önlenmiş olacaktır. Ancak feamtu görevlerinin yürütülmesi bakımından yeniden atama 
lar Maliye Bakamlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Balkanlar Kurulunca serbest b 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesinde devlet memurlarının kadro unvanlarının standart bir hale g 
nun yürürlüğe gireceği tarihte mümkün olabileceğinden, bu kanunla alınacak kadrolara intibakları ya 
kadar eski kadro cetvelerinde yazılı unvanları taşımaları gerektiği belirtilmiş ve 5439 sayılı Kanunun 
maddeleri gereğince kadrolariyle birlikte başka bir işte görevlendirilenlerin bu kanunla alman 
1 . 3 . 1971 tarihine kadar fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza etmeleri öngörülmüştür. 

Meselâ Millî Eğitim Bakanlığında muciple kurulan bir genel müdürlükte genel müdürlük görevin 
uyarınca ifa eden bir öğretmen intibak hükümleri uyarınca belli bir dereceye dâhil edilecek ve mucip 
vanını 1 . 3 . 1971 tarihine kadar muhafaza edecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 
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Madde 3. — Tasarının 3 ııcü maddesinde 1970 mali yılı içinde yapılması plânlanan kadro analizleri un 
met analizleri sonucunda yapılması gereken operasyonlara ilişkin hükümler getirdim ektedir. îyi bir pers 
bir organizasyon piramidi içinde düzenlenmesi esastır. Personel reformu çalışmalarının anaamaçlarm 
bir şekilde analiz ettikten sonra belli bir organizasyon piramidi içinde kadroları düzenlemektir. Bu amac 
beklenmeksizin Bakanlar Kuruluna arz edilecek ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek gösterge 
girecek kadrolar ve kadroların unvanlarının aynı kanunun 34 ncü maddesi hükümleri çerçevesinde 1971 
nacaktır. 

Maddede ayrıca Bakanlar Kurulunca tesbit edilen unvanlara ilişkin görevleri, bu görevlerin kadrolar 
olanlardan intibak sonucunda daha aşağı derecede intibak ettirilmiş olanların, bu görevler için Bakanlar 
kadrolara intibaklarının yapılacağı kabul edilmiş olup, bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri sürelerin 
sinde dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, intibak sonucunda sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibakları y 
ilişkin görevler için Bakanlar Kurulunca daha aşağı derecelerden kadro tesbit olunmak üzere ve geçici 
edilmiş ve bu kadroların her ne suretle olursa olsun boşalması halinde kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesiyle, bu kanuna bağlı 1 nolu cetvelde yer alan ve boş kaldığı iç 
miş bulunan kadrolardan intibaklar sırasında zaruret hâsıl olan hallerde diğer sınıf ve kuruluşlara ak 
ruluna yetki verilmiştir. Böylece intibaklar sırasında her hangi bir kurumda kadro noksanlığı ortaya çık 
kadro aktarması yapılmak suretiyle giderilecektir. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesinde; gerekli hallerde kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu emrine 
veldeki kadroların tahsis edildiği, bu kadrolardan gerekli görülenlerin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
tâyinler için Bakanlar Kurulunca, serbest bırakılabileceği, gereğinde bunlardan yine Maliye Bakanlığ 
şüne dayanılarak intibak uygulamalarında doğacak ihtiyaçları karşılamak üzere kurumlara verilebileceği 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesiyle, halen kuruluş kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar 
yapılabilmesi için ilgili bakana yetki verilmiştir. Bilindiği üzere kuruluş kanunları henüz çıkarılmamış ba 
ruluşlardan ödünç alman kadrolarla yürütülmekte, ancak ilgili bakanlar bu kadrolara tâyin yapamamak 
bertaraf etmektedir. . 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasına g 
lecek harcırahın tesbitinde 6245 sayılı Harcırah Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar bu kanunun 
eski aylık veya ücret tutarları üzerinden harcırahın ödenmesine devam olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

657 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra yeni sisteme göre işe başlıy 
eski sistemde göreve başlamış oldukları farz edilerek bulunacak derecelerine tekabül eden kadro aylık tut 

MiUet Meclisi (S. Sayısı : 228) 
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Madde 8. •— ıSürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memur ve hizmetlilerin aylık ve ücret 
numun malî hükümleri yürürlüğe girmesiyle önemli miktarda artmaktadır. 

Bilindiği gibi söz konusu memur ve hizmetlilere döviz olarak yapılan ödeme aylık ve ücretlerine b 
bulunmaktadır. 

Devlet Memurları Kanunu ile memurların aylıkları önemdi ölçüde arttığı dikkate alınırsa halen uygu 
cak olan döviz milktannın da büyük ölçüde artacağı muhakkaktır. 

Oysa bugünkü aylık ve ücret tutarları ile uygulanan emsallere göre yabancı memleketlerde bulunanl 
yaçlara yeterli bulunmaktadır. 

Bu bakımdan hiç değilse 1 . 3 .1971 tarihine kadar ve »bu konuda çeşitli ülkeler itibariyle etr 
görevle yabancı memleketlerde bulunan devlet memurlarına döviz olarak yapılan ödemelerde her ha 
mektedir. 

Tasarının 8 nci maddesinde bu amacı sağlamak için hüküm getirilmekte ve yeniden emsal tesbit e 
dar halen yürürlükteki esas ve emsallere göre ellerine geçen miktarı dış memleket aylıklarının ödenme 
lanmaktadır. 

Madde 9. — Madde yeteri kadar açık bulunduğundan gerekçe yazılmamıştır. 
Madde 10. -— Madde yeteri kadar açık bulunduğundan gerekçe yazılmamıştır. 
Madde 11. — Madde yeteri kadar açık bulunduğundan gerekçe yazılmamıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 
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Bütçe Plân Komisyonunun raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. ; 1/354 
Karar No. : 66 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (Genel Kadro kanunu tasarısı) Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel D 
tıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü; 

Devlet Memurları kanunu tasarısında öngörüldüğü üzere kadrosuz Devlet mıemuru çalıştırılamıyacak 
maddesi kapsamanda olanlar ile kapsam dışı bırakılmış olup memur tanımı kapsamına giren kimselerin 
kadrolarda gösterilmesi (Millî güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması icabedenler hariç) gerekmekt 

Bu itibarla halen memur, hizmetli, sözleşmeli ve yevmiyeli olarak kuruluşlarda aslî ve sürekli görevle 
zorunluluğu karşısında ve hiçbir görevliyi de kadrosuz bırakmamak amacı ile bu tasarı hazırlanın ıştır. 

Bu tasarı ile alman kadrolar 197.1 bütçe Yılı başına kadar uygulanacak, 1971 yılı başından itibaren unv 
o tarihten sonra kadrolar istenilen ve kabul edilen prensipler içerisinde her yıl bütçe kanunlarında gösteri 
larda intibaklar sebebiyle boş kalan kadrolar Maliye Bakanlığına bildirileceği gibi, gerekli hallerde kulla 
edilmek üzere torba kadrolar alınmaktadır. İntibaklar sonunda artan kadroların kullanılmasının istihda 
lar yapılmaması hususunda dikkatli davranılması personel rejiminin yürümesi bakımından önemli olduğu h 
numuz, maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Komisyonumuz, Devlet Memurları Kanununda, Yasama Meclislerinin kadrolarının düzenlenmesinde m 
nımış olmasından dolayı Cumhuriyet Senatosu vte Millet Meclisi Başkanlık Divanlannca hazırlanan k 
ilâve ve ikmal edilerek tasarı, bağlı cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sun 

Başkan Sözcü Kâtip 
Sakarya Ankara Erzurum A. Karahisar 

N. Bayar M. K. Yılmaz R. Danışman II. Dinçer 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 
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Bolu 
H. t. Cop 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Tokat 
/ . H. Balcı 

Çorum 
A. Topçubaşı 

izmir 
M. Akan 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Kars 
K. Oktyıay 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
0. Dengiz S. 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Manisa 
H. Okçu 

Zonguldak 
T. Müftüoğlu 

' İmzada bulunamadı 

Söz h 
H 

A. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Genel Kadro Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunlara bağb. 
döner sermayeli kuruluşlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Böl
ge Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının kadroları ekli (1) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulu
nan Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarın
ca yapılacak intibakları için kullanılır ve intibaklar sonunda boş ka
lan kadroların tamamı Bakanlar Kurulu emrinde bloke tutulmak üze
re kurumlarınca Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Bu kadrolardan kamu görevlerinin yürütülmesi bakımından kulla
nılması zorunlu görülenler Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire
sinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir. 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü mad
desi uyarınca 1971 malî yılı Bütçe Kanununa eklenecek kadro cetvel
leri ile unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar bu kanuna ekli 
cetvellerdeki kadrolara intibakları yapılan Devlet memurları bu kad
roların tahsis edildiği görevlerin eski unvanlarını taşırlar. 

İntibakları yapıldığı sırada teşkilât kaiHiTilarTTiiTi ilgili maddeleri 
veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak 
başka görevlerde çalıştırılanlar fiilen ifa ettikleri görevin unvanım 
1.3.1971 tarihine kadar muhafaza ederler. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek gösterge 
tablosunun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine girecek kadrolar ve bu 
kadroların unvanları aynı kanunun 34 ncü maddesi hükümleri çerçe
vesinde 1970 malî yılı içinde Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilen unvanlara ilişkin görevleri bu gö
revin kadrosunu işgal etmek suretiyle fiilen yapmakta olanlardan in
tibak sonucunda daha aşağı derecelere intibak ettirilmiş olanlar bu gö-

Millet Meclisi 

BÜTÇE PLÂN KOMİS 

Genel Kadro 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 

MADDE 2. — Tasarwyn 2 nci 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

(S: Sayısı •• 22&) 



(Hükümetin teklifi) 

revlerin Bakanlar Kurulunca tesbit edilen kadrolarına intibak ettiri
lirler. 

Bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri süreler yeni derecele
rinde kademe ilerlemesinde dikkate alınır. 

İntibaklar sonucunda sınıfların 1, 2, 3 ve 4 noü maddelerine 
intibak ettirilenlerin işgal ettikleri kadrolara ilişkin görevler için Ba
kanlar Kurulunca daha aşağı derecelerde kadro tesbit edildiği takdir
de bu gibilerin intibak sonucunda aldıkları kadrolar şahsa münhasır 
olmak üzere ve geçici süreli olarak muhafaza edilir. Şahsa münhasır 
olan bu kadrolar her hangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

MADDE 4. — intibaklar sırasında zaruret hâsıl olan hallerde Ba
kanlar Kurulu (1) sayılı cetvelde yer alan ve boş kaldığı için bu ka
nunun 1 nci maddesi gereğince bloke edilmiş bulunan kadrolarda sı
nıflar ve 1 nci maddede yazılı kuruluşlar arası aktarmalar yapmaya 
yetkilidir. 

MADDE 5. — İlişik (2) saydı cetveldeki kadrolar gerekli hallerde 
kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu emrine tahsis edilmiştir. 

Bu kadrolardan gereldi görülenler Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesinin görüşüne dayanılarak yeni tâyinler için kullanılmak 
üzere Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir ve intibak uygulama
larında doğacak ihtiyaçları karşılamak üzere 1 nci maddede yazılı ku
ruluşlara verilebilir. 

MADDE 6. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kuruluş kanunu 
re kadroları bulunmıyan Bakanlıklar için bu kanunla verilen veya bu 
kanun hükümlerine göre verilecek kadrolara ilgili Bakan atama yap
maya yetkilidir. 

MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanma
sına geçildikten sonra harcırahın tesbitinde 6245 sayılı Kanunda ge-

Millet Meclisi 

(Bütçe Plân 

MADDE 4. — Tasarının 4 

MADDE 5. — Tasarının 

MADDE 6. — Tasarının 

MADDE 7. — Tasarının 
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(Hükümetin teklifi) 

rekli değişiklik yapılıncaya kadar eski hükümlerin uygulanmasına 
ve eski aylık veya ücret tutarları üzerinden harcırah ödenmesine devam 
olunur. 

MADDE 8. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan me
murların aylıkları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yeniden emsal tesbit edilerek uygulanmasına geçilinceye 
kadar ( 1 . 3 . 1970 ilâ 1 .3 .1971 tarihleri arasında) halen yürürlük
teki esas ve emsallere göre ellerine geçen miktarda dış memleket aylık
larının ödenmesine devam olunur. 

MADDE 9. — Bu kanunda intibaklarının yapılması için kendilerine 
kadro verilmiş bulunan kurumların evvelce ihdas edilen kadroları kal
dırılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Kasım 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun Yasama Meclisleri ile ilgili hükümleri
ni Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkları, diğer hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 

Millet Meclisi 

26. 6 .1970 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

(Bütçe Plân K 

MADDE 8. — Tasarının 8 

MADDE 9. — Tasarının 9 

MADDE 10. — Tasarının 

MADDE 11. — Tasarının 
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(Hükümetin teklifi) 

Maliye Bakam 
M. Erez 

Bayındırlık Bakam 
T. Gülez 

Millî Eğitim Bakam 
O. Oğuz 

Ticaret Bakam 
G. Titrek 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakam 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakam 
1. Ertem 

Ulaştırma Bakam 
İV. Menteşe 

Çalışma Bakam 
S. Öztürk 

Sanayi Bakam 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
N. Cevheri 

imar ve iskân Bakam 
E. Nakil oğlu 

Orman Bakam 
H. Özalp 

Köy İşleri Bakam 
T. Kapantı 

Gençlik ve Spor Bakam 
/. Sezgin 

Millet Meclisi 

10 — 

i 

(S. Sayısı : 228) 
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(Tasarıya bağlı cetveller) 
G. 01 CUMHURİYET SENATOSU 

DEE.ECELEB İTÎBAÜÎYLE KADBO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C. Senatosu Gten. 1. 1 1 1 6 4 4 15 18 14 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Toplam 1 

1 

2 1 6 

3 

7 

3 

7 

2 

6 

23 

7 

25 

31 

45 

33 

33 

10 

10 

I 
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G. 02 MİLLET MECLİSİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Genel Sek. Gen. İ. 1 5 7 12 20 38 27 7 1 

Temsilciler Meclisi 

Özel Kalem Md. 

Kanunlar Müdürlüğü 

Tutanak Müdürlüğü 

Zatişleri ve Ev. Md. 

Sağ. H. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. İ 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

9 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

17 

1 

4 

1 

1 

25 

6 

2 

5 

1 

2 

24 

14 

3 

15 

3 

1 

33 

68 

1 

1 

10 

10 

5 

29 

60 

9 

17 

1 

29 

262 

1 

3 

4 

1 

5 

129 

2 

1 

78 

Toplam 1 9 12 28 47 73 149 154 327 143 80 
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G. 02 MİLLET MECLİSİ 

Ü n i t e 

Nakil 

Muhasebe Müdürlüğü 

Matbaa Md. 

Daire Md. 

Levazım Md. 

Meclis Doktorluğu 

M. Saraylar Md. 

S ı n ı f 1 

1 

Gen. 1. 

Gen. t. 

Gen. I. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Gen. î. 

2 3 

9 12 

1 

1 

1 

1 

1 

A 

28 

1 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 6 7 8 9 

47 73 149 154 327 

1. 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 , 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

KADRO AD 

10 11 

143 80 

1 

1 

2 

Toplam 1 9 17 29 50 79 153 158 334 147 80 
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G. 02 MİLLET MECLİSİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Bütçe Md. 

Kitaplık Müdürlüğü 

Emniyet Amirliği 

Sivil Savunma K. 

Gen. İ 

Gen. İ. 

Emn. H. 

Gen. İ. 

1 9 17 

1 

1 

29 

1 

1 

50 

1 

1 

1 

79 

1 

1 

1 

153 

1 

3 

158 

1 

1 

2 

1 

334 

1 

o 
O 

1 

147 

19 

80 

6 

Toplam 1 9 19 31 53 82 157 163 339 166 86 
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G. 03 CimCHUItBAŞKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 
i 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cumhurbaşkanlığı Gen. 1. 1 1 6 5 3 4 4 8 4 2 1 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Av. H. 

Yar. H. 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

5 

2 

10 

1 

13 

1 

17 19 

1 

10 

1 

96 

Toplam 1 2 6 12 10 16 18 26 23 13 38 
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G. 04 SAYIŞTAY 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sayıştay Gen. 1 4 5 14 17 27 43 54 44 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Hak. ve Mes. Me. 43 

1 1 

16 

1 

1 

92 

1 

1 

68 

6 

1 

56 

10 

o 
O 

80 

9 

1 

5 

90 

9 

19 

30 

7 

23 

30 

23 

Toplam 43 1 17 98 75 77 110 132 101 114 67 
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G. 05 ANAYASA MAHKEMESİ 

DERECELER ÎTlBARtYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Anayasa Mahkemesi Gen. î. 1 2 3 5 8 4 8 3 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Hak. ve Mes. M. 20 3 4 4 

1 

1 2 3 

Toplam 20 4 6 7 6 9 6 8 3 3 
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G. 06 BAŞBAKANLIK 
DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Başbakanlık (Menkez) Genel İdare 1 4 12 7 17 28 34 31 42 19 15 

MİT 

Millî 

Dev. 

Güv. Kurulu 

Per. Da. 

Atom E. Koan. 

Basın , - Yayın Gn. Md. 

Tek. 

Sağ. 

Yrd. 

Gn. 

Gn. 

Tek. 

Yrd 

Gn. 

Yrd. 

Gn. 

Sağ. 

Yrd. 

Gn. 

iliz. 

Hiz. 

Hiz. 

İdare 

İdare 

Hiz. 

. Hiz. 

İdare 

Hiz. 

İdare 

Hiz. 

Hiz. 

İdare 

3 

1 

4 

1 

6 

8 

4 

1 

1 

1 

10 

14 

2 

27 

1 

1 

2 

1 ı 

1 

1 

21 

3 

5 

1 

40 

1 

1 

10 

5 

1 

7 

3 

37 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

1 

28 

2 

8 

2 

1 

6 

2 

2 

19 

12 

2 

1 

7 

1 

6 

28 

9 

2 

o 

11 

16 

Toplam 5 15 25 62 45 77 99 72 84 76 55 
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G. 06 BAŞBAKANLIK 

Ü n i t e 

Nakli yekûn 

Basın - Yayın 

Orta - Doğu A. 1da. 

Genel Toplam. 

Başbakanlık Basımevi D. 

S. İşletmesi Md. 

S ı n ı f 1 

5 

Tek. H. 

Yrd. Hiz. 

Gn. 1da. 2 

Tek. Hiz. 

Eğt. ve Öğr. Hiz. 2 

Sağ. Hiz. 

Yrd. Hiz. 

9 

Ge. 1. 

Yrd. Hiz. 

Toplam 

2 

15 

17 

3 

35 

3 

25 

7 

o 

35 

.1 

1 

4 

62 

29 

4 

2 

97 

1 

1 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

45 

1 

8 

54 

4 

4 

6 

77 

7 

6 

90 

2 

2 

7 

99 

1 

1 

8 

109 

3 

3 

8 

72 

2 

5 

10 

2 

91 

6 

6 

9 

84 

4 

5 

9 

1 

103 

11 

11 

KADRO ADE 

10 

76 

2 

7 

4 

5 

94 

14 

1 

15 

11 

55 

1 

1 

3 

60 

2 

2 

Genel Toplam 9 35 36 98 58 92 112 97 114 109 62 
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G. 07 DEVLEf PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO 
= 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gen. İ. 1 31 10 48 26 44 14 157 4 8 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

7 25 25 

1 

20 

1 

10 

o 

10 

4 

10 

16 6 24 1 

Toplam 1 38 35 74 47 56 23 183 10 32 1 
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G.08 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Ü n i t e 

Danıştay 

DERECELER İTtBARÎYLE KADRO ADE 

S ı n ı f 

Genel İd. Hiz. 

10 11 

32 

Teknik Hiz. 

24 28 31 46 

Sağ. Hiz. ve Yar. 
Sağ. Hiz. 

Yardımcı hizmet. 

Toplam 34 26 30 36 54 

Hak. ve Mes. 
Men. 73 21 24 39 28 22 25 26 21 

G. Toplam 73 21 27 41 35 56 51 56 57 54 
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G.09 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Merkezli Gen. î. 1 13 17 56 43 61 93 93 118 150 15 

> 

> 

» 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

1 

6 8 

2 

4 

1 

3 

3 

4 

8 

1 

12 

Toplam 1 13 18 62 53 65 94 99 130 163 16 



— 13 — 

G.10 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Başkanlık On . İd. Hiz. 1 2 1 1 2 

Din İş. Yük. Kuru. 

Olgunlaştırma Bşk. 

Olgunlaştırma Md. 

Derleme ve Yayın 

(İst. Büro) 

Md. 

Din Hazmet. 1 

Genel İd. Hiz. 

Gen. İd. Hiz. 

» » 

» » 

Yar. Hk. 

Din. H. 

5 

1 

5 

6 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

O 

4 

5 

1 

7 

1 

4 

1 

5 

4 

1 

2 

6 

3 

1 

4 

3 

2 

Toplam 2 8 5 8 8 21 5 11 13 11 
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G.10 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 2 8 5 8 8 21 5 11 13 11 

Der, ve Yayın MJd. 
(İst. Büro) 

Teftiş K. 

Hukuk Müş. 

Personel Dairesi 

Özlük İş. Md. 

Toplam 

Ev. ve İd. İş. M&. 

Gen. İ. Biz. 

» •» 

Av. H. 

Gen. İ. Hiz. 

Gen. İ. Hk. 

Gen. İ. Hiz. 

Gen. İ. Hiz. 

1 

1 

2 10 

1 

1 

7 

1 

9 

1 

4 

4 

5 

3 

16 

7 

1 

5 

34 

2 

8 

5 

18 

1 

1 

1 

2 

8 

23 

1 

1 

• 2 

2 

11 

29 

o 

1 

2 . 

12 

26 

3 

Toplam 2 10 7 10 4 16 36 19 24 31 29 
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G. 10 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 
• 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 2 10 7 10 4 16- 36 19 24 31 29 

Ev. ve İda. İş. Md. 

Ev. ve Ida. İş. Md. 

Daire Ta. 

Sivil SaAr. Uz. 

Donatım Md. lüğü 

İst. Müf. 

Tek. 

Yar. 

Sağ. 

Gen. 

Gen. 

Gen. 

Tek. 

Hiz. 

H. 

Hiz. 

İ. Hiz. 

İ. Hiz. 

1. Hiz. 

H. 

1 

1 

1 

1 4 

1 

1 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

7 

8 

5 

10 

13 

10 

Toplam 2 10 8 13 4 21 44 24 37 54 5 
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G. 10 DİYANET İŞLERÎ BAŞKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
— • — 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 2 10 8 13 4 2Î 44 24 37 54 52 

Müftülük. Diğer Gen. İ. Hiz. 2 25 20 70 59 159 286 274 158 

Din. Hiz. 4 6 15 40 35 60 75 380 

Cami görevlileri 

Yar. H. 

Din H. 

Yar. H. 

7 15 70 100 410 550 

8 

9422 

Dersiamlar Din. Hiz. 5 5 

Toplam 2 10 10 42 37 121 213 318 793 958 10025 

Döner Sar. 2 1 4 2 

Genel toplam * 2 10 10 42 37 123 214 318 793 962 10027 
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G. 11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Genel Müdürlük 

Teftiş Kurulu Baş. 

Hukuk Müşavirliği 

Muamelât Müdürlüğü 

Arazi ive K. Fot. Met. D. 

Fen Müşavirliği 

S i n ı f 

Gen. İ. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

1 2 

1 

3 4 

1 

1 

1' 8 

2 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

1 

2 

•1 

18 

6 

1 

3 

1 

1 

13 

7 

1 

6 

1 

1 

18 

1 

3 

8 

1 

5 

1 

27 

2 

9 

1 

3 

5 

25 

1 

KADRO AD 

10 

o 

5 

1 

2 

12 

2 

1 

11 

1 

5 

2 

» 

1 

Toplam 1 1 13 22 19 31 36 35 26 9 
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G. 11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DEEECELEE İTlBAElYLE KADEO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil . 1 il1 (13 22 19 31 36 35 26 9 

Yar. H. 

Tapu Arşiv Müdürlüğü Gen. İ. 

Yar. H. 

Eğit ve Zat. İş. Dai. Bşk. Gen. İ. 

Sağ. H. 

Yar. 

Levazım İş. Müdürlüğü. Gen. İ. 

Tek. H. 

Yar. H. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

7 

1' 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

4 

8 

2 

2 

6 

7 

6 

7 

1 

3 

3 

12 

5 

i6 

7 

12 

4 

2 

13 

Toplam 1 1 13 24 24 49 48 53 65 58 
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G. 11 TAPU VE KABASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Nakil 

Taşra idareleri 

Şehir Kad. Md. leri 

Merkez Tapulama 

İller Tapulama idare 

S ı n ı f 

Gen. H. 

Yar. H. 

Gen.l. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

1 2 

1 

7 

3 

1' 

3 

4 

13 

3 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 7 

24 24 49 

3 

3 

2 3 4 

2 & 7 

12 

8 

48 

1 

7 

4 

1 

13 

15 

9 

53 

1 

9 

5 

30 

130 

KADRO AD 

10 

65 

6 

13 

38 

41 

2 

2 

44 

47 

11 

58 

1 

8 

50 

11 

117 

'93 

Toplam 8 4 16 28 32 78 89 128 258 338 
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G. 11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 8 4 16 28 32 78 89 128 258 338 

Tapulama İd. 

Kadastro Okulu Kur. 

İller geçici hizmetliler 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

Sağ. H. 

Eğ. H. 

Yar. H. 

' 

15 

28 

8 

5 

54 

16 

15 

138 

25 

125 

184 

375 

2 

2 

1 

2 

76 

148 

478 

2 

4 

1 

3 

Genel Toplam 8 4 16 28 47 114 164 306 949 1050 
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G. 12 ADALET BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Merkez 

Muhasebe M d. 

Teftiş H. 

Ceza İ. Genel Müdür. 

Gen. 1 

Teknik H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

Hâ. ve Mes. 

Gen. İ. 

Hâ. ve Mes. 

Gen. İ. 

Men. 

Men. 

1 

1 

1 

1 1 

. 

7 

1 

5 

12 

2 

2 

12 

2 

3 

5 

1 

o o 

G 

2 

2 

2 

4 

o o 

1 

1 

1 

o 
o 

6 

1 

1 

4 

5 

1 

3 

1 

1 

5 

Toplam 3 1 9 19 16 12 lü 6 9 12 16 



— 22 — 

G. 12 ADALET BAKANLIĞI 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 

Nakil 3 1 

Hıık. İş. Gn. Md. Hâk. ve Mes. S. 1 

Hâk. ve Gn. 1. 

Ceza ve Tv. Ev. Gn. Md. Hâk. ve Mes. S. 1 

Gen. 1. 

Sağ. H, 

Öğ. H. 

Zat İş. Gn. Md. Hâk. ve Mes. S. 1 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Öğ. H. 

3 

9 

1 

1 

1 

4 

19 

1 

1 

3 

1 

2 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

16 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

6 7 8 9 

12 10 6 9 

1 

2 

1 

1 2 

2 

1 

2 2 1 6 

3 1 

KADRO AD 

10 11 

12 16 

1 

3 

46 

3 

2 6 

Toplam 6 1 12 27 24 20 14 7 21 66 23 
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G. 12 ADALET BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 6 1 12 27 24 20 14 7 21 66 23 

İller 

Taş. Ceza ve T. evleri 

t» 

Hâkim ve 
Mes. Men. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Eğt, H. 

Yar. H. 

45 ı 75 

1 

35 536 

2 

2 

612 

2 

1 

507 

21 

8 

6 

3 

577 

228 

4 

11 

27 

4 

636 

309 

15 

5 

5 

3 

536 

460 

27 

72 

12 

6 

607 

560 

45 

20 

1 

5 

427 

761 

5 

56 

85 

10 

5 

48 

Toplam 51 77 47 567 639 565 865 980 1134 1304 1420 



— 24 

G. 12 ADALET BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
. ., 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 51 77 47 567 639 565 865 980 1134 1304 1420 

Adli Tıp Mü. Şer Gen. İ. 1 1 7 5 

Yüksek Hâkimler Kur. 

Yargıtay 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Hâk. ve Mes. M. 8 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Hâk. ve Mes. M. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Toplam 255 

1 

78 

8 

1 

56 

1 

17 

4 

589 

7 

8 

2 

656 

11 

11 

23 

610 

3 

14 

4 

29 

2 

917 

4 

8 

6 

1 

26 

1026 

1 

13 

6 

1 

37 

1193 

1 

3 

10 

46 

1371 

3 

1 

10 

66 

1505 

f 



— 25 — 

G. 12 ADALET BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 255 78 56 589 656 610 917 1026 1193 1371 1505 

Yargıtay 

DÖNER SERMAYE 

Ceza ve Tev. Ev. Gn. Md. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Öğr. H. 

1 

7 

1 

4 

1 

15 

1 

10 

3 

19 

1 

1 

1 

3 11 

GENEL TOPLAM 255 78 56 589 664 615 934 1036 1217 1375 1516 
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G. 13 MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

DEEECELEE İTİBARÎYLE KADEO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M. S. B. Kararg. 

K. K. K. 

Dz. K. K. 

GenL 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. î. 

Tek. İ. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Öğ. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

1 

1 

3 

1 

6 

2 

1 

2 

6 

15 

90 

3 

2 

2 

4 

6 

7 

5 

30 

312 

10 

13 

5 

25 

26 

10 

13 

2 

53 

400 

12 

24 

6 

34 

32 

8 

15 

11 

4 

2 

117 

282 

2 

58 

3 

87 

49 

5 

43 

6 

9 

181 

98 

13 

74 

11 

64 

18 

3 

18 

7 

37 

6 

257 

107 

32 

98 

11 

46 

14 

4 

14 

4 

57 

30 

414 

135 

40 

368 

7 

45 

19 

8 

36 

12 

59 

156 

266 

173 

50 

749 

1 

49 

6 

5 

29 

4 

84 

55 

179 

201 

57 

438 

46 

12 

89 

Toplam 5 12 122 439 594 635 520 637 1141 1562 1194 
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G. 13 MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 5 12 122 439 594 635 520 637 1141 1562 1194 

Hava K. K. 

Harita G. Md. 

Toplam 

Yar. H. 

Öğ. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Öğ. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

6 

5 

16 

8 

7 

1 

3 

31 

1 

9 

7 

6 

3 

1 

11 

160 

4 

22 

39 

3 

3 

4 

22 

2 

538 

2 

8 

8 

101 

1 

5 

2 

3 

16 

1 

741 

10 

6 

34 

65 

3 

7 

3 

1 

16 

3 

783 

4 

9 

67 

43 

8 

54 

3 

5 

24 

5 

742 

4 

7 

28 

178 

12 

123 

5 

7 

28 

7 

1036 

85 

4 

93 

37 

10 

160 

2 

6 

29 

13 

1580 

62 

72 

26 

35 

30 

10 

5 

73 

7 

1882 

78 

19 

20 

20 

130 

1 

20 

4 

1486 
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G. 13 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 
• 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Gen. Kur. 

Döner sermaye 

Harita Gen. Md. 

Arge Dai. Bşk. 

Döner sermaye Y. K. 

Gen. I . 

Tek. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Gen. I. 

16 
I 

31 

13 

5 

4 

4 

13 

160 

3 

3 

538 

15 

1 

1 

741 

63 

317 

40 

1 

2 

783 

5 

2 

35 

5 

1 

742 

24 

1036 1580 

76 

1882 1486 

Toplam 16 70 166 555 1164 831 766 1112 1580 1882 1486 
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G. 13 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 16 70 166 555 1164 831 766 1112 1580 1882 1486 

Dö. Ser. Y. K. 

Kara K. K. 

Deniz K. K. 

Sağ. 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Av. 

Hiz. 

II. 

i. 
H. 

H. 

i. 
H. 

H. 

H. 

1 

15 

5 

2 

81 

75 

3 

3 

13 

16 

58 

14 

2 

1 

3 

132 

15 

25 

34 

118 

1 

* 

Toplam 16 255 267 558 1339 983 766 > 1113 1580 1882 1486 
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G. 13 MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

DEEECELER İTİBARÎYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Döner sermaye 

Hava Kııv. Komu. Gen. I. 

Tek. H. 

16 255 

17 

12 

267 

16 

1 

558 1339 

2 1 

22 

983 

15 

766 1113 1580 1882 1486 

Genel toplam 16 284 284 560 1362 998 766 1113 1580 1882 1486 
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G. 14 ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

Ü n i t e 

Merkez t. 

Merkez İ. 

Tef. K. Bşk. 

Hukuk Müş. 

Tetkik K 

Mııh. Md. 

Öz. İş. G. Md. 

S ı n ı f 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Gen. L 

Gen. î. 

Gen. İ. 

Gen. İ, 

Gen. 1. 

1 2 3 

1 3 

11 

1 

1 4 

1 

4 

1 

16 

5 

4 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

2 

19 

3 

1 

7 

6 

1 

22 

1 

7 

7 

7 

31 

2 

o 

13 

8 

7 

2 

1 

5 

9 

7 

31 

1 

2 

1 

.1 

5 

KADRO AD 

10 

14 

1 

2 

1 

5 

5 

9 

11 

10 

2 

1 

1 

7 

Toplam 1 1 20 27 32 31 55 15 18 37 21 
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G. 14 ÎÇÎŞLEEİ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NaMl 1 1 20 27 32 31 55 15 18 37 21 

Öz. İş. Gn. Md. 

Öz. İş. Gn. Md. 

Kâğıt İş. Md. 

Gereç Md. 

Mah. İd. Gn. Md. 

İl. İd. Gn. Md. 

11. İd. Gn. Md. 

Nu. İş. Gn. Md. 

Öğ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

1 

1 

1 

14 

5 

4 

1 

1 

13 

7 

9 

1 

4 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

8 

4 

18 

1 

1 

2 

5 

2 

4 

Toplam 1 1 23 31 44 56 86 21 28 53 54 
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G. 14 İÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO 
. 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 1 23 31 44 5 fi K; 21 28 53 5 

Merkez Yar. 11. 3 2 8 0 2 

Si. Sav. Baş. Gen. I. 1 10 16 38 40 4 5 1 8 

Si. Sav. Ba§. Sağ. H. 1 

Si. Sav. Baş. Eği. H. 11 10 

Si. Sav. Baş. Yr..r. II. 7 8 12 

Taşra O n . İ. 23 25 214 298 238 121 665 692 729 791 99 

Yar. H. 3 23 33 15 19 121 22 

Toplam 24 27 247 359 330 247 791 735 793 995 130 
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G. 15 EMNİYET GENEL MÜDÜSLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

Merkez Gen. İ. 1 2 27 26 26 64 79 120 148 1 

İler 

Merkez 

.İler 

Merkez 

İler 

Gen. İ. 

Tek. 11. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Sağ. H. 

Öğ. H. 

Em. H. 2 

20 

2 

16 

21 

6 

1 

4 

32 

30 

8 

2 

18 

60 

10 

5 

10 

28 

168 

12 

^ 

24 

416 

o 

24 

9 

10 

1579 

40 

o O 

12* 

2248 

41 

1 

3453 

1 

2583 48 

Merkez Yar. H. 1 1 11 9 

İler Yar. H. 15 20 20 5 28 

Toplam 3 38 Q6 145 262 506 1709 2388 3654 2741 49 
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G. 16 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO 
— 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Genel İd. Hiz. 1 2 6 10 12 11 30 19 3 

• 

Teknik Hiz. 

Sağlık.. Hiz . 

Öğretini Hiz. 

Yardımcı Hiz. 

1 

3 

2 

1 

1 

10 

o 
o 

1 

4 

33 

2 

9 

4 

31 

2 

• > 

2 

89 

1 

o o 

13 

106 

1 

5 

12 

94 

6 

8 

Toplam 1 8 18 51 51 107 153 131 12 
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G. 17 DIŞÎSLEHÎ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 

Ü ıı i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 1 

Merkez ve yurtdışı örgütü Gen. İ, 43. 70 66 63 94 102 97 122 140 176 56 

\lerkez Ör. Tek. H. 1 12 23 4 1 fi 4 3 1 

vlerkez ör . SaJ. i l . 1 

vlerkez Ör. Yar. H. 1 4 8 4 13 26 32 20 

îenel Toplam 43 70 67 77 121 114 102 144 170 211 77 

file:///lerkez


G. 18 MALİYE BAKANLIĞI 

Ü n i t e 

Merkezi İdare 

Tetkik Kurulu 

Teftiş Kurulu 

Hesap Uzmanları Kurulu 

Başhııkuk Müş. Gn. Md. 

S ı n ı f 

Gen. I. Hiz. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. î. Hiz. 

Gen. I. Hiz. i 

Gen. î. Hiz. 

Yar. 11. 

Gen. 1. Hiz. 

Av. H. ; 

, . \% 

1 2 

1 5 

3 

1 

1 

3 

5 

4 

7 
1 

11 

16 ' 

4 

9 

1 

1 

6 

9 

41 

58 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

7 

4 

2 

1 

7 

13 

31 

2 

61 

6 

21 . 

5 

3 

2 

3 

16 

64 

9 

58 

7 

. 20 

13 

17 

7 

15 

77 

8 

67 

8 

23 

12 

21 

2 

15 

77 

22 

85 

9 

47 

10 

1 

33 

2 

16 

79 

1 

38 

Toplam 1 10 43 125 128 181 224 257 227 
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G. 18 MALİYE BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE 
_ 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nakil 1 10 43 125 128 181 224 257 227 

Başhukuk Müş. Gri. Md. 

But. Malî Kont. Gn. Md. 

Muhasebat Gn. Md. 

• 

Gelirler Gn. Md. 

Hazine ve MİT G. S. 

Yar. H. 

Gen. 1. Hiz. 

Yar. H. 

Gen. 1. Hiz. 

Tek. H. 

Gen. î. Hiz. 

Far. H. 

Gen. 1. Hiz. 

Yar. H. 

10 

9 

6 

5 

14 

22 

34 

1 

47 

32 

-

31 

64 

1 

63 

70 

44 

77 

9 

221 

59 

1 

51 

206 

9 

312 

80 

41 

259 

. 8 

636 

59 

80 

321 

5 

967 

69 

10 

Toplam 1 20 77 261 357 592 882 1260 1679 
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G. 18 MALİYE BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 G 7 8 9 

Nakil 1 20 77 261 357 592 882 1260 1679 

Bankalar Y. Mııra. 
Kı\ Bş. L. 

Darphane 

Millî Emlâk Gn. Md. 

Gen. İ. 

Gen. İ. Hiz. 

Tek. II. 

Sağ. H. 

Yar. II. 

Gen. I. Hiz. 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

4 

5 

3 

5 

4 

7 

1 

11 

G 

9 

3 

49 

11 

4 

3 

47 

2 

11 

1 

49 

11 

7 

1 

94 

Tek. H. 1 1 1 2 2 1 

Yar. H. 1 3 

Emekli İş. Müdürlüğü Gen. I. Hiz. 1 1 2 3 4 9 

Toplam 1 22 90 276 388 661 952 1328 1805 
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G. 18 MALİYE BAKANLIĞI 

Ü n i t e S ı n ı f 

DERECELER İTİBARİYL 

Nakil 22 90 27G 388 661 952 1328-180 

Vergiler Temyiz Kom. Gen. İ. Hiz. 12 18 24 21 

Tek. H. 

Vergiler Tem. Kom. Bşk. Yar. iliz. 

Muvazzaf Ilı. Kom. Bsk. O on. İ. Hiz. 8 21 30 45 10 1 

Yar. Hiz. 

Maliye Okulu Md. Gen. İ. Hiz. 

Sağ. H. 

Öğr. ve Eğit. H. 1 
Yar. H. 

Toplam 1 23 97 297 428 717 1019 1347 183 



Ü n i t e 

Nakil 

Kefalet Sandığı 

S ı n ı f 

Gen. H. 

Yar. II. 

' ' * • ; • • 

1 2V 

"i" 

i 
r2&. 

, :4:.;'-

• ; * ' : . • 

* 3 

97 
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G. 18 MALİYE BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE 

4 5 6 7 8 9 

297 428 717 1019 134? 1837 

2 2 2 . 2 

1 1 

Toplam 1 23 97 297 430 719 1021 1348 1840 
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i"' 
& G. 19 MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE 
_ 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 

Merkez Tes. Gn. î. 1 2 14 42 29 56 108 139 229 

Tek. H. 14 6 42 86 136 182 283 404 

Sağ. H. 1 6 7 45 70 

Eğ. H. • 1 2 17 

Av. H. 1 1 1 2 2 

Din H. 1 

İlk. Öğ. 

Anaokulları 

İlk. Öğ. Müf. 

Yard. H. 

Eğ. H. 

Eği. H. 

Gen. 1. 

1220 

25 

2 

2230 

66 

1 

5030 

80 

7 

2770 

110 

31 

3578 

145 

102 

6258 

170 

Toplam 1 16 21 1330 2415 5310 3188 4223 7251 
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G. 19 MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKAN 

Ü n i t e 

Nakil 

öğ. Yrt. A. Ş. 

Eğitmen 

Eği. Uz. 

Siv. Sav. 

Mes. ve Tk. Öğ. Y. 

31. E. MİM. Uz. Yr. 

öğ. D. ve Kr. E. 

u. 

S ı n ı f 

Gen. î. 

Eği. H. 

Eği. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Gen. H. 

Gen. H. 

1 2 

1 16 

o û 

21 

2 

/ 

4 

1330 

2 

105 

6 

5 

3 

DERECELER İTİBAR 

5 

2415 

1 

31 

15 

5 

6 7 8 

5310 3188 4223 

2 3 7 

40 50 25 

20 60 75 

Toplam 1 16 23 1451 2467 5372 3301 4330 
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G. 19 (MİLLÎ. EĞİTİM BAKA 

DERECELER İTİB 

Ü n i t o S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nakil 1 16 '23 1451 2467 5372 3301 43 

Kesim Müf. * 

Yet. Hk. Kadr. 

Sağ. Dil. K. M. 

Güz. Sn. Yk. Ok. 

K. D. Tek. Ün. 

Cron 1. 

Sağ. H. 

M. Eği. H. 

Gen. 1. 

Gen. t 

ı Eği. H. 

Gen. 1 

Sağ. H. 

1 

1 

2 

•9 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

Toplam 1 16 23 1455 2473 5383 3312 43 
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a. 19 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ıı ı i e 

Nakil 

K. D. Ü. İn. M. E. 

K. D. Ü. M. E. F. 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO 

S ı n ı f 10 11 

K. D. Ü. Y. Di. Ok. Gen. t. 

Eği. H. 

Eği H. 

Gen. İ. 

Eği. H. 

Gen. İ. 

16 23 1455 2473 5383 3312 4341 7451 11157 131 

12 10 18 10 11 12 

10 G 

Kd. Ü. Or. F. 

Kd. Ü. T. B. F. 

Gen. İ. 

Eği. H. 

Eği. H. 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

9 

1 

3 

6 

7 

14 

3 

5 

8 8 

1 

5 

10 

Toplam 9 26 36 1471 2507 5412 3368 4387 7481 11196 131 
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G. 19 MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 1 

9 26 36 1471 2507 5412 3368 4387 7481 11196 13185 16 

.tatürk Ü. 

ta. Ü. Tıp. F. 

ta. ve Kel. Üni. 

."k. Öğ. Okul. 

Gen. İ. 

Eği, H. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Tek. H. 

Eği. H. 

Gen. İ. 

Eği. H. 

5 10 

5 

1 

20 

15 

8 

2 

33 

1 

15 

4 

102 

24 

11 

46 

7 

1 

1 

16 

4 

105 

5 

16 

7 

72 

10 

15 

2 

30 

11 

110 

16 

5 

15 
o 
i.' 

13 

8 

100 

6 

60 

9 

15 

9 

8 

20 

5 

5 

5 

Toplam 14 42 79 1522 2637 5494 3498 4523 7653 11411 13220 16 
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G. 19 MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NaTril 14 42 79 1522 2637 5494 3498 4523 7653 11411 132 

Eğitim Ens. Gen. î. • 7 10 10 

Eği. H. 32 34 40 40 40 40 52 3 

Tek. H. 3 12 

Or. Dere. Ok. Eği. H. 725 825 1132 1557 1397 2847 4066 8849 147 

Yk. İs. Ens. Gen. î. 3 3 

Eği. H. 6 9 13 13 .14 13 11 11 

Dev. Konser. Eği. H. 3 6 7 9 12 16 15 41 

Kız. Er. Tic. Yük. Okulu Eği. II. 16 32 35 48 48 50 70 20 

Toplam 14 42 861 2428 3864 7161 5009 7496 11883 20360 279 
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G. 19 MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 
-

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

tfakil 14 42 861 2428 3864 7161 5009 7496 11883 20360 27977 17 

rayım Müd. 

1. E. B. Do. K. 

An. Ko. Tek. B. 

füzeler 

Uski. Es. ve Müz. Tes. Md. 

lütüp. Gen. Md. 

Gen. 

Sağ. 

Tek. 

Gen. 

Gen. 

Tek. 

Eği. 

Gen. 

i. 

H. 

H. 

t 
i. 

H. 

II. 

1. 

5 

3 

10 

1 

2 

17 

3 

20 

2 

19 

2 

2 

35 

3 

10 

3 

13 

3 

3 

40 

13 

13 

4 

50 

8 

4 

10 

8 

10 

9 

10 

6 

12 

4 

10 

9 

10 

10 
o o 

2 

8 

10 

15 

toplam 14 42 861 2447 3929 7230 5082 7576 11934 20402 28012 17 
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G. 19 MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

DERECELEE İTİBARÎYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 14 42 861 2447 3929 7230 50*82 7576 11934 20402 28012 

Rasathane Gen. İ 

Tek. H. 

1 3 

2 

6 15 

Beslenme D. Teknisyen. Sağ. II. 

Dev. Müh. ve Mim. Ok. Gen. İ. 12 13 10 19 23 45 

Dev. Güz. San. Aka. Bşk. 

Sağ. H. 

Eği. H. 

Gen. İ. 

2 5 55 85 128 

1 

3 

499 

3 

2 

127 71 

1 

20 

69 
o o 

67 

2 

104 

6 

Toplam 16 47 910 2532 4071 7448 5221 7670 12051 20522 28137 
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G. 19 MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 
: 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Dev. Güz. Sn. Ak. Mim. Bl. Gen. I. 

Eği. H. 

Dev. 'Güz. Sn. Ak. Res. Bl. 

Eği. H. 

Dev. Güz. Sn. Ak. Dekor. Bl. Gen. I. 

Eği. H. 

Dev. Güz. Ak. Hey. Bl. Gen. t 

Eği. H. 

Güz. San. Tarih Ens. Gen. î . 

16 

1 

47 

2 

1 

1 

1 

916 

2 

1 

2 

1 

'2332 

5 

2 

3 

3 

40 71 

5 

4 

4 

2 

'T448 

1 

8 

1 

6 

1 

7 

1 

1 

5221 

9 

3 

3 

2 

•7670 

1 

10 

1 

3 

1 

4 

1 

1 

12051 

5 

2 

2 

1 

20522 

2 

6 

2 

3 

1 

3 

1 

28137 

1 

6 

2 

3 

2 

5 

1 

1 

Toplam 17 52 922 2545 4086 7474 5238 7692 12061 20540 28158 
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G. 19 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Sanatoryum Prevantor. 

D. Kuruluşlar. 

Dö. Sermaye kadroları 

Sağ. H. 

Gen. î. 

Gen. î . 

17 52 

4 

922 2545 

1 9 

6 14 

4086 

1 

31' 

7474 

1 

32 

5238 

3 

35 

7692 12061 

5 3 

5 

26 77 

20540 28158 

4 8 

7 

77 34 

Genel Toplam 17 56 929 2568 4118 7507 5276 7723 12146 20628 28200 
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G. 20 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

DERECELEE İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Genel M. Hiz. 1 5 16 27 16 22 41 52 122 97 95 

Teknik Hiz. 

Sağlık Hiz. 

Yardımcı Hiz. 

27 

1 

37 60 

1 

100 71 

o o 

82 

o 

127 

1 

117 

1 

2 

78 

1 

4 

63 

6 

Toplam 1 33 53 88 116 96 125 180 242 180 164 
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G. 21 TİCARET BAKANLIĞI 

DERECELER İTİEARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı ıı ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

.Merkez Örgütü Gen. İ. 1 1 4 1 

Tetkik Kurulu Bask. 

» » » 

» » » 

Teftiş Kurulu Bask. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. H. 

Gen. İ. 

1 5 

o o 

7 

o o 

8 

1 

6 

2 

6 6 

o 
O 

5 

2 

6 

1 

4 1 

Hukuk Müşavinlıiği Gen. İ. 1 1 2 2 1 

tc Ticaret Gn. Md. Gen. İ. 2 1 6 8 2 10 11 9 8 

Dış Ticaret Dai. Bask. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. t 2 2 11 

2 

29 16 

1 

24 29 • 31 

5 

33 4 

Toplam 1 4 17 22 53 35 33 47 52 53 13 
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G. 21 TİCAEET BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NaML 1 4 17 22 53 35 33 47 52 53 13' 

Tek. H. 

TeskilâtlianJdırtma On. Md. Gten. İ. 

Standardiiızasyion Müid. Gen. 1. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Su Üriinferi Avcı. İş. Müld. Gen. 1. 

K^njoınfctlür ye Yayın M. Gn. 1. 

Tek. H. 

1 

2 4 45 

1 

1 

6 

30 

1 

3 

8 

46 

1 

3 

5 

86 

8 

3 

2 

8 

23 

12 

5 

1 

7 

18 

15 

1 

7 

I 

4 

16 

7 

1 

4 

6 

3 

1 

Toplam 1 6 22 69 93 93 137 96 100 86 23 
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O. 21 TİCAEET BAKAKIIĞI 

DERECELER ÎTÎBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

"Zatişleri ve Lev. MM. 

Kâğıt İşi. M3ad. 

Savanıma Sekreterliği 

Merkez Daireleri (»Mtiş.) 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

1 G 

1 

1 

22 

4 

69 

4 

93 

3 

93 

1 

137 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

96 

1 

1 

3 

4 

1 

3 

1 

100 

11 

2 

4 

9 

86 

5 

1 

7 

1 

1 

30 

23 

5 

5 

27 

Toplam 1 8 26 73 96 94 148 110 126 131 60 
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G. 21 TİCARET BAKANLIĞI 

DERECELEE İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı l ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Akaryakıt Kontrolör. Gen. İ. 

1 8 28 73 

1 

96 94 

3 

148 

10 

110 126 131 60 

Taşra Ünitesi Gen. İ. 1 6 14 21 18 21 24 33 22 

Tek. H. 1 1 1 4 

Toplam 1 8 27 80 110 118 177 132 151 168 82 



— 57 — 

G. 22 SAĞLIK VS SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

DEEECELEIİ İTİBARİYLE KADRO ADE 
: 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 

Çerkez kuruluşu Gen. İ. 1 6 10 10 12 12 23 21 22 30 27 

Tek. H. 4 5 6 5 5 

Yar. K 4 5 S 6 6 27 16 

Danıştay ve İnceleme Ku. Gen. İ. 1 5 1 1 

Zatisleri Gn. Md. Gen. İ. 1 3 5 2 5 4 6 

Hukuk Müşavirliği Gen. İ. 1 1 1 2 1 

Teftiş Kurulu Gen. î. 

Tef. TL G 13 11 18 

1 1 1 

Toplam 1 7 27 29 37 45 40 29 33 63 51 
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G. 22 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakdi 

Dış Münasebetler 

Nüfus Plânlaması Gn. Md. 

Meslekî Öğretim 

Sağlık Prop. ve Tıb. İst. 

Gen. î. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. İL 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

1 7 27 

1 

1 

1 

2 

29 

2 

3 

1 

37 

2 

1 

3 

1 

8 

1 

1 

45 

3 

46 

5 

4 

1 

1 

40 

1 

1 

3 

2 

10 

4 

2 

29 

1 

2 

45 

3 

1 

33 

4 

60 

6 

2 

20 

63 

1 

4 

2 

1 

1 

4 

7 

25 

51 

1 

2 

35 

Toplam 1 7 32 35 54 105 63 81 119 113 90 
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G. 22 SAĞLIK VE SOSYAL YABDIM BAKANLIĞI 

Ü n i t e 

Nakil 

Sosyal iliz, Gn. Md. 

Jlefik Saydam Hıfzıssıhha 

S ı n ı f 

Eği. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Eği. H 

Yar. H. 

Gen. t. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

1 2 

1 7 

2 

1 

1 

3 

32 

2 

7 

4 

35 

3 

2 

5 

10 

5 

DERECELER ÎTÎBARÎYLE 

5 

54 

2 

8 

1 

8 

2 

13 

6 

105 

1 

4 

9 

10 

4 

7 

63 

2 

6 

6 

6 

10 

1 

10 

1 

8 

81 

2 

2 

2 

1 

7 

9 

119 

6 

4 

21 

4 

2 

5 

6 

44 

5 

KADRO A 

10 

113 

3 

23 

7 

9 

20 

4 

11 

90 

26 

20 

4 

11 

» l I— 

Toplam 1 11 41 60 88 133 105 95 216 179 151 
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G. 22 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Ü ıı i t e S ı n ı f 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

10 11 

Nakil 11 41 60 88 133 105 95 216 179 151 

Sosyalleştirme Dai. Gen. İ. 

Sa&. H. 

Ya:-. H. 

Tedavi Kurum. Gr:. Mtl. Gen. İ. 

Sa^. H. 

Donatım Gn. Mel. Gen. İ. 4 4 19 

Tek. H. 11 9 19 

x ar. n. 41 22 30 20 

Verem Savaş Gen. İ. 4 11 10 16 20 

Tek. H. 18 32 

Toplam 1 11 45 66 122 165 166 141 314 287 167 
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G. 22 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Hıfzıssıhha Okulu 

Sıtma - Savaş 

Eczacılık 

Yar. TL 

Gen. İ. 

Tek. II. 

Sağ. H. 

Eği. H. , 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

1 11 

2 

45 

1 

1 

1 

66 

•> 

1 

1 

122 

1 

4 

2 

5 

1 

2 

165 

' 

-

2 

2 

1 

3 

166 

o 

1 

2 

1 

1 

1 

141 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

• 

314 

25 

3 

5 

5 

6 

2 

287 

70 

10 

12 

3 

5 

167 

50 

1 

1 

1 

4 

1 

Toplam 1 13 48 70 137 175 174 150 360 387 225 
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G. 22 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 13 48 70 137 175 174 150 360 387 225 

Kanser Savaş Gen. 1 1 1 

Akıl ve Ruh Sağlığı 

Ana ve Çocuk iSağlığı 

Sağlık İşleri Gn. Md. 

Gen. 1 

Sağ. H. 

Gen. 1 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Gen. 1 

sağ. H. 

Tek. H. 

1 

1 1 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

2 

9 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

4 

2 

3 

6 

1 

3 

8 

Toplam 1 13 49 74 147 193 178 158 366 398 237 
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G. 22 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakü 

Trahom Savaş 

İller 

DÖNER SERMAYE 

Gen. t. 

Sağ. H. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Din. H. 

Eği. H. 

Gen. 1. 

Sağ. H. 

1 13 

o o 

49 

14 

126 

74 

1 

172 

236 

9 

7 

1 

1 

147 

1 

122 

397 

23 

13 

17 

5 

193 

113 

502 

59 

3 

69 

30 

10 

178 

87 

1364 

56 

10 

110 

54 

10 

158 

1 

87 

2369 

128 

87 

157 

141 

10 

366 

1 

459 

2673 

133 

764 

277 

59 

5 

398 

1 

666 

1789 

278 

1965 

308 

136 

237 

1 

1008 

2220 

83 

1348 

320 

143 

10 

Toplam 1 16 189 501 725 979 1869 3138 4737 5541 5370 
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G. 22 SAĞLIK VS SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
: 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 

Nakil 1 16 189 5Uİ 725 979 1:69 3138 4737 5541 5370 

Eği. H. 

Merkez Tsş. Toplanı 

İller Toplam 

Döner Sermaye Toplam 

Tek. H. 

Yar. H. 

1 13 

3 

o 

4S 

140 

8 

•1 

İz 

424 

4 

10 

143 

555 

32 

n 

193 

746 

49 

-± 

178 

1627 

71 

6 

159 

2828 

160 

10 

s; 

387 

4306 

84 

18 

399 

5006 

156 

45 

238 

4976 

198 

Genel Toplam 1 16 197 503 735 988 1876 3147 4757 5561 5415 
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G. 23 GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 
_ 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Müsteşarlık Hu. Kalem Gen. İ. 1 1 2 1 2 1 1 2 

Hnk. Müş. 

TeÖü§ H. 

Güm. Um. Md. 

Tarife Şb. Md. 

Kıymet Şb. Md. 

Güm. İş. Md. 

Gen. İ. 

Gen. I. 

Gen. î. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

1 

X 

1 

A 
• s 

4 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

4 

4 

5 

7 

2 

4 ' 

6 

5 

1 

8 

1 

1 

4 

1 

7 

1 

2 

2 

1 

8 

1 

3 

3 

1 

1 

4 

6 

Toplam 1 1 5 9 11 23 21 16 13 17 14 
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a. 23 GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
_____ 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Kontrol Md. 

Ekonomik İş. Md. 

Zatişleri Md. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

1 1 5 9 

1 

11 

1 

1 

23 

5 

1 

21 

12 

L 

2 

İG 

5 

o 

13 

10 

2 

• > 

17 

3 

14 

28 

4 

8 

Güm. Mııh. Md. Gen. İ. 1 1 5 3 3 
—.—( . 
Levazım Md. 

Neşir İşi. 

Savunma Sek. 

Gen. I. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 1 1 2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 2 5 

Toplam 1 2 6 12 16 30 43 29 31 22 59 
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G. 23 GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nalkil 1 2 6 12 16 30 43 29 31 22 59 

Merkez 

Taşra 

Merkez 

Taşra 

Taşra 

Merkez 

Merkez 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Öğr. H. 

Yar. H. 

2 

1 5 

5 

20 

10 

1 

19 

14 

6 

68 

18 

1 

10 

86 

2 

10 

244 

10 

1 

163 

3 

8 

18 

4 

667 

4 

4 

Toplam 1 2 9 22 46 64 136 127 296 208 734 
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G. 23 GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 

Nakil 1 2 9 22 46 64 136 127 296 208 734 

Taşra Yar. H. " 3 17 12 20 30 49 

Genel toplanı 1 2 9 22 46 67 153 139 316 238 783 
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G. 24 TARIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Meı-ke. İd. Gen. 1. 1 5 18 22 24 17 19 20 28 18 28 

Tek. E. 1 1 3 

Pamuk İş. Md. (Mer.) 

-

Taşra 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

1 

1 

1 6 

2 

2 

2 

5 

6 

3 

1 

1 

3 

5 

1 

6 

1 

1 

2 

1 

11 

1 

4 

6 

24 

1 

1 

22 

11 

Toplam 1 5 21 28 35 27 30 31 43 53 63 
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G, 24 TARIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Taşra Yar. 

Ziraat İş. Gn. Md. (Mer.) Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Öğr. 

Yar. 

Taşra Gen, 

H. 

1. 
H. 

H. 

H. 

H. 

. I. 

1 5 21 

1 

10 

28 

8 

3 

32 

35 

ıo 
5 

41 

27 

16 

17 

52 

30 

S 

6 

68 

31 

2 

5 

7 

30 

43 

19 

5 

10 

1 

33 

53 

6 

27 

177 

m 

11 

18 

103 

Toplam 1 5 32 71 91 112 115 75 111 263 195 
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G. 24 TARIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 5 32 71 91 112 115 75 111 263 195 

Taşra 

Yet. (ren. Md. (Merkez) 

Tek. 

Sağ. 

Öğr. 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Yar. 

H. 

H. 

H. 

H. 

1. 
H. 

H. 

. H. 

4 

1 

6 

1 

51 

14 

11 

5 

2 

62 

15 

11 

1 

163 

30 

10 

13 

2 

260 

34 

21 

1 

220 

39, 

47 

9 

269 

35 

197 

6 

556 

1 

128 

790 

11 

675 

148 

223 

6 

Toplam 1 10 39 154 180 330 431 390 618 1749 1247 
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G. 24 TARIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
• 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Taşra 

Zirai Miic. Gn. Md. 

Merkez 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Öğr. 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

Yar. 

i. 
H. 

H. 

H. 

H. 

I. 
H. 

H. 

1 10 

1 

39 

9 

3 

6 

1 

2 

154 

32 

4 

100 

1 

7 

180 

40 

2 

127 

1 

6 

330 

53 

4 

177 

7 

9 

431 

30 

45 

107 

1 

o 

1 

390 

11 

34 

142 

1 

17 

13 

6 

1 

618 

23 

11 

318 

4 

66 

7 

1749 

100 

28 

256 

232 

24 

1 

1247 

46 

10 

579 

2 

67 

Toplam 1 i l 60 298 356 580 617 615 1047 2390 1951 
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G. 24 TARIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 

Nakil 

Taşra 

Döner Sermaye 

Paımuık İş. Md. ğü 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Yar. H. 

• 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Öğr. H. 

1 11 

4 

o 

2 

60 

5 

15 

2 

1 

298 

10 

42 

4 

2 

356 

15 

80 

9 

4 

3 

580 

94 

62 

19 

8 

3 

617 

12 

75 

41 

22 

7 

1 

615 

8 

142 

59 

17 

17 

1047 

39 

151 

93 

14 

5 

2 

2390 

77 

221 

150 

3 

16 

1951 

108 

260 

126 

7 

Toplam % 20 83 356 467 766 775 858 1351 2857 2452 
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G. 24 TARIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 20 83 356 467 766 775 858 1351 2857 2452 

Pamuk İş. Md. ğü 

Ziraat İş. Gn. Md. 

Yet. Gn. Md. 

Yar. H. 

Gen. İ 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

16 

12 

3 

6 

10 

16 

9 

16 

1 

3 

7 11 

40 

2 

117 

35 

1 

1 

299 23 

Toplam 1 48 92 391 484 776 786 900 1504 3157 269 
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G. 24 TABIM BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakü 

Vet. G. Md. Sağ. H. 

Zirai Mü. Gn. Md. 

Sağ. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

1 48 92 

4 

391 

24 

484 

34 

776 

120 

786 

105 

900 

35 

13 

10 

1504 

44 

27 

15 

3157 

16 

40 

2693 

1 

25 

Genel Toplanı 1 48 96 415 518 896 891 958 1590 3213 2719 
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G. 25 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Merkez Gen. î. 1 4 5 2 11 41 36 28 4 

Taşra 

Tek. H. 

Sağ. H. 

öğ. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Yar. H. 

6 

2 

4 

6 

n 

26 

1/6 

4 

15 

21 

1 

6 

92 

49 

1 

84 

24 

1 

17 

99 

44 

20 

5 

92 

32 

10 

7 

3 

154 

122 

20 

31 

17 

95 

124 

31 

Geneli toplam 9 10 49 40 62 145 182 239 334 302 
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G. 26 ULAŞTIBMA BAKANLIĞI 

Ü n i t e 

Merkez kuruluşu 

B. Müşavirlik 

özel Kalem Müdürlüğü 

Teftiş Kur. Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği 

S ı n ı f 

Gen. I. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Teknik H. 

Yar. H. 

Gen. î . 

Yar. H. 

Gen. I. 

Yar. H. 

Gen. î . ' 

1 2 

1 3 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

4 

2 

3 

3 

1 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO 

5 6 7 8 9 10 

2 

1 3 

1 

1 1 2 

2 2 1 2 1 1 

1 1 2 2 

11 

A 

1 

2 

1 

Toplam 1 4 5 9 4 7 3 4 5 3 4 
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G. 26 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Ü n i t e S ı n ı f 

Nakil 

Yar. H. 

Tar. Ticaret Daire Bask. Gen. İ. 

Yar. H. 

Liman - Deniz İşi. D. Bask. Gen. İ. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Fen İşleri Gen. İ. 

Tek. H. 

Karayolları Ulaş. D. Bşk. Gen. İ. 

1 

1 

2 

4 

2 

4 

3 

5 

1 

1 

1 

4 

9 

1 

2 

2 

1 

DERECELER 

5 6 7 

4 7 

4 1 

1 3 

2 

2 

İTİBARİYLE 

8 9 

3 4 5 

1 3 

2 6 9 

1 

2 

1 2 2 

KADRO A 

10 11 

3 4 

1 

1 2 

1 3 

1 

Toplam 1 10 8 15 13 11 9 13 19 5 11 
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G. 26 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Ü n i t e 

Nakil 

özlük işleri ve Kütük Md. 

Seferberlik Müdürlüğü 

Levazım Md. 

S ı n ı f 

Teknik. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1 

Gen. I. 

1 

1 

2 

10 

1 

3 

8 

4 

15 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 7 

13 11 9 

2 3 5 

1 

1 1 
4. t 

8 

13 

1 

4 

2 

9 

19 

3 

1 

1 

1 

KADRO A 

10 11 

5 11 

5 5 

2 1 

2 3 

Tek. H. 1 1 

Yayım Md. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Yar. H. 

1 1 

1 

3 

3 

1 

4 

3 

5 

1 

1 
— 

Toplam 1 11 8 16 18 16 19 24 26 21 27 
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G. 26 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

DERECELEE İTİBARÎYLE KADEO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 11 8 16 18 16 19 24 26 21 27 

Kâğıtişleri Md. 

İller kuruluşu 

G-emi Sörvey Kurulu 

Komiserlik 

Gen. 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

Gen. 

1. 

a 
1. 

H. 

H. 

H. 

4-i 

H. 

1. 

1 

2 

2 

1 

6 

4 

3 

3 

5 

3 

1 

2 

5 

6 

1 

10 

11 

11 

1 

2 

15 

6 

3 

2 

21 

7 

8 

1 

32 

1 

Toplam 1 12 8 21 28 30 33 57 53 59 61 
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G. 26 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 12 8 21 28 30 33 57 53 59 61 

Yüksek Denizcilik Ok. 

öğretim Şubesi 

Kurslar Şulbesi 

Dâhiliye Şubesi 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

ög. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Öğ. H. 

Gen. 1. 

öğr. H. 

Gen. İ. 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

4 

3 

1 

1 

4 

3 

5 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

6 

4 

1 

2 

12 

4 

2 

Toplam 1 14 13 25 34 40 42 77 69 75 63 
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G. 26 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 14 13 25 34 40 42 77 69 75 63 

İşlemler Şuflbesi 

Savunma Sekreter. 

Sivil Hava. Dairesi Bşk. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Yar. H. 

Gkm. 1. 

Tek. H. 

Yar. H. 

1 

5 

4 

1 

2 

4 

1 

m 

6 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 1 

1 

Genel toplam 1 20 20 43 45 44 44 79 75 77 65 
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G. 27 ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Ü n i t e 

Araştırma Kurulu 

Teftiş Kurulu 

Hukuk Müş. 

Çalışma Gn. Md. 

Savunma Sek. 

Zat İş. Md. 

Levazım Md. 

Kâğıt İş. Md. 

S ı 

Gen. 

Gen. 

Gen. 

Gen. 

Gen. 

Gen. 

Gten. 

Gen. 

L n ı f 

1. H. 

1. H. 

1 H. 

1 H. 

1. H. 

t H. 

1. H. 

1. H. 

1 2 

1 1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

4 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

2 

2 

1 

1 

4 

6 

1 

1 

6 

1 

7 

1 

1 

1 

8 

3 

1 

5 

1 

1 

1 

9 

2 

5 

1 

1 

KADRO A 

10 

1 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

11 

4 

2 

Toplam 1 2 9 6 10 9 3 12 9 12 6 
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G. 27 ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
• 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 2 9 6 10 9 3 12 9 12 6 

İş Müfettişlikleri 

Dış Kuruluşlar 

Yakın Orta - Doğu Çağ. 

tiler 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Öğ. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

H. 

H. 

H. 1 1 

4 

9 

1 

3 

3 

8 

3 

2 

3 

6 

10 

6 

2 

1 

1 

12 

15 

9 

1 

1 

7 

24 

2 

1 

1 

21 

42 

1 

30 

7 

21 

20 

41 

13 

35 

32 

7 

Toplam 1 3 14 22 32 41 36 40 110 107 80 
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G. 27 ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 
-

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 3 14 22 32 41 36 40 110 107 80 

İş ve İşçi Sağ Gn. Md. Gen. i. H. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

1 4 3 2 

1 

1 

2 

1 

1 1 

Yar. H. 

Merkez Gen. i. H. 1 1 2 4 4 12 9 

Teknik. H. 

Sağ. H. 

1 

3 

1 

1 

1 

Yar. H. 1 1 3 

Genel yekûn 1 4 15 22 36 45 40 50 121 121 93 
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G. 28 SANAYİ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Merkezi İd. Gen. İ. 1 1 2 2 4 1 1 2 22 29 29 

filer Te§. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

4 

1 

1 

4 

6 

1 

3 

4 

3 

5 

7 

4 

29 

4 

9 

33 

14 

30 

13 

25 

Tefe H. 1 1 4 3 3 3 2 3 

Emn. H. 1 4 1 

Yar. H. 3 1 

Hususi Ka. M. Gen. İ. 1 

Tef. Hey. Re. Gen. İ. 1 2 3 3 4 3 3 

Huk. Müş. Av. H. 1 1 3 

Toplam 1 2 10 12 17 18 16 50 73 82 68 
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G. 28 SANAYİ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 2 10 12 17 18 16 50 73 82 68 

Sanayi D. R, Gen. İ. 1 5 10 12 6 6 

Mâden D. R. 

Enerji D. R, 

Küçük San. D. 

Sanayi Mül. Md. 

Tek. İ. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Gen. I. 

Gen. I. 

2 

1 

6 

2 

3 

2 3 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

6 

1 

2 

1 

10 

4 3 

1 

Toplam 1 6 28 26 37 33 39 53 73 82 69 
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G. 28 SANAYİ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Zatiş. Md. 

Lev. ve K. K. İş. ]\td. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Gen. İ. 

1 6 28 26 37 33 

2 

1 

39 

2 

1 

1 

53 

1 

73 

1 

82 69 

Ener. Şir. ve Mües. Kanı. Em. H. 1 3 1 

Sivil Sav. Se!k. ligi Gen. İ. 1 20 3 3 

Toplam 1 6 29 46 41 42 44 54 74 82 69 
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a. 29 TURÎZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

Ü n i t e 

.Merkez Teşkilâtı 

Turizm Gn. Md. 

Tanıtma Gn. Md. 

iller teşkilâtı 

S ı n ı f 

Gen. I. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Gen. î. 

Gen. î. 

Yar. H. 

1 2 3 

1 2 6 

1 

1 

4 

16 

1 

6 

1 

1 

2 

6 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

15 

1 

8 

5 

8 

6 

34 

1 

13 

9 

22 

7 

35 

1 

1 

4 

5 

33 

8 

24 

, 

4 

8 

24 

9 

35 

1 

1 

1 

3 

23 

KADRO AD 

10 

36 

2 

6 

4 

1 

44 

11 

20 

3 

11 

1 

30 

Toplam 1 2 8 33 37 79 79 60 64 93 65 
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G. 29 TURÎZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 2 8 33 37 79 79 60 64 93 65 

Yurt Dışı T. Gen. İ. 8 9 7 16 3 12 9 

Yar. H. 5 6 6 

G-enel toplam 1 2 8 41 46 86 95 68 82 108 65 
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G. 30 İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sağ. H. 

Gen. İ. 1 3 11 17 7 15 25 61 88 78 19 

Tek. H. 22 34 19 53 42 

Eâi. H. 21 

Yar. H. 3 15 39 2 2 

Gen. İ. 1 2 17 7 4 1 6 11 5 

Tek. H. 9 13 10 

Yar. H. 5 7 8 5 

7269 No. lu Fon Gen. İ. 2 1 3 3 4 7 13 14 61 5 

Toplam 1 5 35 65 59 89 81 95 155 181 36 
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G. 30 İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO A 
• 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 5 35 65 59 89 81 95 155 181 36 

7269 No. İn Fon Tek. H. 1 

Yar. H. 3 1 3 

1 No. lu Fon 

2 No. lu Gecekon. 

Gen. 1. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

8 28 

1 

12 12 

2 

21 

2 

50 

3 

60 

7 

70 

13 

77 

54 

65 

Genel Toplam 1 13 63 78 71 112 133 161 234 274 155 
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G. 31 TOPRAK - İSKÂN İŞLERİ GN. MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Top. İs. Gn. Md. 

S ı n ı f 

Gen. İ. 

1 2 

1 

3 

1 

4 

8 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

5 6 7 8 9 10 11 

30 67 122 87 184 97 106 

Tek. H. 5 2 66 114 139 119 100 

Sağ. H. 1 1 1 

Eği. H. 14 

Yar. H. 2 16 136 4 

Toplam 1 1 13 32 68 189 203 353 352 211 
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G. 32 KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYDE KADRO AD 
• 

1 2 3 4 5 G 7 8 9- 10 11 

Merkezî İdare Genel İda. H. 1 2 7 4 1 2 2 6 6 3 

Teş. ve Kre. Gıı. Md. 

Yol Su Elektrik Gn. Md. 

Tek. H. 

Öğ. Eğ. Hiz. 

Yar. H. 

Gen. İ. Hiz. 

Tek. H. 

Öğ. Eğ. Hiz. 

Yar. H. 

Gen. İ. Hiz. 

Tek. H. 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

16 

17 

1 

1 

3 

4 

13 

2 

1 

2 

4 

5 

2 

3 

1 

4 

7 

2 

1 

1 

4 

2 

7 

7 

2 

2 

2 

14 

15 

3 

2 

3 

1 

1 

11 

3 

•6 

6 

24 

13 

Yar. H. 

Ü n i t e S ı n ı f 

Toplam 1 2 6 45 26 17 19 24 41 30 52 
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G. 32 KÖY ÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
— 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 2 6 45 26 17 19 24 41 30 52 

Topraksu Gn. Md. 

Döner Sermaye 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Yar. H. 

7 

3 

7 

22 

47 

9 

38 

4 

83 

1 

19 

64 

31 

1 

20 

59 

42 

1 

28 

32 

62 

1 

38 

31 

71 

24 

10 

10 

2 

Genel Toplam 1 9 16 114 73 105 134 146 164 170 98 
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G. 33 ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gen. İ. 1 2 7 8 9 12 21 8 19 23 16 

Tek. H. 

Em. H. 

Yar. H. 

5 7 9 5 

1 

7 j 

İ 

4 o 
o 1 

1 5 

Toplam 1 7 14 17 15 19 26 12 22 25 21 
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G. 34 GENÇLtK VE SPOR BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 
: . . 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gen. I. 1 1 2 2 8 11 7 

Yar. H. 1 1 1 5 3 

Toplam 1 2 3 2 9 16 10 
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G. 35 ORMAN BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Merkez ^ Gen. İ. 1 1 M 17 13 28 15 22 38 24 22 

Tek. H. 2 3 3 1 3 13 

Taşra 

Yar. H. 

Gen. İ. 9 9 17 8 

il 

1 

2 

9 

2 

37 

o 

64 

2 

216 

9 

468 

Tek. H. 2 26 73 113 198 307 318 458 550 548 

Yar. H. 2 21 68 127 168 

Sağ. H. 2 

Öğ. H. 2 3 3 1 1 3 1 5 

Toplam 1 12 49 111 140 234 337 401 636 920 1235 
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G. 35 ORMAN BAKANLIĞI 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 12 49 111 140 234 337 401 636 920 1235 

Döner sermaye 

Dev. Or. İş. 

D. Ker. T. 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Yar. 

Gren. 

Tek. 

Sağ. 

Yar. 

t 
H. 

H. 

H. 

•M
 

H. 

H. 

H. 

8 

1 

23 

3 

144 

86 

1 

3 

207 

115 

3 

6 

3 

191 

79 

3 

5 

16 

139 

258 

1 

23 

8 

1 

2 

2 

173 

303 

1 

110 

17 

1 

3 

10 

487 

417 

1 

317 

25 

3 

21 

892 

1 

274 

10 

1 

21 

936 

3 

160 

24 

31 

Genel toplam 1 21 75 345 474 528 771 1019 1907 2119 2389 





Katma Bütçeli İdarele 
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K. 01 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ü n i t e 

Merkez 

Tef. Hey. 

Hukuk Müşavirliği 

Âbide ve Ya. İş. D. 

Hayır İş. ve Mül. Vak. 

S ı n ı f 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Eği. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Avu. H. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

1 2 3 

1 2 3 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

3 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 7 

2 1 

2 

2 2 3 

1 

2 2 2 

1 2 

1 2 

8 

2 

1 

2 

3 

1 

9 

7 

6 

3 

1 

1 

KADRO AD 

10 11 

11 8 

1 

5 

1 

3 

5 

3 

3 

1 

1 

2 

Toplam 1 2 7 8 6 8 11 9 18 26 18 
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K. 01 VAKIFLAR 03NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Gureba Hastanesi 

Emlâk Gn. Müdürlüğü 

Arşiv ve Yayın Md. 

Muhasebe Müdürlüğü 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Din. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

Gen. İ. 

1 2 7 8 

1 

6 

1 

1 

1 

6 

7 

1 

8 

1 

1 

5 

1 

4 

4 

11 

1 

13 

3 

1 

2 

4 

9 

1 

3 

21 

1 

1 

1 

3 

18 

1 

3 

21 

1 

1 

26 

1 

3 

20 

1 

3 

3 

2 

4 

18 

7 

6 

1 

3 

1 

4 

Toplam 1 2 7 18 14 24 35 40 45 63 40 
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E. 01 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NaMl 

özl. Leva. 

İller 

1da. Mec. 

Evr. 

Hay. İş. ve Sos. 

İşi. ve İştirak 

Md. 

Hiz. 

Gen. 1. 

Sag. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Avu. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Gen. I. 

Gen. 1. 

1 

1 

2 

3 

7 

1 

1 

18 

1 

8 

2 

2 

1 

1 

14 

1 

1 

13 

2 

11 

1 

24 

2 

14 

2 

18 

1 

1 

35 

4 

21 

9 

3 

1 

1 

1 

40* 

2 

31 

11 

45 

2 

33 

6 

9 

63 

3 

72 

35 

2 

2 

40 

6 

63 

18 

1 

2 

1 

Toplam 5 3 33 43 62 75 84 95 176 131 
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K. 01 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakü 

Sivil Sa. 

DÖNER SERMAYE 

Gen. 1. 

2 5 9 33 

1 

43 62 75 84 95 176 131 

Vakıflar Gn. Md. Gen. İ. 1 2 2 4 5 1 9 1 

Yar. H. 2 İG 17 

Tek. H. 4 1 2 4 4 

Genel toplam 2 5 10 36 45 70 81 86 102 205 149 
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K. 02 BEDEN TERBÎYESÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
• 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gen. Müdür. Gen. I. 1 5 12 12 23 28 34 39 49 19 

Tek. H. 2 2 1 1 

Bölge Md. lükleri 

Sağ. H. 

Eği. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

14 

9 

1 

22 

1 

5 

5 

28 

2 

2 

18 

1 

1 

1 

42 

9 

12 

3 

68 

2 

2 

16 

1 

4 

63 

2 

14 

7 

108 

1 

98 

1 

4 

174 

3 

321 

9 

99 

1 

309 

Toplam 24 34 47 36 89 120 118 254 552 437 
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K. 03 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rektörlük Gen. I. 1 1 9 10 10 13 10 21 3 

Tek. H. 4 

Dil ve Tarih 

Fen Fak. 

Coğ. Fak. 

Sağ. H. 

Öğ. H. 

Yar. H. 

Av. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Öğ .H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

1 4 

1 

4 

2 

4 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

5 

/ • 5 

5 

2 

3 

1 

2 

2 

10 

3 

2 

3 

7 

1 

2 

8 

1 

2 

8 

3 

5 

4 

2 

1 

11 

6 

1 

6 

4 

1 

12 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

Toplanı 2 10 20 26 40 39 33 52 27 25 
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E. 03 ANKARA ttNTVERSÎTESÎ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 
^ 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Fen Fakültesi 

Fen Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Tıp Fakültesi 

Sağ. H. 

Öğ. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Öğ. H. 

Din. H. 

2 

4 

10 

1 

1 

20 

1 

1 

3 

4 

19 

26 

1 

5 

4 

9 

40 

-ı 
_L 

3 

6 

16 

8 

4 

39 

1 

3 

2 

1 

10 

13 

9 

1 

33 

1 

2 

6 

1 

16 

9 

17 

1 

1 

52 

9 

15 

3 

23 

12 

32 

27 

2 

7 

10 

20 

4 

55 

2 

25 

19 

3 

6 

21 

86 

Toplam 6 12 48 45 78 79 87 146 127 160 
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K. 03 ANKARA ÜNÎVERStTESÎ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
: . 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Veteriner Fakültesi 

Ziraat Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

ö 12 

2 

48 

-1 

± 

1 

2 

45 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

78 

4 

5 

2 

2 

1 

1 

4 

79 

3 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

5 

87 

6 

11 

6 

13 

2 

5 

1 

1 

13 

146 

6 

6 

3 

7 

8 

5 

1 

5 

127 

7 

13 

6 

9 

19 

4 

3 

6 

160 

2 

1 

4 

2 

9 

o û 

4 

4 

Toplam 6 14 52 58 97 99 145 187 194 189 
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E. 08 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 
— — — — — —— 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 6 14 52 58 97 99 145 187 194 189 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Eczacılık Okulu 

Eğitim Fakültesi 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Öğ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Yar. H. 

4 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

3 

1 

2 

4 

2 

5 

1 

1 

1 

3 

4 

7 

13 

2 

6 

6 

1 

20 

3 

3 

2 

3 

1 

Toplam 6 14 56 65 99 114 159 222 227 195 
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E. 08 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Ü n i t e 

Nakil 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 

Adana Ziraat Fakültesi 

Elâzığ Veteriner Fak. 

S ı n ı f 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Din. H. 

Yar. H. 

Gten. I. 

Teik. H. 

Yar. H. 

Gen. î. 

1 2 3 

6 14 

4 

56 

• 

3 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

65 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

99 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

7 

114 

4 

2 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

8 

159 

8 

1 

6 

3 

3 

9 

222 

4 

5 

1 

1 

23 

2 

KADRO A 

10 

227 

18 

7 

11 

40 

3 

6 

11 

195 

12 

4 

24 

19 

2 

4 

Toplam 6 14 59 71 108 131 180 258 312 260 
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K. 03 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

r 

Ü n i t e 

Nakil 

Elâzığ Veteriner Kak. 

Döner sermaye 

S ı n ı f 

Tek. H. 

Yar. H. 

1 2 

6 

2 

3 

14 

4 

59 

8 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 7 

71 108 131 

1 

6 76 203 

8 

180 

2 

2 

9 

258 

1 

2 

6 

KADRO A 

10 

312 

3 

16 

11 

260 

1 

Genel toplam 8 14 67 77 184 335 184 267 331 261 
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K. 04 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
— 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Merkezi Örgüt Gen. İ. 2 7 25 7 35 55 97 4 

Döner sermaye 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Din H. 

Yar. H. 

Ara. H. 

6 4 

2 

22 

1 

32 

5 

56 

25 

11 

67 

58, 

19 

1 

55 

65 

41 

6 

58 

95 

96 

23 

56 

188 

89 

35 

37 

217 

1 

52 

31 

Toplam 6 8 30 37 117 152 202 327 465 342 
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K. 05 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO 
—: 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rektörlük Gen. İ. 3 5 8 13 13 14 18 28 35 1 

Tıp Fakültesi 

Hıikuk Fakültesi 

Tek. H. 

Sağ. H. 

öğretim Hiz. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. î. 

Öğr. H. 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

16 

21 

2 

1 

3 

2 

5 

7 

16 

6 

6 

1 

4 

2 

9 

1 

9 

8 

21 

15 

5 

2 

5 

10 

2 

9 

15 

22 

21 

10 

1 

7 

1 

7 

3 

6 

16 

26 

22 

10 

1 

3 

5 

7 

9 

10 

42 

33 

5 

3 

2 

7 

5 

3 

50 

25 

17 

6 

10 

2 

Toplam 7 7 55 59 87 111 116 143 147 20 
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K. 05 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Edebiyat Fakültesi 

Fen Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

Yar. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Öğr. H. 

Gen. H. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Öğr. H. 

Yar. H. 

7 

7 

1 

1 

7 

5 

1 

55 

ı 
1 

1 

6 

2 

1 

59 

1 

1 

2 

7 

.1 

9 

2 

2 

87 

1 

2 

4 

10 

4 

14 

3 

9 

111 

4 

1 

2 

14 

5 

22 

2 

10 

116 

11 

1 

3 

13 

28 

28 

1 

10 

2 

143 

3 

15 

1 

7 

10 

4 

15 

14 

3 

1 

147 

18 

2 

3 

1 

30 

6 

7 

14 

200 

2 

9 

1 

19 

2 

4 

Toplam 16 13 67 84 134 171 213 216 228 237 
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K. 05 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 16 13 67 84 134 171 213 216 228 237 

Orman Fakültesi 

Eıczacıbk Fakültesi 

Diş Hekim. Fakültesi 

Gen. I. 

Tek. H. 

Öğr. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Öğ. H. 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

2 

1 

6 

8 

1 

ı 

6 

1 

8 

25 

6 

2 

1 

4 

4 

16 

1 

4 

9 

4 

4 

2 

1 

11 

3 

10 

4 

1 

4 

1 

9 

2 

1 

13 

2 

4 

Toplam 16 13 72 98 145 202 262 262 264 269 
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K. 05 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 16 13 72 98 145 202 262 262 264 269 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Kimya Fakültesi 

Yar. H. 

Gen. H. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Din H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Öğr. H. 

Yar. H. 

, 

1 

1 

5 

2 

2 

3 

1 

1 

9 

2 

3 

1 

3 

3 

11 

29 

2 

5 

1 

2 

8 

2 

30 

1 

3 

6 

1 

2 

6 

4 

33 

3 

2 

9 

3 

4 

10 

10 

3 

55 

1 

16 

10 

11 

6 

8 

12 

36 

8 

2 

2 

11 

6 

17 

12 

5 

Toplam 17 13 86 114 199 255 328 384 332 320 



— 119 — 

K. 05 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

Ü n i t e 

Nakil 

İşletme Fakültesi 

Döner sermaye 

S ı n ı f 

Gen. I. 

Tek. H. 

Öğr. H. 

Yar. H. 

1 2 

17 

2 

19 

3 

13 

2 

36 

4 

86 

1 

2 

44 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

114 

1 

3 

14 

6 

199 

4 

76 

7 

255 

13 

1 

112 

8 

328 

23 

1 

1 

102 

9 

384 

15 

1 

159 

KADRO A 

10 11 

332 320 

6 

184 117 

Genel Toplam 38 51 133 132 279 381 455 559 522 437 
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K. 06 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rektörlnk Gen. 1. 3 5 16 7 17 13 27 13 6 

Tek. H. 13 3 6 5 15 4 9 3 

Sağ. H. 2 2 2 2 1 2 1 

öğ. H5z. 6 10 

Yar. H. 6 5 11 15 24 

Mimarlık Fa&füiltesi 

İnşaat Fakültesi 

(Jen. 

Tek. 

Yar. 

Gten. 

Tek. 

Öğ. 

Yar. 

1. Hız. 

H. 

H. 

1. Hiz. 

H. 

Hiz. 

H. 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

11 

2 

20 

2 

2 

2 

2 

7 

7 

1 

1 

4 

2 

2 

5 

3 

5 

1 

1 

4 

2 

7 

2 

2 

3 

5 

11 

5 

4 

13 

3 

18 

1 

10 

1 

7 

10 

1 

18 

Toplam 18 14 48 42 47 49 51 86 68 49 



- 1 2 1 -

K. m İSTÂNBITI. TEfeNtK ONİVEESİTBSt 

-w 

Ü n i t e 

:Ni&$ 

:M$Mfta FaMütesfi. 

. Elektrik FaW*tesd 

.: Kimya Fakültesi 

S ı n ı f 

Gen. 1. Hiz. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. Hîz. 

Tek. H. 

öğ. Efe. 

Yar. H. 

G«n. 1 Hiz. 

Tek. H. 

Yar. H. 

1 2 

18 

9 

3 

14 

6 

1 

6 

4 

48 

38 
i. 

3 

22 

9 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

42 

2 

12 

5 

1 

4 

2 

5 

6 

47 

4 

18 

8 

1 

8 

2 

6 

. 

7 

49 

2 

11 

5 

1 

11 

13 

1 

6 

11 

8 

51 

11 

4 

22 

7 

4 

5 

7 

6 

S 

9 

86 

6 

1 

16 

5 

2 

13 

9 

1 

13 

KADRO AD 

10 

68 

4 

2 

27 

3 

13 

5 

5 

11 

49 

4 

5 

16 

8 

4 
•' ' '̂ 

Toplam 27 27 120 73 94 110 120 152 127 86 
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K. 06 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
— • 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 27 27 120 73 94 110 120 162 127 86 

Ma'den Fak. 

Tek. Okul 

Nükleer Enstitüsü 

Döner Sermaye 

Gen. î. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Yar. H. 

2 

1 

2 

4 

2 

10 

11 

1 

4 

5 

7 

1 

1 

13 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

2 

2 

2 

ö. 

2 

1 

3 

3 

4 

6 

3 

5 

2 

3 

6 

4 

1 

6 

6 

23 

1 

1 

2 

4 

2 

5 

18 

1 

3 

3 

20 

2 

1 

25 

1 

5 

14 

14 

7 

1 

Gtenel Toplam 32 33 146 105 116 139 170 185 184 122 
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E. 07 EGE tmtVEBİSÎTESt 

DERECELER İTİBAHtYLE KADRO AD 
• 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

JtelıltprJSIf 

Tıp Fakültesi 

Gen. î. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Öğ. Hz. 

Yar. H. 

Avu. H. 

Gen. t 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Eği. H. 

Din. H. 

Yar. H. 

1 

1 1 

1 

4 

9 

2 

3 

1 

1 

8 

3 

1 

7 

2 

2 

6 

6 

1 

5 

3 

2 

4 

1 

3 

2 

16 

13 

9 

3 

2 

3 

6 

21 

26 

1 

20 

10 

2 

2 

10 

4 

16 

29 

3 

5 

19 

4 

1 

16 

11 

6 

47 

1 

17 

17 

ı5 

1 

16 

26 

56 

19 

3 

4 

15 

8 

12 

2 

Toplam 1 1 2 32 24 36 84 101 122 140 44 
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K. 07 EGE ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTitBARÎYLE KADRO AD 
— 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 1 2 32 24 36 84 101 122 140 44 

Mühendislik Bilimleri Fk. 

Diş Hek. Fk. 

ÎMisadi ve Ticari Bil. Fk. 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

Sağ. 

H. 

î. 

H. 

H. 

H. 

I. H. 

H. 

H. 

1 

2 

1 

2 •'. 

2 1 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

9 

4 

2 

3 

1 

3 

1 

4 

4 

3 

13 

1 

2 

3 

2 

Yar. Hz. 2 6 5 4 

Toplam 1 1 2 33 26 43 92 109 150 170 56 
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E. 07 EGE ÜNİVERSİTESİ 

DERECELER İTjBARiÎYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 

Ziraat Fk. 

Fen Fak. 

Mühendislik Bilimler Fk. 

Gen. 

Tek. 

ö ğ . : 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

ö ğ . : 

Yar. 

Gen. 

Tek. 

I. H. 

H. 

Hz. 

H. 

u 
H. 

H. 

H. 

H. 

H. 

1 1 

• 

2 

1 

33 

4 

2 

5 

26 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

43 

3 

6 

8 

2 

3 

2 

2 

1 

92 

9 

10 

8 

4 

6 

1 

1 

1 

109 

4 

6 

28 

8 

19 

1 

2 

150 

4 

4 

29 

8 

15 

16 

4 

170 

14 

2 

63 

9 

23 

22 

3 

56 

3 

2 

46 

7 

7 

24 

5 

Toplam 1 1 3 44 36 70 132 177 230 306 150 



K. 07 EGE ÜNÎVEESİTESÎ 

Ü n i t e 

NaMl 

Döner senmaye 

S ı n ı f 1 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

4 

44 

5 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

36 

7 

6 

,70 

3 

7 

132 

12 

8 9 

177 230 

18 35 

KADRO ADE 

10 

306 

54 

11 

150 

78 

Genel toplam 1 1 4 49 43 73 144 195 265 360 228 
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E. 08 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 
'• — 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 

Merkez örgütü Gen. I 3 121 218 80 155 155 114 244 250 22 

Tek. H. 

İdari İşler Dai. Reis. Gen. I. 

Sağ. H. 

Teknifk ve İktisadi İşler Da. Gen. İ. 

Tek. H. 

Sayman. Md. Gen. î. 

Sav. Sek. Gen. İ. 

Hu. Muşa. Gen. I. 

4 

7 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

m 

15 

1 

7 

13 

2 

18 

1 

7 

4 

3 

41 

3 

48 

12 

19 

2 

2 

13 

8 

2 

7 

19 

7 

1 

8 

11 

1 

1 

8 

21 

3 

17 

18 

16 

1 

5 

10 

9 

1 

4 

6 

2 

1 

1 

5 

7 

5 

Toplam 15 30 313 186 213 210 181 286 264 S9 
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K. OS KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE EADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 % 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Naikil 1 5 3D 313 186. 213 210 181 286 264 39 

Ya. ve Bak. İşi. Dai. 

Av. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

23 ,10 

1 

9 

6 

12; 

1 

32 

1 

15 

3 

14 12 

6 

11 

3 

7 

6 

5 

8 

Ctenel Toplam 38 41 340 219 229 227 193 308 280 52 
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K. 09 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e S ı n ı f 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Ava. H. 

Öğ. H. 

Yar. H. 

1 

1 

2 

8 

1 

3 

12 

1 

4 

4 

79 

2 

2 

1 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

89 

30 

5 

6 

65 

42 

5 

3 

7 

164 

64 

2 

2 

8 

267 

92 

10 

2 

9 

287 

39 

4 

1 

1 

TTADRO AD 

10 

380 

25 

4 

14 

11 

183 

38 

30 

Toplam 1 9 17 84 124 115 232 371 332 423 251 
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K. 10 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Gn. Md. lük Makamı 

Ayniyat Sor. Say. 

Sivil Sav. Sekreterli. 

Yaza İşleri Şubesi 

Karantina Şubesi 

S ı n ı f 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. I. 

Gen. I. 

Gen. t 

Gen. t 

Sağ. H. 

1 2 3 4 

1 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 7 8 9 

1 2 

2 

1 

1 

1 1 1 

1 

1 1 1 

KADRO A 

10 

4 

6 

1 

4 

11 

1 

3 

1 

3 

Toplam 1 1 2 2 1 4 5 15 8 
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K. 10 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Nakil 

Donatım Şubesi 

İst. Liman ve Şe. Ba. Md. 

İst. Liman Sah. Sağ. M. 

Hesap İşleri Şubesi 

S ı n ı f 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. 1 

1 2 3 4 

1 1 

1 

1 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 7 

2 2 1 

1 1 

1 

2 1 

1 

8 

4 

1 

3 

2 

9 

5 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

7 

KADRO AD 

10 

15 

4 

3 

6 

1 

5 

11 

8 

3 

2 

3 

3 

3 

5 

Toplam 1 4 4 5 3 10 25 34 27 
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K. 10 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 4 4 5 3 10 25 34 27 

İzmir Liman ve Şehir 

Bakte. Mües. 

Birinci Sn. Sah. Sağ. M. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

1 

1 

1 2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Sağ. H. 2 1 

Yar. H. 1 

İkinci Sn. Sah. Sağ. M. Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

1 6 

5 2 

1 

Toplam 1 5 6 7 10 13 29 41 34 
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K. 10 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 
: 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 1 5 6 7 10 13 29 41 34 

Urla Tahattuz Md. 

Birinci Sn. Sah. Sağ. İda. 

İkinci Sn. Sah. Sağ.İda. 

Hv. İstas. Sağ. Denet. 

Merkezleri 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

1 

1 

1 

8 2 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

6 

1 

9 

t 

1 

1 

Toplam 1 5 6 9 19 17 33 53 46 
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K. 10 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Nakil 

Hudut Sağ. İdareleri 

S ı n ı f 

Sağ. H. 

Yar. H. 

1 2 3 

1 

* 

4 

5 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 7 8 9 

6 9 19 17 33 

4 

KADRO AD 

10 11 

53 46 

4 

Genel Toplam 1 9 6 9 19 17 37 57 46 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Bakandık Tet. ve Mıır. 
Hey. Reisliği 

Genel Md. lük Merkez 

Huk. Mûş. ve MnJha. Md. 

Teftiş He. Reisliği 

Mulhasebe Md. lüğii 

Toplam 

S ı n ı f 

Gen. I. 

Gen. î . 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Eği. H. 

Yar. H. 

ğü Gen. î. 

AV. H. 

Gen. î. 

Gen. 1. 

1 2 

1 

1 

19 

21 

3 

4 

m 
21 

1< 

1 

1 

40 

4 

9 

13 

1 

2 

1 

26 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

1 

9 

14 

6 

3 

33 

6 

1 

8 

110 

3 

11 

3 

36 

7 

9 

17 

2 

1 

5 

10 

4 

48 

8 

2 

11 

11 

1 

3 

3 

10 

16 

57 

9 

17 

19 

3 

4 

1 

11 

10 

65 

KADRO A 

10 

2 

37 

1 

2 

13 

17 

10 

9 

91 

11 

3 

8 

14 



— 136 — 
E. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Nakil 

Savunma Sek. ligi 

Mııa. ve Tes. Köm. Bask. 

Satmalına Kom. Bşk. ğı 

Gn. MHid. lük Kalemi Mld. 

Yaprak Tü. Al. Şb. Md. 

Yap. TSİ. Ba. ve İş. Şb. M. 

S ı n ı f 1 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Gen. t 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

2 

21 

3 

40 

1 

4 

26 

3 

1 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

33 

3 

1 

2 

2 

1 

4 

6 

36 

2 

4 

5 

7 

48 

2 

1 

1 

1 

8 9 

57 65 

1 

2 

3 1 

KADRO AD 

10 11 

91 143 

1 

2 1 

2 2 

Tek. Mad. Al. Şb. Md. ğü. Geni 1. 1 1 1 4 1 

Toplam 21 41 32 46 48 54 64 69 95 148 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DEEECELER ÎTlBAEÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 21 41 40 96 52 m 74 74 102 158 

Satış ve Ret. §fb, Md. ğ-ü 

Dış Sat. ve %. Şb. Md. 

Mua. v« Kasç. Tak. Şb, Md. 

İst. ve Etüt Şfb. Md. ğ& 

Zatişleri Şlb. Md. ğii 

İnşaat Şb. Md. ğii 

Gen. t 

Tek. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Gen. I 

Gen. î. 

Gen. t 

2 

1 

1 

1! 

1 

1 

2 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

2 ' 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

8 

Toplam 21 41 45 64 60 65 86 78 106 171 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

îtfakil 

Sosyal Yap, Şb. Md. ğii 

JievajzjfEp. y$ JŞyrak Şib. Md. 

[^Enstitüler M4. ğü 

^«kffiy^Şb.^M, p 

S ı n ı f 

Tek. H. 

Gen. î. 

Sağ. H. 

Gen. î. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

1 

) 

2 

21 

3 

41 

1 

4 

45 

1 

1 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

64 

2 

3 

İ3 

6 

60 

1 

1 

4 

2 

7 

65 

5 

4 

1 

4 

3 

8 

86 

3 

1 

1 

5 

9 

78 

1 

3 

7 

5 

KADRO A 

10 

106 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

11 

171 

6 

2 

5 

5 

5 

Toplam 21 42 48 72 68 82 96 94 118 194 
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K. 11 TEXEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Nakil 

Adana Baş. Md. ğii . 

Ankara Baş. Md. ğü. 

Antalya Baş. Md. ğü 

Aydın Ba§. Md. ğii 

Balıkesir Baş. Md. ğii 

S ı n ı f 

Gen. 1. 

Av. H. 

Gen. 1. 

Av. H. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Tek. E . 

Gen. 1. 

Tek. H. 

1 2 

21 

3 

42 

4 

48 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

72 

1 

6 7 

68 82 

2 

1 

3 2 

1 2 

1 

1 3 

8 

96 

2 

9 

4 

4 

9 

94 

5 

13 

8 

2 

10 

EADRO A 

10 

118 

2 

9 

4 

4 

1 

10 

1 

11 

194 

15 

14 

6 

13 

1 

10 

1 

Toplam 21 42 49 73 77 89 115 132 149 254 
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K. 11 TEKEL GENEL NTÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Nakıi 

Bitlis Başmüd. ğü 

Bursa Başmüdürlüğü 

Diyarbakır Başmüd. ğü 

Erzincan Baş. Müd. 

Erzurum Başmüd. ğü 

S ı n ı f 

Gen. î. 

Gen. t. 

Av. H. 

Gen. î. 

Av. H. 

Gen. î. 

Gen. I. 

1 2 

21 

3 

42 

4 

49 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

73 

1 

1 

6 

77 

1 

2 

1 

1 

1 . 

7 

89 

1 

1 

8 

115 

1 

6 

2 

9 

132 

2 

5 

4 

3 

4 

KADRO A 

10 

149 

3 

11 

2 

4 

3 

11 

254 

2 

12 

8 

1 

Av. H. 1 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Eskişehir Başmüd. ğü 

Gaziantep Başmüd. ğü 

Hatay Başmüdürlüğü 

İstanbul Başmüd. ğü 

S ı n ı f 1 2 

Gren, î. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Av. H. 

Gen. t 

Tek. H. 

Gen. t 

Av. H. 

DERECELER İTİBARÎYLE 

3 4 5 

12 

1 

1 

3 

3 

6 

7 

1 

7 

1 

2 

12 

2 

8 

2 

3 

1 

1 

11 

9 

3 

2 

13 

KADRO , AD 

10 

5 

1 

1 

3 

1 

28 

11 

9 

12 

8 

30 

îzmir Başmüdürlüğü Gen. t 2 2 7 6 6 17 22 27 
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E. 11 TEKEL GENEL MÜDÜBLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Kars Başmüdürlüğü 

Kastamonu Başmüd. ğü 

Kayseri Başmüd. ğü 

Kocaeli Başmüd. ğü 

S ı n ı f 

Tek. e . 

AV. H. 

Gen. t 

Gen. I. 

Gen. I. 

G«n. î . 

Tek. H. 

Av. H. 

1 2 3 4 

1 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

1 

6 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

7 

1 

1 

6 

8 

2 

1 

1 

3 

9 

2 

2 

8 

12 

KADRO AD 

10 

1 

1 

1 

18 

2 

11 

1 

5 

6 

11 

20 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e 

Konya Başmüdürlüğü 

Malatya Başmüd. ğtü 

Manisa Başmüdürlüğü 

Muğla Başmüdürlüğü 

S ı n ı f 

Gen. t 

Gen. t. 

Tek H. 

A T . H. 

Gem î. 

Tek. H. 

Gen. î . 

Tek. H. 

1 2 3 

DERECELER İTİBARÎYLE 

4 5 6 7 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

8 

1 

1 

1 

4 

1 

9 

5 

6 

6 

3 

KADRO AD 

10 

7 

1 

8 

3 

2 

11 

6 

14 

1 

12 

14 

Samsun Başmüd. ğü Gen. î. 1 2 3 11 10 23 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Av. H. 1 

Siirt Başmüdürlüğü 

Sivas Başmüdürlüğü 

Tokat Başmüdürlüğü 

Tralbzon B. Müdürlüğü 

Gen. I 

Gen. t 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

AT. H. 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

i 

1 

3 

1 

3 

3 

5 

7 

3 

2 

4 

2 

3 

1 

10 

3 

12 

16 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Yan-Başmüdilrlüğü Gen. 1. 1 2 2 2 

Zonguldak B. Müdürlüğü 

Cibali Tü. F. Md. lüğü 

İzmir Tü. Fab. Md. lü. 

Samsun Tü. Fafb. Md. lü. 

Gen. 1. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

2 

2 

1 

1 

9 

1 

1 

2 

1 

5 

3 

1 

2 

7 

1 

3 

2 

9 

2 

o o 

o O 

11 

5 

5 

3 

17 

5 

2 

Adana Tü. Fab. Md. lü. Gen. 1. 1 1 1 1 1 3 3 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Malatya T. Faib. Md. İÜ. Gren. î. 2 • 1 3 

Bitlis Tü. Fab. Md. lü. 

Paşabahçe îs. F. Md. 

îst. Bira Fab. Md. lü. 

Ankara Bi. Fb. Md. lüğü 

izmir Şarap ve îs. F . Md. 

Gkm. î. 

Gen. î. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Gen. î. 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

•2 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

6 

1, 

4 

1 

4 

4 

4 

3 

6 

6 

3 

2 

3 

2 

6 

3 

1 

6 

o O 

1 

4 

5 

Tek. H. ' 1 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
— • — — 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tekirdağ Ş. İçki. F. Md. Gen. 1. 1 1 1 3 1 

Çanakkale §. F. Md. lüğü 

Ürgüp Şarap Ffo. Md. lü. 

Elâzığ Ş. F. Md. lü. 

Şişli Likör F. Md. lü. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

Gen. 1. 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

G. Antep İçki F. Md. lüğü Gen. 1. 1 1 1 2 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTÎBARlYLrE KADRO A 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D. Bakır îç. F. Md. lüğii Gen. t 2 2 

B. Dere Kibrit F. M. lü. 

îst. Ambalaj F. Md. lüğii 

îyidere K. Fa. Miid. 

Rize Çay F. Merkez Md. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Gen. î. 

1 

1 

2 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

8 

Tek. H. 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e S ı n ı f 

Kalkandere Çay. F. M. Md. Gen. İ. 

Tek. H. 

Çayeli Çay Fa/b. Md. lü. Gen. 1. 

Tek. H. 

Gündoğdu Çay Fa/b. Md. lü. Gen. î. 

^ ' 2 3 4 

1 

1 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 1 2 

1 2 

Tek H. 

Sürmene Çay. Fab. Md. lü. Gen. 1. 1 1 1 3 

Iyidere Çay Fa. Md. lü. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

• 

1 1 

1 

2 1 

Tek. H. 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Eskipazar Çay. Fa. Md. Gen. t 1 1 3 

Arhavi Çay Fab. Md. Gen. î . 1 1 1 1 

Tek. H. 

Fındıklı Çay Fa. Md. Gen. î. 1 1 1 

ist. Çay Paket Fa. Md. Gen. î. 2 1 1 1 3 1 1 

Tek. H. 1 1 

Çamaltı Tuzlası Md. Gen. î. 1 1 1 2 1 1 6 

Yavşan Tuzlası Md. Gen. I. 1 1 2 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e S ı n ı f 

îst. Yap. Tü. B. I. A. M. Md. Gen. î. 

Tek. H. 

Sam. Ya. Tü. B. î. A. M. Md. Gen. I. 

İz. Ya. Tü. B. î . A. Me. Md. Gen. 1. 

Tek. H. 

Mal. Ya. Tü. B.1.A.M, Md. Gen. î . 

Ban. Ya. Tü. B.Î.A.M. Md. Gen. t 

1 2 3 4 

2 

2 

1 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 

9 

1 

5 

2 

6 7 

8 17 

1 2 

1 

8 

28 

8 

9 

7 

2 

6 

1 

1 

KADRO AD 

İG 

16 

31 

5 

5 

1 

1 

2 

11 

60 

20 

3 

1 

1 

Bıır. Ya. Tü. B.I.A.M. Md. Gen. 1. 1 1 1 1 1 2 2 1 
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K. 11 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ü n i t e S ı n ı f 

Tra. Ya. Tü. B.I.A.M. Md. Gen. t 

Koca. Ya. Tü. Bİ.A.M. Md. Gen, î. 

Tek. H. 

Ada. Ya. T. B. 1$. At. M. Md. Gen. 1. 

1 2 3 4 

1 

1 

DERECELER İTİBARÎYLE 

5 

1 

1 

1 

6 7 8 9 

1 

3 2 

1 1 

KADRO A 

10 11 

1 2 

2 1 

4 

2 

Genel toplam 21 42 93 156 143 188 268 335 434 720 
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K. 12 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO A 
: 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARI ORMAN BAKANLIĞINDA GÖS 
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K. 13 DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

Ü n i t e 

Merkezi İdare 

Makina İ§1. Md. 

Genel Saymanlık M 

Özlük ve Emek. İş. 

:d. 

Md. 

S ı n ı f 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Yar. H. 

1 2 

13 

1 

1 

3 

6 

1 

1 

1 

1 

4 

H 
1 

13 

2 

2 

2 

1 

1 

DERE 

5 

18 

12 

8 

1 

2 

2 

3 

!ÇELER İTİBARİYLE 

6 

7 

10 

1 

2 

4 

-ı 

2 

5 

7 

11 

18 

2 

1 

1 

10 

4 

3 

2 

8 

3 

21 

9 

1 

3 

11 

2 

3 

9 

3 

19 

9 

' 14 

1̂  

14 

6 

KİDRO 

10 

3 

5 

9 

10 

2 

3 

AD 

11 

5 

1 

27 

3 

Toplam 15 10 28 46 32 52 53 66 32 36 
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E. 13 DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTÎBARlYIiE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NaMl 15 10 28 46 32 52 53 66 32 36 

Bahçe Kültürleri Md. 

Levazım Işl. Md. 

Hayvancılık İşi. Md. 

Tarla Zir. Md. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Yar. H. 

Gen. I 

Sağ. H. 

Tek. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

1 

4 

1 

•t 
X 

1 3 

2 

1 

1 1 3 

1 

3 

1 

6 

1 

5 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

5 

1 

1 

15 

3 

5 

13 

1 

3 

2 

2 

7 

2 

Toplam 15 12 29 62 49 68 67 89 51 47 
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K. 13 DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 15 12 29 62 49 68 67 89 51 47 

Hukuk Müşavirliği 

Teftiş Ku. Bask. 

Ekonomik ve Dağ. İş. Md. 

Gen. 1. 

Av. H. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

Gen. 1. 

Tek. H. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

16 

1 

7 

15 

27 

7 

1 

1 

23 

4 

1 

10 

1 

11 

Toplam 16 13 33 67 76 91 101 118 63 58 
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K. 14 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO AD 
¥ 

Ü n i t e S ı n ı f l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Merkez Ör. - Gen. İ. 4 7 40 53 82 108 122 185 166 153 

Tek. H. 11 15 66 63 111 77 83 67 18 

Sağ. H. 2 2 3 9 10 4 10 

Yar. H. 1 12 61 52 

Hukuk Musa. Av. H. 1 3 1 1 

Muhasebe MÜ. 

Savun. Sekr. 

Malzeme Dai. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

Gen. İ. 

1 

1 

1 

2 1 

3 2 2 

1 

2 

İşletme Da. Gen. İ. 1 3 1 2 1 16 1 

Toplam 17 26 114 127 204 197 212 277 264 206 
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K. 14 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO AD 
. 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 17 26 114 127 204 197 212 277 264 206 

H. Sey. Dai. Gen. İ. 1 3 1 1 

G. Toplam 17 27 114 130 205 197 213 277 264 206 
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K. 15 PETROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ü n i t e 

Petnofl. Dai. 

' S ı n ı f 

Gen. t 

Tefk. H. 

Sağ. H. 

AV. H. 

Yar. H. 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

6 

4 

4 

3 

1 

DERECELER İTİBARÎYLE KADRO A 

5 

5 

1 

6 7 8 9 10 11 

8 11 4 9 6 4 

1 

2 2 3 8 

Toplam 1 5 1 2 6 6 8 14 4 1 1 9 1 2 



— 161 — 

K. 16 İKTİSADÎ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ 

Ü n i t e 

İstanbul Ik. Ti. 11. Aka. 

Ankara Ik. Ti. 11. Aka. 

Eskişehir Ik. Ti. 11. Aka. 

S ı n ı f 

Gen. î. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. î. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Genel 1. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

1 2 3 4 

2 

2 

1 

DERECELER İTİBARİYLE 

5 6 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

7 8 

4 8 

1 

3. 7 

1 

2 5 

1 

9 

5 

6 

3 

4 

KADRO A 

10 11 

6 3 

1 

6 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

3 

Toplam 5 7 2 11 21 18 21 23 
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K. 16 İKTÎSADÎ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ 

DERECELER İTİBARİYLE KADRO ADE 
— 

Ü n i t e S ı n ı f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nakil 5 7 2 1.1 21 18 21 23 

Ankara İk. Tic. İl. Aka. 

Adana İk. Tic. İl. Aka. 

Mnlhasöbe Md. 

Gen. İ. 

Tek. H. 

Sağ. H. 

Yar. H. 

Gen. İ. 

Yar. H. 

a 1 1 

2 

4 

4 

4 

2 

3 

1 

2 

7 

3 

Ctentel Toplam 6 8 2 14 29 24 27 33 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI 

(2) SAYILI CETVEL 

Bakanlar Kurulu emrime tahsis edilmiş torba 
kadroları gösterir 2 sayılı cetvel 

Derece Kadro Adedi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
rr 
i 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

100 
2 000 
2 250 
6 000 
6 750 
2 500 
3 000 
3 250 
2 000 
1 500 
2 500 
1 000 
10 000 

100 

Toplam 42 950 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı 
cetveller) 

Tasarıya bağlı 1 ve 2 .sayılı cetveller aynen. 
kabul edilmiştir. 





Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu 

raporu (1 /359) 

T. G. 
Başbakanlık 4 . 7 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1055/4949 
MİLLET -MECÜİSt BAJŞEANLIĞINıA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 5 . 6 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

27 . 7 . 1967 tarihinde kabul edilerek 1.0 Ağustos 1967 tarihinde 'bir kısım hükümleri yürürlüğe 
giren 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümleri ile birlikte yürürlüğe gireceği öngörülmüş ancak, 14.7.1965. 
tarihinde kabul edilen '057 sayılı Devlet Memurları Kanunu 23 . 7 .1965 tarihinde yayınlanmış ve ' 
bâzı hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş fakat malî hükümleri bâzı sebeplerle günü
müze kadar yürürlüğe konamadığından 926 sayılı Kanunun malî hükümleri de uygulanma 'imkânı
nı bulamamıştı!'. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kabulünden bu yana ortaya çıkan ye
ni durumları değerlendirmek suretiyle gerekli görülen değişiklikleri yapmak, personel reformu 
kavramını günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarına göre yeniden ele almak ve ücret sistemle
rinde paralellik sağlamak ve ücret denkliği getirmek gibi gerekçelere dayanılarak hazırlanmış ve 
Parl âmentoya sunul m ustu r... 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümleri iki kısımda mütalâa edile
bilir : 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa paralel olan hükümleri, 
2. Silâhlı Kuvvetlerin ve hizmetin özelliğine uygun olarak getirilmiş hükümleri... 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bir kısım hükümlerinde değişiklik yapılması zarureti 

duyularak bu kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi için bir kanun tasarısı hazırlanmış bulun
duğundan bu 'hükümlere paralel olarak 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer 
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_ 2 -
alan hülkümlerde de değişiklik yapılması gerekli bulunmuş ve bu değişiklik yapılırken 926 sayılı 
Kanunun Silâhlı Kuvvetlerin ve 'Silâhlı Kuvvetlerdeki hizmetin özelliğine uygun olarak getirdiği 
hükümlerin ve prensiplerin de aynen muhafaza edilmesine dikkat edilmiştir. 

Gerçekten 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, anaçizgileri ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa benzer hükümler getirmekle 'beraber Silâhlı Kuvvetlerin ve Silâhlı Kuv
vetlerdeki hizmetlerin özelliği sebebi ile bâzı değişik hükümleri de getiren bir 'kanundur. Silâhlı 
Kuvvetlerin bir kısım özelliğini aşağıda belirtilen şekilde özetlemek mümkündür : 

a)1 Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli çalişma •saatleri bakımından 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununun 33 ncü maddesinin (h) fıkrası hükmüne tabidir. Bu hükme göre kı
ta, karargâh ve 'kurumlarda günlük çalışma saatleri, mevsim, iklim, ahval ve hizmetin özellikleri
ne göre tesbit edilir. Kıtalarda umumi mesai ve hizmet zamanı kalk borsunda başlar, gece yok
lamasından sonra biter. Subay ve astsubaylar nöbetçi ve vazifeli olmadıkları veya kendilerine ay
rıca bir hususi vazife verilmediği hallerde günlük mesai veya eğitimin bitiminde vazife mahallin
den ayrılabilirler. Bu hükmün sarahatine göre subay ve astsubaylara mesai saati dışında da devam 
edebilecek özel vazifeler verilebildiği gibi Silâhlı Kuvvetlerdeki müşterek hizmetlerin yapılmasını 
ve devamını sağlamak maksadı ile 'bu hizmetleri belli bir sıra ve süre ile yapmak üzere subay ve ast
subaylar nöbetçi olarak görevlendirilmektedirler. 

Bundan daha önemli olarak harb konseptleri nedeniyle subay ve astsubaylar; taktik, teknik eği
tim, tatbikat, manevra ve alarmlara katılır ve haftada en az iki kere gece eğitimine çıkarlar. 

Bu suretle çalışma süreleri, nöbetler, eğitim ve tatbikatlar gibi sebeplerle subay ve astsubaylar 
fazla mesai yapmakta ve ayrıca bu fazla mesai nedeniyle genellikle öğle ve akşam yemek saatlerin
de evlerinden uzak bulundukları için munzam bir masraf yapma durumunda kalmaktadırlar. 

b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bir kısım görevler vekâlet suretiyle yerine getirilmekte ancak 
bir, hattâ birkaç göreve vekâlet eden personel için vekâlet ettiği görevlenin karşılığı olarak kendi
lerine ilâve 'bir ödeme yapılmamaktadır. 

c)' Subay ve astsubaylar yurdumuzun muhtelif bölgelerindeki kıta ve kurumlarda münavebey
le hizmete tabi tutulmakla kıta hizmeti sırası gelenler bulundukları garnizonlardaki normal süre
lerini tamamlamadan kıta görevinin gerektirdiği yerlere atanmaktadırlar. 

d ) Silâhlı Kuvvetlerde rütbe esastır. Kadro görevleri rütbe esasına göre kıymetlendirilmekte-
dir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet yaş hadleri rütbelere göre değişik olarak tesbit edilmiş olup 
ayrıca Beden Kabiliyeti Yönetmeliği hükümlerine göre de Silâhlı Kuvvetlerde görev yapabilmek ve 
göreve devam edebilmek için sağlık şartları getirilmiştir. Bu hükümlere göre Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının yaş hadleri Devlet memurlarının yaş haddinin çok altında olduğu gibi Silâhlı Kuv
vetlerdeki hizmetin ağırlığı nedeniyle sağlık sebepleri ile yaş hadlerinden önce dahi Silâhlı Kuv
vetlerden ilişiklerinin kesilmesi mümkün olmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun getirmiş bulunduğu yeni hükümler yük
selme durumunda olan personele kadro açılmasını sağlamak amacı ile subay ve astsubayların yaş 
hadlerinden önce emekliye şevklerini de icabettirmektedir. 

Yukarda anahtarları ile açıklanmış bulunan bu özellikler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun hazırlanmasında dikkate alınarak kanunun; subay ve astsubayların terfileri, 
yer değiştirmeleri, yaş hadleri, kıta ve karargâh hizmetleri, aylık ve diğer özlük hakları ile ilgili 
hükümleri tanzim edilmiş ve kanunun 137 nci maddesinde; Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, astsu
bay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlarının aylıklarının rütbe ve rütbedeki kıdem esası
na göre tesbit edileceği en düşük gösterge rakamının 100 ve en yükseğinin 1 000 olduğu ve üç 
yılını bitirmiş albaya 1 000 gösterge rakamının uygulanacağı belirtilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 229) 



926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerini değiştirmek ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi için hazırlanmış bulunan bu kanun tasarısında Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddeelrM değiştiren tasarının yapmayı öngördüğü değişiklikler ve getirdiği 
yeni hükümler dikkate fchnmış ye Silâhlı Kuvvetlerin özelliği de göz önünde bulundurulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

(Kanun madde : 14) 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında; üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay
lığa nakledilen astsubayların astsubaylıkta almakta oldukları aylık derecesine ulaşıncaya kadar 
ımüktesep hakları olan aylıkları almaya devam edecekleri belirtilmiştir. Bu hüküm uygulama
sında bu şekilde subaylığa nasbedilen astsubayların astsubay iken almakta oldukları aylığı uzun 
.'süre almaya devam ettikleri, emsalleri astsubayların ise terfi ettikçe aylıklarının arttığı, subay
l ığa nasbedilenlerin ise astsubaylıkta kalan emsallerinden geride kaldıkları ve bu geride kalma
mın Ordu Yardımlaşma ve Emekli Sandığı keseneklerine de tesir ettiği görülmüştür. Bu itibarla 
3.4 ncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle bunların mağduriyetlerinin önlenmesine 
(çalışılmıştır. Madde hükümleri gereğince subaylığa nasbedilecekler subay olmadan evvelki emsali 
••astsubayların derece ve kademe aylıklarını almada devam edecekler; emsalleri derece ve kademe 
iilerlemesi yaptıkça kendileri de bundan yararlanacaklardır. Ancak, emsali astsubayların aylık 
(derece ve kademeleri, astsubaylıktan subay olanların yükseldikleri subaylık rütbe veya rütbe kı
demliliğinin aylık derecesine eşidolduğu takdirde eşidi rütbedeki subayların aylıklarını almaya 
'devam edeceklerdir. Bu hüküm kendilerini mağduriyetten kurtarmış olacak, subay olmakla ay
ılıklarında fark olamıyacağı gibi emsali astsubayların yükselmeleri de aylıklarına tesir etmiş ola
caktır . Böylece hizmet yıllarına göre emsallerinin aylıklarından az bir aylık almak gibi bir du
rumla karşı karşıya gelmiyeceklerdir. 

(Kanun madde : 68) 

Madde 2. — Astsubayların yetiştirilmesi ile ilgili 926 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (a) 
bendinde; astsubay okullarından birini bitirmek şartının yanı sıra 18 yaşını tamamlamış olmak 
şartı da getirilmiştir. 18 yaşından küçük olanlar astsubay okulunu bitirdikleri halde 18 yaşını bi
tirinceye kadar astsubay nasbedilememektedirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bir kı
sım hükümlerini değiştirmek için hazırlanan tasarıda ise 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını ta
mamlamamış olanların Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı aldık
ları takdirde Devlet memurluğuna alınabilecekleri belirtilmiştir. 

Bu tasarının prensiplerine uygun olarak 68 nci maddenin (a) bendi değiştirilerek astsubay 
okullarından birini bitirenler, bitirdikleri tarihte 18 yaşını tamamlamamış iseler Türk Medeni 
Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı olmak şartı ile muvazzaf astsubay ola
bileceklerdir. Bu suretle okulu bitirdikten sonra 18 yaşına kadar açıkta kalma gibi bir durumla
rı okuyacaktır. 

(Kanun madde : 136) 

Madde 3. — 926 sayılı Kanunun tarifelerle ilgili 136 nci maddesinin (a) bendi açıklığa ka
vuşturulmuş ve aynı maddeye bir (e) bendi eklenmiştir, (e) bendi ile getirilen hüküm Devlet 
Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (g) bendi hükümlerine uygun olarak tanzim edilmiş
tir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerini değiştiren tasarının 147 nci mad
desinin (g) bendinde olduğu gibi işgüçlüğü ve riski zammının tarifi yapılmıştır. İşgüçlüğü ve 
riski ile ilgili hükümler ayrı bir madde ile tanzim edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 229) 
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(Kanun madde : 137) 

Madde 4. •— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun gösterge tabloları ile il
gili bu maddesinin prensipleri aynen muhafaza edilmiş, ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bfızı maddelerini değiştiren tasarının 43 ncü maddesinin getirdiği hükümlere uygun 
olarak general - amirallerin rütbelerine göre .1 000 + 50, 1 000+100 , 1 000 + 150 ve 
1 000 + 200 lük göstergelerin uygulanması öngörülmüştür. Subayların, astsubayların, uzman ça
vuş ve uzman jandarma çavuşların rütbe, kıdem ve kademelerine göre gösterge rakamları ise 
kanun tasarısına ekli gösterge tablolarında ~ belirtilmişir. 

(Kanun madde : 139) 

Madde 5. — Güsterge tablolarında, rütbe ve kıdemlilikler için gösterilmiş bulunan gösterge 
derecelerine uygun olarak 139 nen maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

(Kanun madde : 140) 

Madde; 6. — Bu kanun tasarısının ilga maddesinde subay ve askerî memurların maaşatma 
dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661. sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesiyle 5802 sayılı 
Astsubay Kanununun 8 nci maddecinin değiştirilmesine dair 24 İŞubat 1961 gün ve 262 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılacağı belirtilmiş olduğundan bu kanımda yer alan kıdemlilik: unvanla
rı 926 sayılı 'Kanunun 140 ncı maddesine 2 nci bir fıkra olarak eklenmiştir. 

(Kanun madde : 141) 

Madde 7. — 926 sayılı Kanunun 141 nci maddesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirmek üzere hazırlanan tasarının getirdiği bir prensip aynen kabul edi
lerek, bu husus ikinci bir fıkra olarak maddeye eklenmiştir. Fıkra hükmüne göre, l larb Akade
misi öğrenimini bitirenler, tıbba uzmanlık belgesi alanlar ve diğer öğrenim dallarında doktora 
yapanlara iki kademe ilerlemesd uygulanacak ve bu ilerleme albaylık rütbesi hariç olmak üzere; 
yükseldikleri derece aylığına da intikal edecektir. Harb akademileri, ihtisas ve doktora kıdemi 
almış bulunanlara maddenin uygulanmaması için geçici bir madde de tanzim edilmiştir. 

(Kanun madde : 142) 
Madde 8. <— 926 sayılı Kanunun 138 nci maddesinde; aylik tutarlarının hesabı için gösterge 

tablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayının Devlet memurları için tesbit edilen 
katsayı olduğu belirtilerek >657 sayılı Kanıma atıf yapıldığı halde, 926 sayılı Kanunun ödene
cek bürüt aylık tutarı ile ilgili 142 nci maddesinde; o yılki Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek kat
sayı hükmünün getirilmiş bulunması zaiıt görülerek İm ibareler madde metninden çıkarılıp mad
de yeniden tanzim edilmiştir. 

(Kanun madde : 143) 

Madde 9. —- Öğrenci harçlıkları ile ilgili .143 ncü 'maddedeki nisbetler, öğrencilerin bugün al
makta oldukları harçlık miktarı ve artış nisbeti ölçüsü dikkate alınarak mâkûl bir ölçü içerisin
de yeniden tanzim edilmiştir. Üniversitenin çeşitli fakülteleri ile yüksek okulların öğrenim sü
releri de dikkate alınarak öğrenci sınıfları belirtilmiştir. 

(Kanun madde : 148) 

Madde 10. — Maddenin prensipleri aynen muhafaza edilerek rütbe kıdemliliği ibareleri mad
deye eklenmiştir. 

(Kamun madde : 150) 

Madde 11. — 657 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişikliği inin hazırlanmış bulunan ka
nım tasarısında, kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına verilecek ücretin her yıl 
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Bütçe 'Kanununda gösterileceği belirtilmiş bulunduğundan bu tasarının hükümlerine paralel ola
rak 926 sayılı Kanunun 150 nci maddesi değiştirilmiştir. Halen: askerî okullarda öğretmenlik ya
panlar 7 Mayıs 1947 tarih ve 5044 sayılı Askerî Okullar Öğretmenleri hakkındaki Kanun hü
kümlerine tabi 'bulunmaktadırlar. Devlet memurlarından kendilerine 'ders görevi verilecek olan
lara ders saati başına ödenecek ücretin her yıl Bütçe Kanunu ile değişik olarak tesbit 'edilmesi 
halinde 5044 sayılı Kanunun, her yıl bütçenin tesbit ettiği ders saati ücreti dikkate alınarak 
değiştirilmesi gibi bir durumla karşıkarşıya kalmamak için madde Devlet memurları için getiri
len hükme uygun şekilde hazırlanmış, ayrıca meslek programları yönetmeliği gereğince açılan 
kurslarda kendilerine ders görevi verilecek subay ve astsubaylara ders saati başına verilecek ücre
tin de aynı esas dâhilinde her yıl Bütçe Kanunları ile tesbit edileceği belirtilmiştir. 

(Kanun Madde : 207) 

Madde 12. — Uzman çavuşlar, uzman jandarmalar esas itibariyle kendi özel kanunlarına tabi 
olup, "aylıkları, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve doğum 
yardımı ödeneği yönünden 926 sayılı Kanunda yazılı esaslara tabi tutulmuşlardır. .Ancak, uz
man çavuş ve uzman jandarmaların kademe terfileri hakkında kendi özel kanunlarında hüküm 
bulunmadığından 926 sayılı Kanunun 207 nci maddesine bir fıkra eklenerek aylıkları yönünden 
926 sayılı Kanuna tabi olan bu personelin kademe terfi şartları gösterilmiştir. 

(Ek Madde : 1) 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı hükümlerini değiştiren kanun ta
sarısının getirmiş bulunduğu hükümler göz önünde bulundurularak bu tasarıyla paralelliği temin 
etmek için bu ek madde getirilmiştir. Gerçekten 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun subay kaynakları ile ilgili maddesinde subay kaynaklarının Harbokulları ve fakülte ve 
yüksek okullar olduğu belirtilmiştir. 926 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce muhte
lif tarihlerde muvazzaf subaylığa nakledilen ve bu şartlara haiz olmıyan personelin 926 sayılı 
Kanunun yürürlük tarihinden evvel olduğu gibi muayyen bir rütbeye kadar gelebilmeleri perso
nel reformunun da bir icabı olmakta ve bu suretle gösterge tablosunun birinci derecesine yük
selebilmek için yüksek tahsil şartı aranmış olmaktadır. 

(Ek Madde : 2) 

Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin çalışma saatleri 211 sayılı iç Hizmet Kanununun 32 nci 
maddesinin (b) bendi ile tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu bend hükümlerine göre kıtalarda 
umumi mesai ve hizmet zamanı kalk borusunda başlar gece yoklamasından sonra biter. Karar
gâh ve kurumlarda günlük mesai saati en az 6 saattir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bunu tadil eden tasarıda ise haftalık mesainin 40 sa
atten az olmamak üzere ve Cumartesi, Pazar tatil olması esasına göre düzenleneceği belirtilmiş
tir. Bu durum karşısında sivil teşkilâtın Cumartesi tatil olarak mesaisini tanzim etmesi ve haftanın 
5 gününü 40 saate ulaşan bir mesai ile kıymetlendirilmesi karşısında Silâhlı Kuvvetlerin mesai gün 
ve saatleri ile sivil teşkilâtın mesai saatleri birbirine uymayacak dolayısiyle koordineli işler yö
nünden gecikmeler olabilecektir. Getirilen bu madde ile kaide olarak Silâhlı Kuvvetlerde de 
haftalık mesainin 40 saatten az olmamak üzere düzenleneceği ve Cumartesi, Pazar günlerinin 
tatil olacağı belirtilmiştir. Madde tanzim edilirken, 211 sayılı İç Hizmet Kanununun mesai ile 
ilgili hükümlerini mahfuz tutmak gereği dikkate alınarak İç Hizmet Kanununun bu konudaki hü
kümlerinin esas olduğu da belirtilmiştir. Böylece hem sivil teşkilâtla Silâhlı Kuvvetlerin birbirine 
uymuş olacak hem de 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 32 nci maddesinin hükümleri gereğince 
Silâhlı Kuvvetlerin özelliği dikkate alınarak îç Hizmet Kanununun hükümleri gereğince bâzı gö
revler ve görevliler için Cumartesi ve Pazar günleri de mesainin devam etmesi imkânı da saklı tu-
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tulmuş olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta Devlet Memurları Kanununda mesai 
saatinin âzami 40 saat olarak belirtilmesine karşılık maddede 40 saatten az olmamak şartiyle iç 
Hizmet Kanunu esaslarına göre tanzim edileceği hükmünün getirilmiş olmasıdır. 

(Ek Madde: 3) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tadil tasarısının hayat ve sağlık için tehlike arz eden ve
ya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için getirmiş bulunduğu iş güçlüğü ve 
riski zammının aynı esaslar dâhilinde subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalara uy
gulanması için yeni bir ek madde hazırlanmıştır. Bu madde tamamen Devlet Memurları Kanunu
nun getirdiği prensiplere uygun şekilde hazırlanmış olup Devlet memurları için bütçe kanunları 
ile tesbit edilecek ölçü aynen Silâhlı Kuvvetler personeli hakkında da uygulanacaktır, örneğin, 
Devlet memurlarından bir kısmının iş güçlüğü ve riski zammının ödenmesi gereken görevlerde ça
lıştığı kabul edilerek bütçe kanunlarında görevleri belirtilirken aynı esas içinde benzer görevler
de çalışan Silâhlı Kuvvetler personeli de iş güçlüğü ve riski zammını gerektiren görevleri yö
nünden bütçe kanunlarında gösterileceklerdir. Devlet memurları için röntgen ışmlarma mâruz 
kalma iş güçlüğü ve riski kabul edildiği takdirde aynı görevde çalışmakta olan askerî personel 
de bu iş güçlüğüne ve riskine mâruz kalmış kabul edilecektir. 

(Ek madde : 4) 

Harb >okulıları, sınıf okulları ve itoarb akademilerimde kendilerine ders görevli verilen öğretim 
üyeleri ile ders görevi verilen diğer kişilerin ders saat ücretlerini 'teısıbdlt etmek üzere bu madde tan
zim edilmiştir. Ders (ücıreitleri her yıl bütçe kanunlarında gösterileceğinden günün şartlarına uy
gun olarak ders ısaat ücretleri temin 'edilmiş ve bu ısuretle Harb <olkullıarı ile sınıf okulları ve 
harb 'akademilerinde ders görevi almak cazip hale getirileeekitir. 

(Ek maldide : 5) 

144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı (maddelerinin değiştirilmesine dair 28 
Nisan 1970 tarih ve 12156 ısayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) bendinde, «Bu kanunun uygula
masına esas olacak albay maaşının üç senesini bitirmiş ve 'bir üst detfeıce maaşı alan, albayın (kesin
tisiz aylık tutarıdır. Bu aylık tutarına yapılacak her türlü zamlar tazminatın hesabında dikkate 
alınır.» Şeklinde değiştirilmiş bulunımaısı (karşısında bu kanun kapsamına giren peraonele, albay
lara ait göısterge taiblasundaJki rakamın katsayı ile çarpılması neticesi elde edilen brüt aylık tu
tarının yüzdelerinin verilmesi gerekecektir ki yeni getirilen personel reformu ile aylıklar bir öl
çü içer/isinde arturilımaklta ve tazminatların büyük kısmı kalkmakta bulunduğumdan tazminat alma
ya devam edecek uçuş hizmetleri personeli ile dalgıç, kurbağaadaım ve denizaltı personelinin taz
minatlarına gerçekçi bir ölçü getirmek için bu ek madde tanzim edilmiştir. 

Eık ımadde hükümlerine göre 144 sayılı Uçuş hizmetleri tazminlalt Kanunu ve 223 sayılı De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbıağaadaım Tazminat kanunlarının uygulanmasında tjaızıminat yüzdelerinin ties-
bitine esas (olacak albay aylığı bu (kanunla getirilen lalbay taylığının yüzde 40 ı olacaktır. Bu hale 
göre önce albay aylığının brüt tutarı tesbit edilecek bilâJhara bunun yüzde 40 ı bulunulacak ve bu 
yüzde 40 miktarı tazminat nispetlerimin uygul amasına eısas \olan albay aylığı olacaktır. Ayrıca bu 
maddede 926 ısayıılı Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun tadil (edilen 49 ncu maddesi ile 
getirilen tazminat yüzdelerinin tesbiftlinie esas olacak albay aylığının tarifi de getirilmiştir ki, 49 ncu 
madde ile geçici 26 ve 27 noi ımaddelerin uygulamasında da bu kanunla getirilen albay aylığının 
yüzde 40 ı tazminat yüzdelerinin ttesbitine esas olacaktır. 

(Ek madde : 6) 

Uçuş hizmetleri personelinin tazminatlları 144 sayılı Kanunda, denizaltı, dalgıç ve kurbağa-
ada/m. görevlerindeki persıonelin tazminatları ise 223 sayılı Kanunda gösterilmiştir. 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunla Uçuş hizmetleri tazminat Kanunumda yapılan değişiklikle (tazminat 
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mabetlerinde bir artış getirilmiştir. Gerçelkte ise her iki kanunun kabul edildiği tarihten itibaren 
gerek 144 sayılı Kanunun kapsamına gerekse 223 sayılı Kanunun kapsamına giren personel taz
minatlarında bir eşitlik mevcut bulunmakta idi. Bu eşitliğin devamımı sağlamak ve tazminat ka
nunlarının getirilmesine esas olan görev riski benzerliği sebebi ile tazminatlarda da aynı uygunlu
ğu temin etaıek için 2(23 sayılı Kanunun 2 nci maddesine elk cetvelin 1 nci, 2 nıci 3 ncü ve 4 ncü 
sütunlarındaki yüzde tazminat nisıbetleri 1256 sayılı Kanunun getirdiği naıkaımlara paralel olacalk 
şekilde tanzim edilmiş, layrıca aynı kanunun 7 nci maddesi de 144 sayılı Kanunun benzer hükmü
ne paraleli olarak tanzim edilmiştir. 

(Ek madde : 7) 

92ı6 siayilı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununca tesbit edilen öğrenci harçlıkları ile ye
dek subay okulu öğrencilerinin; harçlıkları arasındaki muvazeneyi devam. ettirmek için hu ek 
madde düzenlenmiştir. 

((Elk madde : 8) 
926 sayılı Türlk Silâhlı Kuvvetleri Persıonel Kanununda öğrenci harçlıkları tanzim 'edilirken 

harb okulu, fakülte ve yüksek okulları askerî öğrencilerinin astsubay okulları askerî öğrencileri
nin harçlıkları hakkında hüküm getirilmiş askerî lise (öğrencilerinin ise harçlıkları hakkında her 
hangi bir büküm getirilmemiş bulunduğundan aynı esaslar dâhilinde askerî lise 'öğrencilerinin 
harçlıklarını tanzim eden bu ek madde getirilmiştir. 

(Ek madde : 9) 

iBu ek madde 657 ısayılı ıDevlet memurları Kanununun bâzı hükümlerini değiştiren tasarının 
ek 3 ncü maddesi hükümlerine paralel olanak hazırlanmıştır. 926 sayılı Kanunun Ikoaıusu ile ilgili 
hükümlerin (bu kanuna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alacağı kabul edilmiştir. Böylece 
926 sayılı Kanunun sistematiğinin bozulması önlenmiş 'alacaktır. 

(Kanun geçici madde : 14) 

,Madde 14. — 926 sayılı Kanunun kademe intibakları ile ilgili ıgeçici 14 ncü maddesi, uygula
maya açıklık getirilmlesi için halen Silâhlı Kuşetlerde görevli subay ve astsubayların kademe 
intibaklarının nıasıl yapılacağı hakkında sarih hükümleri ihtiva edecek tarzda değiştirilmiştir. 

Madde metninde yazılı olduğu üzere kademe intibakları rütbelerine nasıp tarihinden itibaren 
yapılaoaktır. Örneğin nasıp tarihinden itibaren bir senesini bitirmiş bir yarbay kademe ilerle
mesi ile ilgili hükümlere göre rütbesinin ikinci kademesine intibak ettirilecektir. 

(Kanun geçici madde : 15) 

Madde 15. — Subayların, .astsubayların, îuzman 'çavuş ve uzman jandarmaların, yeni gösterge 
rakamlarına intibakları için tanzim edilen bu maddenin Devlet Memurları Kanununun bu konu
daki hükümlerine paralel olarak ve sarih bir şekilde tanzim edilmesi için yeniden kaleme alınmış
tır. Maddede bir taraftan intibakların nasıl yapılacağı belirtilirken diğer taraftan müktesep hak
ların korunması için de 'hükümler (getirilmiştir, kapılan intibak sonunda müktesep hakların al
tına düşüldüğü takdirde bu fark derece yükselmjesi veya kademe terfi suretiyle düzelinceye ka
dar ödenmeye devam edilecektir. 

(Kanun geçiksi madde : 16) 

Madde 16. — Astsubayların yeni rütbe unvanlarınla intibakları hakkındaki bu madde de ya
pılan değişikliklerle bu intibakların 926 sayılı Knunun bir kısmı hükümlerini lerteliyen kanunun 
erteleme süresi sonunda yapılması esıası getirilmiş ve haber Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulu
nan astsubayların gösterge tablolarına intibakları için ayrı bir madde »tanzim 'edilmiştir. 
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(Ek geçici madde : 1) 

Madde 17. — 926 sayılı Kanunun kademe terfi ile ilgili maddeleri ertelenmiş bulunduğundan 
bu erteleme süresi zarfında kademe terfilerinin nasıl yapılacağını (göstermek için 926 sayılı Ka
nunun kademe terfi hakkındaki prensiplerinle uygun olarak bu madde tanzim edilmiştir. Kademe 
terfi hialkknıdalki esas hükümler yürürlüğe girinceye kadar kademe terfileri bu lelk ıgeçici madde 
hükümlerinin sarahatine göre yapılacaktır. 

(Ek geçidi madde : 2) 

205 sayılı Ondu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince kurum üyelerinin aylıklarının yüz
de onları 'aidat iolarak kesilmelkbödir. Aylıklarda 1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olmak üzere bir 
artış olacağından bu iartış ile Ordu Yardımlaşmaya kesilen aidatlar arasında bir intibak sağla-
mıaik ve aidatların aylıkların artırıldığı tarihten itibaren kesilmesini temin etmek ve 1 . 3 . 1970 
tarihinden itibaren aidat farklarının Ordu Yar :bm lasını a Kurumuna intikalini sağlamak ve bu 
suretle kurum üyelerinin aylıklarının artışı takibeden tarihten itibaren Ordu Yardumılaşıma Ku
rumuna bu ölçü içinde aidat ödemelerini temin eltmıdk için bu geçici madde kanuna eklenmiştir. 

(Ek geçici madde : 3) 

Bu ek geçici madde ile Millî Eğitime bağlı okullardaki ek ders olarak veya ek görevle oku
tulan ders ücretleri ile askerî okullarda aynı şekilde okutulan ders ücretleri arasında 439 sayılı 
Kanundan sonra husule gelen dengesizliğin giderilmesi öngörülmüştür. 

Millî Eğitim [Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık 
ders saatleriyle ek ders ücretlerinin 1 Mart 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan 
439 sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunmasına rağmen aynı konulan kapsamına alan 7 . 5 . 1947 
gün ve 5044 sayılı Askerî okullar öğretmenleri hakkındaki Kanunun o günden beri değiştirile
memiş olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığın'a bağlı okullar ile askerî okullar arasındaki 
denge ders ücretleri bakımından aşikâr bir surette bozulmuş bulunmaktadır. 

Bu kanunla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren tasarı metnine paralel olarak 
gerek ek görevle okutulan ve gerekse ek ders olarak okutulan ders ücretlerinin her yıl bütçe 
kanunları ile tesbit edileceğine dair hüküm getirilirken, geçici bu madde ile de bu tesbit işi 
yapılıncaya kadar 5044 sayılı Kanunun gerek ek görevle okutulan ve gerekse ek ders şeklinde 
okutulan ders ücretlerinim 439 sayılı Kanundaki ölçülere göre geçici olarak tesbiti öngörülmüş
tür. 

Keza 439 sayılı Kanuna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda millî güvenlik bilgisi 
dersini okutanlara her saat için 10 lira ücret öd enirken Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmıyan 
diğer bütün okullarda bu dersi okutanlara 5044 sayılı Kanuna göre halen iki lira ücret öden
mekte ve bu suretle aynı muhtevadaki dersin ücret yönünden iki farklı tatbikatı ortaya çık
makta ve bu durum adalet duygularını rencide etmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için Hükü
metçe ciddî teşebbüsler yapılmış ve kanun tasarıları hazırlanmış bulunmaktadır. Ancak özel ka
nunlarında değişiklik yapılıncaya kadar tou dersi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar dışında 
okutanlara da Millî Eğitime bağlı okullarda olduğu ve 439 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde 
öngörüldüğü şekilde ücret ödenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır. 

(Ek geçici madde : 4) 

926 s'ayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek 1 nci maddede «General, amiral ve 
albay rütbelerine yükselebilmek için; Harb Okulu, fakülte ve yüksek okul mezunu olmak 
şarttır» hükmü getirilmiştir. 

Bu hüküm getirilirken 926 sayılı Kanunun subay kaynakları ile ilgili 11, 12, 13 ve 14 ncü 
maddeleri hükümleri de göz önünde bulundurulmuştur. Ancak Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun terfiler hakkındaki hükümleri malî hükümlerin yürürlüğe girdiği yılı takibe-
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den yılın 31 Ağustosunda yürürlüğe gireceğinden, terfi hükümleri sürürlüğe girinceye kadar albay 
olacaklar için ek 1 nci maddedeki şartların aranmaması ve bu şartları haiz olamıyanlardan halen 
albay olanlarla, bu geçici maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen süre içinde albay olacakların, albay
lık rütbeleri ve bu rütbelerine ait özlük haklarını saklı tutmak için bu ek geçici madde tanzim 
edilmiştir. 

(Ek geçici madde : 5) 

Geçici 16 ncı madde hükümlerine göre astsubayların rütbe intibaklarına malî hükümlerin yü
rürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren başlanacağından astsubayların 
yeni rütbelerine göre tesbit edilmiş gösterge tablosunun uygulanmasına da bu intibaklar yapıldık
tan sonra başlanacaktır. İntibakları yapılıncaya kadar aylık göstergelerini belirtmek için bu kanuna 
geçici 'bir gösterge tablosu eklemek için bu madde tanzim edilmiştir. Gerek geçici İG ncı maddesi 
hükmüne ve gerekse bu madde hükmüne göre yapılan intibak sonunda astsubayların aylıklarında 
bir değişiklik olmıyacak ancak rütbe intibakları yapılacaktır. Yeni rütbelere göre tesbit edilen 
aylık göstergeleri ile bu ek geçici madde gereğince tesbit edilen aylık göstergeleri prensip itibariyle 
birbirine paralel olarak hazırlanmış olup rütbe intibakları yapıldıktan sonra esas gösterge tablo
sunun uygulanmasına geçildiğinde bu intibaklardan dolayı rütbe unvanları değişen astsubayların 
fiilen almakta oldukları aylıklarında bir eksilme ve artma olmıyacaktır. 

(Ek geçici madde : 6) 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesi hükümlerine göre su
baylığa nasbedilen üniversite mezunu astsubayların bu kanunla değiştirilen 14 ncü madde hüküm
lerinden yararlanmaları için bu geçici madde getirilmiştir. Böylece bu durumda subaylığa nasb-
edilmiş olanlar kanunun yayımı tarihinden itibaren 14 ncü 'maddedeki değişiklikten faydalanmıya 
başlıyacaklardır. 

(Ek geçidi madde : 7) 

926 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen 141 nci maddesinde Harb akademilerini bitirenler 
tıpta ihtisas yapanlar ve diğer sahalarda doktora yapanlara kademe ilerlemesi uygulanacağı belir
tilmiştir. Bu kademe ilerlemesinden faydalanacak olanlar bu tahsil ve ihtisasları sebebiyle kıdem 
almamış subaylardır. Bunu belirtmek için bu geçici madde getirilmiştir. Bu geçici madde hüküm
lerine göre Harb akademilerini bitirdikleri ihtisas ve doktora yaptıkları halde rütbe yükselme
sine esas olacak kıdem almamış olan subaylar kademe ilerlemesi ile ilgili 141 nci madde hüküm
lerinden faydalanacaklardır. Bu geçici madde ile bu durumda olup da bu kanunun yayımı tarihin
den evvel ihtisas yaptığı Harb akademilerini bitirdiği ve doktora yaptığı halde kıdem almamış 
olanların da kademe ilerlemesinden faydalanacakları belirtilmiştir. Maddenin son fıkrası hükmü 
ile de ihtisaslarını yapan tabiplerden bu ihtisaslarından dolayı 1 yıl kıdem alıpta, 926 sayılı Ka
nunla kıdemler kaldırıldıktan sonra baş asistanlık yapanlardan kendilerine kıdem verilemiyenler 
ile ihtisas kıdemi alıp da halen başasistanlık yapanlar ve ilerde yapacak olanların aldıkları 1 yıllık 
ihtisas kıdemi dle 'birlikte 141 nci maddenin ikinci fıkrasından faydalananların ölçüsünde kademe 
ilerlemesi yapabilmeleri sağlanmıştır. 

Ek Geçici Madde 8. — 926 sayılı Kanuna eklenen 5 nci madde ile tazminat kanunlarının uygu
lanmasına esas olacak albay maaşı belirtilmiştir. Ancak bu kanunun aylıklarla ilgili hükümleri 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı tarihte uygulanmıaya başla
yacağından fiilî uygulama başlayıncaya kadar albay maaşını belirtmek için bu ek geçici madde 
getirilmiştir. Ek geçici madde hükümlerine göre genci kadro kanununun yayınlandığı tarihi taki
beden ay başına kadar albay maaşı 2 700 lira olarak ilgili tazminat kanunlarına esas kabul edi
lecektir. 
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Madde 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin yü

rürlüğe girmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesine 
benzer şekilde tanzim edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren perso
nele 1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli ollmak üzere kanunun tesbit ettiği esaslar dâhilinde aylıkların 
ödeneceği belirtilmiş bulunduğundan bu konuda atıf yapılmakla ye tinil mistir. Ayrıca maddede 
kanunun diğer malî hükümleri hakkında bunların uygulanması yönünden hükümler getirilmiştir. 

Malî hükümlerin fiilen uygulandığı tarihe kadar yürürlükten kaldırılan 'kanunların uygulan
masına devam edileceğini belirtmek için de maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 19. — Bu kanunun tesbit ettiği esaslar dâhilinde malî hükümlerin uygulanacağı göz 
önüne alınarak bu kanunun kapsamına giren konuları düzenliyen eski kanunların bir kısmını ta
mamı ve bir kısmının da ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığını göstermek için bu madde tan
zim edilmiştir. 

Madde 20. — Bu madde yürürlük tarihini göstermektedir. 

Madde 21. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 13 .7 .1970 
Esas No: 1/359 
Karar No: 67 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Persionel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı) Millî Savunma Bakanı, Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı 
temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

9'26 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümleri 657 sayılı Devlet Me
murları Personel Kanununun malî hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 657 
sayılı Devlet Personel Kanununun malî hükümleri, bâzı sebeplerle günümüze kadar yürürlüğe kona-
madığmdan, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun da malî hükümleri uygulanamamıştır. 
Personel rejiminin günün ekonomik ve sosyal şartları da dikkate alınarak tek işe tek ücret sistemi 
ile birlikte ücret denkliğini sağlamak gerekçesiyle hazırlanarak Millet Mecisine sunulmuş bulunan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna, bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücrctl'erine dair ka
nun tasarısı kanunlaşmak üzeredir. Kanunlaşmak üzere bulunan kanun ile getirilmek istenen deği
şikliklerin Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan hükümlerinde do değişiklik yapıl
ması gerekmektedir. Silâhlı Kuvvetlerimizin hizmet özellikleri dikkate alınmak suretiyle subay ve 
astsubayların terfileri, yer değiştirmeleri, yaş hadleri, kıt'a ve karargâh hizmetleri aylık ve diğer 
özlük hakları ile ilgili hükümlerinde değişiklik yapılmak suretiyle hazırlanan kanun tasarısını 
Komisyonumuz olumlu karşılamış olduğundan tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 3 ncü maddesine eklenen (e) bendinde mevzu edilen iş güçlüğü ve riski zammını 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
efelenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı ile parelellik sağlanmasını temin etmek: amacı ile (e) bendi değiştirilerek; 

Tasarının 13 ncü maddesinde mevcut ek madde iki ile 3 ncü maddeler yukarda bahsedilen mü
lâhaza ile iikincıi madde redakte edilerek ve ek 3 ncü maddenin birinci fıkrasının son kelimesinin 
katiyet ifade etmesi için (ödenir) şeklinde değiştirilerek ve bu maddeye askerî hâkim ve savcı! a-
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rın aylıklarını düzenlemek üzere Devlet Memurları Kanunu tasarısında hâkimler, Danıştay ve Sayış
tay mensupları için kabul edilmiş bulunan ek geçici 8 nci maddeye parelel olarak yeni bir ek 9 ncu 
madde ile yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Başkanlığının mu
vafakati ile görev alacak subay ve astsubaylara Millî Savunma (Jandarma subay ve astsubayları 
için de İçişleri) Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıla (kadar izin verilme
sini sağlamak için yeni bir ek madde 10 ncu ek madde olarak ilâve edilmiş ve tasarının 9 ncu ek 
maddesi ise eklenen iki ek madde sebebiyle 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesiyle değiştirilen geçici 15 nci maddenin (a) fıkrasına 2183 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesindeki müsaadeden faydalanarak çalışacak olan tabip ve diş tabiplerinin 
7 . 7 . 1965 tarih ve 645 sayılı Kanunla aldıkları tazminatları hariç hükmünü getirerek (a) fıkra
sını açıklığa kavuşturmak maksadiyle değiştirilerek; 

Tasarının 17 nci maddesine eklenen ek geçici 3 ncü madde de sehven yazılmış olan (bu kanu
nun 11 nci) ibaresi (bu kanunun 150 nci) şeklinde ve ikinci fıkrasında ödenecek ücretlerin aylık 
olduğunu belirtmek amacı ile (ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 250, yüksek dereceli 
okullar için 500 lirayı geçemez) şeklinde değiştirilmiş, ek geçici 8 nci maddeye denizaltı, dalgıç ve 
kurbağaadaml'arı da maddenin kapsamına almak için değiştirilerek, açıkta, tutuklu, firar veya izin 
tecavüzünde bulunan subay ve astsubayların durumlarını belirtmek maksadiyle yeni bir ek geçici 
9 ncu madde ilâve edilerek; 

Tasarının 18 nci maddesinin (a) bendindeki (93 ncü maddenin) 'kanunlaşmak üzere bulunan 
Devlet Memurları Kanunu tasarısında Genel Kurulca yapılan değişikliğe parelel olarak (95 nci 
maddesinin) şeklinde, (e) bendinin ise (Genel Kadro Kanununun yayımını) ibaresi (Genel Kadro 
Kanununun yürürlüğe) şeklinde değiştirilerek; 

Uzman Jandarma çavuşlarının gördükleri hizmetin küçümsenemiyeceği ve hizmetin de özellik
leri dikkate alınarak tasarıya bağlı ek IX sayılı cetvel! değiştirilerek, yukarda değişiklik nedenle
ri yazılı maddeler dışında kalan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20 ve 21 nci maddeler ile ek 
6, ek 7, ek 8 ve ek geçici cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
T. Toker 

Hatay 
H. Özkan 

tamir 
C. Kanaıgözoğlu 

îmzadıa buiuanatmiaıdı 
'Trabzon 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çöruım 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
O. G. Fersoy 

. Kastamonu 
H. Tosyalı 

Ek geçidi 4 ncü (maddeye anuihalifiim 

KâJtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

tstonbul 
Söz hakkım bakli 

L. Yurdoğlu 
Manisa 
H.Okçu 

Uşak 
O. Dengiz 

Adana 
M. K. Küçüktepepmar 

Elskiışeihir 
M. 1. Angı 

Iztmıiır 
M. Akkan 

Tokat 
/. H. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

A. R. Uzun er 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 229) 



— 12 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve fcu (kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

— Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay ol
mak için başvuran astsubaylar da.30 yaşından 
büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bu
lunmak şartı ile, ihtiyaç da varsa; öğrenimleri
nin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesi ile 
muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. Bunlardan, 
nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından 
fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce 
emsal oldukları astsubayların derece, kademe 
ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylık
larına göre aylık almaya devam ederler. Ancak 
yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdenı-
liliğindeki aylık derece ve kademeleri emsal
leri astsubayların aylık derece ve kademelerine 
eşit hale gelince emsali subaylar hakkındaki 
aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 68 nci maddesinin 
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az 
ortaokul veya eşidi bir okulu bitirdikten sonra 
öğrenim süresi en az üç yıl olan astsubay okul
larından birini bitirmek ve onsekiz yaşını ta
mamlamış olmak şarttır. Ancak, astsubay okul
larından birini bitirdikleri tarihte onsekiz ya
şını tamamlamamış olanlar Türk Medeni Kanu
nunun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı 
almak şartiyle muvazzaf astsubay olabilirler. 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 136 nci maddesi
nin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye (d) bendinden sonra aşağıdaki (e) 
bendi eklenmiştir. 

a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay 
ve astsubayların fiilî kadrolarına rütbe, kıdem 
ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itiba
riyle ödenen parayı, 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DMİŞTÎRİŞÎ 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 136 nci maddesinin 
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddeye (d) bendinden sonra aşağıdaki (e) 
bendi eklenmiştir. 

a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay 
ve astsubayların fiilî kadrolarına, rütbe, kıdem 
ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itiba
riyle ödenen parayı, 
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(Hükümetin teklifi) 

e) işgüçlüğü ve riski zammı; hayat ve sağ
lık için tehlike arz eden veya normalin üstünde 
gayret sarfını gerektiren görevler için yönet
melik hükümlerine güre ödenen parayı, 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 137 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

/ / / - Gösterge tabloları 

Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, 
astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma ça
vuşlarının aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve 
kademe esasına göre tesbit edilir. 

En düşük gösterge; rakamı 100 ve en yükseği 
1000 dir. 

Üç, yılını bitirmiş albaya ve general - amiral
lere 1000 gösterge rakamı uygulanıl'. Ancak, 
tuğgeneral - tuğamirallere 1000 + 50, tümgene
ral - tümamirallere 1000 + 100, korgeneral -
koramirallere 1000 + 150, orgeneral - orami-
rallei'e 1000 + 200 lük göstergeler tahsis olu
nur. 

Rütbe, rütbe kidemliliği ve kademelere göre; 
a) Subaylar hakkındaki gösterge tablosu 

Ek - 6 sayılı cetvelde, 
b) Astsubaylıktan subay olanların göster

ge tabloları Ek - 7 sayılı cetvelde, 
c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu 

Ek - 8 sayılı cetvelde, 

d) l'zinan jandarma çacuşu ve uzman ça
vuşlar hakkındaki gösterge tablosu Ek - 9 sayılı 
cetvelde, gösterilmiştir. 

MADDİ'] 5. — 920 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 139 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

V - Kademe aylığı 

Madde 139. —• Subay ve astsubayların rütbe 
ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tabloların
daki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hiz
met yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki 
esaslara göre tesbit edilmiş kademelerden her 
biri için tesbit edilen gösterge rakamına teka
bül eden aylıktır. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

e) İş ,güçlüğü ve riski zammı; hayaıt ve sağ
lık için tehlike veya çalışma şartları bakımın
dan güçlük arz eden veya normalin üstünde 
gayret sarfını gerektiren görevler için yönetme
lik hükümlerine ıgöre ödenen parayı, 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen k'ibul edilmiştir. 
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MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 140 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI - Rütbe aylığı 

MADDE 140. — Subay ve astsubayların gös
terge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemlilikle
rinin her biri için tesbit edilen aylıktır. 

Nasbmdan itibaren üç yılını tamamlıyan ve 
gösterge tablosunun bir üst derecesine yüksel
mek için liyakatları üstleri tarafından onanan 
üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve albaylara; kıdem
li üsteğmen, kıdemli yüzbaşı, kıdemli binbaşı, 
ve kıdemli albay denir. Kıdemlilik onanması 
bu kanunun 333 ncü maddesinde gösterilen za
manda yapılır. 

MADDE 7. — 1926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 'Mil nici maddesi 
aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 

VII ~ Rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin ilk ve en 
yüksek kademe aylıkları 

Madde 141. —• Kanunlda igtösterilen gösterge 
tablolarında yer alan rütbe ve rütibe kıdemlilik
lerimden her (birindeki Ibirinici aylık göstergesi
ne tekabül «den miktar, o irÜtlbe ve rütibe kıdem
liliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göster
gesine tekabül eden miktar en yüksek ka'deme 
ayılığını .gösterir. 

•Sulbaylardan; Harfb Akademisi öğretimini 
bitirenler, tıibta uzJmamluk belgesi alanlar ve di
ğer 'öğrenim dallarında doktora yapanlara iki 
kademe ilerlemesi uygulanır. 03u kaideme ilerle
mesi yükselecekleri rütbe veya rütibe kıdemlili
ğinin kademelerine de intikal ettirilir. Ancak, 
aUbaylığa yükselenler allbaylıığiin (birimci kade>-
mesinıe yükselmiş sayılırlar. 

MADDE 8. — m& sayılı Türk <SiMMı Kuv
vetleri Personel Kanununun. 142 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

VIII - Ödenecek brüt aylık tutarı 

Madde 1412. — Kanunda yer alan iher rütibe 
ve rütibe kıdemliliğine ait gösterge taiMlolarında-
ki rakamların katsayı ile çarpılmasından jelde 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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edilecek miktar ödenecek brüt 
gösterir. 

aylık tutarını 

Birinci sınıfta 
İkinci sınıfta 
Üçüncü sınıfta 
Dördüncü sınıfta 
Beşinci sınıfta 
Altıncı sınıfta 

MADDE '9. — 9126 sayılı T/ürk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 143 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

IX - Harçlıklar 

Madde 143. — a) Harfe okullarında, üni
versite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan 
askerî öğrencilere teğmen rütbesinlin birinci ka
deme brüt aylığının : 

% 6 sı 
% 7 si 
% 8 i 
% 9 u 
% '10 u 
% -11 i 

b) Astsubay okulu öğrencilerine astsubay 
çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının: 

Birinci sınıfta % 5 i 
İkinci sınıfta % 6 sı 
Üçüncü sınıfta % 7 si 
Harçlık olarak verilir. 
Bu .harçlıklar hiçbir kesintiye ve vetfgiye ta

bi olmadığı gibi, borç için1 de haczedilemez. 

MADDE 10. — '926 sayılı 'Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 14B nıci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : . 

XIV - Rütbe terfiinde ve kıdemlilikte aylığa hak 
kazanma 

Madde T4'8. — Rütbe terfi eden veya rütbe 
kıdemliliği onanan ısubay ve astsubaylar karar
name, karar veya onay metninde yazılı yükselme 
tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rüt
be veya kıdemliliğin birinci kademe aylığına 
hak kazanırlar. 

MADDE 11. — 926 sayılı Türk SiMüılı Kuv
vetleri Personel Kanununun 150 noi maddesi' 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

XVI - Ek ders ücreti 

Madde l'5ıO. — Her derecedeki askerî okul
larda ve m'eslek programlan yönetmeliği gere
ğince açılan kurslarda hizmetin [gerektirdiği 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 
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kadrolara öğretmen atanamaması lıaliııde 5044 
sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile 
subay ve astsubaylara ders görevi verilebilir. 

•1 nci fıkra gereğince kendilerine ders göre
vi verilenlere ders saati başına ödenecek ücret 
her yıl Ibütçe kanunlarında göiSterilir. 

MADDE 12. — 926 sayılı Türk Sil'âMı Kuv
vetleri Personel Kanununun 207 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde 'değiştiriliniştir : • 

111 - Uzman jandarmalarla uzman çavuşlar hak
kında uygulanacak hükümler 

•Madde 207. — '3 Mart '19Ö4 .gün ve 6320 sa
yılı Çavuş ve uzman çavuş Kanununa tabi uz
man çavuşlarla 24 Haziran 1'965 ^ün ve ;03ö sa
yılı Uzanan Jandarma Kanununla talbi uzman 
jandarmaların aylıkları, mahrumiyet yeri öde
neği, aile yardım ödeneği, ölüm yardımı ödene
ği, doğum yardımı ödeneği hu kanunda yazılı 
esaslara göre ödenir. 

Uzman çavuş ve uzman jandarmalar aşağı
da yazılı esaslara göre her yıl kademe terfii etti
ril elbilir ler. 

il. Kademe terfii şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalış

mış olmak, 
b) O yıl içinde olumlu sicil alm,ış bulun

mak, 
e) Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir 

kademe bulunmak, 
2. Özel kanunları hükümlerine göre rütbe 

terfi eden uzman jandarmalar yeni rütbeleri
nin birinci kademesine de terfi etmiş sayılırlar. 

MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir : 

Albaylığa ve daha üst rütbelere yükselebilme 

ıEK MADDE 1. — General - Amiral ve Al
bay rütbelerine yükselebilmek için; Harbokulu, 
fakülte ve yüksek okul mezunu olmak şarttır. 

Çalışma saatleri 

EK MADDE 2. — Subay, astsubay, uzman 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

Albaylığa ve daha üst rütbelere yükselebilme 

EK MADDE 1. — General - Amiral ve al
bay rütbelerine yükselebilmek için; Harb okulu, 
fakülte ve yüksek okul mezunu olmak şarttır. 

Çalışma saatleri 

KK MADDE 2. —• Subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzman jandarmaların haftalık çalış- çavuş, uzman jandarmaların haftalık çalışma 
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ma süresi 40 saatten az olmamak ve Cumartesi, 
Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. An
cak 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun bu konudaki hükümleri saklı
dır. 

İş güçlüğü ve riski zammı 

EK MADDE 3. — Hayat ve sağlık için teh
like arz eden veya normalin üstünde gayret 
sarfını gerektiren görevler için subay, astsu
bay, uzman çavuş ve uzman jandarmalara iş 
güçlüğü ve riski zammı ödenebilir. 

Hangi görevler için ne miktarda iş güçlüğü 
ve riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanun
larında gösterilir. Uygulama Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Harb okulları ve Harb akademilerinde ders gö
revi verilenlerin ücreti 

EK MADDE 4. — H;ıH> okulları, sınıf okul
ları ve Harb akademilerinde ders görevi verenle
rin üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevli
leri veya profesör, doçent unvanını kazanmış 
asker ve sivil kişiler ile öğretim, görevliliği üni
versite senatosunca kabul edilen asker ve sivil 
kişilere ders saati başına ödenecek ücret her 
yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

144 ve 233 sayılı kanunların ve 926 sayılı Kanu
nun 49 ncu maddesinin uygulanmasına esas ola

cak albay maaşı 

EK MADDE 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 
144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu 
ve bunu değiştiren 1256 sayılı Kanun ile 18 Ni
san 1963 tarih ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç 
ve Kurbağaadam Tazminat Kanunu ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun değişik 49 ve geçici 26 ve 27 nci maddele
rindeki tazminat nisbetlerinin tesbitinde esas 
olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş albaya bu 
kanunla verilen aylığın kesintisiz tutarının 
yüzde kırkıdır. 
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süresi 39 saatten az olmamak ve esas itibariyle 
Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 

Ancak, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
îç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri 
saklıdır. 

îş güçlüğü ve'riski zammı 

EK MADDE 3. — Hayat ve sağlık için teh
like veya çalışma şartları bakımından (güçlük 
arz eden veya normalin üstünde gayret sarfını 
gerektiren görevler için subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzman jandarmalara iş igüçlüğü ve ris
ki zammı ödenir. 

Hangi görevler için ne miktarda iş igüçlüğü 
ve riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanun
larında ıgösterilir. Uygulama Millî Savunma, iç
işleri ve Maliye Bakanlıklarınca 'hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Harb okulları ve Harb akademilerinde ders görevi 
verilenlerin ücreti 

EK MADDE 4. — Harb okulları, sınıf okul
ları ve Harb akademilerinde ders görevi verilen 
üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 
veya profesör, doçent unvanını kazanmış asker 
ve sivil kişiler ile öğretim ıgörevliliği niteliği 
üniversite senatosunca kabul edilen asker ve si
vil kişilere ders saati başına ödenecek ücret her 
yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

144 ve 223 sayılı kanunların ve 926 sayılı Kanunun 
49 ncu maddesinin uygulanmasına esas olacak 

albay maaşı 

EK MADDE 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve bu
nu değiştiren 1256 sayılı Kanun ile 18 Nisan 1963 
tarih ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğaadam Tazmlinat Kamımı ve 926 sayılı Türk'Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 
49 ve geçici 26 v e 27 nci mıaldldelerindelki taz
minat nisbetlerinin tesbitin'de esıas oılan albay 
tm/aaşı; üç yılını bitirımiş albaya bu Ikanumla 
verilen aylığın kesintisiz tutarının yüzde kır
kıdır. 
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Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam personeUmn 
tazminat yüzdeleri 

EK MİADDE 6. — 233 sayılı Denizaltı, Dal
gıç ve Kurbağaadam, Tazminat Kanununun 
uygulanmasında dikkate alınacak hususlar aşa
ğıda gösterilmiştir. 

a) 233 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa
adam, Tazminat Kanununun 2 nci maddesinin 
ek cetvelinin I nci, II nci, III ncü ve IV ncü 
sütunlarında gösterilen albay maaşına göre 
yüzde tazminat nisbetlerinin her yıla ait ra
kamları 26 şar artırılmıştır. 

b) Aynı kanunun 7 nci maddesinde j albay 
maaşının 5, 7 ve 12 katı olarak gösterilen tazmi
nat miktarları sırasiyle 10, 15 ve .30 katı olarak 
değiştirilmiştir. 

233 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa
adam Tazminat Kanununun tazminat yüzdele
rine ait cetvelin ve 7 nci maddesinin uygulan
masında bu artış dikkate alınarak Ek 5 nci 
madde ile tarif edilen albay maaşının yüzdeleri 
olarak hesabediîir. 

Yedek subay okulu öğrencilerinin harçUMan 

EK MADDE 7. — Yedek subay okulu öğ
rencilerine teğmen rütbesi birinci kademe brüt 
aylığının J% 6 sı harçlık olarak verilir. Bu 
harçlık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olma
dığı gibi, borç için de haczedilemez. 

Askerî lise öğrencilerinin harçlıkları 

EK MADDE 8. — Askerî lise öğrencilerine 
teğmen rütbesi birinci kademe brüt aylığının: 

Birinci sınıfta % 4 ü 
İkinci sınıfta !% 5 i 
Üçüncü sınırta J% 6 sı 
Harçlık olarak verilir. 

(Bu harçlık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi 
olmadığı gibi borç için de haczedilemez. 

EK MADDE 9. — Bu kanunun konusu ile 
ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak ka
nunlarda yer alır. 
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Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam personeUmn 
tazminat yüzdeleri 

EK MADDE & — 223 sayılı Denizaltı, dal
gıç ve kurbağaadam Tazminat Kanununun uy
gulanmasında dikkate alınacak hususlar aşağıda 
gösfterilmiştir. 

ıa) 223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve kurba
ğaadam. Tazminat Kanunumun 2 nci maddesinin 
ek cetvelimin I nci, II nci, III ncü ve IV ncü sü
tunlarında gösterilen albay (maaşına göre yüzde 
tazminat nisbetlerinin her yıla ait rakamları 26 
şar artırılmıştır. , 

b) Aynı kanunun 7 nci maddesinde; albay 
•maaşının 5, 7 ve 12 (katı olarak 'gösterilen taz
minat miktarları sırası ile 10, 15 ve 30 katı 
olarak değiştirilmiştir. 

223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve fcurbağaadaun 
'tiazminat Kanununun tazminat yüzdelerine ait 
cetvelin ve 7 nci maddesinin uyjgulıairKmasında 
bu artış dikk'ate alınarak ek 5 nıci (madde ile 
tarif 'edilen albay maaşının yüzdeleri olarak 
hesabediîir. 

Yedek subay okulu öğrencilerinin harçkklan 

EK MADDE 7. — Yedeik subay okulu öğren
cilerine teğmen rütbesi birinci kademıe brüt ay
lığının % 6 sı harçlık olarak verilim Bu harçlık 
hiçbir kesintiye ve vergiye tabi elmalığı gibi, 
borç için de haczedilemeız. 

Askerî lise öğrencilerinin harçhklart 

EK MADDE 8. — Askerî lise öğrencilerine 
teğmen rütbesi birinci kadetme brüt aylığının s 

Birinci sınıfta % 4 ü, 
İkinci sınıfta '•.% 5 i, 
Üçüncü sınıfta % 6 sı harçlık oüarajk verilir. 

Bu harçlık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi ol-" 
madiği gibi borç için de haczedilemez. 
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Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri üe askerî 
hâkim ve askerî savcıların aylık ödemeleri 

EK MADDE 9. — Askerî Yargıtay Balşikan 
ve üyeleri ile, askerî Yargıitay Başsavcısının 
ayhik ödetmeleri rütbe vıe kıdemlilerine göre inti
bak ettirildilkleri gösterge rakamıma ilâve edi
lecek 200 rakamından! sonra, bul'unacalk (sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas 'alınarak yapılır. 

Askerî balkını Ve askerî savcılar ile 216 Dkiiııı 
1963 gün ve 357 sayılı Askerî hâkimler ve as
kerî savcılar Kanununun 39 ncu (maddesinde 
gösterilen kadrolarda görev yapan askerî hâ
kimlerin aylık ödetmeleri; gösterge tablosunda 
rütbeleri faarşıliğırida gösterilen 10, 9, 8 ve 7 nci 
derecelerin (kademelerinde bulunanlara !o kade
menin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 
6, 5 vıe 4 iDcü derecelerin kademelerinde bukı-
nıanlıara o kademenin gösterge ralkajmına ilâveı 
edilecdk 150; 3, 2 ve 1 nıci derecelerin Ikade-
(melerinde; bulunanlara o kademenin gösterge 
ra&attmna ilâve edilecek 2ÖQ rakamından sonra 
bulunıacalk salyının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek mliikfcar esas tuftularalk 
yapılır. 

Bu madde kapsamına giren ıgeneral ve ami
rallere 1 000 göstetfge rabalmı uygulanır ve ay
lık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edi
lecek 200 ratkaınundan sonra bulunacak sayı
nın belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
ediieeek miktar esas alınarak yapılır. 

Yukardaki fıkralar kapsamına girenlerin 
emekliliklerine esas olacak aylıklarının te&bi-
tinde, bu kanunun 137 nci maddesi ve ek 6 sa
yılı cetveldeki göstergeler dikkate alınır. 

Yabancı bir memleket veya kurumda görev 
alma 

EK MADDE 10. —" Yabancı bir memleket
te veya uluslararası «kuruluşlarda Genelkur
may (Başkanlığının muvafakati ile görev alacak 
subay veya astsubaylara Millî Savunma Bakan
lığının (Jandarma subay veya astsubayları 
için İçişleri Bkanlığuvjn) teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu Kamn ile 5 yıla kadar nıâassız 

I izan verilebilir. 
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MADDE 14. — 926 sayılı/Türk Silâhlı Kuv
veleri ^Perısonel Kanununun/geçici 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde. değiştirilmiştir : • 
Subay ve astsubayların >ka>deme terfii intibakları 

Geçici madde 14. — Halen aynı rütbe ve 
rütbe kıdemliliğinde bulunan ye kıdemi süreleri 
farklı olan subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarma çavuşların bulunduk!ari rütbe ve rüt-
'be kıdemliliğinin gösterge taiblolarında gösteri-' 
len kıdemlerine intılbafclarınlda;; 

Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe 
yükselmesine esas kabul edilen sürenin- her yılı 
bir kademe yılı olarak sayılıp; bu esas dâhilin
de rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin kademelerine 
intibakları yapılır, . 

MADDE 15. — 926:.sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel •Kânununun geçici 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aylık intibaklarında müktesep haklar 

Geçici. .madde 15. —. Subayların, astsubay- . 
larm, uzman çavuş ve uzman jandarmaların rüt
be, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre bu 
kanuna ekli gösterge tablolarına intibakları bu 
kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate 
alınarak yapılır. Yapılan intibak 'sonunda veri
lecek aylık tutarları; 

a) iSulbay ve astsubayların;.. 2 4 . .2 .1961 
tarih ve 262 sayılı Kânun ve 'bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ille tesbit edilen aylık tutarla
rına aynı kanunla verilen tazminat, 24 . 2:. 1961 
gün ve 263 'sayılı Kannnla yapılan zam, 819 
ısayılı Kanunla verilen avans,.: 9.26 sayılı' Ka-. 
nunla verilen kıta tazminatı ve yürürlükten 
kaldırılan özel kanunları gereğince almakta'ol- . 

(Bütço Plân Komisyonunun' değiştirişi) 

Bu şekilde yabancı memleket veya uluslar
arası kuruluşlarda görevde geçen süreler hiz
mette sayılır ve emeklilik halkları ile 205 
sayılı Ordu Yardıımlaşmla Kurumu Kanu
nunca sağlanan hakları, 5434 sayılı T. O. 
(Emekli Sandığı Kanununun 31 nci mad
desi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak 
kaydı ile saklıdır. 

IEK MADDE 11. — Bu kanunun konusu ile 
ilgili, hükümler buna cik olarak yapılacak ka
nunlarda yer ıalır. 

MADDE 14. — Tıasarınm 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun geçici 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Aylık intibaklarında müktesep haklar 

/Geçici madde 15. —. Subayların, astsu
bayların, uzman çavuş ve uzman jandarmaların 
rütbe, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre 
ıbu kanuna ekli gösterge tablolarına intibakları 
bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate 
alınarak yapılır. 

Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tu
tarları ; 

a) Subay ve astsubayların: 24 . 2 . 1961 
tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ile tesbit edilen aylık tutar
larına aynı kanunla verilen tazminat, 24.2.1961 
gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 
sayılı Kanunla verilen lavans, 926 saydı Ka-
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dukları tazminat ve ödeneklerin de eklenmesiyle 
elde edilen aylık tutarlarından az olduğu tak
dirde aradaki fark kademe ve derece yükselme
si suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam 
olunur. 

ib) Uzman jandarmaların kendi özel kanun
ları, uzman çavuşların kendi özel kanunları 
ve 7244 sayılı Kanunla teslbit edilen aylık tutar
larına 24 . 2 . 1961 gün ve 263 sayılı Kanunla 
yapılan zam 819 sayılı Kanunla verilen avans 
ve 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatının 
da' ieklerime»! • • suretiyle elde edilen miktardan 
az olduğu- tkJkdiirde aradaki fark kademe Veya 
rütbe terfii suretiyle giderİİinceye' kadar' öden
mekte devam olunur. 

MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun ..geçici 16 ncı mad
desi aşağıdaki: şekilde /değiştirilmiştir .ı -

Astsubayların rütbe intibakları 

^ 7 G B Ç İ Q : J | A D D ^ 16. —,Halen, Silâhlı Kuv
vetlerde göreVli , astsubayların- rütbe intibakları, 
kanunun maili hükümlerinin yürürlüğe girdiği 
'yılı-^aklbeden yılîn :31 Aığustosrtarihinden itiba
ren aşağıdaki esMara göre yâpılir. 

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe un
vanlarına' 'göre yapılacak intibakta, daha ast 
'bir rütbenin unvanını alacak duruma düşerler
se, bunlar, haiz oldukları eski "rütlbe unvanlarını 
muhafaza ederler. 

S ü n e s i n , , . . • - . . . . / i , . - - . v -(- •^•••..,? V> •.--••• -••• •• . ~ 
yıl Eski rütbeler.,,,: . Yeni rütbeler 

3 Astsubay Çavuş Astsubay Çavuş 
3 L Astsubay Üstçavuş. Astsubay kıdemli Çv 
3 "Astsubay Başçavuş Astsubay Üstçavuş 
3 Astsubay kıdemli 
t '"Başçavuş % Astsubay kıdemli Ütçv 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

nunla verilen kıta tazminatı ve yürürlükten kal
dırılan özel kanunları gereğince almıaikta ol
dukları tazminat (20 . 5 . ,1933 gün ve 2183 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı müsaa
deden faydalanarak çalışacak olan tabip ve 
diş tabiblerıinin, 7 ,, 7 • 1965 gün ve 645 sayılı 
Kanunla aldıkları tazminat hariç) ve ödenek
lerin de eklenmesiyle elde edilen ayljk tutar
larından . az olduğu takdirde aradaki fark ka
deme ve derece yükselmesi suretiyle giderilin
ceye kadar ödenmekte devam olunur. 

b)' Uzman jandarmaların kendi özel ka
nunları, uzman'• çavuşların kendi özel kanunla
rı ve 7244 siayılı Kanunla tesbit edilen aylık 
tutarlarına 24 . 2 . 1961 gün ve 263 sayılı Ka
nunla yapılan-zam 819 sayılı Kanunla verilen 
avans ve 926 sayılı Kanunla verilen kıta taz-
mıinatınm da eklenmesi, suretiyle elde edilen 
mjiktarıdan. az olduğu takdirde aradaki fark ka
deme veya rütbe terfii suretiyle giderilinceye 
faadar ödenmekte devam olunur. 

ıMADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Süresi 
yıl Eski rütbeler 

0 Astsubay 1 ve 2 
kademeli kıdemli 
[Başçavuş 

6 Astsubay 3 ve 4 
kademeli kıdemli 
Başçavuş 

Yeni rütbeler 

Astsubay Başçavuş 

Astsubay kıdemli Baş
çavuş 

jMADDE 17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici ek 
maddeler eklenmiştir : 

Kademe terfileri hakkında geçici hükümler 

EK GEÇÎOt MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 gün 
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun kademe terfii hakkındaki hükümleri 
yürürlüğe girinceye ikadar sıubay ve astsubayla
rın kaideme terfileri aşağıdafei esaslara göre ya
pılır. 

1. Kademe terfii şartları şunlardır : 

a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını dol
durmuş olmak, 

h) (Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdemli
liğinde terfi edebileceği bir kademe bulunmak. 

e) Sicil notu müsaidolmak. 

2. Bir üst derece aylığına yükselen subay 
ve astsubaylar yeni derecelerinin 1 nci kademe
sine de yükselmiş sayılırlar. 

3. Bir üst dereceye yükselemiy enler ile rüt
be terfii imkânı kalmıyanlar ek gösterge tablo
larındaki kademeler dâhilinde kademe terfii 
ettirilebilirler. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatlarının 
kesilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 205 sayılı Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimî 
ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 
1.3.1970 tarihinden geçerli olmak üzere 18 nci 
maddenin (a) fıkrası esaslarına göre ödenecek 
yeni aylıkları üzeriıidien kesilir. 1.3.1970 tarihi 
ile yeni aylıkların fiilen ödentmiye başlandığı 
süre arasındaki aidat farkları, aylık farklarının 

(Bütçe Plân Kem&yon'unun de^t&TÎşi} 

MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçieS ek 
maddeler eklenmiştir. 

Kademe terfileri hakkında geçici hüt$mhr 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 gün 
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun kademe terfii hakkındaki hüküm
leri yürürlüğe girinceye badar subay ve ast-
subaylatrın kademe terfileri aşağıdaki esaslara 
göre yapılır. 

1. Kademe terfi şart lan şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir t»rfî yılını 

doldurmuş olmak, 

b) Bulunduğu rütbede veya. rütbe kıdem-
" liginde terfi edebileceği bdr kadeaue bnkuuaajc,, 

e) Siçdl notu müsaidolmak, 

2. Bir üst derece aylığına yükfidben su
bay ve astsubaylar yeni derecelerinin % nci ka
demesine de yükselmiş sayılırlar, 

3. Bir üst dereceye yükseiemiyenler ile: 
rütbe terim imkânı kalmıyanlar ek gösterge. 
tabioltann^aıki kademeler dâhilinde katNme ter* 
fii ettirilebilirler. 

Ordu Yardımlaşma Kurumm aidathm'htn 
kesilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 2, — 205 sajph ördü 
Yardımteşpııa Kurumu Kanunu gereğince daimî 
ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 
1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olmak üzere 
18 nci maddenin (A) fıkrası esaslarma göre 
ödenecek yeni aylıkları üzerinden kesilir. 
1 . 3 . 1970 tarihi ile yeni aylıkları fpen öden
meye başlandığı süre arasındaki aic&tît farkla-
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ödendikleri tarihlerde 205 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi hükümlerine göre kesilir. 

Ders ücretleri tesbit edilinceye kadar 
uygulanacak hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 
150 nci ırtaddeai hükümilerii uygulanıncaya kadar 
orta ve eşidi dereceli askerî okullarda ek ders 
saati için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders 
saati için 25. lira ödenir. 

.Ek,görevle okutulan derslerin her saati için 
birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. 
Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda 250, 
yüksek dereceli okullar için 500 lirayı geçemez. 

Sivil okullarda Milî Güvenlik dersini oku
tanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders 
saati tiçin 10 lira ücret ödenir. 

Ek i nci maddedeki şartları haiz olmiyan 
albayların özlük hakları 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe 
terfii hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye 
kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanunun 
ek 1 nci maddesindeki şartlar aranmaz. 

Ek 1 nci maddedeki şartlan hadz olmıyanlar-
dan albay olanlarla 1 nci fıkrada belirtilen süre 
içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine 
ait özlük hakları saklıdır. 

Astsubaylar hakkında uygulanacak geçici 
gösterge tablosu 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Astsubayların, 
5802 sayılı Kanunla tesbit edilmiş rütbe ve ka
demelerine göre gösterge tablosu ek geçici cet
velde gösterilmiştir. 

926 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesi 
esaslarına göre rütbe intibakları yapılıncaya 
kadar haklarında bu gösterge .tablosu uygula
nır. 

(Bütçe Piıân Komisyonunun değişti rişi) 

n, aylık farklarının ödendikleri tarihlerde 205 
sıayılı Kanunun 31 noi maddesi hükümlerine 
göre kesilir. 

Ders ücretleri tesbit edilinceye kadar uygulana
cak hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 
150 noi maddesi hükümleri uygulanıncaya ka
dar orta ve eşidi dereceli askerî okullarda ek ders 
saat için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders 
saat için 25 lira ödenir. 

Ek görevde okutulan derslerin her saat için 
birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. 
Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 
250, yüksek dereceli okullar için 500 lirayı ge
çemez. 

Sivil okullarda millî güvenlik dersini oku
tanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders 
saati için 10 lira ücret ödenir. 

Ek 1 nci maddedeki şartlan haiz olmiyan 
albayların özlük hakları 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — 926 sayılı Türk 
Süâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe 
terfii hakkındaki hükümleri yürürlüğe girince
ye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanu
nun ek 1 nci maddesindeki şartlar aranmaz. 

Ek 1 nci maddedeki şartları haiz olmıyanlar-
dan albay alanlarla 1 nci fıkrada belirtilen süre 
içinde albay olacaHarın rütbeleri ve rütbelerine 
ait özlük hakları saMıdır. 

Astsubaylar hakkında uygulanacak geçici 
gösterge tablosu 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Astsubayların, 
5802 sayılı Kanunda tesbit edilmiş rütbe ve ka
demelerine göre gösterge tablosu ek geçici cetvel
de gösterilmiştir. 

926 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesi 
esaslarına göre rütbe intibakları yapılıncaya ka
dar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır. 
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926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince 
subaylığa nakledilen astsubaylar hakkında 

uygulanacak hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE G. — 926 saydı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, bu kanunun 
yayımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakle
dilen astsubaylardan durumları 14 ncü madde
nin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu 
fıkra hükümleri uygulanır. 

Kademe ilerlemesinden faydalanacak subaylar 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — 4273 saydı Kanun 
ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi hü
kümlerine göre kendilerine tahsil, başasistanlık 
kıdemi eri verilenler hariç olmak üzere halen Si
lâhlı Küvetlerde görevli subaylardan durumları 
bu kanunun 141 nci maddesinin 2 nci fıkrası hü
kümlerine uyanlar aynı madde esaslarına, göre 
kade m e ilerlemesinden fay dal andırılırlar. 

İhtisas 'kıdemi alıpta başasistanlık kıdemi vc-
rilmiyeıılerc 141 nci maddenin 2 nci fıkrası esas
larına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

144 saydı Kanunun uygulanmasında geçici 
hüküm 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — 657 saydı Dev
let Memurları Kanunu hükümlerine göre çıka
rılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden aybaşına kadar, 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve ek ve de
ğişikliklerinin uygulanmasına esas olacak albay 
maaşı 2 700 liradır. 

Millet Meclisi 
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926 say ıh Kanunun 14 ncü maddesi gereğince 
subaylığa nakledilen astsubaylar hakkında 

uygulanacak hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü 
maddesi 2 nci fıkrası gereğince, Bu kanunun ya
yımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakle
dilen astsubaylardan durumları 14 ncü madde
nin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu fık
ra hükümleri uygulanır. 

Kademe ilerlemesinden faydalanacak subaylar 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — 4273 sayılı Kanun 
ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi hü
kümlerine göre kendilerine tahsil, ihtisas, baş-
asi'stanılık kıdemleri verilenler haricolmak üzere 
hailen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subaylardan 
•durumları ıbu kanunun 141 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükümlerine uyanlar aynı madde esas
larına ıgöre kademe ilerlemesinden faydalandırı
lır)] ar. 

İhtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi 
verilmiyenllere, 141 nci maddenin 2 nci fıkrası 
esaslarına göre bir kaideme ilerlemesi uygulanır. 

144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasında 
geçici hüküm 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — 657 sayılı Dev-
ılct Memurları Kanunu hükümlerine göre çıka
rılacak genel kadro kanununun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayılı 
Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu ve ek ve de
ğişik] ik'ler i ile 223 'sayılı Denizaltı, dalgıç ve 
kurbağaadam tazminat Kanununun uygulanması
na esas olacak albay maaşı 2 700 il İradır. 

Açıkta, tutukla, firar veya izin tecavüzünde 
bulunanlar 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — Açıkta, tutuklu, 
firar veya izin tecavüzünde bulunan subay veya 
astsubayların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilik
leri uç kademe iterfi işlemleri yargııl anı a sonucu
na kadar yapılmaz. 

Banlardan haklarında kovuşturmaya yer ol
madığı kararı verilenler ile beraet edenler, ge
rekli şartları hâiz iseler, emsallerinin tarihinden 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin 
yürürlüğe girmesi. 

a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun aylrk ödemeleri ile ilgili hüküm
leri «14 . 7 . 1965 gün ve 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» un 
94 neü maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre 
uygulanır. 

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurt
ları ve bursları, aile yardım ödeneği, doğum 
yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil 
giderleri ve yakacak yardımına ait hüküml'crı 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu ko
nuları düzcnliyen hükümleri ile birlikte uygu
lanır. 

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri 
bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre, uygula
nır. 

d.) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 nci mad
deleri 1970 malî yılında uygulanamaz 2005 sayı
lı kanunun pansiyon ücret indirimi hakkında
ki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı öden
mesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesi
ne ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uy
gulanmasına 1970 malî yılında da devam olu
nur. 

e) Bu kanunun ders ücretl'eri ile ilgili hü
kümleri yayımı tarihinde ek 2, ek 5 ve ek 6 nci 
maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak 
Gtanel Kadro Kanununun yayınımı takibeden ay
başından itibaren uygulanır. 

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hüküm-, 
ieri uygulanıncaya kadar bu konuları düzcnli
yen eski 'kanunların uygulanmasına devam 
olunur. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

geçerli dlmak üzere rütbe terfi, rütbe kıdemli
liği ve kademe terfi işlemine tabi tutulurlar. 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin 
yürürlüğe girmesi; 

a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun aylık ödemeleri ille ilgili hü
kümleri «14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna 'bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personelinin aylık ve ücretllerine dair Ka
nun» un 95 .nci maddesinin (b) fıkrası hüküm
lerine göre uygulanır. 

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurt
ları ve bursları, aile yardım ödeneği, doğum 
yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil 
giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu ko
nuları düzenliyen hükümleri ile birlikte uygula
nır. 

c) öğrenci (harçlıkları ile. ilgili hükümleri 
ıbu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygula
nır. 

id) 926 'sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 ndi mad-
deleııi 1970 malî yılında uygulanaımaız. 2005 sa
yılı Kanunun pansiyon ücret indirimi (hakkın
daki 2 nci ımaidldesi 'hülkmü ile çocuk zammı öden
mesine iıliş'kin 5049 ve doğum yaridıımı 'Ödenme
sine ilişkin 5504 sayılı Kanun 'hüküm'leriinlin uy
gulanmasına 1970 malî yılında da *devatm olunur. 

e) Bu kanunun »ders ücretleri ile illgilıi (hü
kümleri yayımı tarihinde Ek 2, Elk 5 ve Ek 6 nci 
malddelerdnin hükümleri 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu 'hükümlerine göre çıkarılacak 
GerM Kadro Kanununun yürürlüğe girdiiğii ta
rihi takifbeden ayfoaşınldan itibaren uygulanır. 

'f)! Bu maiddenin (a) -ve (c) fıkracı hüküm
leri uygulanıncaya kaidar ibu konuları düzenli
yen feski: kanunların uygulanımasına devaim olu
nur. 
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 19. — Aşağıda yazılı Kanunlar MADDE 19. — Tasarının 19 neu anaU&esi 
ile bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten aynen kaibııl edilmiştir. 
ıkaldıırılmıştır. 

a) 16 . 5 . 1933 gün ve 2180 sayılı Siya
seti Cuımıhur Dairesi Teşkilât Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre suıbay ve astsubaylara 
hangi islimle olursa olsun ödenen tahsisat ve 
tazminat hükümleri, 

b) 23 . 12 . 1942 gün ve 4336 sayılı Su
bay yüksek ımülhendis, askerî yüksek mühteındis 
ve askerî mühendislere verilecek ihltSsıas ücreti 
hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 20 . 12 . 1944 gün ve 4688 sayılı Aslkerî 
fabrikalarla askerî altelye ve tamir müessesele
rinde çalışan mütehıasısıs subaylara verilecek 
ihtisas yevmiyesi hakkındaki Kanun ile elk de-
ğişföklikleri, 

d) 7 . 5 . 1947 güm ve 5044 sayılı Askerî 
okullar öğretmenıleri haikkındaki Kanunun ders 
ücretleri ile ilgili olup bu kanuna aykırı dü
şen hükümleri, 

e) 9 . 1 . 1950 gün ve 5509 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki Kanun ile ek ve değişikliklerinin Mec
lis Muhafız Birliği sulbay ve aaltsulbaylarına taz
minat verilmesi ile ilgili hükümleri, 

f). 3 . 3 . 1954 «gün ve 6320 sayılı Çavuş ve 
uzman çavuş Kanununun aylık ücret miktarları 
ile ilgili hükümleri, 

g) 13 . 12 . 1960 gün ve 160 sayılı Dev-' 
let Peüsonel Dairesi kurutoaısı hakkındaki Ka
nunun 9 ncu maddesine göre Devlet Personel 
Heyetinin asiker üyelerine verilecek ödıenek ite 
ilgili hükmü, 

h) 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı, Suibay 
ve askerî memurların maaşatına dair olan 1453 
sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muad
del 3 neü maddesi ile 6802 sayılı Astsulbay Ka
nununun 8 ncıi mıaddesinin değiştirilmesine dair 
kanun ile elk ve değişiklikleri, 

i) 24 . 6 . 1965 gün ve 635 sayılı Uzman 
jandarma Kanununun aylık tutarları ile ilgili 
hükümleri, 

j ) 6 . 7 . 1965 gün ve 644 sayılı Millî İs
tihbarat Teşjkilâlt Kanununun alskerî hizmetli
lere ödenecek tazüifimalt ile ilgili hükümleri, 
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(Hükümetin ıteklifi) 

<k) 7 . 7 . 1&66 gün ve 645 sayılı Silâhlı 
Kuvveitlerde görevli muvazzaf talbip, diş taibibi 
ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Ka
nun ile 7 . 5 . 1970 gün ve 1258 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf veterimer hekim
lere de tazminat verüllmesi hakkındaki Kanun. 

1) 27 . 7 . 1967 gnin ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun onikinci 
kısım ikinci bölümündeki Silâhlı Kuvvetler kıta 
tazminatı, onıüçjüncü kısım birinci bölümündeki 
ejmeklilük halkları ve aynı kanunun ek 1, 2, 3 
ve 5 sayılı cetvellerinin kademeler ve gösterge
ler ilfe ilgili hükümleri, 

m) 25 . 2 . 1969 ıgün ve 1128 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühen
dis v« mühendis subaylara taaminat verilmesi 
hakkındaki Kanun, 

n) 15 Kasımı 1%0 tarih ve 128 sayılı Askerî 
öğrencilerin harçlıkları haJkkmdaki Kanunun 
haırclık miktarları ilgili hükümleri. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümleri yayumı 
tarüıindıe yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanunu Millî Savununa, 
İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 

5 . 6 . 1070 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. TopcHoğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci rauadfdesi 
aynen kaibul edlikrıjiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım. Bakanı 

/. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
imar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Mente§e 
Sanayi Bakanı 

8. Kütç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Koy İşleri Bakanı 

T. Kaparilt 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 
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D. 

Subaylar için gösterge tablosu 
Ek - VI sayılı cetvel 

Rütbeler GÖSTERGE 

İ Alb. - Kd. Alb. - Gl. ve Amiraller 925 950 975 
2 Yarbay 
3 Kd. Binbaşı 
4 Binbaşı 
5 Kd. Yüzbaşı 
6 Yüzbaşı 
7 Kd. Üsteğmen 
8 Üsteğmen 
9 Teğmen 

10 Asteğmen 

750. 785 820 
650 670 690 
550 570 590 
475 490 505 
400 415 430 
350 360 370 
300 310 320 
250 260 270 
225 230 235 

1000 
855 890 925. 
710 730 750 770 790 
610 630 650 670 690 710 
520 535 550 565 580 595 
445 460 475 490 505 520 
380 390 400 410 420 430 
330 340 350 360 370 380 
280 290 300 310 320 330 
240 245 250 255 260 265 

D. Rütbesi 

3 Kd. Yüzbaşı 
4 Yüzbaşı 
5 Kd. Üsteğmen 
6 Üsteğmen 
7 Teğmen 

Ek - VII sayılı cetvel 

Astsubaylıktan subaylığa geçenler için gösterge tablosu 

Gösterge 

690 710 730. 
610 630 650 
520 535 550 
445 460 475 
380 390 400 

Ek - VIII sayılı cetvel 

D. .Rütbeler 

Astsubaylar için gösterge tablosu 

Gösterge 

4-5 Kd. Başçavuş 475 490 505 550 565 580 595 610 630 650 * 
6-7 Başçavuş 350 36Ö 370 400 415 430 445 460 475 490 505. 520 
8 Kd. Üstçavuş 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 
9 Üstçavuş 250 260 270 280 290 300 310 32Ö 330 
10 Kd. Çavuş 225 230 235 240 245 250 255 260 265 
11 Çavuş 200 205 210 215 22Ö 225 230 235 240 
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Ek - IX sayılı cetvel 

Uzman jandarma çavuşları için gösterge ta/blösü 

Rütbeleri 

Uaman J. III. Kade. Çvş. 
Uzman J. Kel. II. Kade. Vvş. 
Uzman J, II. Kade. Çvş. 
Uzman J. Kd. I. Kade. Çvş. 
Uzman J. I. Kade. Çvş. 
Uziman J. Kd. Çvş. 
Uzıman J. Ovs. 

Gösterge 

300 310 320 330 340 350 360 370 380 
250 260 270 
225 230 235 
200 205 210 
175 180 185 
150 155 160 
125 130 135 

Uzman çavuşlar gösterge talblösu 

Rütbe Oösterg'e' 

Uzman Çavuş 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 
155 160 165 170 175 180.185 190 195 200 205 
210 215 220 225 230 235 

Dedece 

Ek - Geçicd Cetvel 
Astsubaylar için geçici gösterge talblosu 

Eslki ,rütbeler Göslterfge 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

IV. Kad. Kd. Bşçvş. 
III. Kad. Kd. Bşçvş. 
II. Kad. Kd.Bşçvş. 
I. Kad. Kd. Bşçvş. 
Kd. Bşçvş. 
QBşvş. 
Üçvş. 
Çvş. 

550 565 580 595 '610 630 650 
475 490 505 520 535 550 565 580 595 
400 415 430 445 460 475 490 505 520 
450 360 370 380 390 400 410 420 430 
300 310 320 330 340 350 360 370 380 
250 260 370 280 300 310 320 330 
225 230 235 240 245 250 255 260 265 
200 205 210 215 220 225 230 235 240 

Bütçe Plân Komisyonu değiştirişine bağlı 
cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı ek 6, 7, 8 ve elk seçici eetvefl-
ler aynen kabul edilmiştir. 
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Ek - IX sayılı cetvel 
Uzman Jandarma gavuşlan için gösterge tablosu 

Rütfbeler 

Uzman Jandarma III. Kademe Çamş 350 360 370 380 390 400 410 420 430 
Uzman Jandarma Kıdemli II Kademe Çavuş 300 410 320 330 340 350 360 370 380 
Uzman Jandarma II Kademe Çavuş 250 260 270 280 290 300 310 320 330 
Uzman Jandarma Kıdemli I Kademe Çavuş 225 230 235 240 245 250 255 260 265 
Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş 200 205 210 215 220 225 230 235 240 
Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş 175 180 185 ,190 195 200 205 210 215 
Uzman Jandarma Çavuş 150 155 160 165 170 175 180 185 ,190 

Uzman çavuşlar gösterge tablosu 

Rütbe Gösterge 

Uzman Çavuş 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 
160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 
220 225 230 235 
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