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9.3.1995 gün ve 22222 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 547 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 20 nci maddesiyle, Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Yasaya bağlı ka
mu çalışanlarına fazla çalışma ücreti yeniden düzenlenmiştir.
Başbakanlık Merkez Teşkilatı kamu çalışanlarına bağlanan fazla mesai ücreti her katsayı artı
şında doğal olarak artmaktadır. Ne var ki, SHÇEK çalışanları bu düzenlemede ayrı tutulmuştur.
Bunun sonucunda, SHÇEK çalışanlarının fazla çalışma ücretleri sabit kalmıştır; bu durum ayrıca
lık yaratmaktadır.
Çok güç koşullarda, alt temizlemek, banyo yaptırmak, hafta sonu, bayram demeden her türlü
hizmeti aksatmadan vermek durumunda bulunan SHÇEK kamu çalışanlarının fazla çalışma ücret
lerinin, Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personelle eşit haklardan yararlanır hale getiril
mesi, hakkaniyet, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkelerinin temel gereği olduğu inancındayım.
a) Bu haksızlığın giderilmesini düşünüyor musunuz?
b) SHÇEK'de 657'ye bağlı kamu çalışanlarının mağduriyetini giderecek, fazla mesai ücretle
rinin katsayıya bağlanmasını sağlayacak yasal düzenlemeyi gerçekleştirecek misiniz?
c) 657 sayılı Yasaya engel varsa bunun giderilmesini düşünüyor musunuz?
Saygılarımla.
Zeki Çakıroğlu
Muğla
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna
bağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine ilişkin sözlü soru önergesini ce
vaplandırmak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilatında çalışan perso
nelin fazla çalışma ücretleriyle ilgili olarak, 23 Mart 1991 tarihinde çıkan 3703 sayılı Kanunla, Baş
bakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalış
ma ücreti olan en yüksek devlet memuru aylığının,
a) 15-11 inci derecelere yüzde 20'si,
b) 10-7 nci derecelere yüzde 25'i,
c) 6-4 üncü derecelere yüzde 30'u,
d) 3-1 inci derecelere yüzde 35'i,
Ödenmeye başlanmış olup, 8 Temmuz 1991 gün ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile 2/3'e indirilmiştir.
Daha sonra, 13 Eylül 1993 tarih ve 514 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci madde
siyle yukarıdaki oranlar tekrar ödenmeye başlanmıştır.
9 Mart 1995 gün ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yukarıdaki derecelere isabet
eden oranlar;
a) 15-11 inci dereceler arası
2 350 000 lira,
b) 10-7 nci dereceler arası
2 950 000 lira,
c) 6-4 üncü dereceler arası
3 500 000 lira,
d) 3-1 inci dereceler arası
4 100 000 lira,
Olarak sabitleştirilerek, fazla çalışma ücretinde yapılacak artışlar önlenmiştir. Ancak, Başba
kanlık teşkilatı kadrolarında çalışanlara ise halen;
a) 15-11 inci dereceler arası
4 845 000 lira,
b) 10-7 nci dereceler arası
6 056 000 lira,
c) 6-4 üncü dereceler arası
7 267 000 lira,
d) 3-1 inci dereceler arası
8 478 000 lira,
-353-

