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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Urfa Üyesi İbrahim Etem Karakapıcı; Do
ğu ve Güney - Doğuda devam eden kuraklığın 
ve içme suyu ihtiyacının şiddetini ifade ile, tan
kerlerle köyle su taşımak gibi palyatif tedbir
lerle bunun önlenemiyeceğini, bu sıkıntıyı orta
dan kaldıracak köklü hal yoluna girilmesi ge
rektiğini belirtti. 

Emlâk Vergisi kanunu tasarısının görüşül
mesi bitirildi ve tümü kabul olundu. 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifi görü
şüldü ve teklifin kanunlaşması kabul edildi. 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 
Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı görüşüldü 

ve tasarının gelecek birleşimde açık oya sunu
lacağı bildirildi, 

Bugün saat 15,00 te Birleşik toplantı yapı
lacağından; 23 Temmuz 1970 Perşembe günü 
saat 10,00 da toplanmak üzere Birleşime saat 
13,03 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûifi Tokoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Kasım Gülek'in, Sosyal Sigortalara dair ya

zılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/685) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü) , Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 99 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu üyelerinden tazı
larına izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/898, 3/900, 3/901) 

BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz efen
dim. 

Bir tezkere var, okutuyorum : 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 

izinleri, Başkanlık Divanının 20 . 7 . 1970 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tay

fur Sökmen, hastalığına binaen, 16 . 7 . 1970 ta
rihinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen, hastalığına binaen, 17 . 7 . 1970 tarihin
den itibaren (20 gün) 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora, hastalığına binaen, 16 . 7 . 1970 tarihin
den itibaren (15 gün) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Konten
jan Üyesi Tayfur Sökmen'in hastalığına binaen 
16 . 7 . 1970 tarihinden banlamak üzere 15 gün 
izinli sayılması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Kırşehir Üyesi Sayın Halil Özmen'in, hasta
lığına binaen 17 . 7 . 1970 tarihinden itibaren 
20 gün izinli sayılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tunceli Üyesi Sayın Arslan Bora nın iıasta-
lığına binaen 16 . 7 . 1970 tarihinden itibaren 
15 gün izinli sayılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

2. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan Erzurum Üyesi Sakvp Hatunoğlu'nun 
tahsisatının verilebilmesi için İçtüzüğün 146 ncı 
maddesi gereğince karar alınmasına dair Baş
kanlık tezkeresi (3/902) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Genel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sa

kıp Hatunoğlu'na tahsisatının verilebilmesi, İç
tüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce 
tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Sakıp Hatunoğlu'nun iki aydan fazla süren ra
hatsızlığı sebebiyle, tahsisatının verilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir efendim. 

3. — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/364; Cumhuriyet Senatosu 1/1136) (S. Sayı
sı : 1464 (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 98 nci 
Birleşimde müzakeresi tamamlanıp açık oya 
vaz'edilmesi iktiza eden 30 . 5 . 1970 tarih ve 
1236 sayılı 1970 Bütçe Kanununa ek kanun ta
sarısının açık oylaması yapılacaktır. Beyaz oy 
kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çekinser mâna
sını ifade eedcektir. Küreler vazifeliler tarafın
dan dolaştırılacaktır efendim. 

(1) 1464 S. Sayılı tasarının görüşülmesi 
22 . 7 . 1970 tarihli 98 nci birleşimdedir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yüı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 
2/299) (S. Sayısı : 1463) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
min müzakeresine devam ediyoruz efendim. Gün
demle ilgili bir önerge var, okutuyorum efen
dim, 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya 

(1) 1463 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

çıkarılan 1463 sıra sayılı kanun teklifinin önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanvekili 
İ. Cenap Ege 

Kanunun ismi : 1970 Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması' 
hakkında kanun teklifi. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum .Kabul edenler,,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi müzakere edilecektir efendim. 
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Sayın komisyon, Cumhuriyet Senatosu tem
silcisi arkadaşım buradalar. 

Muhterem senatörler, komisyon raporunun 
gerekçesinin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Raporun ge
rekçesinin okunmaması kabul edilmiştir efen
dim. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok, Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Raporun gerekçesinin okunmaması kabul 
edilmiştir efendim. 
1970 yıîı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu 
kısmının 12.000 nci bölümünün 12.913 ncü 
(NATO Memleketleri Parlömanterleri Birliği 
Assamble ve Daimî Komisyonlarına iştirak ede
ceklerin yollukları) maddesine 100 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu Başkam ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Kanun teklifinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Kanun teklifi açık oyla
rınıza arz olunacaktır efendim. Beyaz oy kabul, 
kırmızı oy ret, yeşil oy çekinser mânasını ifade 
edecektir, vazifeliler küreleri dolaştıracaktır 
efendim. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka

nıma bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132), (S. 
Sayısı : 1462) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısı tab'edilerek sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tasarının 
önemine binaen gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak gündemdeki diğer işlere takdimen, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim, 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 

üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. Önergede 
üç talep mevcuttur. Birincisi gelen kâğıtlardan 
gündeme alınması hususudur. Tasarının gün
deme alınması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme 
alınması kabul edilmiştir efendim. 

Gündemde diğer işlere takdimen görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar efendim. 

Tasarının görüşülme usulü hakkında bir 
takrir var, okultuyoruım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmıeikte olan tasarının değişiklik öner

gesi verilmiş bulunan maddeleri üzerinde mü
zakere açılmasını, diğer maddelerin okunarak 
oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

(1) 1462 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nunda-dır. 
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BAŞKAN — önerge üzerimde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Gümdoğam aleyhinde, buyuru
muz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başjkan, değerli arkadaşlarım; Türk toplumu
nun uzun süreden beri ıbekliyegeldiği ve bu
gün gündeme aldığımız Devlet Personeli Ka
nununun görüşülmesi için bir usul teklf eden 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanının teklifi
me katılmak mümkün değildir. Bildiğiniz gibi 
/bu kanun büyük bir toplumsal grupu pek ya
tkından ilgilendirmekte ve gelir dağılımı üze
rinde çok etkin rol oynıyacak bir kanun tasa
rısıdır. Bu itibarla, bu kanunun önemine bi
naen gerekli incelemeleri yapacak miktarda 
zaman ayırmaya mecburuz. Maddeler üzerinde 
taundan sonra verilecek önergelerin kabul edil-
onesi şartoyle, belki hiçjbir önerge verilmiyen 
maddenin okunarak: geçirilmesine rıza göste
ririz ama, bugüne kadar verilmişten gayrı öner
ge verilmiyeceiktir anlamına gelen teklifle bir 
[kanunun böyle görüşülmesine iznimıiız ve gön
lümüz yoktur, bunu lütfen tavzih ederlerse o 
şartla kabul ederiz, aksi takdirde usulüne uy
gun müzakereyi isiteriz. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Riyaset ola
rak bugüne kadar verilmiş olan bu tarz öner
geleri madde görüşülene kadar verilmiş öner
geler olarak taJtlbik ediyoruz, müsterih olunuz 
«fendim. 

Önerge üzerimde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ebmiyemler... önerge kabul edilmiştir efen
dim. 

Muhterem senatörler; Personel kanunu ta
sarısının müzakeresinde daha evvel söz istemiş 
ısayın üyeler mevcuttur. Sayın üyelerin hangi 
tarihten itibaren söz kaydettirmeye haklan ol
duğunu bugünkü birleş imde teslbite mecbur ol
duğumuz kanaatindeyim. 

Muhterem senatörler; içtüzüğümüzün 56 ncı 
maddesi «Söz istiyenler, isteyiş sırasına göre 
ıkaydedilir.» hükmünü taşımakta, bundan baş-
tea bir hüküm taşımamaktadır. Ancak, içtüzü
ğümüzün mehazı olan Dahilî Nizamnamenin 
84 noü maddesinin son fıkrasında, «Ruznaıme-
ide bulunmıyan maddeler hakkımda kâtipler 
ısöz kaydedemezler» hükmü vardır. Bu hüküm 
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gayet yerinde vaz'edilmişitir. Çünkü bir hak
kın doğduğu zamanı tâyin ötmeden muadelet 
temin etmek mümkün değildir. 

Bugün gündeme alınmış olan bu tasarının 
söz isteme hakkı gündeme alındıktan sıonra 
doğmuş bulunmaktadır. Bu sebepten mukad
dem zamanda söz istemiş olan sayın üyelerin 
ısöz isteyişlerini Riyaset kabul etmemekte ma
zurdur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istabul) — Grup 
adına... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, grup adına 
olan meseleler ayn efendim. Çünkü onların 
takaddüm hakları var efendim. 

Personel kanunu tasarısının, komisyon ra
porunum gerekçesinin okunup, Okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenîer... Okunmaması kabul edilmiş
tir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeleri tesibit edeceğim efendim. 

Muhterem senatörler; söz sırasını şimdi arz 
edeceğim üzere tesibit etmiş bulunuyoruz efen
dim. 

Sayın Mebrure Aksoley, Sayın ihsan Topal-
oğlu, Sayın Ege, Sayım özden, Sayın ösıer, 
Sayın Tüzün, Sayım Karamam. 

Grupları adıma söz talebeden sayın üyeler: 
Sayın Tanyeri 0. H. P. Grupu adına, Sayın 
Seyhan G. P. Grupu adıma, Sayım özgür Tabiî 
Üyeler Grupu adına. 

Grup adına başika &öz talebeden sayın üye? 
Yök. 

Grupları adıma; C. H. P. Grupu adıma Sayım 
Tanyeri, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYE
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 1965 yılından beri kamu personelimi 
ve bunlarım ailelerimi, dolayısiyle efkân umu-
mîyeyi meşgul etmiş ve bu arada çeşitli vesi
lelerle yapılan beyanlar yüzünden fryaitları 
kamçılayıcı bir etken durumuna girmiş bulu
nan Devlet memurlarının malî hükümlerimi il
gilendiren kanun nihayet va'dedilem tarihten 
dört yıl sonra Parlâmentoya gelmiş bülumamak-
tadır. 

Tasarının Bakanlar Kurulundan Parlâmen
toya şevkiyle birlikte de geniş meslek grupları 
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arasında tartışmalar başlamış, Bütçe Komisyo
nundaki müzakerelerde bunlar artmış ve niha
yet kamu personeli de sokaklara dökülmüştür. 
Bildirileri bildiriler, bunları direnişler kovala
mış, dâvasını iyi savunan, komisyonda aksak gö
rülen bâzı hükümleri sınıfı lehine değiştirtmiş, 
dâvasını iyi savunamıyanlar mağdur duruma 
düşmüşlerdir. 

Bir cümle ile ifade etmek gerekirse; tasarı 
kimseyi memnun etmemiş, huzursuzluğu bugün
den yarına bir kat daha artırmaya, kamu per
soneli arasında bölünmelere sebebiyet vermiş
tir. Aslında bu tartışma ve direnişleri, bunların 
altında yatan gerçek nedeni iyi teşhis ederek 
mazur görmek lâzımdır. Bu neden ilk hamlede 
millî gelirden bu sektöre isabet eden dilimin 
sosyal adalet ilkesi içinde bölüşülmesi gibi eko
nomik türden görünmekte ise de gerçekte ve 
en az onun kadar kariyerin muhafazası, kariyer
de güvenlik ve sınıflandırmada hizmetin vasfı
nın iyi değerlendirilmesi gibi sosyal ve meslekî 
faktörleri kapsamaktadır. 

Filhakika her reformun, her yeniden dü
zenlenmenin kaderinde az çok bir direnişle kar
şılaşmak vardır. Ne var ki, reform esasları ob
jektif, Anayasaya uygun olduğu, sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik ilkelerine yaklaştığı nisbette 
bu direniş zayıf ve mahdut, aksi halde bu nite
liklerden uzaklaşıldığı oranda kuvvetli ve yay
gın olur. 

Bu tasarıda açıklayacağımız sebeplerle bu 
niteliklerden yoksun olduğu için tepki sert ol
muştur. Hemen işaret edelim ki, Devletin kade
rine âmme hizmetlerinin tanzim ve temsiyeti 
dolayısiyle tepkide bulunan aydın brokratlarm 
özlük ve meslek kurallarını düzenliyen bu ta
sarruflar başka memleketlerde de büyük olayla
ra sebebiyet vermiş, örneğin : Amerika'da 1883 
yılma kadar memuriyetlerin iktidara geçen si
yasi partiler tarafından ganimet olarak dağıtıl
masına imkân veren spoilt, sistem veya patro
naj usulü birçok skandal ve teşevvüşlere sebe
biyet vermiş, idarede istikrarsızlık tevlidetmiş 
ve hattâ Cumhurbaşkanı G-arfield'in ganimet yü
zünden vazifeye tâyin edilemiyen bir kimse ta
rafından öldürülmesine müncer olmuştur. Ame
rika bundan sonradırki, Pentleton kanununu bir 
reform olarak kabul etmiştir. 

Memleketimizde husule gelen tepki ve dire
nişlerin bir sebebi de; yıllardan beri bugün ya
rın diye beklenen ve fakat mütemadiyen sav
saklanan kanunun biriken özlemi, kifayetsizliği 
sebebiyle, patlama noktasına getirmiş, olması
dır. Yayınlanan - ve ümidettiğim gibi hepinizin 
yanında bulunan - bildirilerden kolaylıkla an
laşılacağı gibi tasarı hiçbir sınıfı memnun etme
miştir. Bunun sebebi, projenin malî hükümlerin 
uygulanmasına ait bir statü olmaktan çok baş
ka bir nitelik taşıması reformun temel ilkeleri 
üzerinde başka niyet ve görüşleri kapsamakta, 
hattâ 1965 de düşünülenden başka bir idari dü
zeni kurmak amacı gütmektedir. Bu 1965 te 
yayınlanan kanundaki sınıflamada anaprensibo-
larak kabul edilmiş bulunan 3 ncü maddenin 
(A) bendinde ve Devlet için taşıdığı değere 
göre sınıflara ayırmak ilkesinin çıkartılmış ol
masından ileri gelmektedir. 

Çünkü bununla artık kanun, reform hamle
sinden geri dönmüştür. 

Hükümet tasarısının gerekçesinde bu değe
rin tesbiti yapılamadığı için maddeden çıkarıl
dığı bildirilmekte ise de tasarının birçok yerin
de bunlarla çelişkin olarak değer ve önem un
suru yine muhafaza edilmiştir. Misal olarak 43 
ncü maddenin muhafaza edilen 1 nci fıkrası ve 
bu maddeye eklenen yönetim sorumluluğu ve 
Devlet için taşıdığı öneme göre bini aşan göster
geler teşkil olunacağına dair fıkralar sayıla
bilir. 

Şu halde 657 sayılı Kanunun sebebi teşviki 
olan birtakım anaprensiplerin maddelerden çı- Î 
karıteası, sonuçta sistemin temelsiz kalmasına 
saik olmuş, tasarının gerekçesi artık inandırıcı 
olmaktan uzaklaşmış, 657 sayılı Kanunun ge
tirmek istedikleri, yeni maddelerle ortadan kal- • 
dirilir duruma düşürülmüştür. 

1861 Anayasasının kabulünden sonra onun 
•emrettiği reformların gerçekleştirilmesi, 13 Şu
bat 1962 Kararnamesiyle ele alınmış ve bunda 
personel reformu ile idare rformu aynı önem 
ve paralelde öngörülmüştü. Gerçekten personel
den âzami verim sağlama, idarde görv ve so-
nıınluluikların belirli hale getirilmesine, teşkilât 
ve .metotların ıslahına ihtiyaç gösterirdi. Mer
kezi Hükümet teşkilâtının yeniden düzenlenmesi 
çalışmaları, bu hususu öngörmüş personel re
formunun diğer alanlarda yapılacak reform-
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lardan ayrı mütalâa edilemiyeceğini ortaya 
koymuştur. Bu itibarla bir taraftan merkezi 
Hükümet teşkilâtının ve idarenin yeniden dü
zenlenmesi, hizmet - memur ilişkisinin bilimsel 
metotlarla analizi yapılmadan hizmetlerin 
Devlet içinde birbirleriyle değer oranlarının 
matematik formüllerle belirtilmesi, hizmetlerin 
güçlük ve önem derecesinin gerektirdiği nite
likler, yüklediği sorumluluklar gibi bâzı unsur
ların tahlil ve değerlendirilmesi öngörülmeden 
girişilen prsonel reformu, aslında bir ücret 
zammından ileri bir hüviyet iktiısab'edemez, me
mur rejiminde mevcut kaosu değiştiremezdi. 

Esasen tasarının tetkikinden, maksadın 657 
sayılı Kanunu uygulamak değil, getirdiği sis
temleri değiştirmek olduğu açıkça anlaşılmak
tadır. Çünkü personel reformunun amacı, kamu 
kesiminde iş ile insan arasındaki ilişkiyi yeni
den düzenlemek ve kamu yönetiminin etkenli
ğini ve verimliliğini artıracak personel rejimi 
kurmaktır. Bunun için ilk yapılacak muamele 
iş analizleri vücuda getirmek ve buna göre dev
let, kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevler
de çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerek
tirdiği niteliklere, mesleklere ve Devlet için 
taşıdığı değere göre sınıflara ayırmak olacaktı. 
Bu analizler yapılmadan ve memurların Devlet 
için taşıdığı değerler tesbit edilmeden, iş - in
san arasındaki gerçek ilişkiyi kurmaya ve sı
nıflandırmayı yapmaya imkân yoktur. Bu ana
lizler yapılırken hizmetin tıpkı bir mal olduğu, 
memurun devlete bu malı sattığı göz önünde 
tutulacak, sınıflandırmada değerlendirme bu 
'malın vasfına ve değerine göre izah edilecektir. 
Aksi halde yapılan iş suni ve değere göre sınıf
landırmadan ziyade bir gruplandırma olmaktan 
ileri gidemez. 

işte bu Kanunla sınıflandırana bu anlamdan 
ve hedeften yoksun olduğu için, bir gruplan
dırma hüviyetinde kalmış ve özellikle idareci 
sınıfı bir kırkambar haline gelmiştir. Eğer ta
sarı eski Kanunda mevcut ve reformda temel 
felsefesini teşkil eden memurun Devlet için ta
şıdığı değer ilkesini çıkarmamış ve sınıflan
dırmayı bu prensibin ışığı altında yapmış olsa 
idi, bugün çeşitli meslek mensuplarının bizce 
haklı olan itirazlarına, kırgınlıklarına yol açıl
mamış, yönetici sınıf bir kırkambar olmaktan 
çıkarılmış, Devleti ve Hükümeti yurtta temsil 

gibi ağır ve koordinatör bir görevle yükümlü 
yöneticilerle bunların denetim ve gözetimi al
tında bulunanlar bir grupta toplanmamış 
olurdu. 

Temsil sıfatını taşıyan yöneticilerin durum
larını dikkate almadan yapılan bu sınıflandır
ma tabiatiyle gerçeklere aykırı, anlamsız ve 
hedefsiz bir gruplandırmadan ileri gideme
miş bu grupta vali ile sekreteri, müsteşarla 
daktilosu, kaymakamla memuru bir araya gel
miştir. Halbuki, tasarının gerekçesinde «sınıf 
ayırımında ayrıca bir yönetici grup kavramına 
yer verilmek istenmiş, çağdaş anlamda yöne
tici tipin tasarıya sokulması öngörülmüştür» 
denilmektedir. Buna göre temsil sıfatı taşıyan 
bir sınıf ihdas etmek, rasyonelliğin, Objektifli
ğin ve tasarının kendi içinde tütarlığının bir 
gereği iken bu ihmal edilmiştir. Oysa ki Do
kuzlar raporunda böyle bir sınıfın lüzumuna 
işaret edilmiş bulunulmakta idi. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; buraya 
kadar yaptığımız açıklamada bir modelden ve 
felsefi temelden yoksun, kendi içinde tutarsız 
olduğunu belirtmeye çalıştığımız tasarı, hazır
layıcısının ve hazırlama tekniğinin de yanlış 
seçilmiş olmasından bugünkü yetersiz ve ger
çeklere ayları durumu meydana getirmiştir, 

160 sayılı Kanun, kurumların personel reji
mini memleketin iktisadi, malî ve sosyal şartla
rına ve hukukî esaslara uygun bir şekilde dü
zenlemek, bu düzeni değişen şartlara göre ayar
lamak ve idame ettirmek maksaaiyle bir Devlet 
Personel Dairesi kurmuştur. Şu halde tasarının 
esas hazırlayıcısı bu daire olmak gerekirken, 
bunun Maliye Bakanlığına verıiîmssinin ve ora
da hiçbir istişareye, bilimsel mütalâalara, mes
lekî teşekküllerin görüşlerini almaya lüzum 
hissedilmeden, dört duvar arasında hazırlanmış 
olmasının nedenini anlamak güçtür, öte yan
dan Maliye Bakanlığına yalnız tasarıyı hasır
lamak görevi verilmekle yetiniîmemiş, bununla 
Anayasa düzenine rağmen Maliye Bakanlığının 
egemenliği ve Devlet kuruluşlarına üstünlüğü 
düzeni getMlmiştir. Hattâ bu konuda o kadar 
ileri gidilmiştir M, adı geçen bakanlığın olum
lu görüşü alınmadan Bakanlar Kurulu ve hat
tâ Meclislerin karar veremiyeceği anlamına 
gelen hükümlere yer verilmiştir. Böylelikle Ma
liye Bakanlığı bütün bakanlıkların üstünde, 



0. Senatosu B : 99 

kamu personeli hususunda tek yetkili bir ku
rum haline getirilmekte ve 160 sayılı Kanun ile 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Devleti 
Personel Dairesi bir tarafa itilmiş bulunmakta
dır. Bu durum, hizmeti yürüten ve ondan so
rumlu olan bakanlıkların ve diğer teşkilâtın 
kadroları ve personeli üzerindeki yetkilerinin 
azalması demektir ki, bu bakımdan tasarı bir
çok yetki anlaşmazlıklarına yol açacak mahi
yettedir. 

Hazırlayıcısı ve hazırlama tekniği bu suret
le yanlış seçilmiş olan tasarı çeşitli noktalarda 
Anayasaya da aykırı bulunmaktadır. 

Bu aykırılık, kuruluş ve görev yönetmelik
leri dolayısiyle, 112 nci maddeye; memurların 
Özlük haklarının, niteliklerinin, görev ve yetki
lerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği hükmü
ne rağmen, bunların düzenlenmesinin tüzük 
ve yönetmeliklere bırakılması sonucu 117 nci; 
43 ncü ve ek geçioi 24 ncü maddesi dolayısiyle 
de 5 nci maddeye aykırıdır. 

Filhakika memurların dımımuıııı yönetme
liklere kadar indirmek onu istikrardan mah
rum etmek gibi menfi bir netice doğurabilir ki, 
bu da Anayasa teminatı altında bulunan me
mur güvenliğini kökünden sarsacak bir nite
lik arz eder. Kaldı M Anayasa Mahkemesinin 
32/3 sayılı Kararının gerekçesinde şüphesiz 
yasama organının sınırları belli edilen konular
da yürütme organına düzenleme görevi verebil
mesi hususunun dokfcirirıde caiz olduğu bilinmek
le beraber, bu müsaadenin kanun koyucuya bel
li konuların bir kanunla düzenlenmesi görevi
nin Anayasa ile tahsisen verilmiş olması halle
rine kadar uzatılması mümkün görülmemekte
dir. Zira bu hallerde kanun koyucunun bir ka
nun hükmüyle kendisine verilmiş olan düzenle
me görevini, idareye devretmesi, hem görevi ve
ren Anayasa hükmüne, hem de Anayasanın 
5 nci maddesindeki yasama yetkisinin devro-
lunamıyacağına dair olan kuralına aykırılık 
teşkil eder denilmektedir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin hizmetlerin 
kuruluş ve görevlerinin karmuk tesbit edile
ceği hakkındaki 112 nci, memurların özlük du
rumlarının kanunla düzenleneceğini emreden 
117 nci maddesinin açıklığı karşısında, bunla
rın düzenlenmesinin tüzüklere bırakılmış olma
sının Anayasanın lâfzına ve ruhuna aykırı ol-
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duğu mütalâası karşısında, bu kere bunların ip-
tidaen Banıştayın tetkikatı dışında kalan yö
netmeliklere bırakılması daha büyük bir aykı
rılık vücuda getirmiş ve kanunu peşinen iptal 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. 

Tasarı kapsam maddesi, sözleşmeli personel 
bendinde de değişiklik yapmak suretiyle 657 
sayılı Kanundaki ileri hamleden geri dönmüş
tür. Gerçekten tasarının 4 ncü maddesi kamu 
personelinin memur, sözleşmeli personel işçi 
üçlüsünü tarif etmekte ve fakat sözleşmeli per
sonel için 657 den farklı bir hüküm getirmekte, 
eskisinde mevcut «yurtta yapılamıyan» şartının 
kaldırılmasiyle bu tür personelin kapsamını çok 
genişletmekte bulunmuştur. Maddenin bu ha
liyle ihtisas ve meslek bilgisi kavramının soku-
lamıyacağı hiçbir yer kalmamıştır. Hem de hiç
bir kadroya bağlı olmadan Parlâmento, bu tip 
personelin kontrolünü yürütme organına dev
retmiş olmaktadır. Bu suretle liyakat sistemi
nin kısıtlayıcı koşullarından kurtulunarak söz
de geçici, gerçekte sürekli olan hizmetlerde yük
sek ücretli personelin çalıştırılması sağlana
caktır. Bu madde pahalı, keyfî ve memur statü
sünün öngördüğü şartlar dışında, bol ücretli bir 
kapıkulu takımına yarıyacak ve aynı zamanda 
bugünkü istihdam düzensizliğine yeşil ışık yak
mış olacak, bu suretle tasarının «eşit işe, eşit 
ücret» prensibi de zedelenmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; kanunun 
belkemiği sınıflandırmadır. Sınıflandırma kamu 
hizmeti görevlilerini ve bu görevlerde çalışan 
Devlet memurlarını, görevlerin gerektirdiği ni
teliklere, mesleklere ve Devlet için taşıdığı sı
fatlara ve değere göre ayırmaktır. Halbuki yu
karda işaret ettiğimiz gibi sınıflandırmada ana-
ilke olan Devlet için taşıdığı değer kavramının 
tasarıdan çıkarılmasiyle sınıf tanımı değişmiş, 
ortak yetişme kavramı da kaldırılıp sadece müş
terek genel meslek nitelikleri gibi geniş ve her 
yöne çekilebilen bir kavram getirilmiş, böylece 
sınıflandırma gruplandırmaya dönüşmüştür. 
Esasen tepkiler, sınıflandırmada objektif bir 
kıstas bulunmamasından ileri gelmektedir. Ka
nun sınıflandırmayı kapsıyan 9 ncu maddesiyle 
kamu hizmetinde, 3656 sayılı Kanunda olduğu 
gibi, tahsile önem vermekte, reformun modelini 
tahsil prensibine oturtmaktadır. Bunun üze
rinde lehte ve aleyhte birtakım mütalâalar serd-
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etmek mümkündür. Fakat kanunun umumi 
ahengi noktasından bu prensip üzerinde akade
mik tartışmaya girmek suretiyle değerli zaman
larınızı almak istemiyoruz. Ancak şu kadarını 
işaret etmekten kendimizi alamıyacağız, Anaya
samızın Devlete ödev olarak verdiği, halkm öğ
retim ve eğitim ihtiyaçları, imkân ve fırsat 
eşitliği ilkesi doğrultusunda tam ve kâmil ola
rak temin edilmedikçe, herkes bilim ve sanatı 
serbestçe öğrenme imkânına kavuşturulmadık
ça personel reformunu yeniden hizmet öncesi 
tahsil plâtformuna oturtmak modelinin çok mü
nakaşa götürür olduğunu kabul etmek lâzım
dır. 

Sayın Maliye Bakanı Mecliste 14 ncü mad
de dolayısiyle yaptıkları konuşmada, 16 ncı de
rece göstergesinin kifayetsizliği üzerinde; «ilk
okul mezunlarını Devlet memuriyetinde bulun
malarım teşvik mi edelim istiyorsunuz? Dedi
ler. Şüphe yokki teknolojinin ilerlediği, hergün 
artan ihtiyaçlar karşısında klâsik âmme hizmeti 
mefhumunun çok giriftleştiği bir ortamda istih
dam politikasını bu çerçeve içinde mütalâa et
meye imkân yoktur. Bu bir gerçiktir. Ancak 
memleketin nüfusunun % 70 inin barındığı köy
lerde yaşıyan pırıl pırıl zekâlı çocuklarımızı 
Anayasanın 50 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
mecburi tutulan ilköğretimden ileri bir tahsil 
seviyesine ulaştırmak olanağı yaratılmamış bir 
ortamda istihdam politikasını sadece hizmet ön
cesi tahsil bazına dayandırmak en munis bir dü
şünce ile adaletsizlik olur. Diğer taraftan üni
versitelerimizin kapasitesi, yüksek öğrenimi de 
kolaylıkla ve yaygın olarak mümkün kılmadı
ğından, kişinin yeteneklerim diploma istikame
tinde serbestçe geliştirmek olanağına sahiboMu-
ğu iddiasını kabul etmek mümkün değildir. 

Şu halde reformu sadece hizmet öncesi tah
sil platformuna oturtmanın âdi'l bir model ol
duğunu söylemeye imkân yoktur. O halde sınıf
landırmada temel şart olarak hizmet öncesi öğ-
reniiımi almak, şimdi sürdürülen bozuk düşenin 
devamının bir faktörüdür. Öyle ise, sınıflandır
mada hizmet içi eğnimin de öngörülmesi, işini 
hakkı ifle yapan, ehliyet ve liyakat gösteren ve 
de kendisini akademik tahsil dışında yetiştirmiş 
'bulunan bir memurdan, «tahsili as» diye belli 
bir derecöden yukarıya çıkmasının esirgenme-
mnesâ lâzım idi. Böyle bir model hiç şüp-
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hesiz personelin işdefci verimlilyğâni artıracak, 
kendini hizmet içinde yetiştirmesini' teşvife ede
cek ve böylece tahsile dayanan kadro sınıflan
dırması liyakate dayanan bir sisteme dönüşe
cekti. 

Diğer taraftan tasarı, byakat ve ehliıyeti ih
mal ederek hizmet öncesi tahsile göre sınıflan
dırmaya o derece önem vermiştir İri, bir taraf
tan bunların terfih sürelerini de diğerlerinden 
farklı olarak 4 ve 5 yıla çıkarmakla bu gifaSeri 
mağdur etmiştir. Eski barem rejiminin de vak
tiyle kabul ettiği bu sistem sonradan kendileri
nin esasen gaipte aşağı derecelere atanmış ol
maları sebebi ile 4598 ile değiştirilmiş ve 3 yıl
lık terfih umumileştirilmişti Bu kanun gerek-
çesiTide, «memuriyete girişte tahsil dereceleri
ne göre biıdayeten ilktisabediilecek dereceler ara
sında esasen bir fark bulunduğundan yüksek 
bir okul mezunu olmıyanların terfih müddetleri 
de 3 seneye indirilmişti.» denilmekteydi 

Demek bu noktada tasarı ileri bir adım ol
mayıp, bir geriye dönüş hüviyetindedir. Her ne 
kadar tasarıda Devlet memurlarının yetişmele
rini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha 
iler-3 görevlere hazırlamak amacı ile hizmet içi 
eğitim öngörülmekte ve bunun ilk bir adım ol
duğu şüpheden vareste bulunmakta ise de, bu 
eğitimin, sınıflarda başarı gösterenler için, bir 
kademe ve derece yükselmesini de sağlaması lâ
zımdır. Aksi takdirde temeli tahsile dayanan 
bir sistemde, kabiliyetlerin sırf fırsat ve imkân 
eşitsizliği sebebi ile, üst tahsil yapamamış ol
mak nedeni ile geliştirilmesine imkân sağlan
mamış olur. Hizmet içi eğitim ile bir ilkokul me
zunu memurun üstün kaabiliyetleri sebebi ile 
derece yükselmesi, kâtip iken şef, müdür mu
avin* müdür olması mümkündür. Kanunen bu 
olanak kendilerine verilmeli ve fakat bu kaa-
biliyetin tesbiti imtihan gibi! objektif kriterlere 
bırakılmalıdır. 

Öte yandan, özellikle öğretim hizmetleri sı
nıfında terfi süresi ve derece yükselmesinin 
maksimum haddinin tesbitinde tahsile dayanan 
1:1' ayarlamanın şddddtıle aleyhindeyiz. Öğret
menlik bir sanat olduğuna ve bu sanatta, ağır
lık, yaratıcılık vasfının da bulunduğu ilköğre
tim alanında mevcudolduğuna göre, bunları bir 
taraftan düşük dereceye intibak ettirmek, di
ğer taraftan yükselmelerini 4 yıl esasına bağla-
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nıak, sonra da belli dereceden yukarıya çıkma
larını önlemek bu sınıf içinde huzursuzluk ve 
adaletsizlik yaratacaktır. Hemen ilâve edelim 
(M, temel tahsil olan üköğrenim ancak öğretme
nin üstün vasıflı ve başarılı çalışmaları ile orta 
ve yüksek öğrenime yol açmaktadır. O halde 
bu nurlu yolda ilköğretim mensuplarını ümit
sizliğe sevk edecek tutumlardan kaçınmak lâ
zımdır. Diğer taraftan, öğretimin, ağır yükünü 
çeken ilkokul öğretmenlerini diğerlerinden tef
rik edip farklı hükümler koymaik, bir zamanlar 
Devletin ilkokul öğretmeni bulamaması gibi' 
bir sonuç doğuracaktır. Öte yandan, 5 sınıfı bir
den okutmak durumunda olan köy öğretmenle-
nii bu durumlarından dolayı kademe zammı su
reti ile teşvik etmek ve bu suretle onları bu
lundukları köylere daha uzun hizmet etmek 
olanağına kavuşturmak yerinde olur kanaatin
deyim. Aksi takdirde öğretmenler mecburi 
hizmetlerini ifa ettikten sonra mutlaka şehirle
re hattâ büyük şehirlere doğru akın etmek te
şebbüsüne girişecekler ve köylerde yine öğret
men bulmak müşkülâtı kendisini gösterecektir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, tasarıda 
eğitim hizmetleri sınıfında bu memlekette uzun 
süre başarı ille hizmet etmiş ve özellikle Doğu 
ve Güney - Doğu köylerine ilk öğrenimi ilk de
fa götürmek şerefini kazanmış olan eğitmenle
rin durumlarını da tanzim etmek lâzımdır. 
Tasanda öngörülmemiş olan muvakkat öğret
menlerin durumları belirtilmeli bunların hizmet 
yılları değerlendirilerek 'intibakları için açıklık 
getirilmelidir. 

Sınıflandırmada teknik personel mağdur 
edilmiştir. Kalkınma vetiresinin teknolojik 
unsurlarını teşkil eden bu personelin Devlet için 
taşıdığı değer, bunların hizmetlerinin vasıflan, 
kantitatif durumlan, özel sektördeki emsalle
rinin vaziyetleri dikkate alınmadan yapılmış 
bu sınıflandırmanın başanya uöaşamıyacağı, en 
jkısa zamanda bunların sözleşmeli personel sını
fına dâhil olacakları, aksi halde süratle özel; 
sektöre kayacaMan ve bir zaman Devletin bu 
personelin iyi vasıflılanndan yoiksun kalıp kal
kınma hızında düşüklüğe düçâr olacağını söyle
mek kehanet değildir. En iyisi, teknokratların 
bir süre daha bu kanunun kapsamı dışında bı
rakılmalarıdır. 

Bir kırk ambar durumunda olduğunu yukar
da işaret ettiğimiz genel idare sınıfı ve bu sı

nıfta temsil isıfatını haiz kimseüerin de eğitil
miş olması kanunun en sakat tarafıdır. İyi bir 
personel rejiminde başta öngörülmesi lüzumlu 
husus, çeşitli hizmetler arasında dengeyi sağla
maktır. Tasan bir taraftan Maliye Bakanının 
.«tasarının esprisinde tazminat yoktur» şeklin
deki beyanına rağmen derece üstü göstergeler 
ile tazminatı kabul etmesi, diğer taraftan inti
baklarda geçici maddelerle farklı hükümler ge
tirmesi ile bu dengeyi bozmuş , temsil sıfatına 
haiz yöneticileri hem intibak ve hem de tazmi
nat noktasından mağdur etmiştir. 

Diğer taraftan idare amirliğinin kaynağını 
teşkil eden maiyet memurlarının sınıflandır
mada geri durumda bırakılmaları yukardaM 
faktörlerle birlikte mütalâa edilince madde
nin yıllardan beri teşvik edilen Devletin bu en 
aor sorumluluğu ağır, riski fazüa hizmetine 
eleman bulmak imkânını ortadan kaldıracağını 
kabul zaruri olur kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, bir an için 
Sayın Bakanın tasanda tazminat esprisi olmadı
ğı için tek ücret sisteminden ayrılınmıadığı fik
rini kabul etsek bile, idare amirliğinin bir ta
raftan hizmetin ağırlığı, çeşitliliği ve sorumlu
luğu ve hattâ hayatî tehlike arz etmesi sebebi 
ile diğer hizmetlerde bulunandan çok fazla risk
li olması, sonra da mesai saati ile kısıtlı ol
madan 24 saat vazife başında sayılması kendi
lerine risk ve fazla mesai zammı verilmesini za
ruri kılmaktadır. Tasarı ile bütün memurlar 
için maaşda bir artış sağlandığı halde idare 
âmirleri, tazminatlannın kaldırılması sebebi 
ile, bu imkândan yoksun kalmışlardır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, tasamun 
sakat noktalarından birisi de, kadroların sene
lik olarak değişmesidir. Bu, 1926 dan önceki 
sistemdir. Şimdi biz reform yapıyoruz, der
ken geriye dönmüş bir restorasyon vücuda ge
tirmiş oluyoruz. 1952 ve 3656 sayılı kanun-
lann getirdiği sisteme göre Teşkilât Kanunu ve 
Kadro Bütçeye değil; Bütçe, Teşkilât Kanunu
na ve Kadroya bağlıdır. Bu sistemin gerek 
kamu hizmeti, gerekse memur teminatı bakı
mından büyük faydası vardır. 

Kamu hizmeti bakımından faydası, hizmet 
teşkilâtının şahsî düşüncelerle veya Maliye Ba
kanlığının baskısı ile değişikliğe uğramaması 

| ve hizmetin yürümesinin sağlanmasıdır. Kad-
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roiarın 'bütçeye değil, Bütçenin Teşkilât ve 
Kadro kanunlarına bağlı olması nieımır bakı
mından da önemli bir teminattır. Bu sayede me
mur her sene kendi bağlı olduğu hizmet teşki
lâtının azınlıkta kalacağı bir kurulun teklifi ile 
kadrosunun veya hemen yükselebileceği bir de
rece kadrosunun kaldırılması tehlikesinden kur
tulmuş ve daha istikrar ve emniyet içerisinde 
çalışmış olur. Esasen memur statüsünün kanun
larla düzenlenmesinin memur teminatı bakımın
dan arz ettiği en önemli fayda da budur. Memu
riyet, fazla bir refah temin etmemekle beraber, 
şerefli, teminatlı ve müstakar bir meslektir. 
Türk cemiyetinin geleneklerine ve bugünkü te
lâkkilerine göre Türk vatandaşları daha mektep 
sıralarında iken kendilerini askerlik, öğretmen
lik, hâkimlik, valilik gibi âmme vazifelerine uy
gun bir şekilde hazırlarlar ve özel sektörde da
ha cazip ve geniş imkânlar mevcudolmasına rağ
men Devlet hizmetinin bahşettiği devamlılık, 
emniyet dolayısiyle bu mesleki tercih ederler. 

1924 Anayasası ile 1961 Anayasasının memur 
statülerini düzenliyen kaide ve tasarrufların ka
nun şeklinde olmasını emreden hükümlerinin en 
önemli bir sebebi de bu teminatı sağlamaktır. 
Şimdi bütçe ile birlikte kadroların bir komisyon 
tarafından tesibit edilmesini öngören bir rejime 
dönüş, memuru her yıl istikbalinden endişeye 
düşürecek bir durumun yaratılmasına sebebola-
cak, bunda, memur güvenliği kadar âmme hiz
metleri de müteessir olacaktır. Fakat bu iktida
rın memurun yer teminatı olmadığı görüşüne 
uygun olduğundan Hükümet bununla şimdiye 
kadar yapamadığı tasarrufları kolaylıkla icra 
edecektir. Denebilir ki, bu hüküm, Hükümetin 
çok şikâyetçi olduğu Danıştay kararlarına bir 
tepki olarak tasarıya konmuş ve bu suretle de 
657 sayılı Kanundaki teminatı kaldırmıştır. 

Öte yandan, 34 ncü maddenin eski metninde, 
mevcut kadroların görev yerleri belirtilerek ha
zırlanacağı prensibinin kaldırılması da memur 
güvenliğini sarsacak niteliktedir. 

Demek oluyor ki, Hükümet, bir kadroyu is
tediği yerde kullanmak niyetindedir. Bu da, 
İDirtakrm partizanca tâyinlere imkân verecek 
mahiyettedir. 5439 sayılı Kanunun 1968 dan 
beri Hükümetçe maksadına aykırı olarak ne se
kilide kullanıldığı, bunlardan müteessir olanla
rın Danıştayda açtıkları dâvalar ve aldıkları 

kararlar ve bunların infaz edilmeyişleri mey. 
dandadır. Hükümet, şimdi aldığı yetki ile me
murları dilediği yerlerde kullanacak, kendisinin 
kanunsuz, keyfî arzularını yerine getirmiyenle-
ri, kadrosunu kaldırmak, ya da değiştirmek su
retiyle, oradan uzaklaştıracak ve bu idari dâ
vaya da konu olamıyacağından Anayasanın 114 
ncü maddesi askıda kalacaktır. 

Diğer taraftan, kadrosu kaldırılan memur
ların durumları ile ilgili 91 nci madde de gü
vensizliği silen, huzursuzluğu artıran bir nite
liktedir. Burada, kadrosunun kaldırılması sebe
bi ile açıkta kalan memurların 71 nci maddede
ki şartlara uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta 
eşit derecedeki kadrolara atanabilineceği öngö
rülmektedir. Maddenin bu yeni şekli eskisindeki 
kadar vazıh olmayıp, birtakım partizanca dav
ranışları celbedecek ve memurları huzursuz ya
pacak mahiyettedir. Fazla olarak, bununla kad
rosu kaldırılan memuru 71 nci maddeye göre 
yeniden yarışma sınavına veya yarışma seçme
sine tabi tutarak ona yeni bir külfet tahmil edil
mektedir. Bu madde ile Hükümet, hoşuna gitnıi-
yen memurların kadrosunu kaldıracak, kendisi
ni bir nevi idari mağdur durumuna getirecek, 
sonra da onu pasif bir memuriyete kolaylıkla 
nakledebilecek, ya da «falan yerde eşit bir kad
ro var, imtihana gir» diyerek ona yeni bir kül
fet yükliyecektir. 

Bu itibarla, daha Cumhuriyetin ilk yılların
da kaldırılan idareten azil usulünün 40 yıl son
ra dolaylı olarak yeniden ve Parlâmentoyu araç 
yaparak ileri sürmek hatalıdır. Garantili ve dü
zenli bir kadro sistemine yönelmek ancak 657 
sayılı Kanunda kabul edilen görev yerleri belir
tilerek düzenlenmiş Genel Kadro Kanunu sis
teminden ayrılmamakla mümkündür. Aksi tak
dirde getirilmek istenilen yeni rejimin öteki 
imkânlardan da faydalanılarak reformun tensi
kat ve tasfiye hareketine yönelmesini önlemek 
çok güçleşecektir. 

Diğer taraftan bu kanuna göre memur kad
roları şimdiye kadar müsdahdem, denilen ve teş
kilât kanunlarının dışında kalıp her sene büt
çenin (D) ve (E) cetvellerinde gösterilenler 
bütçe hükümlerine tabi olan kadrolarla aynı 
duruma düşiiıektedirlsr. Kadroların Bütçe ka
nunlarında düzenlenmesinin bir mahzuru da Se
nato ve Meclis ihtisas komisyonlarında görüşü-
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lemiyeceği noktasıdır. Bütçe Komisyonu üye
leri, belki bu cetvelleri okumaya bils vakit bu-
lamryaeaklarından bunlar otomatik olarak ge
çip kanunlaşacaktır. Genel Kadro ise ihtisas 
komisyonlarında daha uzun ve dikkatli bir ih
tisas incelemesine tabi tutulurdu. Genel Kadro 
Kanunun hem Senato hem Mecliste daha ge
niş ve etkili bir görüşmeye tabi olurda. Halbu
ki bütçe, Senatodan ziyade Millet Meclisininde 
etkili bir müzakereye ve incelemeye tabi tutul
duğuna göre, bu tâbirle senatörlerin kadrolar 
üzerindeki tasarrufları ve incelemeleri imkânı da 
kısıtlanmış olmaktadır. 

Tasarıda kadro intibak komisyonu kuruluşu 
da değiştirilmiş ve buraya kurumlardan üye 
alınmamıştır. Kanaatimizce, bu da mahzurlu
dur. Tasarının 14 ncü maddesi, eski 43 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasını kaldırmış, maddeye 
yeni fıkralar eklemiş ve bunlarla da kanunun 
bütünlüğü espirisini zedelemiştir. 

Bir kere madde tasarının umumi heyeti ile 
çelişki halindedir. Eira, eski üçüncü maddedeki 
kanunun ruhu ve reformist hamlesi olan Devlet 
için taşıdığı değere göre sınıflara ayrılmak il
kesi hangi hizmetin D'evlet içinde daha değerli 
olduğu konusunda bilimsel kıstaslar bulanma
ması zarureti ve nedeniyle de kaldırılmış ve 
görevin Devlet için taşıdığı önemin tesbiti iler
lerde yakılacak iş ve kadro analizlerine bıra
kılmıştır. Hal böyle iken 43 ncü maddenin 
14 ncü madde ile yapılan değişikliğinde «bu 
kanuna tabi kurumların kadrolarında aylıklar, 
hizmetin Devlet içinde taşıdığı, değere göre tes-
bit edilir» şeklindeki birinci fıkrası muhafaza 
edilmiştir. Kıstası bulunmıyan bir kavramın 
kadro tesbitinde iş ve kadro analizleri yarılma
dan nasıl bir ohjektivits ile kullanılacağını ifade 
etmek biraz zordur. Diğer taraftan Sayın Ma
liye Bakanı, Meclisteki beyanlarında «bu tasa
rının espirisinde tazminat yoktur» şeklinde kati 
bir ifade kullandığı halde sözünü ettiğim bu 
maddeye eklediği fıkralarla memuriyetlerin yö
netim sorumluluğu ve Devlet içinde tanıdıklar?. 
önem göz önünde bulundurulmak suretiyle ve 
Bakanlar Kurulu karariyle yeni göstergeler tes-
bit edileceği hükmünü getirmiştir. Filhakika 
Mecliste çok tartışılan bu maddenin sözü edilen 
bu fıkralarının tazminat olmadığı. Sayın Bakan 
tarafından defaat ila ileri sürülmüştü. Ancak, | 
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bir taraftan eski 43 ncü maddenin üçüncü fık
rasının muhafaza ve bu maddeye ekli bir nu
maralı cetvelde gösterge tablosunun bu muha
faza edilen fıkraya uygun olarak 70 ilâ 1000 şek
linde tesbit edilmiş bulunması, ilâve fıkralardaki 
zait 50 - 100 - 150 - 200 lerin tazminat oldu
ğunu ve bunun ancak 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 
4 ncü derecelere dâhil bâzı görevler için Bakan
lar Kurulu karariyle verilebileceğini göstermek
tedir. Eğer bu, tazminat olarak düşünülmeyip 
gösterge olarak mütalâa edilse idi, üçüncü fık
ranın da kaldırılması ve yeniden tedvini gere
kirdi. Bunun tazminat olduğu ek geçici 8 nci 
maddenin tarzı tahriri ile mukayesesinden de 
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Diğer taraftan mad
de bu fıkrası ile Anayasaya da aykırı duruma 
gelmiştir. Filhakika Anayasamızın 117 nci mad
desinde» demin de arz ettiğim gibi, «memurla
rın özlük hakları, aylıkları, ödenekleri kanımla 
tesbit edilir» denilmektedir. 

Şimdi burada «işte, biz kanunla tesbit edi
yoruz» diyemeyiz. Çünkü burada kanun üçün
cü fıkrasiyle maaşın esası olan göstergeleri tes
bit etmiştir. Şu halde bunun üstünde ve altın
da icranın takdirine muallâk gösterge ihdas 
edildiği takdirde kanun sının aşılmış ve kanun
suz masraf ihdas edilmiş olur. 

Ayrıca, bu miktarların müktesep hak teşkil 
etmemesi kaydı, bunun gösterge değil, tazminat 
olduğunun bir ifadesidir, Diğer taraftan Ana
yasa yetki devrini yasakladığına gere, bunun 
kanunun sarih iznine bağlı bir yetki devri ola
rak mütalâası da caiz değildir. Binaenaleyh, 
bir taraftan kanunun tek ücret perensibini ze
delemesi diğer taraftan Anayasaya aykırı bu
lunması noktalarından bu fıkraların kanundan 
çıkarılması lâzımdır kanaatindeyiz. Çıkarılma
dığı takdirde kanun bu sıfatla bir taraftan Ana
yasaya aykırı, olmuş, diğer taraftan objektiflik
ten uzak, tamamiyle enfüsi takdir neticesi 
verilecek bu tazminat ya da üst gösterge memur
lar arasında eşitsizlik dolayısiyle huzursuzluk 
kaynağı teşkil etmiş bulunacaktır. 

Bu sebeple sözü edilen maddenin yeniden 
gözden geçirilerek ya bunun tazminat olarak 
hangi memurlara verileceği ek 8 nci maddedeki 
açıklıkla zikredilmeli ya da önemleri ve Dev
let için taşıdıkları değerler göz önünde tutula
rak «şu şu memuriyetlerde bulunanlara göster-
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ge üstü şu mikarlar verilir» ibaresinin konul-
masiyle madde zuvuha kavuşturulmalıdır. 

Diğer taraftan maddeye eklenen son fıkra 
iıe, ihdası tabiî yine Anayasaya aykırı olarak, 
Bakanlar Kuruluna bırakılan 50 ilâ 70 göster
genin nerelerde ve kimler için kullanılacağı 
açıklıkla gösterilmelidir. Bke öyle geliyor ki, 
Hükümet bu fıkrayı hiçbir zaman kullanmıya-
cak fakat Sayın Bakan cevabında bundan ev
velki fıkranın tazminat olmadığının bir delili 
olarak bunu gösterecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; memurlar 
yeni tasarı ile yükselme hususunda da güven
likten mahrum ve huzursuz duruma getirilmiş 
olmaktadır. Filhakika 68 nci maddenin yeni 
şeklinde «sınıfların 1 nci 2 nci, 3 ncü, 4 ncü 
derecelerindeki kadrolara, derece yükselmele-
rindeki süre kaydı aranmaksızın tâyinindeki 
usule göre daha aşağı derecelerden memur tâ
yini caizdir hükmü bunun misalidir. 

Bir taraftan böylece büyük bir atlama ile 
tâyin edilecek memurlar, kadro maaşını almak
la beraber, her an bu vazifeden ayrılmaları ha
linde asıl maaşlarına döneceklerinden, daima 
açık bir tehdit altında bulunmuş olacaklar ve 
bu da memuriyette esas olan güvenliği sars
mış bulunacaktır, öte yandan üst derecedeki 
mevcut açığa terfi sırasında bulunan bir kim
senin yerine alt derecelerden memur tâyini ya 
da tâyin imkânı, terfi sırasında bulunan me
murları mağdur ve demoralize edecek, kişilik
lerini zedeliyecektir, Fazla olarak maddedeki 
gerekli nitelikleri kazanmış olması» kaydı açık 
olmayıp kayırmalara imkân verecek mahiyet
tedir. Bunun hiç olmazsa imtihan şartına bağ
lanmasında fayda vardır. 

Tasarının eski Kanunun 88 nci maddesini 
değiştiren 40 nci maddesinin 1 numaralı bendi, 
özel kanunlarla veya bu kanunlarla verilen 
ye'tkiye istinaden personele gördürülmesi ön
görülen hizmetlerin ücretsiz olarak ifa edilece
ğini hükme bağlamaktadır Ancak, burada va
lilerin durumu kanaatimizce gözden kaçmışa 
benzemektedir. Bilindiği gibi vali, bir taraftan 
devletin temsilcisi olarak merkezin diğer 
taraftan il genel meclisinin ve daimî komis
yonun başkanı sıfatiyle il hükmi şahsiyetinin 
ajanıdır. Bu durum, tekmil sınıflar dâhil, hiç
bir kamu personelinde yoktur. İl hükmi şahsiye-
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[ tinin temsilcisi olarak valinin, İdarei Hususiyei 
I Vilâyat Kanunu ile verilmiş büyük g'örevleri 

ve sorumlulukları vardır. Bu itibarla, kendi
sine kanunen tahsisat verilmesi öngörülmüştür. 

Şimdi bu kadar ağır hizmetleri ve onların 
verdiği sorumluluğu karşılıksız olarak kendile
rine yüklemenin insafsızlık olacağı kanısında
yım. Bu itibarla, maddeye «idarei Hususiyei 
Vilâyat Kanunu ile eklerinin hükümleri mah
fuzdur» kaydının ilâvesinde zaruret mütalâa 
etmekteyiz. 

Tasarı, eski 99 ncu maddeyi tadil eden 
45 nci ve eski 178 nci maddeyi tadil eden 
67 nci maddesiyle fazla çalışma mükellefi
yetini vaz'etmiş ve bunu, birisi yıllık izine1 

15 günü geçmemek üzere ilâve ve diğeri 
fazla çalışma ücreti ödeme ile karşılamıştır. 
Birinci şık; bir noktadan, angarya hüviyetine 
bürünmekte ve Anayasaya aykırı bir durum 
teşkil etmektedir, ikinci şık, ancak sabasın
da yetişmiş eleman azlığı nedeniyle yeterli 
sayıda istihdam edilemiyen ve dolayısiyle fazla 
çalışmalarının izinle telâfisine imkân olmıyan 
meslek mensuplarına fazla çalışma ücreti 

I ödenebileceğini öngörmüştür. Fıkranın tarzı 
J tahririnden çıkan netice; küçük ve niteliksiz 

memurlara angarya yükletileceği fakat iste
nilen kimselerin «sahasında yetişmiş eleman 
yoktur» diyerek nimete garkedilecektir. Bu 
da memuriyette eşitlik ve sosyal adalet ilke
sini zedeliyecek bir hükümdür. 

Tasarının 72 nci maddesiyle tesis edilen ek 
madde de bir tazminat şeklindedir. Ancak, 
bunun hangi memurlara verileceğinin ve sair 
hususların kanunda ğösterilmiyerek yönetme
liğe bırakılması, özlük haklarının kanunla 
düzenleneceğini öngören Anayasaya aykırı 
bir misal daha teşkil etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; inti
baklara gelmiş bulunuyoruz. İntibakları ilgi
lendiren geçici madde 2, tasarının adaletsiz
lik niteliğini bir kat daha açık olarak or
taya koymaktadır. Her ne kadar bu madde 
Meclis komisyonunda yapılan değişiklikle Hü
kümetten gelen şekline nazaran daha âdil bir 
duruma getirilmiş ise de adaletsizliği büs
bütün ortadan kaldıramamıştır. 

3656 sayılı Kanun, memur kadrolarını 
I tesbit etmiş fakat üç yıllık terfi esasından 

13 — 



C. Senatosu B : 99 23 . 7 . 1970 O : 1 

sonra en yukarı kadroda üç yılı mütaakıp 
otomatik emeklilik prensibini vaz'etmiş oldu
ğundan bir süre sonra bu kadrolar tıkanarak 
terfileri aşağıya doğru aksatmış ve memurlar 
maaş ve derece yükselmesi imkânından hemen 
yoksun kalmışlardır. Bu durum da memur
ların terfileri, ekseriyetle başka mahiyette 
vazifelere nakil suretiyle ancak temin edile
bilmiş, hattâ bâzı ahvalde bunun için kadro 
ıderecelerinıin yükseltilmesi yoluna gidilmek 
zarureti görülmüştür. Muayyen vazifelerde 
iihtı&as sahibi memur yetiştirmeye çok az mü-
saidolan bu şeklin değiştirilerek, bir memurun 
aynı vazifede birkaç derece terfiin» imkân 
verecek surette kadroları, vazifelerin mahi
yetine göre, muhtelif gruplarda toplıyan, yeni 
bir şekil kabulü zarureti hâsıl olmuş ve bu 
nedenle 4598 sayılı Kanun yayınlanmıştır. 

Ancak, bundan ve bunu tadil eden 242 
sayılı Kanundan sonradır ki, Devlet memur
larının ehliyetlerinin tesbiti halinde kanunun 
öngördüğü üç yıl sonunda bir üst dereceye 
yükselmeleri intizam dâhiline girmiş ve me
murların kadro mülâhazasiyle sık sık görev 
değiştirilmeleri önlenmiş ve böylece kariyer ve 
kariyerde kalifiye eleman teşekkül etmiştir. 
Bu durum da meselâ 60 kadroda 90, 70 kad
roda 100, 80 kadroda 125, ve bunun gibi maaş 
almak imkânı doğduğundan bakanlıkların 
zatişleri rahatlamış ve memurlara üst kadro
lar 9 yılda bir verilir olmaya başlamıştır. Bu 
durum memurlar için ds bir teminat teşkil 
ettiğinden kendileri de kadro endişesinden 
kurtulmuşlar sık sık kadro istemek ihtiya
cını duymamışlardır. Ancak, bugün götürü
yor ki, o tarihte memurlar için bir rahatlık, 
bir ferah unsuru teşkil ettiğinden dolayı me
murları huzura kavuşturmuş olan bu sistem 
gerçekten bir teminat değil mi?. 

O zaman verilen ve hukuk Devleti ilkesine 
göre, müktesep hak teşkil eden bu kadrolar 
şimdi kendilerinden nezedilmekte ve ayrı bir 
intibak rejimine tabi tutulmaktadır. Bu işlem, 
sürenin dolması ve ehliyetin usulen tesbiti şar
tına bağlı ve gerçek bir terfi olduğundan me
murlar için müktesep hak teşkil etmiş ve 
emekli işlemleri de bu esas üzerinden yapıl
makta bulunmuştur. İşte şimdi intibakta geçi
ci madde 2, hukukî durumları bu şekilde olan 

yüzbinlerce memuru mağdur duruma getirecek, 
müktesep hakları ihlâl edecek bir tarzda sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Şöyle M, 60 liralık 
kadroda 90 lira alan memur 60 liraya intibak 
*ettirilmıek!te, fakat kendisine 90 liranın tekabül 
ettiği göstergenin ilk kademesi üzerinden aylık 
ödenmektedir. Bu durumda belki malî bir mağ
duriyet yoktur. Ancak, memur, intibakından 
maaş almakta olduğu göstergeye gelinceye ka
dar, yani dokuz yıl üç üst derece alıyorsa, 
dokuz yıl ne derece terfii ve ne kademe ilerle
mesi geçirmiyecek, dokuz yü sonra göstergede 
münhal olduğu takdirde onun ilk kademesine, 
71 nci maddeye göre imtihanı kazanmak şar-
tiyle, asaleten otursak ve ondan sonra yan 
kademe ilerlemesine nail olacaktır. Demek olu
yor ki, yıllarca ümitle beklenen reform kanunu 
adedleri yüzbinleri bulan bu gilbi memurlar 
için aslında bir mağduriyet kanunu oluyor. 
Mesele bu kadarla kalmamaktadır, kadrosun
da üst derece maaşı alan bu gibi memurların 
emeklilikleri fiilen aldıkları derece üzerinden 
değil, intibak ettirildikleri derece üzerinden 
olacağı için, emeklilik haddine gelmiş olanlar 
ıstırabını bütün hayatları boyunca çekecekleri 
ve ailelerine çektirecekleri bir mağduriyetle sü
rüklenmiş bulunmaktadırlar. Aynı okuldan ay
nı yılda çıkmış ve aynı zamanda işe intisabet-
miş olan iki kişiden, bu kanunun yayımı tari
hinde hizmetine uygun kadroyu almış olanı, 
onun karşlığı göstergeye intibak edecek, diğe
ri bilfarz kadrosunda üç üst derece almakta 
olduğundan üç alt kadroya oturacak ve böylece 
biri yine hiç beklemeden her yıl bir kademe 
ve üç yıl sonra üst derece terfiine nail olacak 
iken diğeri dokuz yıl ondan geri kalacaktır. 
Demek oluyor ki, tasarı sosyal adalet ilkesine 
de aykırı bulunmaktadır. Yüce Senatoda bu 
adaletsizliğin memurlar arasında husule getire
ceği huzursuzluğun kaldırılacağını ümit ve te
menni etmek istiyoruz. Kanaatimizce bu ada
letsizlik, ek geçici 8 nci maddede öngörüldüğü 
gibi, «kadrolarında üst aylık alan memurla
rın aylıkları fiilen almakta bulundukları ay
lıklarının, derecelerinin gösterge tablosuna te
kabül eden derecelere intibak ettirilmek sure
tiyle hesaplanır. Bunların kademelerinin tes-
tibi intibaklarına esas olan aylıklarında geçir
dikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her 
bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle ya-

14 — 



C. Senatosu B : 99 23 . 7 . 1970 O : 1 

pılır. Artan yıl kesirleri gerdikleri kademede 
geçmiş sayılır» hükmümün kabulü ile önlenme
lidir. Aksi takdirde, hayatlarını ve istikballe
rini âmme hizmetine vakfetmiş olan kimseler 
arasında bir ayrılık gözetilmiş ve bu da büyük 
huzursuzluk yaratmış olacaktır. 

Tasarının ek geçici 2 nci maddesinin (d) 
fıkrası, «istisnai mevkilerde olanların intibak
ları için kendilerine gördürülen hizmetler bu 
kanunla kabul edilen istisnai memuriyetlerden 
ise, kadro aylık veya ücret dereceleri üzerin
den, değilse emekliye esas dereceleri üzerinden 
yapılır.» hükmünü getirmiştir. 657 sayılı Ka
nunun istisnai mevkileri belirten 59 ncu mad-
ıdesi, 3656 sayılı Kanunun aynı imevMlerle iliş
kin 6 nci maddesinden farklı durumdadır. Bu
na göre mütercimler açılkta kalmaktadır. 59 
ncu madde henüz yürürlüğe girmemiş olduğu
na göre kurumlardaki mütercimler 3656 nın 
6 nci maddesine göre, halen çalışmaktadırlar. 
Bunların arasında 1 250 lirada çalışıp emekli 
müktesibi 350 lira olanlar vardır. Bunların 
intibakımı 350 lira üzerinden yapmak demek, 
hem kendilerimi mağdur etmek ve hem kurum
ları bir anda bunların çalışmalarından yoksun 
bir hale getirmek demek olur M, bundan da 
âmme hizmetleri müteessir olur. Bütçenin (D) 
cetvelimden maaş alanların intibakları emekli 
(mükteseplerine göre yapılmaktadır. Halbuki 
934 sayılı Kanunla bunlara emekli müktesep
lerinin üç üst derecesine kadar ücret verilme
si kabul edilmişti. Şimdi, her ne kadar mad
deye, Mecliste yapılan bir ilâve ile, bunların, 
bu kamun kapsamına giren kurumlarda (E) 
cetveli kadrolarında veya yevmiyeli teknik per
sonel statüsünda geçirdikleri ve daha önceki 
intibaklarda dikkate alınmamış hizmet sürele
ri de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrı
ca nazara alınır hükmü konmuşsa da, bu hü
küm vuzuhtan yoksundur. Bunların bu geçen 
hizmetlerinin derece mi yoksa kademe mi oldu
ğu açıklan'mamıışltır. Diğer taraftan 934 sayılı 
Kanuna göre üç üst dereceden ücrelt alan bu 
kimseler yıllarca emekli mükteseplerimde ter
fi etmediklerinden bu hizmetleri de dikkate 
alınmamış ve intibaklarımda kendilerine her yıl 
bir kademe, her beş yıl bir derece hükmü ge-
ftirilmemişltir, Hiç değilse bunların hizmetleri
min yansımın intibaklarında dikkat nazara alın

ması muadelet esaslarıma uygum olur kanaa
tindeyiz. 

Tasan, kapsam maddesine aykın olarak, 
özel idarte, belediyeler ve iktisadi Devlet Te
şekkülleri mensuplarımım yalnız ücret nıoktfeasım-
dan bu kanuna tabi olacağı hükmümü getirmiş 
ve geçici maddeleri ile intibaklarımın nasıl yapı
lacağını hükme bağlamıştır. Bu hükümler ken
dilerinin mağduriyetlerine sebebiyet verecek 
mahiyettedir, iktisadi Devlet Teşelkkülleri ku-
ruluşlanmda öngörülen ve 440 sayılı Kanunda 
da esprisini bulan prensiplere göre ımemurla-
nna üst maaş, ikramiye ve prim almak hak
ikini tanımıştı. Şimdi bu kanunun tek ücrelt 
kaidesine dayanarak bunları o haklanmdam 
mahrum etmekte, sözde reform, kendileri için 
bir mağduriyet unsuru olmaktadır. Bu duru
mun iktisadi Devlet Teşekküllerinde verimlili
ği düşüreceğinden, dolaynsiyle 440 sayılı Ka
nunun esprisinin ortadan kalkacağından hiç 
şüphe edilmemelidir. Bu noktadan, maddenin 
kanuridan çıkartılmasında ve kanundan çılkmca-
ya kadar bunlann eski hükümlere tabi tutul
malarına devamda fayda vardır. 

Eğer bu yapılmıyacaksa, bunlann intıbakla-
nnm da ek 2 nci madde paralelinde yapılma
sı, özellikle PTT mensuplarına, malhrumiyet ve 
iş güçlüğü riski zamlannın uygulanması düşü
nülmelidir. 6578 sayılı Kanun PTT dağıtıcı ve 
hat bakıcılarına, memurlann istifade ettikleri 
haklardan yararlanma olanağını tanımış oldu
ğuna göre, bunlann müktesep teşkil etmiş olan 
bu haklannm tasanda korunması lâzımdı. 

Diğer taraftan belediyeler ve özel idare men
suplarının bugünkü bütçe duramuna göre bu in
tibak ve ödemeleri ne şekilde gerçekleştirileceği 
teemmüle şayandır avanslan bile zamanında 
ödememiş o!a,n bu kurumların durumlannım bu 
noktadan düşünülmesi ve bu kurumlar mensup
larının mağduriyetlerine meydan verilmemesi 
lâzımdır. Hükümetin bu hususta ne düşündüğü
nü öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, 1968 yılın
da kabul edilen 1101 sayılı Kanun ileri bir ham
le, hattâ bir reform ile memurlann maaş statü
lerinde yapılacak değişikliğin emeklilere de in
tikal edeceği hükmünü koymuş ve bu, ömürle
rini âmme hizmetine vakfettikten sonra yaş 
haddi, istek veya sıhhi sebeplerle memuriyetten 
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ayrılmış geniş bir kütleyi ömürlerinin son gün
lerinde refaha kavuşmak ümidi içinde sevindir
mişti. Bu kanunun Senatoda müzakeresi sırasın
da iktidara ve muhalefete mensup bütün üyeler, 
kanunun bu hükmünü öğmüş ve müspet oy kul
lanmıştı. Bu sebepten bu geniş ve mazisi feda
kârlık dolu aydın kütle de ümitlerini memurlar 
gibi Personel Kanununa bağlamış bulunmakta 
idi. Fakat üzüntü ile müşahede ediyoruz ki, 
tasarıya Mecliste eklenen ek geçici 33 ncü mad
de ile bu insanların ümitleri suya düşürülmüş, 
kendileri, dün kabul edilen bir kanunun verdi
ği hakkın, bugün çıkarılan bir kanımla geri 
alınması gibi, Devlete itimadı sarsan bir duru
ma düşürülmüşlerdir. Buna, maddenin çok ka
palı ve elâstiki olması sebebiyet vermiştir. 
oysaki tasarının Hükümetçe hazırlanan gerekee-
sünide personel reformu çalışmaları, bir yandan 
çalışan personelin emeklilikte tabi olacağı hü
kümleri, diğer yandan halen emeklilik rejimine 
tabi büyük kütleyi bir diğer deyimle personel 
sistemi ile emeklilik sistemi arasındaki ilişkiyi 
göz önünde bulundurmak zorundadır. Değişen 
katsayı sisteminin getirdiği hareketli ücret rejii-
nninin emeklilik rejimini de etkilemesi tabiî bir 
zorunluktur. Daha önce çıkarılmış bulunan 1101 
sayılı Kanun bu ilişki kurmayı başarmıştır. G-e-
tirilen hükümlerle kamu hizmetlerine ait kad
rolarda tıkanıklıkların büyük ölçüde önlenmesi 
ve yan faydaların kaldırılması ile emekliliği >en-
gelliıyen faktörlerin bertarafı amaç edinilmiştir. 
Dolayısiyle ekonomik bakımdan süratle gelişme 
halinde olan Türkiye için uygun bir model dü
şünülürken personel rejimi, idari reform, bütçe 
reformu ve emeklilik rejimi organik bir bütün 
olarak ve geniş bir çevre içinde ele alınmıştır 
denilmekte idi. Yine gerekçede değişen katsayı 
sisteminin uygulanması bölümünde ücret siste
minde yaratılacak bu hareketlilik ve günün eko
nomik koşullarına ayak uydurma yönünün 
emeklilik sistemine de aks etmesi değişen katsayı 
sisteminin çalışanların ücretlerine olduğu kadar, 
emekli aylıklarını da etkiliyebilmesi kaçınılmaz 
bir zorunluktur. 

Tasarının gelindiği hükümlerin 1101 sayılı 
Kanunun getirdiği hükümlerle birlikte düşünül
mesi sayesinde bu devamlı ilişkiyi sağlamak 
mümkün olacaktır» deniliyordu. Oysa M, bahsini 
ettiğimiz ek geçici 33 ncü madde bu gerekçe ile 

| çelişjki teşkil etmekte, kanun gerekçesi ile tu
tarlı olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Bir taraf
tan Personel Kanununun malî hükümlerinin 
1.3.1970 tarihinden yürürlüğe gireceğini ve Kad
ro Kanununun yürürlüğe gireceği tarihle bu ta-

I rih arasındaki faikın memurlara ödeneceğini 
! kabul, diğer taraftan 1101 sayılı Kanunla maaş

larda yapılacak değişikliğin aynen emeklilere 
de intikalini sağlamak ve bunun bir reform ol
duğunu söylemek, sonra da 180 derece bir dö
nüşle bu kanunun memurlara uygulanan malî 
hükümlerinin 28.2.1971 tarihine kadar emekli
lere intikal ettMlmiiyeceğini kanunlaştırmak ve 

S nihayet ne şekilde yapılacağı bilinmiyen intibak-
1 larma intizaren gibi kapalı bir ifade ile tered

dütte bırakmak, yukarda işaret ettiğimiz tutar
sızlığın açık örneğidir. 

Devlet olarak, emeklilere bahşedilmiş olan 
hakkın onlardan en az bir yıl esirgenmesi, Ana
yasamızın emri ve sağlanması Hükümetin görevi 
olan sosyal adalet ilkesinin zedelenmesi, hukuk 
devleti ilkesinin zedelenmesi, geniş bir memur 
kütlesünin mağduriyeti ve topyekûn Devlete 
olan itimadın sarsılmasıdır. Diğer taraftan 5434 
sayılı Kanun kendi bünyesi ile ilgili değişiklik-

I lerin yine kendi bünyesinde yapılmasını öngör
düğüne göre, 657 sayılı Kanunu tadil eden bir 
kanunda bir değişikliğin yapılması, kanun tek
niği ve vâzn kanunun iradesi noktai nazarından 
da tutarsız bulunmaktadır. Bu hüküm, bir ta
raftan gerekçede ileri sürülen tıkanıklığı izale 
edemiyeceği gibi halen emekli statüsünde bulu
nanları mağdur duruma düşürecek ve yaş haddi 
gibi kişinin elinde olmıyan sebepten kanunun 
neşri ile 28,2.1971 tarihi arasında emekliliğe ay
rılmış olanları ikramiye noktasından çok ziyana 
uğrataöak, zamlarla vergi kanunlarının bizzat 
Personel Kanununun kamçıladığı fiyat artışın
dan bütün emeklileri ezgide bırakacaktır. Buna 
Hükümetin hakkı yoktur. 

I Sayın Başkan, değerli senatörler, tasarının 
reform niteliği taşıyan bu hükümlerinden bi-

1 ris'i değişen katsayı sisteminin uygulanması-
I dır. Gerekçede de ifade edildiği gibi fiyat ve 
I millî gelir değişmelerini iyi izliyemıiyen bir üc

ret sistemi kısa sürede ihtiyaçlara ayak uydu-
nılaıımyacağın&an çeşitli zorlamalara sebebolur. 

I Nitekim 3658 sayılı Kanunun uygulanması sü-
I recıi içinde bu durum tahassül etmiş, çeşitli 
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nedenlerle artan fiyatlar karsısında hükümet
ler zaman zaman ücretlere zam yapmak zorun
da kalmış, fakat bu zamlar belli bir kıstasa is-
tinadetimediğnüden beklenilen faydayı sağLya-
mamrjitır, 

Şüplhesiz ki, değişen katsayı sistemi Dev
let mamurlarınım artan fiyatlar karşısında ger
çek gelirlerini koruyabilme ve bunun yanı sıra 
artan millî gelirden kendilerine düşen payı ala
bilme olanağını kısmen sağlıyacafetır, Kısmen 
dedik, çünkü, bu sistem uzun yıllar özlemi çe
kilen ve Batı memleketlerinde uygulanmakta 
olan echelle - mdbile sistemi değildir. 

Filhakika bu katsayı memleketin ekonomik 
gelişmezi, genel geçim şartları ve Devletin malî 
imkânları göz önümde bulurüdıırulmak suretiyle 
gerdel bütçe kanunu ile tesbit edileosfctir. itiraf 
etmek lâzımdır ki, maddedeki Devletim malî 
imkânlarının göz önünde bulundurulması fık
rası bir istikrar unsuru olmaktan ziyade 
bir istikrarsızlık faktörü teşkil etmektedir. Hal
buki edhelle-mobfile sisteminde sabit birtakım şey
lerin alınması, onların yükselmesine göre otoma
tik olarak ücretlerin de yükselmesi esastır. O 
zaman Devlet de fiyatların kontrolüne ve onla
rı sabit hadler içinde muhafaza etmeye mecbur 
olur. Bugünkü sistemde im durum tanıamiyle 
Bakanlar Kurulunun takdirce kalmıştır. Bu, 
mahzurludur ve tasarının refah niteliğini zede-
liyteoek mahiyettedir. 

Tasarının 43 ncü maddesine ©Mi bir sayılı 
cetvel, ta/ban göstergeyi 70; tavanı itse 1 000 
olarak tespit etmCytir. Katsayı 7 olacağına gö
re taban 490, tavan ise 7 000 demektir. Aradaki 
fark çek fazla ve refahın tabana yayılması il
kesine aykırıdır. Bugün iş kollarında asgari üc
ret 20; yani aylık 600 lira olarak tesbit edilmiş
tir. Vasıfsız içinin yevmiyesi halen 25 - 30 li
radır. Bu durumda Devlet memuru sıfatını taşı
yan bir kimsenin 490 lira itle geçinebileceğini 
düşünmek hayaldir. Bu itibarla 16 ncı derece
nin kaldırılarak tabanın 15 nej dereceden, 100 
den başlatılmasında isabet mütalâa etmekteyiz. 
Filhakika sınıflamdırma dereceleri ve gösterge-
lerdekâ farklılık ve tabanla tavan arasındaki 
dengesiz farkın küçük memura hemen hemen 
hiçbir imkân sağlamamış olması kanunun en bü
yük kusurudur. Personel rejimindeki' düzensiz
likleri değ:<|tirmek nedeni ile getirilen bu kanun 
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aslında yeni bir düzensizlik geltİMnektte ve bu 
da huzursuzluk unsuru olmalktaJdır. Bilneıtice bu 
göstergelerin sağlıyacağı ücret nieajmı, kanunun 
dolaylı olarak kamçıladığı pahalılığı takdJbedıe-
nuiyecek ve iktisadi konjonktürü ger.ıien izlemek 
dıı umuna düşüp katsayısını artırmak zorunda 
kalacak ve fakat yine alt kademedeki insanla
rın ellerine cüzi ücretler geçeceği için bu da 
mak.aiı sağlamıyacaktır. G-örülüyorki ücret po-
îvikası yetersiz bir sekilide ve gerçeklere aykırı 
olarak düzenlenımişltir. Ücret politikasının tesbi-
t̂ TJde hizmetin Devlet için taşıdığı değer, üreti
len iş ve hizmet, millî gelinden fert başına dü
şen pay ve kanun kapsamı dışında kalan veya 
özel teşebbüste çalışan personele ödenen ücret
ler mukayesesi gibi ekonomik faktörlerle ferdî, 
sosyal koşullara ve insanlık haysiyetine yaraşır 
Hv yaşayış seviyesin* sağlayıcı sosyal faktörle
r i ! e:as olarak alınması gerekirdi. Bunun için 
de maksimum ve minimum ücretlerin çok dik
katli b:7: şekilde ve ekonomik konjonktüre uy-
span düzeulenmezii ve aradaki farkın bugünkü 
grFri fazla olmaması lâızımgelirdi Bilhassa kamu 
personelinin büyük kısmını teşkil eden az ge
lirli memurlara ödenecek asgari üoretröL bugün
kü ekonomik ve sosyal koşullara göre geçimini 
oğhyacak, şah^jyet ve haysiyetini zıedelemiye-
cek, asgari işç^ ücretinden aşağı olmıyacak mik
tarda olması lâzımdır. Bu noktayı nazarla daha 
belli derecelere göre ikili katsayı tesbiitj usulü
nün konulmasında fayda vardı. Böylece tabanı 
teşkil eden göstergelerin yüksek katsayısı ile 
tavanı teşkil eden göstergelerin alçak kafcsayısı 
bugünkü asgari ve â^ami haJdler arasındaki aşı
rı farklılığı gidermiş, sosyal adalet kısmen ger
çekleşmiş olurdu. 

Sayın Balkan değeri* senatörler, bu sebeple 
tasan üzerindeki grupumuzun görüşlerini ta
mamlamış bulunuyoruz. Yukardan berj yaptığı
mın açıklamaların özeti: Tasarının çeşitli yön
lerden kifayetsizliği, reform niceliğinden yok
sunluğu, 657 nin reform hükümlerini de silip 
süpürdüğü ve memurlar arasında huzursuzluk 
yaratıp bir baskı aracı olmak niteliğime bulun
duğudur. Bu durumu ile tasarı hiç kimseyi mem
nun etmiyecek ve yakın zamanda yeni değ'Mk-
liklere mevzu teşkil edecektir. Bununla bera
ber, grupumuz tasarının Senatodaki müzakere
leri sırasında daha âdil bir duruma gireceği ka
nisiyle kanunun kamu personeline hayırlı olma-
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sim temenni etmektedir. Beni sabırla dinlediği
nizden dolayı teşekkür eder, şahsımın ve gru-
purrmn saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini, Sayın Tan-

Güven Partisi Grapu adına Sayın Seyhan, bu
yurunuz efendili. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâza maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personedinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı hakkında Güven Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grupunun görüşlerini arz etmek 
için huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Görüşmesine başladığımız bu kanunun mahi
yet, şümul ve etki bakımından Devlet hayatı
mızda çok önemli bir yer işgal edeceği pek ta
biîdir. Halen tatbik edilmekte olan Peersonel 
rejimi yüze yaklaşan değişik statü içerisinde çe
şitli ödeme sistemleri getirmiş, malî ve hukukî 
statülerde zamanla yapılmış olan tadiller, perso
nel rejimini içinden çıkılmaz bir kargaşalığa sü
rüklemiştir, 

Çeşitli kanun, kararname ve sözleşmelerle 
tesbit edilmiş olan memur istihdamı politikası, 
hiç şüphesiz ki, birçok hukukî ve malî aksaklık
lara da yol açmış bulunmaktadır. Personel reji
mimizin bilhassa İkinci Cihan Harbinden sonra 
vâki olan ekonomik ve sosyal gelişmeyi izliye-
memesi sebsbiyle çeşitli yan ödemeler çoğalmış 
ve bu yan ödemeler âdeta esas ücret sistemine 
hâkim bir hale gelmiş ve bu suretle de ücret sis
teminde alenilik vasfı ortadan kalkmıştır. Mem
leketimizdeki personel rejiminin perişanlığını 
idrak eden hükümetler bu mevzuda bâzı çalış
malar yapmışlarsa da olumlu bir neticeye ulaşı
lamamıştır. 

1961 Anayasası 117 nci ve mütaakıp madde
leriyle memurların nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri hakları, yükümleri, aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzen
leneceği hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Ana
yasamızın bu âmir hükmünden hareket eden hü
kümetler yeni bir çalışma ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununu Meclisten geçirmişlerdir. 
657 sayılı Kanunu 23 Temmuz 1965 tarihinde 
neşir ve ilân edilmesine rağmen birçok madde

leri ve bu arada malî hükümleri de kanunun 
238 ncı maddesiyle muallâkta kalmış tatbik im
kânını bulamamışlardı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi müzakeresine 
başladığımız kanun, muallâkta kalan 657 sayılı 
Kanunu bâzı tadil ve ilâvelerle birlikte tatbikat 
sahasına getiren bir kanundur. Bütçeye büyük 
çapta inikası olan bu kanunu, cesaretle Meclis
lere getiren Sayın Maliye Bakanına ve kanunun 
hazırlanmasında emeği geçen uzmanlara gru-
p~am adına tebrik ve teşekkürlerimi arz etmeyi 
bir vicdan borcu saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni tasarının bir
çok reformist hükümler getirdiğini inkâr et-
nek mümkün değildir. Memurun malî ve huku
kî statüsüne yeknesaklık sağlanmış, esM karı
şıklık düzeltilerek yok edilmiş, belli bir istih
dam politikası getirilmiştir. Ancak şunu da ifa
de edeyim M, ekonomik ve sosyal yönden dina
mik bir gelişme halinde olan memleketimizde 
personel reformu tek başına ele alınacak bir ko
nu değildir. Personel reformu kamu kesiminde 
iş ve insan arasındaki ilişkiyi düzenlemek ve bu 
•suretle kamu yönetiminin tesir ve verimliliğini 
artırma hedefini güder. Bu duruma göre per
sonel reformuyla beraber idari reformu da ele 
olmak icabederdi. Millet Meclisinden geçerek 
Senatoya gelmiş bulunan bu kanun, hiç şüphe 
yok M, uzun yıllardan beri duyulan bir ihtiya
cın ifadesidir. Personel rejimimize getirdiği re
formist hükümleri belirtirken noksan ve hatalı 
gördüğümüz taraflarına da temas etmeyi vazi
fe saymaktayız. Kanun, personel rejimine bir 
sınıflandırma sistemini getirmiştir. Bu sınıflan
dırmanın hangi faydalar göz önünde bulundu
rularak, hangi kıstaslar esas alınarak yapılmış 
olduğunu anlamak mümkün değildir, işin öne
mini esas alan bir sınıflandırma değildir. Mese
lâ, genel idare hizmetler sınıfı içine müsteşarı 
da, genel müdürü de ve en küçük memuru da 
dâhildir. Batı memleketleri memur istihdamın
da sınıflandırma yapmışlar ama, onlar bu işi 
yaparken işin önemini esas almışlar ve bütün 
memurlar 4 sınıf içerisinde toplanmışlardır, in
giltere'de olduğu gibi. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununu sınıflandırmayı yetM ve sorum
luluk esasına yani, arz ettiği önem prensibine 
p;öre ele aldığı halde, bu son kanunda bu, terk 
edilmiş bulunmaktadır, işin önemini ön plân-
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da (tutan bir sınıflandırma sisteminin memleke
timizin şartlarına ve ekonomik icaplarına çok 
daha faydalı neticeler getireceği inancında ol
duğumuzu ifade etmek isterim. 

Kanunda eşit işe, eşit ücret sistemi bir pren-
sibolarak benimsendiği halde intibakların emek
liliğe esas olan aylık üzerinden değil, kadro 
üzerinden yapılması şeklinin esas alınması bu 
prensibi zedelemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, malûm olduğu üze
re, terfi kadro çerçevesi içinde yapılır. Yeni 
kadro ihdasının zorluğu ve memurların kadro
suzluk yüzünden terfi edememeleri karşısında 
4598 ve 242 sayılı kanunlarla memurlara bulun
dukları kadrodan üç üst derecesine kadar terfi 
imkânları sağlanmıştır. Halen bütün bakanlık
larda binlerce memur bu kanunlardan istifade 
ederek terfi imkânına kavuşmuşlardır. Bu ara
da şunu kısaca arz edeyim ki, Maliye Bakanlığı, 
galiba biraz da suyun başında bulunmanın ver
diği avantajla, bu kadro bakımından aksi bir yön 
takibetmiş ve umumiyetle Resmî gazetelerdeki 
kararnamelere ve kadro kanununu tetkik ettiği
miz zaman bu bakanlıktaki bilhassa üst derece
lerdeki memurların emekliliğine esas olan aylık
larının üstünde kadro işgal ettiklerini açıklıkla 
görmek mümkün olmaktadır. 

Ücret eşitsizliğinin intibak yoluyla ne şekil
de bozulduğunu bir misalle göstermek isterim. 
Aynı işi yapan aynı kıdemde iki memurdan bi
risi 950 liralık kadroda 950 lira, diğeri de kadro 
yokluğu sebebiyle 800 liralık kadroda iMbuçuk 
senedir 900 lira alıyorsa birincisinin intibakı 
6 ncı derecenin 3 ncü kademesi olan 430 göster
gesine, ikincisinin intibakı ise 6 ncı derecenin 
ilk kademesine yani 400 göstergesine yapıla
caktır. 

Ek geçici ikinci maddenin icabı böyledir. Bi
rinci memur intibaktan sonra da her yıl kademe 
ilerlemesine normal olarak devam edecek, ikin
ci memurun zararı sadece bu fark da okuyacak 
950 liralık dereceye yükselmesi için yeniden seç
me ve yarışma imtihanınla tabi tutulacak yani 
evvelce kazanmış olduğunu yeni baştan elde et
meye çalışacak, pek tabiî kadro açılmasını da 
bekliyeoektir. Memurun ömründen bir parça 
olan kıdemlerin bu şekilde heba olması adalet
sizliğe ve eşitsizliğe açık bir delildir. 

Değerli arkadaşlarım, eşit işe eşit ücret sis
temini zedeliyen bir diğer husus da kanunun 
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j 14 ncü maddesinin (A) bendi ile ek geçici 8 nci 

maddesiyle kabul edilmiş olan yan ödemelerdir. 
Meselâ, aynı işi yapan iki kaymakamdan biri
si 90 liralık kadroyu almış olduğu için gösterge 
rakamlarına ilâve edilecek 50 ile 200 rakamla
rından istifade edecek bu kadroyu alamamış 
olan bir diğer kaymakam edemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, burada tazminat ve 
temsil Ödeneği mevzuuna da kısaca temas et
mek isterim. Malûm olduğu üzere bu kanun bü
tün tazminat, temsil ödeneği, ek görev gibi bü
tün yan ödemeleri prensibolarak kaldırmıştır. 

| Anı?., az evvel arz ettiğim gibi, 14 ncü madde-
I nin (A) bendi ve ek geçici 8 nci madde ile ken

di prensibini kendi ihlâl etmiştir. Ek geçici 8 
| nci madde ile yüksek yargı organlarına ve hâ-
j kimlere verilen yan ödemelerin lüzumuna Gü-
| ven Partisi olarak inanmaktayız. Esasen bu 
| maddenin Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda 
İ tasarıya girmesi genel başkanımızın büyük ça-
| basiyle mümkün olmuştur.. Ancak, şunu da ifa-
] de edelim ki, hâkimlerle mülki idare âmirleri 
l gördükleri hizmetin özelliği bakımından şimdi-
I ye kadar yan ödemeler mevzuunda daima eşit 
| haklara sahibolmuşlardır. Meselâ, 1947 yılında 
| 5017 sayılı Kanunla hâkimlere tazminat veril-
j mesi öngörülmüş ve hemen arkasından 5027 sa-
| yılı Kanunla da idare âmirlerine temsil ödeneği 
İ verilmesi derpiş edilmiştir. Geçen sene kabul 
; ettiğiniz bir kanunla da 5027 sayılı Kanun iptal 
l edilerek mülkî idare âmirlerine daha üstün bir 
j tazminat verilmesi tasvibinize mazhar olmuştu. 
i Oesitli kanunlarla hemen bütün hizmetlerin en 
i ü".t sorumlusu, denetleyicisi, yürütücüsü kabul 
i edilıen, üzererinde Devlet ve Hükümet temsil 
I sıfatı da bulunan Devletin ve rejimin itibarını 
] her şeyin üstünde tutan mülkî idare âmirlerine 
j tasanda bir özellik tanınmaması grupça iştirak 
; ettiğimiz haklı üzüntülere sebebiyet vermiştir. 

j Değerli arkadaşlarım, şimdi kanunun, perso-
! neî rejimimize getirdiği reformist nitelikteki 

hükümlerinden kısa kısa arz etmek isterim. 
' Bu kanunla teknik personel sınıfına yeteri 
; kadar imkân sağlanamamış olması yatırımcı ba

kanlıkları güç durumda bırakacak niteliktedir. 
\ Kalkınma plânımızın teknik eleman noksanlı-
\ ğının telâfisi için tedbirler alınmasını tavsiye 
î ettiği bir devrede kanuna kifayetli hükümler 

konulmamış olması bizi endişeye sevk etmekte-
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dir. Teknik eleman bütün ümidini kanundaki 
iş güçlüğü ve riski ile mahrumiyet zammına 
bağlamış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, işgüçlüğü ve riski ile 
mahrumiyet zammına temas ettiğim şu sırada 
kanunun reformist hükümlerinden saydığımız 
bu maddelerin kanunda yeteri kadar vuzuha 
'kavuşturulmamış olmasını da ilâve etmek iste
rim. 

Zannedersem kanunu şimdi bulup okuma 
imkânı hususunda vakit müsait değil, bu işgüç
lüğü ve riski bir tüzükle veya bir yönetmelikle 
tesbit edilecek, bademe Bütçe Kanununda kim
lere verileceği açıklanmış olacaktır. Bu hüküm 
karşısında 1970 yılında bunlardan yariarlanmak 
imkânı, zannımca, mümkün olmıyacajktır. Sa
yın bakan bu mevzuda kısa bir bilgi verirlerse 
minnettar kalacağım. 

Değerli arkadaşlarım, yılardan beri bir kı
sım memurlarımızı üzüntüye sevk eden bir hu
sus, memuriyetten evvel asikerlikte geçen hiz
metin memuriyetten sayılmaması mezun idi. Bu 
kanunun 84 ncü maddesiyle getirilen bir yeni 
hüküm, ki çok yerinde bir hükümdür; bu, ha
len memuriyette bulunan geniş bir kütleyi mem
nun edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun 190 ncı mad
desinde sosyal sigorta ve yardımlaşma mevzu
unda personel rejimimize yepyeni bir hüküm 
getirilmiş bulunulmaktadır, bundan bendeniz 
de, bir memur olarak, çok memnun kaldım. Şim
diye kadar noksanlığını duymaktaydık, bundan 
birkaç sene evvel askerler için böyle bir imkân 
sağlanmıştı ve halen de çok yerinde bir vazife 
ve hizmet görmekledir. Bu bakımdan bu mad
deyi getiren Sayın Maliye Bakanına çok teşek
kür ederim. 

Değerli arka&aşşliarım, bir diğer husus; Ka
nunun 193 ncü maddesinde yer almış bulunan 
memur konutu meselesidir. Çok isabetli bir 
hüküm, ancak bunun tatbikatında şimdiye l"a-
dar bir hayli dedikodu olan mevzular da beraber 
gelmişti. Biliyorsunuz bilhassa Ankara'da bir 
büyük mahalle ve taşrada da birçok kaza ve 
vilâyetlerde memurlar için konut mevcuttur 
ama umumiyetle bu konutlardan daha çok yük
sek dereceli memurlar istifade etmıelkte, küçük 
maaşlı ve çok çocuklu memurlar bunlardan pek 
fazla nasibini alamamaktaydılar. Zanneder

sem bu, bir yönetmelik mevzuu, evvelice de bu 
gibi yönetmelikler mevcut idi. Sayın Maliye 
Bajkanından bu mevzudaki temennim; laz maaş
lı ve bilhassa çok çocuklu memurların bu konut
lardan âzami derecede istifadesini sağlayacak 
hükümleri de yönetmeliğe koyarlarsa çok isa
betli bir iş yapmış olacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, katsayı, personel is
tihdamına, personel rejimine gelmiş bulunan 
yepyeni bir mevzu. Bu katsayı, bildiğiniz gibi, 
Bakamlar Kurulu tarafından memleketin ikti
sadi ve malî imkânları nisbetinde tesbit edile
cek. Katsayıyı esasen Meclisler kabul edecek 
ama buna imkân olmadığını Anayasanın 94 ncü 
maddesinin son fıkrasiyle de görmüş bulunmak
tayız. Çünkü, bu fıkrada «Meclislerde üyeler 
masrafı artırıcı tekliflerde bulunamaz» hükmü 
mevcuttu. Bu bakımdan elbetteki Hükümetin 
insiyatifine kalacak, elbette hükümet kendi ça
lıştırdığı ve kendinden bir parça olan memurla
rını sefil duruma düşürmek istemez. Buna ihti
mal vermiyoruz ama acaba bunun istatistik ens
titüsü tarafından devre devre neşredilen geçim 
endeksine uygun bir şekilde tedvin edilmesi de 
mümkün olamaz mıydı? 

Değerli arkadaşlarım, Sayın C. H. P. sözcüsü 
tarafından da biraz evvel emekli meselesi orta
ya konuldu. Biz şahsan sayın bakanın Senato 
Bütçe Komisyonunda verdiği izahatı tatminkâr 
bulduk. Şöyleki; kanunun ek geçici 33 ncü mad
desinde «Emekli dul ve yetimler için 1101 sa
yılı kanunun 2 nci maddesi mucibince tesbit 
edilmiş olan emekli, eytam ve er amil maaşları
nın 1871 yılında verileceğini ifade etmektedir. 
Bu maddenin galiba biraz da kapalı olmasından 
emekli ve dul yetimleri camiası, basma da inti
kal eden, büyük endişeye düşmüşlerdir. Sayın 
bakan komisyonda verdiği izahatta dediler ki 
«elbette evvelâ muvazzaf memurların yani ha
len çalışmakta olan memurların bu kanuna gö
re bir intibakı yapılacak badema bu memuriyet
lerden emekli olmuş kimselerin de bu intibakı 
1101 sayılı Kanunun 2 nci maddesine uygun ola 
rak yapılacak» Biz, bunu tatminkâr gördük 
ama bu 33 ncü maddenin dışarıda efkârı umu-
miyeye inikası maalesef bu şekilde değildir. Ha
len emekli olmuş memurlar, dul ve yetimler bu 
son kanunla memurların maaşında bir farklılık 
olacağı, ki 7 katsayı ile bir farklılık olacağı mu-
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hakkak, bu farklılıktan istifade edemiyecekleri 
endişesi içinde bulunmaktadırlar. Sayın baka
nın burada bu mevzuda izahat vermesi, bu ge
niş kütlede muhakkak ki, bir ferahlık yarata
cak ve basına da intikal etmiş olan hususun ha
kikat olmadığı açıklanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, noksan gördüğüm ve 
hatalı bulduğumuz bir taraf da kanunun, bir
çok yönetmelik ve tüzüklerin Maliye Bakanlığı 
ile Personel Dairesi tarafından tanzim edilece
ğini öngörmüş olmasıdır. Bilhassa 94 ncü mad
dede öngörülen teşkilât ile kadro analizleri yap
mak için Maliye Bakanlığına yeni yeni kadrolar 
verileceği derpiş edilmiştir. Yeni kurulması dü
şünülen bu teşkilâtın Maliye Bakanlığında de
ğil de Başbakanlığa bağlı bulunan va halen va
zifede olan Personel Dairesinde, buranın kadro
su takviye edilmek suretiyle, kurulmasını, pisi-
kolojik bakımdan da, uygun bulmaktayız. Şöy
le ki, Maliye Bakanlığı, bu kanunla bayağı di
ğer bütün bakanlıkların üstünde bir durum arz 
etmektedir. Diğer bakanlıklar da, elbette ki, 
kendilerine eşit bir bakanlığın böylesine üstün 
mevki almasını pek uygun bulmamaktadırlar. 
ileride bir hayli sürtüşmelerin olacağı kanısın
dayım. Bu sebeple bu yönetmelikler yapılırken 
ve 94 ncü madde gereğince kadro analizleri için 
yeni bir teşkilât kurulurken bunun Bakbakan-
lığa bağlı Personel Dairesine bağlanmasını uy
gun görmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bundan başka Ek ge
çici 22 nci maddede intibak Komisyonları mev
cuttur. Buna Sayın C. H. P. li sözcü arkadaşı
mı s da temas etti, bu 22 nci maddeye göre inti
bak Komisyonu kurulmakta ve bu komisyonun 
da, 3 ü Maliye Bakanlığından 3 ü de Personel 
Dairesinden olmak üzere, 6 âzası bulunmakta
dır. Halbuki ilgili bakanlıMan da temsilci bu
lunmalını ben çok uygun görmekteyim, çünkü 
siz bir bakanlığın kadrosunun analizini yapa
caksınız ama o bakanlıktan mesul hiç kimseyi 
bu İntibak Komisyonuna amııyacaksınız. Bu, 
maksada pek uygun düşmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, gnıpum adına kanu
nun tümü üzerindeki sözlerimi bitirmiş bulun-
m?,ktayım. Sözlerimin başında da arz ettiğim 
gibi kanunun memleketimize ve personel rejimi
ne hakikaten iyi hükümler getirdiğine kaani 
bulunmaktayız, Bu bakımdan Maliye Bakanına 

vo arkadaşlarına tekrar teşekkürlerimi sun
mak isterim. Büyük bir camiayı etkilüyen bu 
kanunun da hayırlı olması temennisi ile hepini
ze saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sey
han. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın özgür, bu
yurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SELÂ-
HATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı 
maddelerin ilâvesini öngören ve çoğunlukla 
«Personel Kanun tasarısı» diye tanımlanan ve 
yeniden idari ve malî düzenlemeler yapan bel
geler üzerinde kısaca görüşlerimizi sunaca
ğa. 

Tasarı, siyasi hayatımızda oldukça uzun, 
yorucu ve münakaşalı yollardan geçerek Se
natomuzun bugünkü takdirine sunulmuş bu-
lıınmalktadır. En çok eleştirilen ve hırpalanan 
(tasarılardan biri olmuştur demenin mübalâğa 
sayıîmıyacağı kanısındayız. 1965 yılında kabul 
edilen ve fakat malî hüMiinlerinin uygulanma
sına imkân bulunmayan Devlet Memurları Kanu
nu, getirilen bu tasarı ile uzun çalışmaların ne
ticesi bâzı ilâve ve değişikliklerin yapılması su
retiyle, malî külfetlerin yatırımların aleyhine 
artması pahasına, kabul edilerek Türkiye'nin 
sosyoekonomik bünyesine oldulkça uygun bir 
hale getirilmiştir. Bu şekli ile 657 sayılı Kanu
nun malî ve bâzı personel reformu niteliğini ta
şıyan hükümlerinin yürürlüğe konma şansı 
kazanılmıştır. 

Personel Reformunun bir parçası olarak ka
bul edilebileceğimiz bu tasarıyı Hükümetin pek 
m'ii.raidolmıyan ekcnc-miık ve sosyal şartlarda 
cesaretle ele almasını takdire değer buluyoruz. 
Sözlerimizin burasında bu ta'sarı üzerinde emeği 
geçen Sayın Maliye Bakanına ve değerli me
sai arkadaşlarına, Maliye Bakanlığı mensupla
rına ve Devlet Personel Dairesi ilgililerine hu
zurunuzda, yorucu ve güç çalışmalarından do
layı, takdir ve teşekkür hislerimizi açıklamak 
isteriz. 

'Barem sistemine göre tanzim edilmiş, bun
dan ©vvelki personel rejimini düzenliyen ana-
'kanıın ve efeleri 2 nci Dünya Harbinden itiba-

ı ron gelişen Türkiye^de kamu yönetimi ihtiyaç-
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i&nnı karşılamaktan hergün uzaklaşmış ve ] 
haklı şikâyetlere sebebolmuş, kamu hizmetleri- | 
rdn gcrüknesi için mecburiyet halinde geniş yan [ 
ödemeler yapılarak barem sisteminin getirdiği \ 
denge âdeta yok edilmiştir. Bu noktaya gelin- j 
diğirde şikâyetlerimiz müşterek olmuştur. ! 
Dengenin kurulmasını hepimiz istamişizdir. Mu- j 
kaveleli personel, yevmiyeli personel rejimi, ek 
ödemeler; tazminatlar, hepimizin söylediği, de- j 
lik bohçanın yamaları olmuştur, palyatif ted
birler gibi görünmüştür. Kamu hizmeti gören- I 
ler ve bilhassa tajbandakiler oldukça ağır şart- j 
larda çalışma zorunluğunda kalmışlardır. Ha- jj 
len üzerinde değerli görüşlerin yer alacağı ta- j 
earı haklı şikâyetleri ne derece kapsamıştır, j 
getirdiği sistem ve model personel reformu için | 
yeterli hükümleri ihtiva etmekte midir? Daha j 
özetle diyebiliriz ki, Devlet imkânları etkin bir 
kamu yöner-imi için iyi kullanılmış mıdır? Şunu ] 
•da hemen açıklamak isteriz ki, personel refor-
mımıı tek başına bu tasarı ile düşünmek Bilim- ı 
'kim değildir. I 

Gerekçede açıklandığı gibi, idari ve bütçe 
reformu da beraber düşünülmelidir. Tasarının 
: ünyDSİne 5u prensipler oturtulmaya çalışıl-
mıjtır ki. bunlar da senelerin şikâyetlerinden 
alınmış değerlerdir, şöylece görebilirim: Huku
kî, malî statülerin birleştirilmesi, tek istihdam, 
t?k Ü3r"<t ödenmesi, ücret aleniliği ve denkliği, 
yz.n ödemelerin çok kısıtlanması, değinen kat
sayı-, öğrenim derecelerinin yükselmelerde hesa- | 
'-a ahnm?-:! gki. Bunlar tasarıda Gİdkk"^ den-
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rumada oldukça titizlik göstermiştir. Ancak, 
üoret üstünlük oranlarını muhafaza etmek 
getirilen sistemle mümkün değildir ve lüzumu 
kalmamıştır. Herkesin, oldukça iyi bir şekil
de, yerine oturtulmaGina çalışılmıştır. Bu ta
sarı dolayısdyle bâzı meslek çatışmaları ve re
kabetleri müşahade edilmiş ve edilmektedir. 
Bunların takdiri, Yüce Senato görüşmelerinde 
değerlsüiecektir. Tasanda, yan ödeme olarak gös
terge üstü, ek ücret, iş güçlüğü ve riski, mah
rumiyet tazminatları mevcudolup, bunların da 
yerinde kullanılacağına dair peşin ümitlerimiz 
vardır. Geçmişin tatbikatının örnek almarnı-
yacağma inanıyoruz. 

Hâkim ve savcılara verilen yan ödemeler 
yerimle olmuştur. Tadarının, üç istihdam şekli 
kabul ederek birliğe gitmesi çok olumlu kar
şılanmıştır. Doktor ve teknik personelin duru
mu düzeltilmeye malî ve hukukî teminatlar 
getirilmeye çalışılmıştır. Ancak, teknik perso
nelin bu kanun dışına çıkma isteği devam etmek
tedir. 4/10185'e göre istihdam edilen teknik per
sonel, hem bu kanundan hem de bahsedilen ka
rarnameden memnun değildirler. Ayrı bir ka
nanla değişik ilkelere bağlanmak istemektedir-
kr, ileri sürülen prensipleri henüz bir belge-
-d3 oluşmamıştır. Kalkınmada önemli hizmet
leri bulunan teknik personeli Hükümetin ih
mal edeceğine kaani değiliz. Her halde hizmet-
kri, ::cyal güvenlikleri teminata alınacaktır. 

Bayın arkadaşlar, sözlerimizi bağlamadan 
ov ;1 bir hususa daha değinmek isterim, o da 
e "ikillerin durumu: Sayın Maliye Bakanı, ko-
mkyonda gayet acık olarak emeklilerin 1101 
.ayılı Kanun karşısında memurlar gibi onların 
da bu kanunun kapsamına giren hükümlerden, 
1 . 3 . 1970 tarihi itibariyle istifade edecek
lerini beyan ettiler. Kendilerinden ricamız, Se
natoda bu. hususu ifade etmeleridir. 

Bki diklediğinizden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarınızda başarılar diler ve bu tasarının 
milletimize hayırlı olmasını isteriz. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgür. 
A. P. Grupu adına Sayın Ege, buyurunuz 

efendim. 
A. P. GBUFU ABINA İSKENDER ÖEMÂP 

ECJH (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Senato
mun sayın üyeleri; 
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Müzakeresine başlamış bulunduğumuz ve ] 

grupları adına tümü üzerinde konuşma yapan 
arkadaşlarımın beyanlarını dikkatle dinledik. 
Ban, bir noktanın tesbiti ile sözlerime bağlıya
cağını. O da Parlâmentoya sevkedilıdiği tarih
ten bu yana basında, radyo ve televizyonda ve 
çeşitli temaslar sonunda «Personel Kanunu» 
diye isimlendirilen bu tasarı üzerinde yapılan 
münakaşalar, söylentiler, hattâ hattâ direnme- j 
ier, bildiri yayınlamalar, efkârı umumiyede 
geniş akisler yaratmıştır. 

Biz, bu üzerinde çok konuşulan, çok mü
nakaşa edilen ve haklı haksız tenkidlere tabi 
tutulan tasarının niçin böyle bir havaya bürün-
düğünü anlamak istediğimiz tesibit etmeye ça
lıştığımız zaman sunu görüyoruz ki, bu tasan 
memleketimizde Devlete hizmet veren insanları 
clolayısiyle ailelerini ilgilendirdiği hususu bi
rinci derecede ağırlık taşımakla beraber; ikin
ci nokta, maalesef bu tasan iyice anlatılamamış 
VÜ anlaşılamamıştır. Şimdi tasannın başlığını 
okuyorum: «857 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
Kanunun kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı.» 
Bu tasarı kapsam bakımından gayet geniş ola
rak Türkiye'de yalnız devlet memuriannı ilgi
lendiren bir tasan değil, kamu iktisadi teşek
küllerini, mahallî idareleri, belediyeleri ve bu
na mümasil birçok personeli içine almıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bun
dan aşağı yuakn tam beş yıl önce, 23 . 7 . 1G35 
tarihinde yürürlüğe girilişti Şimdi aşağı yu
karı bu 150 maddelik Devlet Memurları Kanunu 
bir defa kapsam bakımından içerisine neyi alı
yor, onu tesbit etmek zorundayız. Çünkü, bugün 
müzakeresini yapmakta olduğumuz bâzı madde
lerin değişmesi, bâzı yeni maddelerin gelmesi ve 
bâzı personelin bu kapsam içerisine alınmasını 
gerektiren malî hükümlerle ilgili bu elimizdeki 
tasarıyı iyi tahlil edebilmek için, ilkönce 657 sa
yılı Kanunun kapsamı nedir, amacı nedir, bunu 
iyi tesbit etmek sorundayız. Çünkü, «Devlet Me
murları Kanunu» asıl resmî adı bu olan 657 sa
yılı Kanunun kackrsizliği, şansızlığı sadece bir 
zam kanunu şeklinde mütalâa edilegelmesinden 
doğmaktadır. Bu kanunun memleketimize ge
tirmek istediği; kamu düzeninde çalışanları ye-
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunrnun kap
lam maddesi : «Bu kanun Devlet kanıu hizmet
lerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerde 
çalışan Genel veya katma bütçelerden veya bun
lara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veya
hut kefalet sandıklarından aylık alanlara uygu
lanır. Hâkim ve savcı sınıfından olanlara subay 
ve astsubaylar bu kamın hükümlerine tabi de
ğildir. Üniversite öğcr.'tir.ı üyeleri ve yardımcı
ları, malî hükümler dışında. Üniversiteler Ka-
nruıu ile aynı kanunun ek ve tadillerine tabidir. 
il önel İdareleri ve belediyeler personeli hakkın
da kondi özel kanunları hükümleri uygulanır.» 
Ecnunun kapsamı gayet aşıklıkla beyle ifade 
ediliyor. Peki. amacı nedir, niye bu kanım çıka
rılmış? Her hakle bu kanun bir zam kanunu, bu 
kanun bir avans kanunu değil, O bakımdan 
amacım da iyi bilmek lâzım, Kanun ikinci mad
desi ile amacı için söyle diyor : «Bu kanun Dev-
İ£i memurlarının hizmet şartlarım, nüoliklerini, 
atanma ve yetiş irilmelerini, ilerleme ve yüksel
melerini, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları
nı, aylıklarını, cdeneklerini ve cuğ-er tuluk işle
rini düzenler. 

Bakanlar Kurulu I:u kanunun uygulanmas*.-
nı göstermek voya emi ettiği kusulan belirtmek 
üzere, tûsükler çıkarır ve bu kanuna dayanıla
rak çıkarılacak tüzüklerin rygulamua.'un" göste
ren yönetmelikler hakemin,". Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konur.» 

Maddenin tümünü okudum fakat birluci fık
rasındaki hususlar üzerin is durursak Personel 
Kanunu denilen, Devlet Memurları Kr.u-.uu.mun 
neleri kapsadığı meydandadır, Eoumurlarm hiz
met şartlarını, memurların niteliklerini, atanma 
ve yetiştirilmelerini, nasıl tâyin edileceğini, na-
sü yetiştirileceğini, ilerleme ve yükselmelerini, 
ödev, hak ve yükümlülüklerini ve sorumiuiukla-
larmın ve onlarm ardından da ?ylık ve ödenek-
b?ini tesbit ediyor. Kanunim kapsamı ve amam 
meydanda olduğuna, 1965 yılından itibaren de 
yürürlükte bulunduğuna göre, kanun tümü ile 

http://Kr.u-.uu.mun
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tatbik edilmekte idi, yalnız bir noktası hariç, o 
da malî hükümlerle ilgili olan yönü. 

Muhterem arkadaşlarım, ^en burada bir nok
tayı gayet açık olarak ifade etmek isterini; 
657 sayılı Kamınım hasırlanması 3 nsü Koalis
yon devrinde başlamış ve 4 noü Koalisyon dev
rinde ele tamamlanmıştır, öyle ise bu kanım 
Paıimâentoda bugün muhalefette bulunan par
tilerin iştiraki ile baılıyan bir hazırlık devre
sinden sonra yine diğer bir koalisyonda - Ada
let Partisinin ağırlık kanadım teşikl ettiği - ka
nunlaşmıştır. 

Öyle ise bu kanun, aslında, Parlâmentonun 
müşterek malıdır. Ye 1935 ten itibaren malî hü
kümlerin uygulanamayısından mütevellit biliyor
sunuz, bir avans meselesi mevzuubahsolmuş ve 
% 10, % 15 avansla yotiıülmiştir. Bu kanu
nun malî hükümlerinin yürûtûlsmeyhi üserinde 
çeşitli tenkidler yapılmıştır. Bunlar n haklı olan
ları, insaflı olanları olduğu nibi haksız ve insaf
sız olanları da vardır. 

Şimdi, bu yapılan tenkidler ve usun 5 y.riık 
çalışmadan sonra bugün karşımıza gelmiş olan 
tasarının dahi yetersiz olduğunu ifade etlen ar-
kadaşlarınrs, şu noktayı insafla te3bit etr-ûş olu
yorlar M; anlayışımıza gi5re, bugün Türkiya'ck 
uygulanmakta olan Devlet memurlarına cdemo 
çeşitleri o kadar çok, o kadar değişik k i bunh'.ı 
tovhidefcmek, birleştirmek, toparlamak güç. 

Çimdi, ben burada bir hususu ilahı, yaksek 
müsamahr.Iarm:ss, sanarak, tesbit ötmek sorun
dayım. Bu kanun Lasarısmda sadece bir 8 nou 
madde, sadece bir katsayı maddesi yok muh
terem arkadaşlar. Bakınız ibu tasarı neler geli-
riyor. Tasarının kadersizliği tasarı ile ilgili 
olan kişiler veyahut da zümre sahipleri, ken
dilerini ilgilendiren muayyen bir maddeyi ve
yahut da birkaç maddeyi ele alıp tasarı üzerin
de ulmuand mütalâa yürütmelerinden meydana 
geliyor. Ve bu tasarının yine şanssız tarafla
rından birisi de, yepyeni bir sisltem getiren bu 
ıtasaniyı devamlı olarak eski tatbikatlarla mu
kayese ederek ibuna bir kıymet biçmek oluyor 
ki, bu da hatalıdır. 

Mufolterem arkadaşlarıim; yepyeni - hami di
yoruz ya düzen değişmesi, düzende ileri ham
lelerin yapılmasının memleket için lüzumlu ol
duğunu, böyle tekâmül ve atılışın yerinde 
olacağını ifade ediyoruz ya - işte bu kanun 

böyle bir yepyeni düzeni ve yemd bir atılışı ge
tirmektedir. Ve (böylelikle memleketimizde çe
şitli ödemeleri bir formül altında toparlamak
tadır. 

Şimdi, tasarının tümü üzerimde münakaşa 
yapılırken, daha evvel verilmiş olan önergeler 
nazarı itibara alınırsa, hangi maddeler üzerin
de değiştirge önergesi varsa, o maddelerin 
münakaşası, müzakeresi yapılacaktır. Bugün 
bütün memleketlimizde haklı olarak, 400 000 
umumi muvazeneden, 400 000 de çeşitli; bele
diye, özel idare, iktisadi Devlet Teşekkülü 
gibi kuruluşlarda vazifeli olan 800 000 e hita
beden bir kanun tasarısının müzakeresi1 elibetlte 
ilgi ile dikkat ve hassasiyetle takibediltaeıktedir. 
Ne vardır bu tasarının içeriğinde? Bu tasarı
nın içerii'sinde bir 9 ncu madde vardır. Yani, 
«Efendim, falan mezun şuradan başlıyacak, 
şu kadar alacak, şu meslekten olan şu dere
ceden başlıyacak bu dereceye varacak» sekin
de (tasarıda sadece ıbdir 9 ncu miadde yoktur. 
O bakımdan yüksek müsamahanıza sığınarak 
(bâzı başlıkları okumak mecburiyetini hissedi
yorum. 

Bir defa, «Kapsam» sonra «Devlet memu
ru», «Sözleşmeli personel», «işçiler» bunlar 
hep satırbaşlaridır ve bâzı maddelerin yeni
den gelişini ve bâzılarınım tadile uğrayışını ifa
de eden aşağıdaki maddelerin ballıklarıdır. 
«Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunma yasağı», «Sınıf», «Kadroların tesblti», 
«Kadroların hazırlanması», «Kadro cetvelleri», 
«Tesis edilen sınıflar», M, en çak alâka çeken 
maddelerden birltanes'i. Daha açıkça ifade et
mek lâzmugelirse, bütün münakaşaları üstün
de toplıyan tek maddödir. «Memuriyete giriş
te yaş», «Sınıflanidnımada öğrenim derecesi», 
«Yarışma sınavlarına katılma», «Yarışma sı
navlarının yapılmas», «Adaylara yetişıftirillme-
si», «Adaylık süresi içimde göreve son verme», 
«Adaylık süresi sonumda başarısızlık», «Asli 
memurluğa atanma», «İstisnaî memurluklara 
atanma», «istisnaî memurluklara atanacakla
ra ıbu kanunun uygulanacak hükümleri», «Ka
ideme ilerlemelerinin toplu onayla yapılması», 
«Derece yükselmesinde süre ve usul», Bir sı
nıftan başka bir sınıfa geçme», «Karşılıklı 
olarak yer değiştirme», «ıBu kanuna taibd ku
rumlar arasımda memurların istekleri ile yer 
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değiştirmeleri», «Ya/bancı bir memleket veya 
teşekkülde hizmet alma», «Muvazzaf askerliğe 
ayrılan memurların terhislerinde kademe ve 
'derece imtıibaMarı», «Muvazzaf asikerliğinî yap-
tılktan donra Devlet memurluğuna girenlerin 
kademe intibakları», «Seferde veya hazarda 
talim ve manevra için silâh altına alınanların 
askerlik sürelerinin kademe ve derece intıjbak-
ları», «Bu kanuna taba kurumlarda vekâlet 
aylığı verilmek suretiyle bir göreve vekâlet 
şartları», «iMnci görev verilecek memurlar 
ve görevler», «Ders görevi», «Devlet memur
luğundan çekilenlerin yeniden atanmaları», 
«Emeklilerin yeniden hizmete alınması», «Ça
lışma saatleri», «Yıllık izin», «ıKapsam», «Ka
ideme aylığı», «Derecelerin iük ve en yüksek 
IkaJdeme aylıkları», «Katsayı», «Memurlara 
ödenecek aylık (tutarları», «Yurt dışında ay-
lMar», «Adayların aylı&ları», «Ai&aleti tas-
Idüik edilen memurların alacağı ayhiklar», «Sı
nıflar içinde derece yükselmelimde verilecek 
aylık:», «istisnai memurluklardan ayrılanların 
duruimu», «Kademe ilerlemesinde aylığa hak 
(kapanma», «Vıebâlet aylığına hak kazanma», 
«Ders ve konferans ücretleri», «Fazla çalışma 
ücreti», «Ek sosyal sigorta ve yardılmlaşjma», 
«Devlet memurları için konut», «işgüçlüğü ve 
riskli zammı», «Kurumların memurlarını hiz
met içinde yetiştirme esasları», «Geçici süreli 
görevlendirme», «GeçÜci süreli görevlendirme 
şjartlan», «Genel kadro kanunu tasarısı hazır
lama süresi», «intılbak işlemlerini yapacak 
merci», «Memurların intılbakımda malî esas
lar», «Daimî hizmetlerin intibakında malî esas
lar», «Geçici hizmetlerin intibakında malî esas
lar», «Kadroya bağlı yevmiyeli personelim in
tılbakımda malî esaslar», «Memuriyetten önce 
sağlılk hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalış
mış olanların geçmiş hizmetlerinin değerlendi 
riimesi», «.Sağlılk hizmetlerinin sosyalleştiril
mesinde çalıştırılan personele uygulanacak 
malî hükümler», «Yeni (kanun, tüzük ve yönet
melikler yürürlüğe girinceye kadar eskileri
nim hükümlerinin yürürlükte kalacağı», «İn
tibak Komiilsyionu», «Sınıflara intibak», «Ay
lıklı ve barem i*çi ücretlilerin derece intibakı», 
«Hizmetlilerin derecelere intibakı», «Yevmiyeli 
teknik personelin derecelere intılbakı», «Kade
melerde ve kademe içimde intıibak», «il özel 
idare ve belediyeler memurları», «Hâkimler, 
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t hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcı
lar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları», 
«3S59 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek 
ve tadillerine tabi kurumlar», «"Tiyatro, opera, 
fbale isanatkârları ve iorkestra tekmk personeli», 
«Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve beledi
ye konservatuvar ve orkestrası», «Cumhur
başkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri», «Tiyat
ro, opera, bale sanatkârları ile orkestra tek
nik personelinin derece intılbakı», «Devlet sa
natçıları», «Sözleşmeli personel hakikında uy
gulanacak hükümler», «Bu kanuna tabi ku
rumlarda işçi statüsünde çalışmakta olan 
memurların durumu», «657 sayılı Kanun Ikap-
ısamı dışımda kalan kurumlar mensuplarına uy
gulanacak katsayı», «Memur Yardımlaşma Ku
rumu kesenekleri». 

Muhlterem arkadaşlarım; zamanınızı beükî 
suiistimal etımiş sayılırım ama bunları okumam
da bilhassa şu noktayı belirtmek için sefbep 
görüyorum; bu tasarı tümü ile Türk Devleti
nin memuruna ne getiriyor, ne kazandırıyor, 
İbu hesap yapılmadan bir noktadan hareket 
ederek, sadece bugünkü eline geçenin altında 
veya üssünde olmaktan ibaret bir münakaşanın 
devam etmesi bu tasarının esprisi ile bence 
(kabili telif bir husus olmasa gerek. 

Simidi, hakikaten çok geniş ve dağınık bir 
r.İstemin, 800 000 e yakın insanın bağlı bulundu
ğa bir sistemi, bir sistem içinde toparlamak için 
gösterilen gayrete alenen ve açıktan teşekkür 
etmeyi, bir borç bilmemiz lâzım. 

Bv. cesareti gösteren Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesi ve bu tasarıyı, malî por
tesi hakikaten yüksek olacak olan bu tasarıyı 
Meclislere sevk eden Hükümete teşekkür etmek 
bir borç olsa sanırız. 

Tasarıda memurlar S anasmıfa ayrılmıştır. 
Ve br. anasınıflar içerisinde meslekin ehemmiye
tine, memleket içerisindeki bu meslekle ilgili 
işlerin görülmesine göre, sınıflar derecelere tabi 
tutulmuştur. Bu dereceler üzerinde çalışmalar 
sadece bir büro çalışmasının dışına taşmış, çe
şitli meslek teşekküllerinin komisyonlarda hattâ 
hat i?, Umumi Heyet koridorlarında, arkadaşları
mız?, kendi meselelerini anlatmak için gayret 
r:?.-rf ettikleri vs bu şekilde yapılan temaslardan 
İ3tii:a:i3 edilerek, tasarıda bâzı önemli değişik-

I likbr meydana getirildiği açıktır. Bunu bazı 
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arkadaşlarımız bir nevi baskı unsura olarak j 
kabul ediyorlar. | 

Muhterem arkadaşlar, zaten demokratik sis
tem içerisinde bütün teşekküller birbirine karşı 
bir dengeyi sağlamak için bir nevi baskı unsuru
dur ve bunun da böyle olması lâzımdır. Elbet, 
herkes kendi derdini, kendisi çektiğini, karşı-
sındakinden daha iyi bilir. Nasrettin Hocanın 
dediği gibi işte falan hastalıkta nasıl olur? De
mişler. «Ben. çektiğimi bilirim» demi?; doktor
dan iyi bildiğini ifade etmiş. Bunun gibi hak-
katen basma gelen, bilen insanın elbette bunu 
karşıdan müşahede eden, kitaptan, müşahede 
yolu ile şöyle böyle tesbit etmeye çalışanlardan 
daha ileri bir anlayış ve görüş içersinde olduğu 
ortadadır. O bakımdan bu nevi yapılan ikaz
lara, bunların bâzıları hırçınlık derecesinde 
olsa dahi, artık demokratik sistem içersinde 
hoş görmek ve bunları dinlemek Parlâmentonun 
ve pariömanter olarak hepimizin vazifesidir. An
cak, bu yapılan başvurmalar, yapılan ikaalar, 
bizi uyarmakla beraber tasarının tümünü, mem
leket çapında bir tatbikatı düşünerek, ele aldı
ğımızda elbette lokal meselelerin ve lokal glkü% 
ve düşüncelerin daha üstünden bir anlayış ve 
idrak içersinde bulunmamız gerekir. Bu tada
rının ehemmiyetli olan taraflarından, birisi; belki 
bugün tatbikatta, kanunlaştığı zaman bâzı ak
saklıklar olacaktır, belki değil, muhakkak ola
caktır; olmadı da gerekir. Çünkü, çok hareket
li olan ve çok geniş kütlelere hitabeden böyle 
bir tasarı kanunlaştığı saman elbette eksiği gedi
ği ortaya çıkacaktır. Biz temenni ederiz ki; 
hiçbir hak yarıda kalmayacaktır muhterem arka
daşlarım. Hiçbir zaman hakikatlere kim?.e gö
zünü yumamıyacaktır. Belki bu tasarının nok-
sak olan tarafları bugün vardır, olabilir Ama 
tatbikatta bunlar meydana çıktıkça, bu açıklan. 
gördükçe elbette bundan belki alt- ay belki 
7 - 8 ay sonra tekrar bu kanunu ele alınmak 
mecburiyetinde kalacağız ve o zaman bu t a r i 
kattan doğan aksaklıkları rotu? etmek ve tekrar 
bun1: o aksaklıklardan loırtarma yoluna gl-rıek 
mecburiyetindeyim. Şunu hepimin kabul ederiz 
ki; çok güzel güzelin, çok iyi iyinin 
düşmanıdır, muhterem, arkadaşlar. Ook gü
ze1 yakacağım, çok iyi yaDacağım d-tye 
gayret göstermekle bir netice almaya kalk
mak kadar da, bir şeyi iyi olarak, yapmış, güzel 
olarak yapmış olduğumuza inanmak ve bu şekli 
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ile muhafaza etmek yollarını aramak zorunda
yız. 

Bugün Türkiye'de öyle memuriyetler vardır 
ki, adamın eline ayda ne para geçtiğini kimse 
bilemez. Bu işler o hale gelmiştir; muhterem 
arkadaşlar, öyle ödeme şekilleri çıkmıştır; Öyle 
kapalı, örtülü, kendince bilinen, eirafıca bilin-
miyen, tanınnııyan usuller ortaya getirilmiştir 
ki, falanın eline ayda ne para geçiyor diye sor
sanız belki âmirinin dahi bilip de bu işin içinden 
çıkamıyacağı bir hal bugün Türkiye'de maale
sef vardır. Bu tasarı bunları kaldırıyor. Aynı 
işi gören aynı maaşı alacak. Bunu getiriyor ve 
alınan paralar açık olacak, aleniyette olacak. 
Kimse kimsenin ne alıp ne verdiğini bilmez de
ğil, gayet yakından bilir halde bulunacak. 

Sonra bu, tasarının getirdiği en önemli hu
sus katsayı meselesidir. Muhterem arkadaşlar, 
katsayı bizim, ksııdi bünyemize göre bulunmuş 
bir husustur. Katsayı, tasarıda 55 nei madde 
olarak alınmıştır ve katsayının tesbiti için esas 
getirilmiştir. Bu esas nedir? Memleketin eko
nomik gelişmesi, genel geçim şartları ve malî 
imkânlar göz önünde tutularak kaıtsayı her sa
na değiştirilebilir, ülger memlekette bir paha
lılık mevzuu bahisle, eğer momikketin gelirle
ri bunu önliyeeek şekilde imkân veriyorsa bu 
katsayı bütçe kanun tasarısı ile beraber Mec
lislere sevk edilir ve katsayı, bâzı arkadaşları
mızın ifade ettikleri ve bâzılarının da saplandı
ğı tarzda; «efendim, Hükümetin arzu ettiği şe
kilde te:ibit edilecektir» diye bir husus yok, 
muhterem arkadaşlar. Hükümetler, iktidarlar, 
her hangi bir şekilde bir kanun tasarısını ha
sırlar, Parlâmentoya getirir. Artık ondan sonra 
o, Hükümetin olmaktan çıkar. Or Parlâmento
nundur. Bütçeler de böyledir, muhteremi arka
daşlar. Bütçeyi Hükümetler hazırlar, getirir, 
Parlâmentoya verir. Komisycritarda, umumi he
yetlerde Parlömanterler o bütçe tasarısı üze
rinle istedikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. 
Katsayının teshiti de cümlemizin gözleri önün
de yapılacaktır. Katsayı tesbit edilirken mem
leketin geçim şartları, ekonomik durumu, mem-
Idkatin yatırımları, imkânları, imkânsızlıkları 
hepsi bu kürsülerden açıkça ifade edilecektir. 
Yani bu kanun bise geniş bir açıklık rejimi ge
tiriyor. Ferah bir nefes almak imkânı getiri
yor. Bir arkadaşımız bir komisyondaki ifade-
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sinde: «hayır, bu katsayı meselesi bizde suüs- j 
timale uğrar» dedi. Ne olur?,.. «Efendim, iste 
seçim alabilmek için partiler katsayıyı şuraya 
çıkaracağız, buraya çıkaracağız diye vaitte 
bulunur» şeklinde bir beyanla bulundu. Ban, 
buna asla iştirak etmiyorum. Böyle olmasına 
imkân ve ihtimal yoktur. Bu şu veya bu parti
nin, şu veya bu şahsın anlayışına göre tesbit 
edilecek değildir. Anayasadan tutun, çeşitli ka
nunların tahdidettıği ve o kanunların içerisin
de kalınarak ifade edilmesi ve tesbit edilmesi 
gereken bu katsayı mevzuunun bir aleniyet re
jimi içerisinde şu veya bu şekilde bir suiisti
male götüriiimeısine imkân yoktur. O balamdan 
katsayının getirdiği en büyük kazanç, artık 
bundan sonra Türk Devletinin memuru istik
balinden fazla endişe etmiyecek. Bilecek İd; 
hayat şartlarına göre maaşım bugün 7 ile çar-
pılıyorsa yarın 8 le 10 la çarpılır hale gelecek-
tir ve böylelikle her hangi bir şekilde Parlâ
mentolardan veyahut da şahıslar tarafından, 
Hükümetler tarafından getirilecek bir zam ka
nununu, bir avans kanununu beklemeye lüzum 
yoktur. Mevcut kanun otomatik olarak bu im
kânı kendisine bahşetmişür. İşte bu kanıuran 
esprisi, en büyük esprisi burada düğümlüdür, 
muhterem arkadaşlariTiı. 

Biliyorsunuz, tasarının arkasında bir gös
terge tablosu vardır. Bu, dikey ve yatay ola
rak tesbit edilmiştir. 70 ten başlar, 1 000 de ni
hayet bulur. İşte bu, memurun terfihi için yu
karıya doğru, yani dikey olanda dereceler tes
bit edilir, bu yatay olanda da kademeler. Bun
lar, hepsi ehliyete ve liyakate tabi olunarak tes
bit edilecektir. Şu veya bu kimseye, şu veya bu 
zümreye bağlı olmuş, tabi olmuş kM?ün her 
hangi bir yerden bulabildiği bir kadro ile maa
şını ilerletebilmesi, aynı mektebin mezunu, 
aynı işi yapan kişilerin maalesef o kadroya c?„-
hibolamadîğı için yarinde çakılması gibi du
rumları önleyici bir imtihan sistemi getiriyor. 
Kafasına güvenen, çalışmasını başarmış olan, | 
bu tesbit edilecek tüzükler neticesinde, tesbit I 
edilecek imtihan şartları muvacehesin ele imtiha
na girip pekala derecelerini atlamak ve yük
selmek imkânına sahibolacaktır. Hor hangi bir 
şekilde şu veya bunun iltimasnıa, her hangi bir 
şekilde şu veya bu kişinin kendisini mağâıır et
tiğini ifade etmek gibi meselelerden artık usaik 
olunacaktır. ] 
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Sonra, burada açıkça, memuriyete başlar
ken, 3 sınıfa ayırmıştık ya, sınıflara göre ve 
tahsile göre hangi dereceden başlayıp nereye 
kadar yükseleceğini bilerek memuriyeıte girile
cektir. Herkes kendisinin durumunu, daha me
muriyete girerken tahsiline göre, meslekine gö
re nereden başlayıp nerede biteceğini bilecek
tir ve yükselmek istiyenler için de bu, bir nevi 
kamçıdır, bir nevi ikazdır. Baha alt tahsilde 
olan, daha alt kademede olanlar pekâlâ tahsil
lerini yükseltmek şartı ile daha üst kademelere 
yükselmek imkânına sahiboiabiieceklerdir. 

Arkadaşlar, sonra bu tasarının getirdiği bir 
diğer husus yan ödemelerdir. Yan ödemeler 
vardır. Yan ödemelerle yakacak ommı, işgüç
lüğü, eş ve çocuklarının tedavisi, mahrumiyet 
zammı gibi bâzı zamlar yapılacaktır. Bunlar 
birer tüzükle tesbit edildikten sonra o tüzüğün 
kapsamı içerisinde nazarı Mjara alınacak ve 
öylece değerlendirilecektir. 

Bu kanunla güzel bir şey daha getiriliyor, 
muhterem arikadaşlar. Bu, «Sosyal sigorta ve 
yardıınlaşima» başlığı altında 68 noi' maddenin 
içindedir. «Devlet memurları yardımlaşma ku
rumu» diye bir kurum kurulacak. Aynı Ordu 
Yardımlaşma Kurumu gibi memurlar 'arasında 
da bir yardımlaşma kurumu kurulacak ve me
murun maaşından % 5 oraya kesilecek. Vakit 
almak, r'atenıiyorum; madde okunduğu zaman 
neler yapılabileceği ve memurların sosyal kal-
fomaıalan ve sosyal yardunlaşimaları ve daya
nışmaları için neleri getirebildiği bu maddede 
gayet sarih olarak ifade edilnrçtir. Muhterem 
arkadaşlar, bu % 5 lerin toplamı aşağı - yukarı 
bir senede 2,5 - 3 milyar civarında bir gelir te-
m'îiim sağlıyor. Bu be Türkiye'de ekomik bir 
piyasanın kurulması ve açılması için hakikaten 
büyük faydalar sağlıyacak. Yalnız memurlara 
değil, dolayısı ile memleketimize birçok bakım
lardan faydalı yatırımlar yapma icnkânına sa-
hibolacak. Memur emekliye ayrıldığı zaman yal
nız Emekli Sandığından değil, aynı zamanda 
bu yardımlaşma kurumundan da hissesine düşe-
r"' almak sureti ile âdeta iki taraflı emekli ik
ramiyesi atoıış olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin getirdi
ği tasarıda hâkemlere aidolan maddede her han
gi Lıir şekilde bir ödenek bahis mevzuu değil idi. 
Bu, sonradan komisyonlarda ve umumi heyet-
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lerde kararlaştırılmıştır. Ancak, burada birçok 
fevkin, hatltâ Sayın Maliye Bakanımızın dahi 
raiasine göre bu hâkimlere tanınmış olan öde
nek kanunu, maaştan gayri bir ödeme şeklM 
kabul etmediğini ifade eden bu kanunun espri-
sVıe aykırıdır. Buna biz de iştârak ediyoruz, 
muhterem arkadaşlar. Görünüş itibariyle haki
katen bu kanuna bir ödeme, ödenek getirip ilâ
ve etmek kanunun esprisl&ıe aykırı gibi görün-
mekted:»*. Ancak, burada işi hafifleten ve ka
nunun tatbikinde ileride aksaklığı giderecek 
fair husus vardır M; Anayasanın da itfade etti
ği gibi, hâkimlere aüit özel kanun çıktığı anıda 
hâkimlerle ilgili olan bu maddedeki ödenek de 
beraberlide, yemi çıkacak kanunda hangi şekli 
alırsa o şeklin içerisine girecektir. Böylelikle 
bu kanunun içerisinde her hangi bir şekilde Wr 
ödenek mevzuu kalmıyacaktır. O bakımdan bu
nu biz misafireten bu kanunun içerâftade bulu
nan blv husus olarak kabul ediyoruz. Şuna da 
samdım olarak inanıyoruz ki, tamamen ayn bir 
statüye sahibolimiası lâziimgelen yargı organının, 
Anayasada gayet sarr?ı olarak maddeleri olan 
yargı organının her husufta olduğu gibi maaş 
ve her türlü ödemeleri hususu da ayrı bir ka
nunla düzenlenir ve düzenlenimesil' lâzımdır. O 
bakıımdan bunu umumi Devlet Memurları Kanu
nu içerisinde şimldiBk misafireten bulunan hâ-
•kiımlere ait ödeneğiı bu düşüncelerle karşısın
da olmadığımızı ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, çok mühim olan 
hususlardan birisi de emeklilerle ilgili olan 
madde. Bunun biz de, burada 'konuşma yapan 
muhterem arkadaşlarımız güı>i, Sayın Maliye 
Bakanı, tarafından vuzuha kavuşturulmasını ar
zu ediyoruz. Türkiye'de birçok meseleler maa
lesef açıklığa kavuşamadığımdan, maalesef bir 
diyalogu tesbit ve temin edilemediğinden bir 
kargaşalık havası, bir gürültü ilerisimde devam 
etmeye ve d-vam edip glOmeye müsait bâzı ze
min buluyor. O bakımdan şimdi burada emek
lilerle; ilgili olan ek geçir; madde 33 var. Bizim 
anlayışımız şudur muhterem arkadaşlar : 

Daha evvel hakikaten Parlâmentonun çıkar
dığı, Hükümetimiz tarafından getirilen, hem 
Hiiküme^ir. hem Parlâmentonun ifltcTıar edebile
ceği 1101 sayılı Emekli Sandığı ile ilgl'ii bir 
kanun vardır. Bu kanun emeklilerin, hele mem-
loketimVıde çok cüzi maaş alan emeklilerin, du-

I rumunu düzeltebilmek, asker emekllui, sivil 
emeklisi gibi emeklileri ayırdeifcmıiörecek şekilde 
onlara imkân nisbetinde yaşayabilecekleri bir 
ödemeyâ yapabilmek için, kanunla emeklilere 

I % 70 e varan ödemeyi teslbit etmiştik. Bu tasarı 
kanunlaştığı zaman memlekette büyük akisleri 

I olmuş, büyük memnuniyetler ifade edilmiş, 
mektuplarla, telefonlarla hep'kriz ayrı ayrı 
tebrik edilmiş, teşekkürlerle karşılanmış idik. 

Şimdi, bu kanunun getirilmesiyle güya 
emökjilerun halklarının teslim edıilmiyeceği şek-

I İnde, hele hele bu ek geçici 33 ncü madde de 
Mecliste buraya ilâve edilince bir tereddüt 
uyanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim. Eğer nutkunuz daha uzayacaksa 
Heyeüi Umumiyeden müddet istirham edeceğim. 
F.jcr 5 - 10 dakikada bitireceksendz, buyurun 
devam edin efendim. 

A.P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Tam 13,00 de bitiririm efen
dim. 

Efendim, şimdi biliyoruz ,M, bu 1101 sayılı 
Kanunun maaşlarda her hangi bir şekilde art
ma olursa, otomatik olarak emekliye bunun in
tikalini gerektirir. öyle ise bu tasan kanunlaş
tığı takdirde maaşlardaki farkın emekliye in-
tlf.mli icabeder. Ancak. Sayın Maliye Baka
nının Komisyonumuzda ifade buyurdrMarı gi
bi bu intibakların tesbiti için bir zamana ihti
yaç vardır. Memurların, 800 000 i bulan me
murların yerlerini, derecelerini tesbit etmek bir 
za*nan alacağından elbette bu tesıMtte geçen 
süre berisinde emeklilere değil doğrudan doğru
ya memur olanlara dahi ödeme imkânına sa
hip bulunmadıklarından, ancak bu te&bitlerden 
sonra emeklilere de gereken inikasın tesbit edi
lip kendilerine edeme yapılabileceğini ifade et
mişlerdi, Bunu burada daiha sarih olarak, zaman 
ve tarih olara".: ifadelerimde fayda olacağını 
sanırım. 

Efendim, son olarak bir noktayı ifade ede
rek kürsüden ayrılacağım. O da muhterem ar
kadaşlarım, teknik personel meselesi. 

Muhterem arkadaşlar, şunu kabul etmek 
lazım ki, devrimiz hakikaten teknik bir devir
dir. Bugün hükümetler dahi artık teknik olmak 
mecburiyetindedir. Ancak, teknik dediğimiz 

j zaman sadece mühendis sınıfını düşünmemek 
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lâzımıdır. Her işin tekniiği ve teknisyeni var
dır. Her iş bugün artık teknik bir hal almış
tır. O bakımdan bizini burada teknik personel 
ıdiıye ifade ettiğimiz her hangi bir şeyin müte
hassısı, uzmanı olarak değil de daha ziyade mü
hendis, teknisyen, teiknilker, yüksek mühendis 
gibi bu meslekte toplanan insanları ifade ediyor. 
Bu tasarı kanunlaştığı takdirde teknik perso
nelin eline geçecek olan paranın daha az olaca
ğı şeklindeki ifadelere ve yapılan hesaplara biz 
katılmıyoruz, muhterem arkadaşlar. Şu bakma
dan katılamıyoruz. Şunu kabul etmek lâzım M, 
bir defa bu tasarı hiçbir zaman eline geçenin da
ha altında kimseye bir ücret ödemiyecek. Bu, 
bir. 

İkincisi; Türkiye'nin büyük yatırımlar içe
risinde bulunan bir memleket olması, sanayi
leşmeyi esas olarak kabul etmesi muvacehesin
de teknik personel arz ve talep mevzuudur, 
muhterem arkadaşlar. Teknik personeli Hükü
met her ne pahasına olursa olsun tutmak mec
buriyetindedir. O bakımdan böyle peşin bir 
heyecana kapılıp meseleyi hemen böyle başın
da oldu bi'jtiye getirir gibi «efen'dim, bikrim hak
larımız zayi oluyor, bizi şu yapmak istiyorlar, 
bize karşı bir şeydir bu, kasıttodır» gibi hiç lü
zumsuz ve akla gelmiyen şeyleri ifade ederek 
teknik personelin tedirgin edilmesine mahal ol
madığı düşüncesindeyiz. Bu tasarının kanunlaş
tığı tarihten itibaren teknik personelin maaş 
olarak ellerine geçecek olan, bugünkünün al
tına düşecek olur ise bunun çeşitli yan ödeme
lerle tatmin edilir hale getirileceğine inanıyo
ruz, muhterem arkadaşlar. Hesap olarak bize 
bugün «şu olmaz, bu olmaz» diyenler yarın bu
nu bulmak mecburiyetindedir, bulacaktır, yapa
caktır. Bu gemi yürüyecektir. Bu geminin yü
rümesi için kaptana ihtiyaç olduğu gibi maki
niste, çarkçıbaşına da ihtiyaç var, şuna da ih
tiyaç var, buna da ihtiyaç var. Herkes yerli 
yerinjde hakkı olanı alacaktır, kimsenin hakkı 
zayii olmryacaktır. Biz bunu böyle düşünüyor, 
böyle inanıyoruz ve Adalet Partisi Grupu olarak 
da teknik personelin bütün dert ve dâvalarında, 
»diğer partili arkadaşlarımız gibi, yanında ve 
beraberinde olduğumuzu ifade ediyoruz. 

w w >rnm* 

Muhterem arkadaşlarım, burada diğer arka
daşlarımın yapmış oldukları teı^Mler oldu. Bu 
tasarının getirmekte olduğu haksızlıklarla ilgili 
iddialar oldu. Onlar tamamen Hükümete ait bir 
mesele. Eele hele böyle teknik bir Bakanımıza 
ait mevzulara ben burada dokunmayı saygı dışı 
bir hareket sayarmı. Onu Sayın Bakanımızın ce
vaplandırmasını ben de arzu ederim. Çünkü ha-
Mkaten o noktalar bir aydınlığa kavuşmalıdır. 
Diükatle dinleyip istifade edeceğiz. 

Süslerime burada son verirken Adalet Parti
si Grupu olarak bu tasarının memleketimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Ve 
bu tasarı kanunlaştığı takdirde memleketimizin 
büyük dâvalarından birinin hal yoluna girdiği, 
gireceği inancı içindeyiz. Bu düşüncelerle hepi
nizi hürmetle selâmlarım. Beni dinlediğiniz için 
sağ olun, var olun muhterem arkadaşlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Muhterem senatörler, açık oylarını kullan

mayan sayın üye?.. Yok. Oylama muamelesi bit
miştir, efendim. 

Muhterem senatörler, usul ile ilgili bir öner
ge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Daha fazla üyenin konuşmasını sağlamak 

amaeiyle şahsı adına söz alan sayın üyelerin ko
nuşmalarının 10 ar dakika ile kısıtlanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Muğla Ankara 

İlyas Karaöz Hıfzı Oğuz Bekata 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Muhterem senatörler, 99 ncu Birleşimin bi
rinci oturumunun çalışma müddeti dolmuş bu
lunmaktadır. Bu sebeple 99 ncu Birleşimin bi
rinci oturumuna bugün saat 14,30 da tekrar top-
la-^npik üzere son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,57 
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KÂTİPLER 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkan vekili Lûtfi Toikoğlu 

Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanmca S. Ü.), Zerin Tüzün Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Doksandokuzuncu Birleşimin ikinci oturumu açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Sma-
tosu 1/1132), (S. Sayısı : 1462) (Devamı) 

BAŞKAN — Personel kanunu tasarısı üze
rinde gruplar adına konuşmalar hitam bulmuş
tur. 

Şimdi şahısları adına konuşacak olan sa
yın üyelerin isimlerini söz alış sırası ile tak
dim ediyorum : 

Sayın Aksoley, Sayın Topaloğlu, Savın Öz
den, Sayın Özer, Sayın Karaman, Sayın Al
paslan, Sayın Tuna, Sayın Artukmao, S?.y:n 
Tüzün, Saym Göktürk, Sayın İsmen, Saym 
Özgüneş, Sayın Altan, Saym Anburun; 
run; 

Muhterem Hükümet, muhterem komisyon 
tümü üzerindeki korunmalara cevap vermek 
talebinde bulunuyorlar mı efendim?. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Söz ta-
lebediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkan, çok muhterem senatörler; bugün gö
rüşülmekte bulunan çok önemli kanun tasa
rısı üzerinde sırası ilo söz almış bulunan 
O. H. P. Grupu, G. P. Grupu, Millî Birl'k 
Grupu ve A. P. Grupu saym sözcülerinin ti
tizlikle ve dikkatle vâki olan eleştirmelerini 
zaptetmeye gayret ettim. 

Muhterem arkadaşlar, C. H. P. Grupu muh
terem sözcüsünün ifadeleri istisna edilecek 
olursa diğer üç grup sözcüsünün bu kanun ta
sarısı üzerinde vâki olan yapıcı ve olumlu 
tenkidlerinden çıkan muhassalanın kanunim 
tamamen lehinde bulunduğu ve tasvibedilir 
mahiyette olduğu görülmektedir. 

Ancak, C. K. P. sayın sözcüsünün yapmış 
bulunduğu tenkidlsr, temenniler tamamen 
ta&armın heyeti asliyesi ile olumsuz bulun
duğu, tutarsız olduğu, memleket gerçeklerine 
mugayir ve muhalif bulunduğu, yeni huzur
suzlukların membaı olduğu ve Anayasaya 
mugayir düştüğü gibi önemli noktalar üze
rinde temerküz etmiş bulunmaktadır. 

Bu hususta yapılmış olan tenkidlere kı^a 
cevaplar arz etmeden önce, şimdi tetkik et
mekte bulunduğumuz bu kanun tasarısının 
genel esasları üzerinde kısa noktalar halinde 
durmayı ve komisyonda cereyan etmiş o!?n 
müzakerelerde varılan sonuçları dile getirerek, 
bu tenkid ve temennileri cevaplamaya çalışa
cağım. 

Bu tasarı 6!57 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklemektedir. Bu maddeler kısman de
vamlılık arz etmekte, kısmen ds geçicilik gös
termektedir. Ve 657 sayılı Kanunun bâzı mai-
derlerini değiştirmektedir. Bunun dışında ka
nun kapsamı dışında kalan personelin aylık 
ücretlerini de geçici bir süre için düzenlemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, öteden beri söylene
gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
tatibikatındaki engelleri ve müşkülleri bertaraf 
edebilmek için, iyi niyetlerle, güzel niyetlerle 
ve memleket hizmetinde g'örev almış bütün per
sonelin daha verimli bir hale sokulmasını hedef 
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tutmak üzere meydana getirilmiş bulunan bu 
tasarının esas ilkeleri üzerinde bir nebze dur
manın yerinde olacağını zannediyorum. 

Bir defa tasarı, Devlet personelini sekiz sınıf 
halinde mütalâa etmektedir. Bu tasnif memleket 
gerçekleri bakımından olduğu kadar, emsal ül
kelerde uygulanmakta olan örneklerinden de 
faydalanılmak suretiyle meydana getirilmiştir 
ki, şüphesiz, ileri bir hamle teşkil etmektedir. 
Reformist anlayışın bir neticesidir, ileri görüş 
leri yansıtmakta bulunmaktadır. 

Bu tasarının gene önemli karakteristik va
sıflarından birisi de personelin hukukî ve malî 
statülerini yekdiğerine intibak ettirmek suretiy
le daha modern, ve daha anlayışlı bir tasarının 
meydana getirilmiş olması noktasında temerküz 
etmektedir. 

Nihayet tasanda tek ücret sistemi ücretler
de alenilik, yan ücretlerin kaldırılması, eşit 
işlere eşit ücret ödenmesi gibi önemli prensipler 
de keza bu tasarıda ilgili maddelerde münasip 
madde ve fıkra hükümleri halimle esaslı bir şe
kilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu tasarı Osmanlı İmparatorluğu zamanın
dan beri gelen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
biriktirmiş olduğu pek çeşitli vs kronik hasta
lıklar şeklinde personel rejiminde temerküz et
miş bulunan tedahülleri, anlaşmazlıkları berta
raf ederek, tesfiye ve tanzim ederek ve bâzı 
müktesep hakları da bulundukları yerde fikse 
ederek tekrar bunları ileri haklara tahvil etmek 
üzere birtakım yeni esasları ihtiva etmekte ve 
tatbik kabiliyetini, elastikiyet imkânlarını artır
maktadır. Ve kanunun tatbikatında idare hu
kuku açısından da dinamik ve elâstiki bir husu
siyet arz etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gene tasarının özel
liklerinden birisi, kanun metninde sarih ifade
sini bulduğu şekilde değişen katsayı sistemini 
vaz'etmiş olmasıdır ki, bu sistem de gene bir 
önemli yenilik teşkil etmektedir. Diğer taraf
tan personele dikey ve yatay terfi esası getiril
mekte ehliyet ve liyakati öne almaktadır. Bu 
husus da tasarının karakteristik vasıflarından 
birisini teşkil etmektedir. 

Terfi için zaman unsurundan ziyade ehliyet 
ve liyakatin ve görevin değişmesi ve görevin 
devlet için arz etmiş olduğu önem ve onun risk
leri nazarı itibara alınmaktadır. 
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j Burada bu tatbikat yanında tasarıda tekrar 
formasyon da nazarı itibara alınmakta, ilk, or-

j ta, lise ve yüksek tahsil görme durumları, ihti-
I sas yapma, doktora yapma veyahut daha ileri 

merhalelere ulaşma imkânları üzerinde ve başa
rıların devamı halinde yine bir farklılık ferah
lık getirici, terfi ve terfih imkânlarını teşvik 

I edici unsurlar tasanda yer almış bulunmakta
dır. 

Yine bu tasarıda memurlar yardımlaşma ku
rumu esası da vaz'edilmek suretiyle de tasarının 
tekrar sosyal güvenlik bakımından gittikçe 
ileri bir merhaleye ulaşması sağlanmış olmakta-

| dır. 
Emeklilikle olan ilişkiler şüphesiz yine tasa-

1 rının iyi yönlerini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle özetlenebi
lecek olan karakteristik vasıfları yanında, Türk 
kamu oyunu geniş ölçüde alakadar eden bu per
sonel reformunu gerçekleştirme vasıtası olan ka
nun tasarısının üzerinde reform açısından da 
durmak ve reformla neyin kastedilmek istendi
ği meselesini biraz eleştirmek yerinde olacaktır. 

Şimdiye kadar Parlâmentomuza intikal et
miş kanun tasarılarından hiçbirisinin, denilebi
lir ki, bu kanun tasarısı kadar üzerinde görüş 
teati edilmemiş, pek çeşitli mütalâalar ileri sü
rülmüş, basında, yayında herkes bununla alâka
dar olmuş, muhtelif mütalâalar serd edilmiş ve 
hsr cümle, her fıkra üzerimde pek çeşitli neşri
yat yapılmıştır. Şüphesiz Parlâmentomuzda da 
gerek Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonunda, 
gerek Millet Meclisimizin genel müzakereleri sı
rasında, Senatomuzun Bütçe Plân Komisyonun
da da keza bu tasan üzerinde de uzun müddet 
durulmuş, pek çeşitli görüş, mütalâa ve düşün
celer zaptedilerek,.. tasarının daha mükemmel ve 
tutarlı bir hale sokulması ve memlekete yararı 
olması üzerinde gayretler sarf edilmiş ve buna 
bütün basın yayın, parlömanterler, yazarlar, ga
zeteciler, herkes az veya çok katkıda bulun
muşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, reform, esas itibariy
le, köklü ve geniş temelden değişiklikleri ta-
zammun etmektedir ki, bu Personel Kanunu ta-
"ıramda ds, hakikaten reformist ve geniş an-
!?-mda İslahatçı gjrüsler yer ahin s bulunmakt-v 

ı d ir. Bası çevreler bu tasarının ücret zammı va^-
1 fımlan ileriye gidemediği noktasını savunmus-
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iardır. Bâzı görüşler de bir personel tasfiyesi | 
mahiyetini tazammun etmekte bulunduğu nok-
tai nazarını ileriye sürmüş bulunmaktadırlar. 

Tasarının gerekçesi, muhtevası, madde ve 
fıkraları tetkik edildiği takdirde görülecektir 
ki, bu iki görüşün aksine tasarı tamamen İsla
hatçı ve reformist düşüncelerin, felsefenin bir 
mahsulü olarak meydana çıkacaktır. 

Bu reform vasfı, kanun tasarısının gerek hü
kümetçe düzenlenmiş olan gerekçelerinde, ge
rekse Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporlarında madde 
madde özetler halinde tasrih edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu tasarı ile, memleketin ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişme imkânları daha iyileştiril-
mekte, değişen şartlara göre bu kanunun elâs
tiki bir tarzda ve fakat, acil ve dinamik tatbi
katı yer almakta, kamu idaresi, vatandaşlarımız 
için, halk için daha verimli, halka daha yaklaş
mış bir durumda, halk için ve onun menfaat
lerini koruyan, ucuz hizmet götüren ve günden 
güne gelişme imkânlarını muhafaza edebilen 
ve değişikliklere ayak uydurabilen ve her defa
sında mümkün olan ileri ıslahat tedbirlerini be-
nimsiyen bir tasarıdır. 

Şüphesiz bu personel reform tasarısını sa
dece bu hususiyetleri ile değil, buna katkıda 
bulunması icabeden idari reform, bütçe reformu 
ve emeklilik rejimi ve bunlara ilişkin olarak 
da her yıl bundan böyle tatbik edilecek olan 
program, bütçe reform çalışmaları gibi başlıca 
esasları da memzucen mütalâa etmek suretiyle 
hizmetle işgücü arasındaki müspet muvazeneyi 
tesis etmek, bu tasarının güttüğü başlıca pren
sip ve gayelerdendir. 

Muhterem arkadaşlar, burada personel için 
konjonktür, daha ziyade katsayıların bütçe ka
nunları ile düzenlenmesi suretiyle ayarlanmak
ta, personelin terfi, terfih ve görevde teşvik hu
susları da görev değişikliklerini tazammun et
mek üzere dereceler halinde gösterge rakamla
rı içersinde halledilmiş bulunmaktadır. Şüphesiz 
bütün tasarılarda olduğu gibi, her tasanda da 
tenkidi mucip, tashih edilmesi lâzım gelen bir
takım noktalar bulunacaktır. Burada da müza
kereler sırasında zulhur edebilecek ve Cumhuri
yet Senatomuzun dikkatini çekebilecek husus
lar üzerinde mütekabilen görüşler bildirilerek ! 

bu tasarıya Komisyonumuzdan ayrı olarak Yüce 
Senatonun daha iyi bir istikamet ve veçhe vere
bileceği tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, C. H. P. sayın sözcüsü 
tarafından zaptetmiş bulunduğum tenkidi mu
cip ve Komisyonumuzca cevaplandırılması ica
beden bâzı noktalar üzerinde durmak istiyorum. 

(Sayın sözcü tarafından; «657 sayılı Kanun 
reform kavramından uzaklaşmıştır, bu itibarda 
reformist görüşleri yansıtmamaktadırlar, işin 
Devlet için arz ettiği değer yönünden ve sınıf
landırma bakımından da bu husus hakikaten ta
sarıda yer alan hükümleri ile böyledir» şeklin
de bir tenkid serdedilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonumuzda ya
pılan müzakerelerde, yetkililer tarafından yapı
lan açıklamalarda ve bizzat biraz evvel arz et
miş olduğum gerekçelerde ve kanun tasarısı 
metninde iyice tetkikler yapıldığı ve bu tasarı
nın esas prensiplerine nüfuz edildiği takdirde, 
sayın sözcünün iddialarının varidolmadığı açık
ça görülecektir. Hakikaten böyle bir hal vârid-
olsa idi, görülmüş olsa idi, şüphesiz bütün 
siyasi parti gruplarının katılmış bulunduğu 
Komisyonumuzdaki müzakerelerde bu hususla
rın tashih edilmesi imkânları olurdu. Bilâkis, 
"bu tasarının tamamen reformist, ıslahatçı bir 
karekter arz etmiş olduğu müzakerelerin pey
derpey ilerlemesi suretiyle anlaşılacağı tabiîdir. 
Bu bakımdan Komisyon olarak bu görüş ve mü
talâaya katılmıyoruz. Bunun memleket gerçek
lerine, ilmî esaslara tamamen tevafuk ettiği an
laşılacaktır ve anlaşılmıştır. Burada daima Hn 
•cnom derecesi nazarı itibara alınmış ve bu önem 
derecesine göre, istihdam şartlan, atamalar ve 
istihdamın devamlılığı ve sınıflamalar göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısında 
sınıflandırma üzerinde pek fazla durulduğu gö
rülmektedir. Malûmuâliniz bulunduğu veçhile 
sınıflandırmada şimdiye kadar yapılagelmiş 
olan çalışmalar genel olanak iki kategoride top
lanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, kadro sınıflandırması 
şeklinde tecelli etmektedir. 

İkinci husus ise, kariyer esasına dayanan 
bir sınıflandırmadır. 

Bu Ikanun tasarısının gerekçesi, muhtevası, 
metni ve orada sınıflandrmaya ilişkin olarak 
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konulan hükümler ve kanun tasarısınla genel 
'esprisi masan itibara alındığı takdirde, görüle
cektir ki, bu sınıflandırmada daha ziyade kari
yer esasına dayanılmakta ve buna mukabil, kad
ro sınıflandırmasına taallûk eden hususlarda, 
memleketimiz gerçeklerine, şartlarına ve hali
hazır durumuna tevafuk edebilen hususlar var
sa, bunlara da yer verilmiş bulunmaktadır. Bu 
mesele; modern Batı ülkelerini çok alâkadar 
eden bir dâvadır. Bu ülkeler, personel refor
muma, idari reformlara, bütçe reformlarına ve 
program bütçe çalışmalarına ve tatbikatına çok 
eskiden beri başlamışlar, onların idari hukukla, 
malî hukukla alâkalı organları, araştırma mü
esseseleri 'bu işleri daha önceden çeşitli eko
nomik, sosyal ve kültürel yönleri ile araşitırnıış 
ve en uygunu bulma gayretine geçmiştir. Me
selâ ; kadro sınıflandırması hususunda müterak
ki adımlar atmış bulunan Amerika Birleşik 
Devletleri bu meseleye 1920 yıllarında başlamış, 
1920 den 1930 - 1935 yıllarına kadar henüz bir 
olumlu safhaya ulaşamamış ve araştırmıalarını 
elan da zamanımıza kadar devam 'ettirmiştir. 
1900 ilâ 1920 periyodu, bu kadro sınıflandır
ması esasına göre tatbikatta bulunmuş olan 
Amerika için bir tecrübe devresi olmuş, 1920 
den 1930 - 1935 yıllarına kadar olan periyodda 
bu husustaki ar aştırmalarını geliştirmiş ve za
manımızda da bu araştırmalara elan devam 
eder görünmektedir. .Maksat, istisnamda ve 
hizmet görülmesinde rasyonalizasyonu temin 
etmek, sürati, emniyeti getirmek, iyi hizmet 
ve ucuz hizmet edebilmek için yapılması 
icabeden şekil ve esasları tesbit etmektir. Bu
na mukabil, daha ziyade kariyer sınıflandırması 
esaslarına dayanan personel klâsifikasyonunu 
tatbik etmiş bulunan kıta Avrupası ise, bizim 
tasarımızda daha fazla ağır basan yönleri ile yer 
etmiş olup? bunlarda da aynı şekilde araştır
malar yapılmıştır. Bunların tecrübelerinden de 
istifade edilmek suretiyle bu tasarıda çeşitli hü
kümlerin yer aldığı görülmektedir. 

Bu tasarı hizmetlerin geliştirilmesi amacına 
dayanmaktadır, bilhassa sınıflandırmada. Bu 
itibarla, alelade bir pozisyon sınıflandırması 
mahiyetinde değildir. Kıta Avrupasmda yapı
lan sınıflandırmanın geçmiş tecrübelerinden 
faydalanılmak suretiyle, memleketimiz martları
na uygun adaptasyonlar yapılarak tasarıda 

madde ve fıkraların uygun yerlerine yerleştiri
lip monte edilmeye itina gösterilmiş bulunmak
tadır. 

Görev ve çalışma yönetmelikleri ki, madde 
33 te bu tesbit edilmiştir. Meslek gruplandırma 
yönetmelikleri de madde 33 te gene ele alınmış 
bulunmaktadır. Bütün bu maddelerin bu tasarı
daki montajında ve takibettiği esaslarda şüp
hesiz her iki sınıflandırmanın ağırlık teşkil eden 
ve memleketimiz gerçeklerine uygun olan ta
raflarının realizasyonu ele alınmış bulunmak
tadır. Bu itibarla tasarının en önemli kısmını 
teşkil eden reformist görüşü yansıtan bu madde 
ve esas temel prensipler nazarı itibara alındığı 
takdirde, bu tasarının C. H. P. nin sayın söz
cüsü tarafından ifade edildiği şekilde, reformist; 
ıslahatçı bir görüşe dayanmadığı noktai naza
rını kabule imkân olmadığını burada tesbit et
mek mecburiyetindeyiz. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü tarafından, bende
nizin tesbit edebildiği bir diğer noktası da bu
nun hazırlanmasında, Devlet Personel Dairesi
nin görüş ve mütalâasının alınmamış bulundu
ğu ve hazırlama tekniğinin bâzı yanlışlıklara 
dayandığı hususlarıdır ki, komisyonumuzda ce
reyan etmiş bulunan müzakerelerde; Hükümet
çe bu hususlara da dikkat ve alâka gösterildiği, 
ikna edildiği, Devlet Personel Dairesi yetkilile
rinin görüş ve mütalâalarının ve yaptıkları araş
tırmaların bunda müessir olduğu ve o konuda 
yapılmış olan bütün çalışmalardan faydalanıldı-
ğı noktası tasrih edilmiş, beyan edilmiş bulun
maktadır. Bu bakımdan Komisyonumuz Devlet 
Personel Dairesi görüş ve mütalâalarının alın
madığı yolundaki bir hususa ancak burada ya
pılan genel müzakerelerde muttali olmuş bulun
maktadır ki, bu bakımdan bu görüşe de hemen 
iştirak etmemizin komisyon olarak kabil ve 
mümkün olmadığını yüksek takdirlerinize arz 
etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, gene Saym Sözcü ta
rafından bu kanun tasarısı ile Maliye Bakan
lığının egemen bir hale getirildiği beyan ve ifa
de edilmiş bulunulmaktadır ki, gerek Parlâ
mento çalışmalarında, gerek Hükümet çalışma
larında hiçbir veçhile Parlâmentonun gözetim 
ve denetiminden uzak ve tasarruflarının mura
kabe edilmemesi gibi bir mesele ile karşılaşıla-
mıyacağı tabiîdir. Bu bakımdan tasarıda hangi 
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hüküm ve madde ve ne gibi bir espri ile Hükü
metin değil, doğrudan doğruya Maliye Bakanlı
ğının, icra mekanizması içerisinde Maliye Ba
kanlığının, münhasıran bir egemenliğinin bahsi 
hakkında her hangi bir noktayı tesbit etmiş 
bulunmamaktayız. Bunun aksine organik bir 
yapı içerisinde personel reformu, idari reform, 
bütçe reformu ve program - bütçe tatbikatının 
bu memleketin gerçekleri, sosyal ve ekonomik 
gelişmesi ve kültürel terakki ve tealisi bakımın
dan faydalı bir şekilde kullanılmaya mütemayil 
hüküm ve maddeleri taşıdığı açıkça görülmekte 
ve sezilmektedir. 

Gene iddialar arasında, sözleşme sisteminin 
genişletildiğinden bahsedilmiştir ki, bu hususta, 
gene komisyonca yapılan müzakerelerde, o ma
hiyette görülmemiş, sözleşme sisteminin geniş
letilmesi değil, bilâkis daha iyi esaslara bağlan
ması ve yeniden düzenlenmesi ile karşı karşıya 
kalındığı anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, terfi ve terfihlerde 
tahsil esası öngörüldüğü noktası da tasarının 
noksan ve kusurlu tarafları olarak dile getiril
miş bulunmaktadn- ki, şüphesiz bu tasarıda eh
liyet ve liyakate ve değişen görevlere göre ter
fi ve terfih imknâları yaratılırken bunun arasın
da ilk, orta, lise, yüksek tahsil ve bunun üzerin
deki ihtisas tahsili görenler, doktora yapanlar 
veyahut da ilmî kariyere intısabedenlerin du
rumları şüphesiz ayrıca nazara alınmak duru
mundadır. Sadece ehliyet ve liyakat unsuru de
ğil, buna ağırlık vermekle beraber, birtakım for
masyonlar da öngörülmüş ve ilgili maddelerde 
yer almıştır. Bu itibarla bütün bu unsurları 
memzucen mütalâa etmiş, değişik faktörleri hal 
icaplarına göre, memleket gerçeklerine uygun 
bir tarzda değerlendirmek suretiyle vaziyeti dü
zenlemiş bulunan bir tasarı ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. Bu itibarladır ki, C. H. P. sayın 
sözcüsü tarafından münhasıran tahsil esasına 
bağlı bir terfi ve terfih getirildiği noktai naza
rına da tamamen katılmadığımızı Komisyon ola
rak arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, yine bir önemli nokta 
da, «Kadroların bütçeye bağlanması doğru de
ğildir.» diye ifade edilmiştir. Bir defa bu ka
nun tasarısı ile getirilmek istenilen reformist 
hareketler ve modern istihdam şartları nazarı 
itibara alındığı takdirde, eski klâsik mânadaki 

kadro ve teşkilât kanunları ve münhasıran teş
kilât kanununa bağlı kadro sayıları üzerinde tu
tucu bir görüşle meseleyi halle imkân olmadığı 
tabiîdir. Türkiye Devleti ve onun Hükümeti yap
makla ve başarmakla mükellef olduğu birtakım 
meselelerin içerisinden çıkarken müterakim ve 
münazaalı; demode olmuş, eskimiş yıpranmış 
hukuka ve idare hukukuna dayanan birtakım 
dâvaları, ihtilâfları da çözüm yoluna bağlama ve 
tesviye ve tasfiye etmek, hiç olmazsa bulunduk
ları yerde fiske ederek başka iyi modern alter
natiflere tahvil etmek mecburiyetindedir. Bu 
itibarla kadro meselesini sadece teşkilât kanun
larının bir merbutu olarak kabul ederek, dar bir 
görüş içerisinde değil, ona idare hukukunun ver
diği seyyaîiyet ölçüsünde, bütçe kanunları ve 
bütçe tekniği ve programcı bütçeler içerisinde 
hususi bir önem atfedilerek modern istihdamın 
icaplarından olan ve birçok araştırma müessese
lerimiz ve özellikle Orta - Doğu Âmme idaresi 
Enstitüsünde bu konuda yapılmış olan araştır
maların ışığı altında kadro müessesesinin muhte
vasının çeşitlerinin mütalâa edilmesi daha doğ
ru olacaktır. Bu itibarla tasarıdaki şekli ile 
kadro meselesi daha iyi bir hal tarzına bağlan
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yine C. H. P. Sayın 
Sözcüsü tarafından bu tasarının Anayasaya ay
kırılığı hususunda da gayet şayanı dikkat dü
şünceler ve görüşler ileri sürülmüş bulunmakta
dır. Bu husus üzerinde de, kısa da olsa, durmak 
yerinde olacaktır. Ve bu arada Anayasaya aykı
rılık iddiası bakımından ileri sürülen görüş ve 
düşüncelerde bilhassa kuruluş ve görev yönet
meliklerine ilişkin müeyyideler üzerinde tevak
kuf edildiği dikkati çekmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonumuzda ce
reyan eden müzakerelerde şüphesiz hangi tasarı 
olursa olsun yapıldığı gibi bu tasarı için de ev
velâ Anayasaya aykırı olup olmadığı konusu 
üzerinde durulmuş ve gerek komisyon üyeleri 
ve gerekse komisyonumuz müzakerelerine ka
tılan diğer üyelerin hiçbirisi tarafından bu hu
susta her hangi bir iddiada bulunulmamıştır. 
İlk defa burada Yüce Senatoda böyle bir iddia 
ile karşı karşıya bulunmaktayız. Komisyonumuz 
bu tasarının Anayasaya uygunluğu noktasında 
gerek şekil, gerek esas bakımından tam mâna-
siyle bir mutabakata vardıktan sonra bu tasan-
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yi müzakere etmiş. Bu itibarla Anayasaya aykı
rı bulunduğu yolundaki bir iddiaya hiçbir veç
hile kanaat getirmemiş ve esasen böyle bir id
dia da ileri sürülmemiş bulunmaktadır. Ana
yasanın 117 nci maddesi; memurun nitelikleri
nin, atanmasının, ödev ve yetkilerinin, hakları 
ve yükümlerinin, aylık ve ödeneklerinin kanun
la düzenleneceğini emretmiş bulunmaktadır. 657 
sayılı Kanunda memur olabilmek için gerekli 
nitelikler atanma ve yükselme şartları sosyal ve 
malî haklar ayrı ayrı maddelerle ve kesinlikle 
tesbit edilmektedir. Hakikaten bu 657 sayılı, 
şimdi değiştirilmekte bulunan ve önümüze gel
miş bulunan tasarıda da, bu hususlar tamamen 
mevcut şartlara, ilmî esaslara göre, idare huku-
kanun öteden beri tevali edegelen tatbikatına 
tam mutabık olarak yer almış bulunmaktadır. 
Görev ve çalışma yönetmeliklerinde ise, kadro
lara ilişkin görevler bu kadroyu işgal eden kim
senin göreceği görevin özellikleri, yetki ve so
rumlulukları tesbit edilecektir. Bu yönetmelik
lerin kuruluş kanunlarına uygun olarak düzen
lenmesi, bu tasarımızda da şart koşulmuş bulun
maktadır. Anayasanın 113 ncü maddesi; kanun
ların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik 
çıkarma yetkisini idare otoritesine, idareye ver
miş bulunmaktadır. Her kadronun görev, yetki 
ve sorumluluklarının yönetmeliklerle düzenlen
mesi bir zorunluluktur. Ve Türkiye'de de öteden 
beri yapılagelmektedir. Onbinlerce kadronun 
görev ve yetkilerinin kanunla tesbit edilmesini 
ileri sürme hususu, Türkiye şartları bakımın
dan, yasama görevleri itibariyle idare hukuku
nun çalışması, murakabesi, icranın denetlenmesi 
ve icranın başarı ile halk hizmetine koşabilmesi 
itibariyle şüphesiz ileri sürülecek itirazlardan ol
maması lâzımgelir. 

Bu kanunun idaresini, iyi bir tatbikattan, iyi 
bir düzenlemeden yoksun bırakmak hiçbir par-
lâmanterin iddiası olmaması lâzımgeleceği için
dir ki, tasarının icabettiği yerlerinde meselelerin 
ayrıntılı bir şekilde ve umumi espriye, umumi 
felsefeye uygun olarak ayrıntılı bir tarzda tü
zük, yönetmelik ve bâzı buna benzer tedvinlerle 
idareye bırakılmış olmasını da haklı ve tabiî 
görmek icabeder. Bu noktaları dermeyan etmek 
suretiyle Anayasaya mugayeret noktasındaki id
diaları şahsan kabule imkân olmadığı görüş ve 
düşüncesindeyiz. 

I Tenkid bakımından da yine buna imkân olma
dığı kolaylıkla kabul edilecektir. Şüphesiz, 
Anayasa ve ona uygun olarak tedvin edilmiş 
olan kanunların, idarenin değişik şartları muva
cehesinde kolaylıkla, süratle, emniyetle ve va
tandaşların istifadesine uygun bir şekilde istih
dam imkânları çerçevesinde ve istihdam edilen
lerin hukukunu zayi etmeden, mesailerini artırı
cı ve rasyonel esasları vaz'edici tarzda düzenlen
mesindeki zorunluk da aşikârdır. Bu itibarla, 
diğer Batı ülkeleninıde de yapıldığı veçhile, şüp
hesiz memleketimizde de aynı esaslara uyulmak 
zorunluğu doğmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın C. H. P. Sözcü
sü tarafından yine tesbit edebildiğime göre, in
tibak komisyonları üzerinde de tutarsızlık ve 
uygun olmadığı noktası üzerinde mütalâalar 
serdedilerek bu tasarının huzursuzluk âmili ola
cağı ileri sürülmüş bulunmaktadır. 

intibak komisyonlarının bünyesinin değişti
rildiğini ve intibakları yapacak komisyona ku
rumlardan üye alınmadığı da bu görüşlere ek
lenmiş bulunmaktadır. 

Şunu kısaca arz etmeliyim ki, bu görüş ve 
düşünce uygun değildir. Çünkü, tasarının muh
tevası ve bununla alâkalı maddeleri tetkik edi
lecek olursa bu iddianın hakikaten vâridolma-
dığı kendiliğinden meydana çıkacaktır. Tasarı
nın geçici 4 ncü maddesine göre intibak işlem
leri tamamiyle bu kadrolara ve bu kanunu tat
bik edecek olan yetkili kurumlara, onların yet
kili organlarına bırakılmış bulunmaktadır. 

Sayın sözcünün kasdettiği husus, olsa olsa, 
bu tasarının 22 nci maddesinde yer alan ve Dev
let Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tem
silcilerinden kurulan, Devlet Memurları Kanunu 
İntibak Komisyonu olması icabeder. Bu Komis
yonun görevi itibakları bilfiil yapmak değil, in
tibaklarda düzeni sağlıyacak olan genel esasla
rı tesbit edecek ve kurumlara yol gösterici usul-

I leri ve bu tavsiyeleri vazetmiş olacaktır. 
Muhterem arkadaşlar, reformist bir hareke-

I tin icrasında şüphesiz birtakım müşküllerle karşı 
karşıya kalınacağı tabiîdir. Bunu kabul etme
miz lâzımgelir. Tatbikatta da her idarenin bu 
tatbikatı vazederken teşkil edeceği intibak ko
misyonlarının, raütaaddit intibak komisyonları
nın muhtelif hukukî idari meselelerle ve kanu
nu anlayış, kavrayış ve tatbikatta yanılabileceği 
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esaslarını ihtimal dâhilinde g-örmek lâzımdır. iş
te bunun içindir ki, bilâkis idare hukukunun ve 
bu kanun tasarısı ile getirilmek istenen ilkelerin 
tam ve kâmil manası ile tatbik edilebilmeli, her 
yerde aynı meselelerin aynı şekilde çözülebil
mesi bakımından, Devlet Memurları Kanunu İn
tibak Komisyonu diye bir Komisyon teşkil edil
miştir ki, diğer komisyonlar aşağı yukarı bun
larla irtibat halinde olacak ve btı tatbikatı sü
ratli bir şekilde yapmak imâkm hâsıl olacaktır, 

Muhterem arkadaşlar, yine sayın O, H. P. 
sözcüsü tarafından emekliliğe ilişkin hükümler 
üzerinde de durularak, bunun da 1101 sayılı Ka
nunun esas esprisinden inhiraf etmek suretiyle, 
bir başka huzursuzluk âmili olduğu noktası der-
meyan edilmiş bulunmaktadır ki, şüphesiz pra
tik olarak tatbikat açısından bu meseleyi 1101 
sayılı Kanunun tamamen burada bu tasan ile 
terk ediliyor mânasına almamak gerekmektedir. 
Türkiye öıımhııriyeti Emekli Sandıgrna bağlı 
olarak oradan emekli maaşlarım almakta bulu
nan emekli, dul ve yetimlerin adedi oldukça ka
barık ve fazladır, Nasıl Devlet personelinin in
tibakı bahis mevzuu ise, şüphosiz emeklilerin de 
yine emekli oldukları menş elerine dönülmek su
retiyle intibakları yalıpması iktiza edecektir. Bu 
bakımdan zamana ihtiyaç olacağı tabiîdir. Ay
rıca, binden b^e ^vin ölçüde ve öromli miktar
larda i" . ı ^ . a 
nun ta3"1 • ]e 

c. o g ' t •> .V-+-> ] -JT 

ı.l 

olanlar d.,! ke mc.1Î-> 
r ,e e* 

M w 
üzerinde f\ d" s1: 3 - 'et *Tk e*"'a" ". n">" ^ 
statüye i^bı bı» 1 >e" 1 d 1 

cağı emJ k '•">" _ d" " - ' 
sındakı ™-' 2.2*2 s P de d - c ı " 

ye T 
i .îd 

oldukc» --a^a r j ,u" J 'V* r l I L I m 
dikkate a b r ^ ^ ^ LorDtrv> «. I - <-cf de ' ' ^ 
dan geçmj : bvlannı B . ^z IC"-" ^ r . m - ." 
maddesinde kabul buyurulrnus bulunan hüküm
ler de gez önünde bulundurularak, 1İ01 sayılı 
Kanun tatbikatının 1 . 3 . 1971 de bağlıyacak 
olan malî yılla olan ve'.-'- - di ayrı br :" ^ön
lemeye tabi tuûiümu ı:<\ "- j N di r : k r . " k t 
bir gcrügü tesbit eden l ' O =ryJı v ; :m a ,n e-T ;-
larmdan ricat etmenin ', «ird-1*' b.d-" "3 I il 
ve mümkün olmadığı ta" il kr, Ilomis^^r ._•» - z .*-
bu notkai nazardan ııa eko. *:tm:k svısdyb., 
1101 sayılı Kanunla ilişkili olan maddeyi v l-^rz-
da benimsemiş bulunmaktadır. 

I ^ 5 ?rk->daşlar, yine bu tasan ile ki-
xn > ı<-on * e^lesi ve önemli bir merhale ve 
j„ " < ->1 T? 3 " det personeli lehine kaydedi-
ie1 ık c" hma c adandır . 

" > -> . > nrt> üzerinde duruldu. Ve bu me-
1 ~ i m •• u tasarı ile ortadan kalktığı 

^ « " y ^ il 1 x ««urluklar tevdiledebileceği gibi, 
i \ e mütalâalar da yine C. H. P. 

« zc 1 u *" *n c.n beyan ve ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıda, memurun 
kasden teminatısızlığa uğradığı veyahut da ik
tidar partisinin siyasi bâzı emellerinin tahak
kuk ettirilmesi için betahsis bu kanun tasarısına 
bâzı özel maddeler yerleştirildiği noktai nazarı
nı komisyon olarak kabul etmediğimizi ve böyle 
bir davranış ve tutum içreisinde bulunulmadığı 
kanaatinde olduğumuzu sarahaten arz ve ifade 
ederim. 

Danıştay ilâmlarının infaz edilip edilmemesi 
konusu ile veyahut da tesbit edilecek olan kad
roların muayyen ve siyasi maksatlar için kulla-
ndacağı konusu üzerinde ileri sürülmüş bulunan 
olumsuz tesirleri ve olumsuz düşünceleri de bu 
kanunda yansıtan her hangi bir madde veya 
fıkra ile karsı karşıya bulunmadığımızı tekrar 
burada dile getirmek istiyorum. Tamamen Yüce 
Senato adma bu tetkikleri yapmış bulunan Ko-
T-ıiçıyonumr^rn d ,̂ c.VTp sekdde suiniyete daya-
- "i h'"- • p~l u k j ,, ^^2 r~»reke. ettiği nok-
^ rr~ r* &~ ^v^n ob v k tc 1 ren reddetti-
^ z a^~ 1,^1 r'p-t^ 

iT, 'b - c ^'k?*^ la t şüpheli? ı a ideler üze-
1 , •"^ ^ r •*" - i7 "u V11-ouilar oîacak-

+ - 75" z ' ' I M O Z . ' n c~" rplrn^ıracağmuz 
b«. î " •* d- -. ,e ' 2 J-" duzensıziği üzerin-

e e1 bj.rv."d - t 7 ılar deri su ukııüş bulun-
^ , ^ -\,y> ^laVı -"T?-! lf"z gL <v v» çalışma yö-
"p1 di' dç-ın^n t?nzıı a es^^na vaz'ûdiimiş ol
ması; bundan sonra meslek gruplandırma yö
netmeliklerinin yapılması esasının yine bu tasa
rı ile bir yenilik olarak getirilmiş bulunması, 
.dVlct ' i t'je uzu Td'kları ve Devlet Personel 
D^irc l IU:L ^.d'kla - ilr"~vı gi7d meseleler göz 

i o~»'ıi"r . : - .A 33 1 d r-,c, !;u tr3?nnm tatbikata 
•erm m .:'"., •'" îv; • ir sekilme geçirilmesi ve iyi 

" ıJ " kc i tnma"", mrh feza edilmesi ve ge-
"* »'.-d.^es' c ı-'o mm c'a bidlm maddelerde göz 
dndüde aknmıB bulunduğu tabiatiyle kendiliğin
den otomatiknıan anlaşılmış olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar, genel hatları itibariy
le Komisyonumuzca benimsenmiş bulunan bu ta
sarının bası adedi münasebetlere ve bası görüş
lere taallûk eden kısımlarının Saym Maliĵ e Ba
kanımız tarafından da cevaplandırılacağı tabiî
dir. 

Biz, komisyon olarak, bu tasarıyı tetkik et
tik, bası değişiklikler yaptık, bu değinildiklerin 
menşe ve kaynakları gerekçede ayrı ayrı kısa 
özetler halinde belirtilmiş bulunmaktadır. Şüp
hesiz, Senatonun, müzakereler sonucunda, yapa
cağı değişiklikler üzrednieki görüş vs mütalâa
larımızı da arz edeceğiz, Tasarının uygun oldu
ğunu, müspet karşılanması icabettiğini ve bu
nun tatbikata vaz'mdan sonra da bâzı değişik
liklere uğraması için teklifler yapılmasının mel
huz ve muhtemel bulunduğunu, bunların bir tat
bikat döneminden sonra daha iyi bir şekle so
kulabileceğini düşündük. Bu itibarla yapıcı kat
kılarda bulunulmasını temenni eder, komisyon 
adına Yüce Senatoyu selâmlar, tasarının hayırlı, 
uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata-
yurt. 

Saym Hükümet, buyurunuz efendim, 
MALİYE BAKANI MESUT ERSE (Kütah

ya Milletvekili) — Muhterem. Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; seslerime 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcü
sünün iddialarına cevap vermekle başlıyorum. 
Çünkü, Sayın Sözcü; ilk konuşan sözcüdür. Sa
yın Sözcü son konuşan sözcü olsaydı dahi onun
la birlikte söze başlamak gerekirdi. Çünkü, sayın 
sözcü uzun konuşan ve Personel Kanununa, per
sonel rejimine reform getiren bu tasarıya bir 
başka açıdan bakan ve gayet dikkate sayan iddi
alar ileri süren sözcüdür. 

Muhterem Cmuhuriyet Halk Partisi sözcüle
rinin; gerek Mecliste, gerek Senatoda bu kanun 
tasarısına karşı bir davranışları ve dikkate de
ğer bir tutumları olmuştur. Bu davranışın içe
risinde evvelâ 657 sayılı Kanunun methiyesi var
dır. 657 sayılı Kanım bir reform kanunudur ve 
muhterem Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda 
bulunduğu zaman çıkmış olan bir kanundur. 
Şimdiki kanun da bu 657 sayılı Kanunda deği
şiklikler getiren mütevasi bir tasarıdır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi gerek komis
yonlarda, gerek Millet Meclisinde ve bu sabah 
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da huzurunuzda sözcüsünün diliyle bu hususu 
ifade etmİB ve savunmuştur, 

Muhterem seantörler; bu konuda münakaşa
yı uzatmaya lüzum yoktur. Madem ki bu dört 
bağı mamur bir reform kanunu idi de 5 seneden 
beri niye tatbik edilemedi? Öyle bir reform idiki 
kabili tatbik değildi, demek ki. Tatbik imkânı 
bulunamadı tatbik imkânı bulunamıyan ve re
form diye nitelenen bir kanunun ne dereceye 
kadar reform okluğunun takdirini sislere bıra
kıyorum. 

Bu vesile ile şu hususu muhterem Heyetini
zin takdirlerine arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bir iyi işi, bir müs
pet işi hangi siyasi teşekkül gerçekleştirirse 
gerçekleş tirsin, kim yaparsa yapsın, eğer o iş 
iyi ise, doğru ise ve müspet ise bunu söylemek 
lâzınıgelir. Her şeyi kötülemekte, her şeyi ha
talı göstermekte ve her şeyi yanlış gibi göster
mekte, her şeyi olduğumdan başka türlü göster
mekte kimsenin bir yararı yoktur. Bu tür dav
ranışın mazide Türk Milletine ve Türk demok
rasisine hayır getirmediği aşikârdır. İstikbal
de de bundan ne demokratik rejim, ne de mem
leket fayda görür, iyi olan işlere iyi denirse, 
müspet olan işlere müsbettir denirse bundan 
ancak demokratik rejim, açık rejim ve memle
ket fayda görür. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarımız beni mazur görsünler. Cumhuriyet 
Halk Partisinin artık yeni bir hüviyet içerisin
de bir siyasi teşekkül olduğunu ve bir siyasi 
teşekkül olma yolunda bulunduğunu iddia et
tikleri bir sırada bâzı itiyatlarımı bırakmaları 
lâsımgelir. Ezcümle her şeyi kötü görmek iti
yadının artık bir tarafa bırakılması, terk edil
mesi uygun olur. 

Muhterem senatörler; Sayın Salih Tanyeri 
arkadaşımız bakınız ne yaptı ve ne söyledi. De-
•diki: «Herkes birinci dereceye kadar terfi et
meli, öğretmenler 1 nci dereceye kadar terfi 
etmeli, idarecilere tazminat vermeli, intibak
larda üst derece alanlar terfie devam ©taneli, 
3 sensde bir terfi esası baki kalmalı, teknok
ratların istedikleri yapılmalı ve geçici de olsa 
bu kanunun kapsamının dışında bırakılmak, 
özel idareler, belediyeler sosyal haklardan da 
istifade etmeli, kanunun kapsamına tam olarak 
girmeli, emeMiIsr sosyal haklardan istifade et
meli... 

O i 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Bakan ben öyle demedim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Ben öyle not etmişim, yanlış olabi
lir,.. Emekliler tam mânasiyle istifade etmeli, 
eğitmenlerin durumu ıslah edilmeli. 

Muhterem senatörler; bu kolay bir usul. Biz 
diyoruz ki, getirdiğimiz tasarı bir reform tasa
rısıdır, bir zam tasarısı değildir. Bir reform ta
sarısı olunca, elbetteki bâzı şeyleri düzeltecek. 
Halihazırda mevcut her şeyi aynen bırakacak
sınız, ipka edeceksiniz de o zaman reformdan 
nasıl bahsedeceksiniz? Muhterem arkadaşımızın 
dediklerini aynen ipka etsek bugünkü rejimi 
devam ettirmek ve buna mukabil de ücret ve 
maaşlara büyük ölçüde ilâveler yapmak ve bu
günkü personel rejimini de devam ettirmek ge
rekir. 

Her halde Sayın Tanyeri arkadaşımız her
kesi memnun etmek gibi bir noktadan hareket 
etmiştir. Bu kanun tasarısının muhtelif kade
melerde - Mecliste ve komisyonda konuşulma
sı sırasında daima ifade etmişimdir; bu bir re
form tasarısıdır. Reform tasarıları, yapılacak 
reformlar elbetteki bâzı itirazlara, şikâyetlere 
söbebolacaktır ve bunu da normal karşılamak 
gerekir. Herkesi memnun etmekle de reform 
olmıyacağı aşikârdır. 

Şimdi, bu girizgâhtan sonra sayın sözcünün 
sipesifik olarak temas buyurduğu hususları eleş
tirmek ve ne dereceye kadar haklı olduğunu 
göstermek istiyorum. Sayın sözcü dediki; «Bu 
kanunda sınıflandırma, tam bir sınıflandırma 
değildir. Eski kanunda memurların Devlete ta
şıdığa değere göre sınıflandırılmaları esası ge
tirilmişti, şimdi bu esas terk edilmiştir.» Sınıf
landırma esası bu tasarıda üç hedefe yönelmiş
tir, üç merhalede yapılacaktır. Bunlardan bi
risi; ana meslek sınıflarının, öğrenim durumu
na göre ücretlerini tesbit etmek suretiyle sı
nıflandırmak 

İkincisi; meslek sınıflandırılması yapmak. 
Üçüncüsü de; görevin gerektirdiği sorum

luluk ve niteliklerin göz önüne alınması yolu ile 
sınıflandırma yapmask. 

Tasarı ilk merhalede 1 nci tip sınıflandır
mayı hedef almıştı. 2 nci, 3 ncü merhalede di
ğer sınıflandırma ilkelerini göz önünde bulun
durarak zamanla tam ve mütekâmil bir sınıf
landırmaya ulaşmak imkânını sağlamaktadır. 

Sınıflandırma; birden bire yapılacak bir şey 
de değildir. Çeşitli memleketlerdeki tatbikata 
baktığımız zaman aynı hali görüyoruz .̂ Ameri
ka'da 1921 de bir personel kanunu çıkarılmıştı, 
sınıflandırmayı öngören ve bu sınıflandırma an
cak 1930 yılında - 9 senede - tamamlanmıştır. 
Binaenaleyh bugünden yarına çıkarılacak bir 
kanun ile sınıflandırmanın derhal yapılması 
mümkün değildir. Bunun tekâmülünü zamana 
bırakan bir esas getirmişısek, bunu müspet kar
şılamak icabeder. 

Sayın sözcünün bir diğer iddiası; «160 sayı
lı Kanun bu görevi Devlet Personel Dairesine 
vermiş idi, şimdi Maliye Bakanlığı bu tasarıyı 
hazırladı, huzurunuza geldi. Tasarının birçok 
yerlerinde de Mâliye Bakanlığı ile Personel 
Dairesine yetki bırakılmaktadır, Maliye Ba
kanlığı diğer bakanlıkların üstünde tek yetki
li bir bakanlık haline getiriliyor, bu olur 
mu?» tarzındaki mütalâasıdır. 

Değerli senatörler; evvelâ Maliye Bakanlı
ğı nedir, onu bilmek iktiza eder, bu iddiayı ile
ri sürmeden önce. 

Maliye Bakanlığı; dünyanın her yerinde 
bütçeden yapılan masrafları kontrol eden ve 
bütçeden masraf yapılmasını gerektiren bir ta
sarruf karşısında önceden mütalâası alınan, so
rulan bakanlıktır. Maliye Bakanlığı; ekonomi
nin gidişinden, dengesinden, paranın sıhhatin
den mesul olan bir bakanlıktır. Her hangi bir 
bakanlığın işleri iyi gitmez ise - bunu Mecliste 
de söyledim. - sadece o bakanlığın salâhiyeti 
dairesinde olan işler iyi gitmez. Maliye Bakan
lığının işleri iyi gitmez ise, bütün memleketin 
işleri iyi gitmez. Böyle olunca elbette ki, Ma
liye Bakanlığının bâzı hususlarda görüşünün 
alınması şarttır. Niye çeşitli bakanlıkların mas
rafları Maliye Bakanlığında birleştiriliyor da 
bütçe dengesi olarak bütçelerde huzurunuza ge
tiriliyor? Niye her bakanlığın bütçesi ayrı ayrı 
kendisi tarafından tanzim edilip de huzurunu
za gelmiyor da bu birleştiriliyor ve bu vazife 
Maliye Bakanlığına veriliyor? Elbette tek el
den, ekocıomi bir bütün olarak görülsün, idare 
edilebilsin diyedir. Böyle önemli bir konuda 
personel rejimini kökünden değiştiren bâzı 
önemli prensiplere, esaslara bağkyan bir konu
da Maliye Bakanlığının görüşü almmıyacak-
tır da kimin görüşü alınacaktır? 
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160 sayılı Kanunun bu işi Devlet Personel 
Daireline bıraktığı hususuna gelinca... Doğru
dur. Devlet Personel Dairesi de görevini ifa 
etmiş ve bir tasarı hazırlamıştır, Bu tasarı Ba
kanlar Kuruluna da gönderilmişti. Bakanlar 
Kurulu bu tasarıyı tetkik etmiş ve Meclise sevk 
ötmeden önce Maliye Bakanlığı ile Personel 
Dairesine müştereken vazife vermiş, bu tasarı
nın yeniden gözden geçirilmesini ve hazırlana
cak metnin kendisine gönderilmesini istemişti,. 
Bundan daha normal ne olabilir? 

Bakınız, 160 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
ne diyor: «Bu kanunun şümulüne dâhil ku
rumların personel rejimini memleketin iktisa
di, malî, sosyal şartlarına ve hukuki esaslara 
uygun bir şekilde düzenlemek ve bu düzeni de
ğişen şartlara göre ayarlamak, idame ettirmek 
suretiyle Başbakanlığa bağlı bir Devlet Perso
nel Dairesi kurulmuştur» iktisadi, malî ve sos
yal şartlara uygun yapılacaksa Maliye Bakan
lığı bir kenara İtilemez. 

160 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi : «Dev
let Personel Heyeti, Başkan ve Genel Sekreter
den, başka en az üç üyenin huzuru ile topla
nır. Genel Sekreterin gaybubeti halinde top
lantıda en az dört üyenin bulunması şarttır. 
Kararlar, eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu 
tarafın oyuna itibar olunmak üzere mevcudun 
ekseriyeti ile ittihaz edilir. Heyet lüzum gör
düğü takdirde toplantılarına ilgili kurullardan 
veya hariçten mütehassıs eleman davet edebi
lir. Bütçe ile ilgili mevzuların müzakeresine Ma
liye Bakanlığınca tâyin edilecek bir mümessi
lin katılması şarttır.» 

Demek ki, bâzı, mevzuların müzakeresin© 
Maliyeden bir mümessilin katılması şart koşul
muş. E... Maliye olmaksızın bâzı işlerin yapıla-
mıyacağını 160 sayılı Kanunun 3. ncü maddesi 
dahi derpiş etmiş. 

Muhterem C. H. P, nitı, sözcüleri diliyle ifa
de ettiği bir başka görüşü vardır: Bu tasarı 
Anayasaya aykırıdır; Anayasanın 117 ve 112 nci 
maddelerine aykırıdır tarzındaki iddia. Bu id
dianın ne dereceye kadar doğru olduğunu eleş
tirmeden önce bir hususu muhterem heyetini
zin takdirlerine arz etmek istiyorum. 

Muhterem senatörler, her vesile ile kanunla
rın Anayasaya aykırılığını ifade etmekte ne 
demokratik rejimin ne de kamunun bir yararı 

I vardır. Böyle bir kanunda dahi Anayasaya ay
kırıdır, Anayasanın falan maddesine aykırıdır 
demekle neyi temin etmek istiyoruz? Anaya
saya aykırı ise Anayasa Mahkemesi zaten bu 
aykırılığı tesbit eder, müracaat üzerine. 

Şimdi, sayın sözcünün Anayasaya aykırıdır 
diye gösterdiği madde şu: «Madde 33. Kadro
ların teısbiti: Kadrolara ilişkin görevler, yetki 
ve sorumluluklar, görevlerin özellikleri ve bu 
görevleri yapacak kimselerde aranması gere
ken nitelikler bu kanun ve kuruluş kanunla-
riyle belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak 
düzenlenecek görev ve çalışma yönetmeliklerin
de gösterilir. 

Görev ve çalışma yönetmelikleri Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesipıin görüş
lerine dayanılarak ilgili kurumlarca hazırla
nır.» 

Muhterem arkadaşımız, Anayasanın 117 ne* 
ve 112 nci maddesine temas ediyor ve diyor M; 
«Bu maddelere bu hüküm aykırı düşer» 

Şimdi*, sayın sözcünün burada temas etme
diği Anayasanın başka maddeleri de vardır. 
Bunlardan birM, 107 nci maddesidir. «Bakan
lar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek 
veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, 
kanunlara aykırı olmamak şartiyle ve Danı§-
tayın incelemesiinden geçirilerek, tüzükler çıka
rabilir.» Kanunun emrettiği işleri* belirtmek 
üzere tüzükler çıkarabilir. 

Bir başka madde 113. «Bakanlıklar ve ka
mu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilen
diren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şar
tiyle, yöneitımeliMer çıkarabilirler. Yönetmelik
ler Resmî Gazete ile yayınlanır.» 

Şsmidi, eğer bu 33 ncü madde, bu 113 ncü 
madde çerçevesi içinde kalıyorsa ve 107 nci 
maddenin esprilisine uygun olaraJk bâzı hususla
rın tesbâci tüzüklere bırakılıyor ise Anayasanın 
içrinde kalıyoruz demektir ve Anayasaya aykı
rılık iddia edilemez. 

Şimdi, kalınıyor mu, kalınmıyor mu; kısa
ca ona temas etmek istiyorum. Maddede ne de
miş; «Kadrolara ilr^kin görevler, yetkü» ve so
rumluluklar, görevlerin özellikleri ve bu görev
leri yapacak kimselerde aranması gereken nite
likler bu kanun ve kuruluş kanunlariyle belsır-

I tilen ilke ve esaslara uygun olarak dıüzenlene-
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cek görev ve çalışma yönetmelilerinde göste
rilir.» 

Şimdi burada, görev ile memur arasındaki 
:ı!işkiyj! kurmak lâzımdır, is ile görev arasındaki 
ilişkiyi kurmak lâzımdır. Bir iş:in görülmesi bir 
Devlet dairesine verilmiştir. Bu işin hangi ka
demesinde, hangi salâhiyetler Mmlere verilecek 
ve o kimseler hangi evsafta olacak ve bu gö
revleri ifa sırasında salâhiyet bölümü, vazife 
t/aksimi nasıl yapılacak? Bu, kadro analizidir, 
görev analizidir ve kaç kişiyle yapılacak? Bü
tün bunları kanunlara yazmak mümkün de
ğil. 

Arkadaşlarımız, zannediyorum ki, 117 nci 
maddedeki, «Memurların nitelikleri kanunla dü
zenlenir.» hükmüne temas ederek.. E.. Siz de 
burada nitelik tesbit ediyorsunuz ve bunu yö
netmelikle tes'bdt ediyorsunuz, o halde Anayasa
nın dışına çıkıyorsunuz, tarzında bir muhake
me yürütüyorlar. Memurların nitelikleri kanun
la düzenlenir, ama falan veya filân görev için, 
o görevi tevdi edeceğiniz şahıslta aranacak nite
lik tüzükle veya yönetmelikle tesbit edilebilir, 
tâyin edilebilir. Bunda Anayasaya aykırı bir ci
het yoktur. Eğer bunların tesbitinde, tâyinimde 
bir kolaylık olsa ve bir kanun metni irsinde bü
tün görevlerde aranılacak nitelikleri, bütün 
vasıflariyle, hangi) salâhiyetlerin kimlere verile
ceğimi bir tek metin içerisinde sayıp dökmek 
mümkün olsa, belki bu da yapılabilirdi. 

Bir de bununla ilgili olarak sayın sözcü, 
bâzı hususların Bakanlar Kurulu tarafından 
tesbit edileceğine değinerek, bunun da Anayasa
ya aykırı düşeceğini ifade etti. 

Muhterem senatörler, şunu huzurunuzda 
açıkça belirtmek istiyorum ki?, yasama organı
nın denetiminden geçmeksizin bu kanunla ilgili 
olarak icra Vekilleri Heyetine hicblir salâhiyet 
verilmemiştir. Bu iddiamı her zaman tartışma
ya; doğru mu, değil mi, sebeplerini her zaman 
araştırmaya ve göstermeye hazırım, Simidi bir 
tane nümunesiini veriyorum 

14 ncü maddede; «Şu kadar ki: 38 ncı mad
dede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerine dâhil bâzı görevler için ilgili? me
muriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet 
için taşıdıkları önem göz önünde bulundurul
mak suretiyle derecelerde işgal edilen kademe
lerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 

_ â 

200 rakamlarının eklenmesi suretiyle buluna
cak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapı
labilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden ay
lık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Perso
nel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunlariyle 
göslterilir.» 

iste bu fıkrayı Sayın Sözcü, «Bakanlar Ku
ruluna salâhiyet bırakıyorsunuz.» diye gösteri
yor. Muhterem senatörler, Bütçe... 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Bakan sağdan ve soldan gelen seslerle konuş
ma mantığını kaybetmek tehlükesi ile karşı kar
şıyadır. Bu sebepten Sayın Bakana daha açık 
konuşma fırsatı vermenizi rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi, bir önemli konuyu konuşuyoruz. 
Sayın sözcünün bir iddiası var, di)yor ki, «Bâzı 
hususların, tesbiftini Bakanlar Kuruluna bırakı
nız.» Ben de diyorum ki, yasama organının de
netiminden geçmiyen hiçbir Bakanlar Kurulu 
'tasarrufu yoktur bu kanunda ve bu iddiamı te
yit için de bir mi^al veriyorum ve sayın sözcü
nün zikrettiği bir misali ele alıyorum. O misal 
şu: «Hangi' memuriyetleriın bu göstergelerden 
aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunla-
riyle gösterilir.» 

Bütçe kanunları istikbale mıızaf bir kanun
dur. Gelecek yıla ai'dolan bir kanundur, geçmiş 
yıla. aidolan bir kanun değildir. Şu halde Ba
kanlar Kurulunun bu tesbit edeceği hususlar, 
Bütçe Kanununa eklenince bu hususlar da ge
lecek yıl tatbik edilecek olan hususlardır. Ba
kanlar Kurulu bu hazırlığı yapıyor, Bütçe Ka-
nımuna ekl-ıyor ve yasama organının tasvibine 
sunuyor. Bunun Anayasaya aykırılık neresinde
dir? 

Sayın sözcünün bir önemli iddiası da, «Ba
kan, Meclisteki müzakerelerde, komisyondaki 
müzakerelerde ilkokul mezunlarının Derlet biz-
metim-T; alınmasını teşvitk etmek mi lâzımdır, di
ye bir sual sordu, pırıl pırıl köy çocukları var, 
bunları niçin okutmuyorsunuz.» diyor. 

Muhterem senatörler, köy ve köye taalluk 
eden hususlarda bugün işbaşında bulunan siyasi 
teş&kikülün yanlış ve hatalı bir tasarrufunu ve-
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ya politikasını i'ddia eittânlz mi zararlı çıkarsı
nız. ikinci Beş Yıllık Plânda köy sorurilariyle 
ilgili olarak geniş bir yer ayrılmıştır ve köy 
çocuklarının okutulmaaiyle itlgild? olarak da 
geniş yer ayrılmış ve bunun tatbikatına geçil
miştir. Köy çocuklarının okumasını arzu eden 
bizim kadar kimse yoktur. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânından bâzı satırları okuyorum. 

«Yatılı bölge okulları, nüfusu ilkokul yapı
labilecek büyüklükte olmıyan köylerin okul ih
tiyacını karşılamak amaciyle, kurulmaya de
vam edecektir. Bu kurulmada yer seçimi, böl
ge plânlaması içindeki şehirleşme istikametleri, 
o bölgenieı endüstriyel gelişmesi ve bütün sek
törlerin birbirini» tamamlıyan yatırımlarını de
ğerlendiren araştırmalar sonunda yapılacaktır. 
1968 - 1972 döneminde yatılı bölge 'okullarında 
ortaokul kademesinde de eğitim verilmeye baş
lanacaktır. Özellikle köy ilkokulu mezunları 
âci'n böylece bir eğitim imkânı yaratılmış ola
caktır. Bölge okulları halk eğitiminin ve çeşitli 
kurumların yürütliüğü yaygın eğitim çalışmala
rının merkezi olacaktır. Bu okullarda köylerde 
ihtiyaç duyulan küçük sanat ve küçük hizmet
lerle i'lgiıli elemanların yetiştirilmesi için özel, 
yaygın eğitim programları düzenlenecektir. Bu 
okulların projelerinin düzenlenmesinde bu du
rum göz önüne alınacak ve bu okllarm kapasi
teleri asgari 500 öğrencilik olacaktır. Her böl
ge okulunda özel eğitâm gerektiren çocuklar 
için imkânlar sağlanacaktır. Açılacak ortaokul
ların öğretmenlerden âzami yararlanmayı sağ-
lıyacak büyüklükte olması, bugüne kadar açıl
mış olan ortaokulların bu optimal büyüklükle
re ulaştırılması sağlanacak, bu amaçla yatılı öğ
renciler de alınacaktır. Bu ortaokulların yatılı 
imkânlarının genişlemesi, köylerde ilkokulu bi
tilip eğitimine devam edemiyenlere hizmet et
mek amacını güdecektir. 

ilköğretmen okulları, temel eğitim veren, 
köyide yetişkinlerin eğitimini yürüten, köy oku
lunu yaygın eğitim ve kültür merkezli olarak 
yöneten elemanları yetiştiren okullardır. 1968 -
1972 döneminde bu okulların gelişmesi aşağıda
ki tablada gösterilmiştir.» Bunları" ökumuyo-
ntm. 

«... 6 sınıflı ilköğretmen okullarının birinci 
devresi, ilköğretmen okulu bünyesi'nde genel 
ortaokul niteliğine getirilecektir. Modern taran 

I bilgisini, ormancılık ve hayvancılık alanları da 
dâhil olmak üzere, geliştirmek ve yaymak için 
lise seviyeli tarım okulları açılması yoluna gi
dilecektir.» 

1970 fcra programında da 1 - 2 kayıt var. 
«Yatılı bölge okullarının aynı zamanda bir 

yaygın eğitim merkezi haline getirilmesi için 
Halk Eğitim Genel Müdürlüğü yönetimlinde çe
şitli koımlarda yaygın eğitim yapan kuruluş
ların temsilci'lerinden kurulacak bir komite ge
rekli çalışmaları yapacak ve sonuçları Temmuz 
1970 te Devlet Plânlama Teşkilâtına verecek
tir. 

250 den as nüfuslu köyler için yatılı bölge 
okulları yapılmasına devam edilecek, bu köy
lerde ilkokul açılmasına gidilımyecektir. 

1970 - 1971 ders yılında köy ebe okulların
da 2 000, lise sevi'yeli 'sağlık okullarında 3 000, 
ilköğretmen okullarında 18 000, teknisyen okul
larında 10 000, eğitim enstitülerimde 5 000 lik 
bir kayıt seviyesi geroekleştirilecekti'r.» 

Muhterem senatörler, görülüyor ki, Sayın 
Sözcünün «pırıl pırıl köy çocuklarını niçin okut
muyorsunuz» iddiası bir hakikate dayanmamak
tadır. Kabiliyetli köy çocuklarının okuması lâ-
zımgeldiğinin idraki içinde bulunuyoruz ve ben 
sizin huzurunuzu İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânından beri ne kadar, nerede köy okulu açıl
dı, bunları zikretmekle işgal etmek istemiyo
rum. 

Sayın Sözcü, «herkes 1 nci dereceye çıkmalı» 
dedi. Yani, bugünkü sistemi aşağı - yukarı sa
vundu ve öğretmenlikte, her halde ilkokul öğ
retmenlerini kastediyor arkadaşımız, «niçin 1 
nci dereceye kadar çıkılmıyor» dedi. 

Terfi ile görev arasında bir ilişki kurmak 
lâzımgelir. Bu ilişki, 657 sayılı Kanunda, sayın 
sözcünün methiyesini yaptığı 657 sayılı Kanun
da da kurulmuştur,. Terfide kıdem esası değil, 
görev esası kabul edilmiştir. Zamanın geçmesi 
ile herkesin terfi etmesini ve 1 nci dereceye ka
dar çıkmasını kabul ettiğimiz takdirde kabili
yetli memur ile, işgören memur ile, görmiyen 
memuru nasıl ayıracağız? Ehliyet ve liyakat 
esasını getirdik, diye nasıl iddiada bulunacağız? 

Sayın sözcü, eğitmenler için bir mütalâaJda 
bulundu ve «bunların durumları ıslah ve tav
zih edilsin» elediler. 

Kendisinin bu arzusunu yerine getirmek is-
I tiyorum. 326 sayılı Kanun gereğince eğitmenler 

41 — 



C. Senatosu B : 99 23 . 7 . 1970 0 : 2 

'halen öğretmen sıfatı taşımaktadırlar. Bunlarda 
tahsil şartı yoktur ve halen köylerde hizmet et
mektedirler. 326 sayılı Kanun ile aylıklı duru
ma girerek bunlar 13 ncü dereceye intibak etti
rilmişlerdir. 13 ncü derecede görev yapan bir 
eğitmen halen 517 Tl. sı brüt aylık ve 150 Tl. sı 
brüt eğitim ödeneği almaktadır. Toplam brüt, 
667 lira almaktadır. Bu tasan kanunlaştığı tak
dirde brüt 1 050 Tl. ücret alacaktır ve bunun 
tamamı emekliliğine esas tutulacaktır. Brüt ar
tış % 158 dir ve eğitmenler, öğretmenler sınıfın
da mütalâa edileceklerdir. 

Sayın sözcü arkadaşımız, «derece üstü gös
tergeler kabul edilerek tazminat tanınmıştır» 
dediler. 

Tazminat olması için aylıktan gayri bir pa
ranın verilmesi lâzım. Bugünkü sistem odur ve 
ayrı ayrı kanunlarla çeşitli hizmetlerde tazmi
nat ödenmektedir. Burada, maddede yazılı oldu
ğu şekilde, görülen işin ehemmiyetine dayanıla
rak ve o işin sorumluluğunun büyüklüğü naza
rı itibara alınarak 1 000 göstergenin üstünde 
ilâve göstergeler tanınması esası getirilmiştir ve 
aynı şartlara uygun düşen herkes için bu gös
tergeler tanınabilecektir. 

Binaenaleyh, bunu ayrıca, ayrı bir tazminat 
olarak telâkki etmekte isabet yoktur. 

Sayın Sözcünün bir başka iddiası, «kadro 
kanunları her sene Bütçe Kanunu ile yasama 
organlarının tasvibine arz edilince memurlar 
açıkta kalacaklardır. Bu, memurların güvenini 
bozar, kadroyu kaldırmak imkânını idareye ve
rir. Bu da güven sarsıcı bir şeydir. 

Şimdi, sayın senatörler, arkadaşımızın iddi
ası, teşkilât kanunlariyle bu kadrolar veriliyor 
idi ve Teşkilât Kanununda yapılan bu değişik
likler ile kadro kaldırılıyor veya kadro ilâve 
ediliyor idi. Yine aynı sisteme devam olunsun, 
bunda emniyet vardır, tarzındaki iddiadır. 

Bunda emniyet vardır da, Bütçe Kanunu ile 
bu getirildiği zaman niçin emniyet yoktur? 
Eğer, bir hükümet her hangi bir bakanlığın ve
ya her hangi bir kuruluşun teşkilât kanununda 
bir değişiklik yapmak istiyorsa, bu değişikliği 
he zaman huzurunuza getirir ve huzurunuzda 
bunun münakaşası yapılır, kabul buyurulduğu 
takdirde bu değişiklik icra olunur. 

Binaenaleyh, bu yol ile bâzı kimselerin kad
rosu kalkabilir, bâzı kadrolar da ilâve olunabi
lir. Yasama organının takdirine ve ve tasvibine 
kalmış bir husustur. Şimdi getirilen sistem ne
dir? Şimdi getirilen sistemde, kadro cetvellerini 
bütçelerle birlikte yine Yasama Organının tas
vibine sunmaktır. Yasama organı bunu didik 
didik eder, tetkik eder, tasvibeder ise, kabul 
buyurur ise kanuniyet kesbeder. Öteki de ya
sama organı tarafından tasvilbedildiği zaman 
kanun olan bir şey idi, bu da öyledir. 

Binaenaneyh, esas itibariyle hiçbir fark yok
tur. Yalnız bunun şu kolaylığı vardır, idarede 
bir fileksibilite temin ediliyor ve ayrı ayrı ta
rihlerde gerek teklifler ile, gerek tasarılar ile 
kadro kanunları getirilip ve ayrı ayrı görüşül
mesi hem yasama organının işini çoğaltıyor 
hem de zaman kaybına sebebiyet veriyor, hem 
de kimin hangi kadroları tasarruf ettiği, hangi 
idarenin ne kadar memur istihdam ettiği, bu 
kadroları yerli yerinde kullanıp, kullanma
dığı bir defa huzurunuzda görüşülüp geçtikten 
sonra anlaşılamıyor. Yasama Organı bunu her 
yıl denetliyecektir, her yıl kontrol edecektir. 

Ayrıca, bunun Danıştay kararlarına bir tep
ki ile, ve saire ile de ilgisi yoktur. 

Arkadaşımız, her halde bu mütalâalarımızı 
önceden tahmin etmiş veya kendisi de bunları 
düşünmüş olacak, sözleri arasında bir de dedi 
ki, «ihtisas komisyonlarında görüşülmez;» yani, 
bütçenin tabi olduğu prosedür ile ilgili olarak, 
Karma Bütçe Komisyonunda görüşmeler yapı
lır, ondan sonra bu metin Yüksek Senatoya ge
lir, Senatoda huzurunuzda görüşülür, bilâhara 
Meclise sevk edilir. Karma Bütçe Komisyonun
da görüşüldüğü için ihtisas komisyonlarında gö
rüşülmez, bu takdirde» diyor ve bunu bir mah
zur olarak gösteriyor. 

Karma Bütçe Komisyonunda da ihtisas sa
hipleri vardır ve bütçe ile ilgili her çeşit mua
meleyi bilen senatörler ve milletvekilleri arasın
dan, o komisyonun tarzı teşekkülü itibariyle, se
çilmiş olan arkadaşlarımızdan mürekkep bir ko
misyondur ve muhterem arkadaşlarımız bilirler 
ki, geceli gündüzlü mesai yapar, her şeyi gayet 
teferruatlı bir şekilde inceler ve tamamiyle ken
disine verilen salâhiyetlerin önemini müdrik 
olarak çalışır, huzurunuza Bütçe kanunu tasa
rısını getirir. 
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Binaenaleyh, o komisyonda görüşülmesini 
veya ihtisas komisyonlarında görüşülmemesini 
bir mahzur olarak göstermekte de, zannediyo
rum ki, isabet yoktur. 

Bir de, Sayın 0. H. P. nin muhterem sözcü
sü, «memurlar yükselme bakımından da güven
sizdir» ve bu mütalâasını teyit için «10 yıllık 
memurlardan üst derecelere atamalar yapılabi
leceğini ve haliyle bu atamalardan bilâhara vaz-
geçilebilineceğini, binaenaleyh, memurların hu
zursuz olacağını» söylediler. 

Bugünkü sistemde de vardır. 3656 sayıllı Ka
nunda, bir göreve o görevin kadrosuna uygun 
kıdemde ve vasıfta memur bulamazsanız 2 alt 
dereceden memur tâyin etmek imkânı vardır. 

Bizim getirdiğimiz sistem de, bunun daha 
genişletilmiş şeklidir. Devlet hizmetlerinin da
ha iyi görülmesini ehliyetli kimseler tarafından 
görülmesini sağlıyan ve aşağı derecelerde o işi 
görebilecek kimseler varsa onların o kademele-
lere atanmasını temin eden bir hükümdür. Bu
nun terfide güvensizlikle bir ilgisi olmaması ge
rekir. 

ıSayın sözcü, 3656 sayılı Kanunun terfi ba
kımından getirdiği esası müdafaa etti. «Üç yıl
da bir yine eskisi gibi terfi edilsin» dedi. Daha 
önce de 657 sayılı Kanunun reform niteliğinde 
iyi bir kanun olduğunu söyledi. Beğ-endiği 657 
sayılı Kanun, zaten 3656 sayılı Kanundaki ter
fi esaslarını değiştirmiş bulunuyor idi. 

Bir de arkadaşımızın yanıldığı bir konu var, 
onu burda tasrih etmekte fayda görüyorum. 
60 lira da 90 lira alıyor, 60 liralık kadroya in
tibak ettirilecek, 90 liramn karşılığı hangi de
rece de ise o göstergeye ithal edilip, o göster
genin maaşını alacak «buraya kadar doğru ve 
fakat emekliliğe de kadro esas olacak emekli 
olduğu vakit 60 liradan aylık bağlanacak» de
di. Bu tamamiyle yanlıştır. Eğer 60 da üç üst 
derece alıyorsa, üç üst derecenin tekabül ettiği 
gösterge de ne ise emekliye sevk edildiği tak
dirde o göstergenin maaşı üzerinden emekliye 
sevk olunacaktır. 

Arkadaşımız, «belediyeler ve özel idareler 
yalnız ücret bakımından kapsama alınmıştır, 
yahut ücret ve maaş bakımından. E, bu kanu
nun kapsamında olmaları daha doğruydu, diğer 
haklardan da istifadeleri bu suretle sağlanmış 
olurdu» dedi. Şimdi, niçin bu belediyeleri, özel 

idareleri ve iktisadi devlet teşekkülleri bu 657 
sayılı Kanunun ve onu değiştiren bu tasarının 
kapsamı dışında, tamamiyle kapsamı dışında de
ğil de sadece ücret ve maaş bakımından geçici 
madde ile kapsamı içine alınmıştır ve 657 sayılı 
Kanunun niçin kapsamı dışında bırakılmıştır, 
onun sebebini arz etmek istiyorum. Bir Bakan
lar Kurulu kararı var; sayısı 6/1701, tarihi de 
8 . 5 . 1963. Bu Bakanlar Kurulu kararının 
(altında Sayın İsmet inönü'nün Başbakan sıfa-
tiyle imzası vardır. O kararın 16 ncı maddesi 
şöyledir : 

«Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ücret reji
mi kendi bünyelerinin gerektirdiği gaye ve hu
susiyetlere, işletme sistemlerine göre, umumi 
sınıflandırma prensiplerinin ışığı altında ve 
umumi haklara mütenazır olarak ayrıca tâyin 
edilecektir. Kamu iktisadi Teşebbüslerin de du
rumları özellik ve önem arz eder, sevk ve idare 
personeli ile Kamu iktisadi Teşebbüsleri ilgi
lendiren konularda özel ihtisas sahibi persone
lin sınıflandırılması bu kurumların bünyelerine 
muvafık şekilde Devlet Personel dairesince ya
pılacak. Genel idare ve kamu iktisadi teşebbüs
lerinde müşabih vasıf, ehliyet ve formasyonu 
gerektiren hizmetlerde çalışan personelin ayrı 
nakti statülere tabi tutulması uygun değildir. 

17 nci maddesi : «Mahallî idareler personeli
nin statüleri Anayasada bu idareler için konu
lan genel hukuk esaslarına ve köy ve belediye 
özel idareler, sosyal, iktisadi, malî durumlarına 
uygun bir sistem içinde ve tatbik imkânları da 
göz önünde tutularak bir sınıflandırma ile yarı 
barem tabloları halinde Devlet Personel Daire-

I since tesbit olunacaktır.» 
işte bu 1963 tarihli kararname dolayısiyle-

dir ki, gerek iktisadi Devlet Teşekkülleri gerek 
Mahallî idareler 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu kapsamına ahnmamışlar idi. 

Şimdi huzurunuzda görüşülen kanun tasarı
sı, 657 sayılı Kanunun kapsamını bu bakımdan 
değiştirmemiştir. Bu, 1963 tarihli Bakanlar Ku
rulu kararının tesbit ettiği esaslar doğru ve 

I aşikâr olduğundan bu kuruluşlar için, bu idare
ler için ayrı personel kanunlarının çıkması esa
sı muhafaza edilmiştir. Yalnız, Devlet memurla
rına 657 sayılı Kanunla geniş imkânlar sağla
nırken mahallî idareler personelinin ve iktisadi 
Devlet teşekkülü memurlarının bundan mahrum 

I kalmamaları ve faydalanmaları temin edilmek 
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üzere geçici maddeler sevk edilmiş, yalnız üc
ret ve maaş bakımından bu tasarının kapsamına 
alınmışlardır. 

Mecliste yapılan değişikliklerle sosyal hak
ların da bunlara tatbik edilmesini sağlıyan mad
deler metne ilâve edilmiştir. 

Muhterem sözcü arkadaşımız ve sözcü arka
daşımızla birlikte diğer bâzı arkadaşlarımız, 
emeklilerin durumuna temas ettiler, özellikle 
Sayın Tanyeri arkadaşımız, emeklilere bu zam
ların veyahutta maaş ilâvelerinin intikal etti-
rilmiyeceği, Mart'a ertelendiği iddialarına deği
nerek, «buna hükümetin hakla yoktur» dedi. 
Buna hükümetin hakkı yoktur tarzındaki cüm
le evvelâ ilk bakışta fevkalâde doğru, kuvvetli 
ve manalı bir cümle imiş gibi görünüyor. Ama, 
biraz üzerinde durunca, bunun böyle olmadığı 
anlaşılıyor. Hiç bir hükümet, hükümet tasarru
fu ile ne emekli maaşı bağlıyabilir, ne emekli
lerin hakkını kaldırabilir, ne de emeklilere ye
ni haklar verebilir. Emekli maaşları ile hüküm
ler, yasama organlarının tasvibi ile değişir, kal
dırılır veya yeniden ihdas olunur. Şu halde za
ten emeklilerin, emeklilikle ilgili kanun hü
kümlerinde Hükümetin bir değişiklik yapmaya 
hakkı yoktur ki. Eğer bir değişiklik yapılacak
sa huzurunuza bu getirilecektir. Binaenaleyh, 
«Hükümetin hakkı yoktur» tarzındaki cümle, 
zannediyorum, haşivdir. 

Şimdi, emeklilerin durumuna geçiyorum. 
Sayın Sözcünün ve diğer grup sözcüsü arkadaş
larımızın da temas ettikleri gibi, 1101 sayılı Ka
nun emekli aylıklarına, memur maaşlarına ya
pılacak ilâveleri intikal etmesini sağlıyacak hü
kümler getirmiştir. Şu ana kadar huzurunuzda 
1101 sayılı Kanun hükümlerinde değişiklik ya
pan veya değişiklik yapmayı öngören her han
gi bir tasarı da her hangi bir madde görüşül
memiştir ve böyle bir husus, böyle bir madde 
de sevk olunmamıştır. Binaenaleyh, 1101 sayılı 
Kanunun hükümleri halen mer'idir ve olduğu 
yerde durmaktadır. 

Şu halde ne yapılıyor.? Muhterem senatör
ler ; bu personel rejimi ile ilgili tasarı büyük bir 
iştir. Ve Türkiye'de personel rejimini müspet 
anaistikametlere tevcih eden, yıllardan beri de
vam eden bu konudaki karışıklıkları önlemeyi 
hedef tutan önemli bir işi başarma iddiasında 
ve büyük de portesi olan bir kanun tasarısıdır. 
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{ Bu tasarı kanunlaştıktan sonra derhal yürürlü-
[ ğe girmesi mümkün değildir. Hangi görevlerin 
I gösterge tablosunda hangi derecelere tekabül 
j ettiği evvelâ tesbit edilecek ve memurlar içe-
j risinde de kimlerin hangi görevde bulunduğu 
! tesbit olunup, evvelki tesbite göre kimin hangi 
I dereceye yerleşeceği tesbit olunacak ve intibak 
j muameleleri ifa edilecektir. Bunun zaman ala-
j cağı, zaman alıcı bir muamele olduğu aşikâr

dır. Bu sebepledir ki, bu kanunun yürürlüğe gi
rişi, Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girişine 

I talik olunmuştur. Genel Kadro Kanununun yü-
I rüriüğe girişi de, intibakların yapılmasını te-
j min edecek bir zamanın sonuna bırakılmıştır. 

Maddeler öyledir. Bu duruma göre, Kasım so
nuna kadar intibak muamelelerinin yapılabile-

| ceğini ümidediyoruz. G-enel ve Katma bütçeli 
devlet dairelerinde çalışan 400 000 memurun, 

! iktisadi Devlet Teşekküllerini de katarsanız, 
800 000 memurun intibak muamelesini kısa za
manda yapıp başarmak kolay bir iş değildir. 
Elbette ki, bu üç ay, dört ay gibi bir zaman 
alacaktır. Bu muameleler bittikten sonra, 

I 200 000 kadar emeklinin her birinin hangi gö
revlerden tekaüde sevk edildiği ve o görevlerin 

] şimdiki memuriyetlerde hangi memuriyetlere 
i tekabül ettiği ve o memuriyetlerin gösterge 

tablosunun hangi derecesine uyduğu, o derece-
| nin maaşının ne olduğu, o maaşa göre emekli 

maaşında yapılması lâzımgelen yükseltmenin 
miktarı tesbit olunacaktır. E, bunun da zaman 

I ab c-ı bir muamele olduğu aşikârdır. 

1 işte o intibak muamelesi yapılıncaya kadar 
I emekliler hakkında ne işlem yapılacak. Meclis 
I de ilâve edilen geçici madde sadece bunu tâyin 
| eden bir maddedir. 1 . 3 . 1971 tarihine kadar 
| emekliliğini talebedenler olursa bunlara eski 
j emeklilik hükümleri uygulanır demektedir, o 
| madde. Yoksa 1101 sayılı Kanunun hükümleri 
| değiştirilmiştir demek değildir. 
! 
j Şimdi, ayrıca emekli intibakı ile ilgili hu-
; susta şanların göz önünde bulundurulması lâ-
ş zmıgeîir. Emekli kesenekleri ne olacaktır. Bili-
1 yorsunuz aylıklardan % 8 nisbetinde emeklilik 
\ aidatı kesiliyor. % 14 nisbetinde de, bugünkü 
; hükümlere göre, kurumları ödemede bulunuyor. 
I Şimdi, % 22 ye varan ödeme, emekli maaşlann-
\ dald artışları karşılıyabilecek midir, yoksa faz-
\ la mı gelecektir. Bu suretle yapılacak yükselt-
44 — 
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melerin ilerde Emekli Sandığına yükliyeceği 
külfet nedir, Aktüaryer bakımdan bunun por
tesi nedir? Hesaplanması, bilinmesi lâzımgelen 
hususlardır. 

Sayın sözcü arkadaşımız «katsayı eşel
mobil sistemi değildir,tamamiyle Bakanlar Ku
rulunun yetkisine kalmıştır» dedi. Katsayının 
eşelmobil sistemi olduğunu iddia etmedik. Ge
rekçede de yazıyor değişen katsayı sistemidir» 
diye. «Tamamiyle Bakanlar Kurulunun yetkisi
ne kalmıştır» hususundaki mütalâasına iştirak 
edemiyoruz. Katsayıyı değiştirmek yasama or
ganının elindedir. Yalnız arkadaşımız dedi ki, 
«Anayasanın 94 ncü maddesine göre Meclisle
rin masraf artırıcı tekliflerde bulunmaya yet
kileri yoktur.» Anayasanın 94 ncü maddesine 
göre karma komisyonun yetkisi vardır. Karma 
Komisyonda da muhterem senatörler ve muhte
rem milletvekilleri vardır. Hükümetin teklif et
tiği katsayıyı düşük görürlerse fazlalaştırırlar, 
fazla görürlerse indirirler. Binaenaleyh sadece 
icra organının, Bakanlar Kurulunun yetkisine 
kalmış bir husus değildir. 

Muhterem O. H. P. nin Sayın sözcüsü arka
daşımız sözlerinin sonuna doğru bizim gayet 
iyi bildiğimiz bir iddiayı tekrarladı. Dedi ki; 
«tabanda 490 lira, tavanda da 7 000 lira. Bu 
aradaki fark çoktur.. Binaenaleyh siz küçük 
memurlara hiçbir şey getirmiyorsunuz.» 

Muhterem senatörler, «memurlara hiçbir şey 
getirmiyorsunuz, küçük memurlara hiçbir şey 

• getirmiyorsunuz» tarzındaki iddianın hakikat 
ile katiyen alâkası yoktur. Meclislerde yapılan 
değişiklerden sonra bu tasarının portesi, 
hesapları henüz devam ediyor, 4 milyara yak
laşmıştır, 4 milyarı bulmuştur belki de 4 mil
yarı geçecektir. Tasarı hiç kimseye birşey ge
tirmiyorsa bu para kime verilecektir? 

Üst kademelerde kaç memur vardır? Şimdi, 
küçük memurlara ne yapılıyor? 490 lira mı ve
riliyor? Bu iddia ne dereceye kadar doğrudur, 
bu hususta bâzı açıklamalarda bulunmak iste
rim. 

Sayın senatörler, 3656 sayılı Kanunda 14 
derece vardır. Birinci derecedeki memur birinci 
dereceye, ikinci derecedeki memur ikinci de
receye, üçüncüdeki üçüncüye sekizincideki se
kizinci dereceye intibak edecektir. E. Bu ka
nunda 14 derece olduğuna göre halen Devlet 

I memuru olan bir kimse 14 ncü dereceye intibak 
edecektir. 16 ncı dereceye intibak edecek olan 

I bir Devlet memuru yoktur. 14 ncü derecede de 
brüt 875 lira aylık alacaktır. Binaenaleyh 490 
liralık aylığa intibak edecek memur mevcut 
değildir. (D) cetveli personeline gelince: Bun
larda 15 nci dereceye, en küçük derece olarak 
15 nci dereceye intibak edeceklerdir. 15 ncü de
recenin brüt tutarı da 700 liradır. Binaenaleyh 
700 liranın altındaki bir dereceye intibak ede
cek olan (D) cetveli personeli de yoktur. Şu 
halde intibaklar bakımından «490 liralık taba
na intibak ettiriyorsunuz» tarzındaki iddianın 
hakikat ile bir ilgisi mevcut değildir. Şimdi «O 
halde 16 ncı dereceyi ne yapacaksınız» mesele
si kalıyor. Bundan sonra işe girecek olan bir 
ilkokul mezunu ilk başlarken 16 ncı dereceden 
başlıyacaktır. Şimdi, ortaokul mezunu olmıyan 
hallerde ilkokul mezunları Devlet Memuriyetine 
alınır diye bir esas tatbik ediliyor, halen. Orta
okul mezunu bulunmıyacak. Bu takdirde ilk
okul mezunu bulunmıyacak. Bu takdirde ilk
okul mezunu işe alınacak ve ilkokul mezunu da 
16 ncı dereceden başlıyacak. Bu suretle işe baş-
lıyacak olan kaç ilkokul mezunu vardır? Bun
ların adedi kaç sayı ile ölçülür. Zannediyorum 
ki, fevkalâde az ve azınlıkta bir rakam karşısın
da bulunuyoruz. Şimdi bunu ele alıp da «revayı 
hak mıdır, 490 liraya intibak ettiriyorsunuz. 490 
lirada adam çalıştırıyorsunuz» diye iddiada bu
lunmakta insaf ile kabili telif olan bir cihet var 
mıdır? 

I Memleketimizin birçok bölgelerinde bilhas-
j s a küçük şehir ve kasabalarda ortaokul mezu

nu bulunmadığı takdirde münhal iş olacak, 
münhal kadro olacak. Hepiniz kendi seçim çev
renizde bilirsiniz, Devlet memuriyetinde mün
hal kadro var mıdır halen? Yoktur. Demek ki, 
küçük şehir ve kasabalarda evvelâ münhal ola
cak. O münhallere ortaokul mezunu talip bulun
mıyacak. O zaman ilkokul mezunu tâyin edile
cek. Şimdi, bu gösterge derecesinde 16 ncı de
rece vardır diye, böyle istisnai halde uygulana
caktır diye küçük memurlara birşey getirmi
yorsunuz tarzında umumi bir iddia ileri sürmek 
doğru mudur, değil midir? takdirlerine arz 

] ederim. 

I Bu konuşmayı yaptığımız ve bu cevabı arz 
| ettiğim zaman hemen denir ki, «E.. Artışlar bü-
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yük memurlara gidiyor» Muhterem senatörler, 
3,5 - 4 milyar lira artışın büyük memurlara ve
rildiğini kabul buyur abilir misiniz? Kaç tane 
büyük memur vardır? Sivil kadrolarda 1, 2, 3, 
ve 4 ncü derecelerde yer alanlara yapılacak tüm 
ödemeler toplamı 500 000 000 lira olup, tüm 
ödeneklerin % 5 ini teşkil eder. Kendilerine hiç 
ödeme yapmasak dahi tüm personel giderleri
nin ancak % 5 ini tasarruf edebiliriz. Dolayısiy-
le artışlar yüksek memurlara gidiyor iddiasını 
ileri sürmek mümkün değildir. 

Muhterem senatörler, Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın sözcüsünün konuşmaları 
uzun olduğu için kendisine oldukça uzun bir 
şekilde cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 
Şu ana kadar da, zannediyorum ki, temas etti
ği önemli konulara arzı cevabeylemiş bulunuyo
rum. Bu muhterem sözcü arkadaşımızdan sonra 
Sayın G. P. sözcüsü Sayın Seyhan arkadaşımız 
sözlerine bu tasarıyı hazırhyanlara ve bu tasa
rıda emeği geçenlere teşekkür etmekle başla
mıştır. 

Tasarının kendisince iyi taraflarının iyi ol
duğunu ifade etmiş ve bâzı noksan gördüğü 
hususlara da temas etmiştir. Bu sayın sözcünün 
sözleri dolayısiyle huzurunuzda bir hususa de
ğinmek istiyorum. Bir hususu tebarüz ettirmek 
istiyorum. E., sayın sözcü de bir sayın muhale
fet partisinin sözcüsüdür. Ve o da çıkıp bu ta
sarı ile ilgili, partisinin görüşlerini söylemiştir. 
Ama, bu gör üsleri söylerken kendisine iyi gö
rünen, doğru görünen, müspet görünen hu
susları da belirtmiştir. Ne kaybetmiştir sayın 
sözcü? Veya sayın sözcünün mensubolduğu par
ti ne kaybetmiştir? Bu şekildeki bir konuşma
dan, bu şekildeki bir tenkidden hiç kimse bir-
şey kaybetmemiştir. Ama, demokratik rejimi
miz kazançlı çıkmıştır. Senatoda, Parlâmento
da doğru olanlar doğru olarak ifade ediliyor. 
Doğru görülmiyenler de sebepleri ile birlikte 
anlatılıyor, münakaşa ediliyor tarzında bir mü
şahede yapılmak imkânı hâsıl olmuştur. Bun
dan ancak demokratik rejim, açık rejim kârlı 
çıkar. 

Sayın Seyhan arkadaşımız «idari reform ile, 
bütçe reformu ile birlikte bu reform ele alınma
lıdır» dedi. Mütalâasına tamamiyle iştirak edi
yoruz. Gerekçede de bu görüşe hak veren pa
sajlar mevcuttur. Personel reformu idari refor

mun ve bütçe reformunun ilk adımlarını teşkil 
eden bir reform hareketidir. Bundan sonra ida
ri reformun ve personel reformunun tamamlan
ması, bütçe reformunun tamamlanması ve per
sonel reformu ile ilişkisinin kurulması gerekir. 

Sayın Seyhan arkadaşımız «Genel idare sı
nıfı geniş bir sınıftır. Bu sınıfta hem müsteşar 
var, hem de en küçük memur vardır. Fazla 
geniş tutulmuştur. Bunun başka sınıflara ayrıl
ması icabederdi» tarzında bir mütalâada bulun
du. Buna daha önce Sayın O. H. P. sözcüsüne 
arzı cevabederken değindim. Sınıflandırma işi 
ileriM yıllarda tekâmül etmek suretiyle yıldan 
yıla tekemmül ederek başarüacak olan bir iştir. 

Sayın Seyhan arkadaşımız da, «eşit işe eşit 
ücret esası var, kadro esasına intibak bunu ze
deler» dedi. 

Muhterem senatörler, kadro esası üzerin
den intibak görev esasına göre intibaktır. Gö
rev esası getirilmiştir. Terfide görev esastır bu 
tasarıda. Aynı kadroda bir üst derece almak su
retiyle yapılan terfi, görev esasına göre terfi 
sistemine aykırı düşer. Bizim hah hazırdaki sis
temimizde aynı kadroda üç üst derece terfi et
me imkânı vardır ve bu üç üst derece terfi bir 
nevi yan terfidir, kademe terfiidir, derece ter
fii değildir. Bu sistemde de kademe terfii esası 
getirilmiştir. Aradaki fark şu» Hali hazırdaki 
sistemde 3 senede bir kademe terfii yapılıyor. 
Şimdi getirilen sistemde her yıl kademe terfii 
yapılacaktır. Böyle olunca görevin ehemmiyeti
ne göre dereceler tesbit edilecek. Memuriyet
ler tesbit edilecek. Derece terfii, görevden göre
ve terfi suretiyle anahatları itibariyle telâkki 
edilmek lâzımgelecektir. Böyle olunca eşit işe 
eşit ücret esasını, kadro esasına göre intibak 
ve kadro esasına göre terfii tam sağlar. Aynı 
kadroda ilanihaye terfi edecek olursa eşit işe, 
eşit ücret ödenmemiş olur. 

Sayın sözcü arkadaşımız «idare âmirlerine 
de tazminat verilsin» dedi. Bunun münakaşası, 
zannediyorum, ilgili maddeler gelince daha te
ferruatlı olarak yapılacaktır. Ancak, şunu arz 
etmek isterim: Hükümetiniz olarak bu tasan 
ile ilgili tazminat verilmesini gerektirecek her 
türlü teklifin karşısında olmuşumdur. Gerek 
komisyonlar, gerek Meclislerde bu tasarının 
prensiplerini zedeliyen, bütünlüğünü bozan 
tarzda ve tazminat usulünü yeniden ihdas eden 
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tarzda tekliflerin karşısında olmuşumdur. Bu 
sebeple böyle bir tazminat fikrini de müdafaa 
etmem mümkün değildir. Bunu söylerken bir 
hususu ifade etmem gerekiyor. Hem Yüce Se
natonun zabıtlarına geçmesi bakımından hem 
de değerli senatörlerin huzurunda ilk defa ifa
de edilmesi dolayısiyle bir hususu arz etmem 
gerekiyor. 

Muhterem senatörler, huzurunuza getirilen 
tasarı, bu tasarıda öngörülen sistem haricinde, 
bir yan ödeme yapılmryacağma, bir tazminat 
verilmiyeceğine göre düzenlenip getirilmiş; ona 
göre tanzim edilmiş bir tasarıdır. Böyle olunca, 
bu tasarının portesi, kat sayısı ve gösterge tab
losu bu tasarının ihtiva etmediği birtakım sis
temler ve mekanizmalar içerisinde bâzı görevle
re tazminat verilmesi kabul edilmiyeceğine gö
re tanzim edilmiş, tesbit edilmiştir. Demek M, 
porte ayrıca şu veya bu göreve bir tazminat ve
rilmiyeceğine göre hesaplanmıştır. Simidi, hem 
bu suretle tesbit edilen porteyi, bu suretle tes
biit edilen harcamayı yapacaksınız hem de yeni
den bugün değilse yarın, bu yıl değilse gelecek 
yıllarda bir tazminatlı memurlar sisteminin ye
niden ihdas edilmesine müncer olacak bâzı tek
lifler kabul buyuracaksınız. Bu takdirde bu ta
sarının akıbetiyle gayet yakından ilgili bir ko
nuya temas etmiş bulunuyoruz demektir. Muh
terem senatörlerimizden tasarının bütünlüğünü 
muhafazada titizlik göstermelerini istirham edi
yorum, tasarının prensiplerini muhafazada bize 
yardımcı olmalarını istirham ediyorum, bu yar
dımı değerli senatörlerimizden her zaman gör
müşüzdür, yine göreceğimize inanıyorum. 

Sayın Özgür arkadaşımız, Sayın Seyhan ar
kadaşımız gibi, kadirşinaslık göstermiştir ve ta
sarıda beğendiği tarafları burada ifade buyur
muştur, teşekkür etmiştir; kendisine biz de te
şekkürlerimizi arz ©deriz. Sayın özgür arkada
şımız da diğer sözcü arkadaşlarımızın temas et
tikleri bir konuya; teknik personel konusuna 
ve emeklilik konusuna temas etmiştir. Emekli
lik konusuna arzı cevabettim, teknik personel 
konusuna, zannediyorum, cevap arz etmedim. 

Muhterem arkadaşlarım, teknik personel, 
elbette ki, bu memleketin ve kalkınma halinde 
bulunan her memleketin ihtiyaç duyacağı ve 
ihtiyaç duyduğu bir kadroyu teşkil eder. Bina
enaleyh, gayet kalifiye, yüksek kabiliyetli, 

memleketin kalkınması için zaruri elemanları 
sinesinde toplıyan bir teknik kadrodur. Bura
da, tasarıda katiyen teknik personelin 10195 sa
yılı kararnameye göre ücret alan personelin 
önemi küçümsenmiş değildir. Yalnız, yüksek 
mühendislerimizin tereddüt ettikleri bir husus 
vardır ki, o da bu tasarı ile bâzı maaşı, esas 
maaşı nazarı itibara aldıkları zaman bâzı dere
celerde ele geçen ücretin bazı maaşa göre azal
masıdır. Bir defa bir sözcü arkadaşımız belirtti. 
Ücret, maaş azalması diye bir şey yok. «Herkes 
bugünkü aldığından aşağı bir para alamıyacak» 
diye tasarıda madde vardır. Yalnız, artmamış 
olabilir. Burada mütalâa yürütülürken bu tasa
rının getirdiği sistem içerisinde işgüçlüğü, te
darik güçlüğü ve iş riski zamlarının ne şekilde 
uygulanacağı, kimin ne miktar bu zamlardan 
faydalanacağı da belli olmadığı için yüksek mü
hendis ve mühendislerimiz tereddüt içinde kal
mışlardır. Eğer, bu tasarıya bir tablo ekleyip 
de evvelce aldıkları ile bugün yan ödemelerle 
birlikte alacaklarını mukayese imkânı sağlan
mış olsaydı, biz eminiz M, bu camiada bu tered
dütler giderilmiş olacaktı. Şu halde kanunun 
tatbikatım görmeden teknik elemanların yeteri 
kadar değerlendirilmediğini iddia etmek doğru 
olmaz. Tatbikat sonucunda böyle bir husus ile 
karşılaşır ise bu, netice itibariyle, bir kanundur 
elbette ki, düzeltilir. Ama, böyle bir şeyle karşı-
laşılmıyacağına inanıyoruz. 

Muhterem senatörler, bu suretle mütalâala
rını ve değerli görüşlerini serd eden sayın söz
cülere arzı cevabetmiş oluyorum. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, emeklilikle ilgili hükümle
rin 1971 den itibaren meri olacağı hakkmda 
madde üzerinde Sayın Bakan ihazat verdiler. 
«1101 sayılı Kanunla iktisaJbedilen haklar 1971 
den itibaren ele alınacağı için mahzur yok» de
diler. Sayın Danıştay Başkanı, kıymetli arka
daşım, bana telefon ederek bugün diyor ki, 
«ben, Aralık 1970 te 42 senelik vazifemi bitire
rek yaş itibariyle tekaüde sevk edileceğim; bu 
hüküm 1971 de tatbik edileceğine göre ben bu
günkü ahkâma göre emekli oluyorum ve 30 bin 
lira noksan ikramiye alıyorum» acaba, bu bir 
haksizlik değil midir ve telâfisi düşünülmemiş 
midir? 

47 — 
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BAŞKAN — Saym Maliye Bakanı, buyurun | 

efendim. I 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım, bu tasan Hükümet tarafından meclîs- I 
lere sevk edilince bütün memurlarımız, buna 
ben normal de karşılıyorum, ellerine kalemi ta-
Earıyı da önlerine almışlardır, bir manzume ta
biî, çok hükümler ihtiva eden bir tasarı, zaten 
personel ile ilgili kanunlar, emeklilikle ilgili ka
nunlar fevkalâde karışık, bu kanunların içinden 
çıkmak, bir ilim, bir fen gibi bir şey olmuştur, 
buna rağmen memurlarımız ellerine kalemi al
mışlar ve benim durumum ne olacak diye hesa
ba başlamışlardır ve bu hesapları genellikle de 
yanlış yaptıkları için personel tasarısı aşikâr 
olur olmaz bütün yurt çapında geniş yankılar 
uyandırmıştır ve geniş tepkilerle karşılaşmışız-
dır Bu tasarının vüsati karşısında, gerçekleş
tirmek istediği gaye karşısında bir münferit 
muamelenin o derece önemli olmadığını takdir 
buyurursunuz. Emeklilik konusunda hâsıl olan | 
tereddütler; 1101 sayılı Kanuna göre farkı ma
aşları alacak mıyız. 

1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren ikramiyeleri 
ona göre alacak mıyız? Keyfiyetidir. 

Şimdi, huzurunuzda görüşülen tasarı bir 
emeklilik tasarısı değildir. Emekli Sandığı Ka
nunu ile ilgili olarak da hiçbir madde de ihtiva ş 
etmemekte, böyle bir madde taşımamaktadır. | 
1101 sayılı Kanun hükümleri böyle durdukça ve i 
değişmedikçe memurlara hangi tarihten itiba- j 
ren bu yükselmeler uygulanıyor ise emeklilikle- I 
re de o tarihten itibaren uygulanmak gerekir ve | 
ikramiye hükümleri de Emekli Sandığı Kanu- ! 
nundaki hükümlere göre hesaplanmak gerekir, j 
Buradaki geçici madde; biraz önce genişçe bir 
surette arz etmeye çalıştım, emeklilerin intibakı ! 
daha geç bir zamanda yapılacağı için bu intı-
bak muameleleri yapılıp da herkesin durumu 
belli oluncaya kadar emekliliğini talebeden ve
ya yaş haddinden o devrede, o fasılada emek
liye ayrılması zarureti olan bir memura ne gi- j 
bi bir muamele tatbik edilecektir, bunu göste
ren bir geçici maddedir. Yoksa maaşın miktarı 
ile ikramiyenin miktarı ile ilgili hiçbir hüküm 
getirmemektedir. 1101 sayılı Kanunda hüküm
ler ne ise o olacaktır, bu hükümler değişmedik
çe. (Alkışlar) | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Söz rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim. Bir dakika 
rica edeyim yalnız. 

Muhterem senatörler, 30 . 5 . 1970 tarih 
ve 1288 sayılı 1970 Bütçe Kanununa ek kanun 
tasarısı üzerinde 118 sayın üye oy kullanmıştır. 
Böylece; 110 kabul, 4 ret, 4 çekinser oyla ta
sarı Yüce Cumhuriyet Senatosu Heyeti Umu-
miyesi tarafından kabul edilmiştir, Millet Mec
lisine gönderilecektir, efendim. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifine 115 saym üye iştirak etmiş; 105 
kabul, S ret, 2 çekinser oy kullanılmıştır. Böy
lece, kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu Yüce 
Heyeti tarafından kabul edilmiştir. Millet Mec
lisine gönderilecektir, efendim. 

Saym Tanyeri, buyurunuz efendim. Grup 
adına değil mi efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TAFYERİ 
(Gaziantep) — Evet, efendim. 

Saym Başkan, Değerli senatörler; şahısla
rına ve şahsiyetlerine çok değer verdiğim Sayın 
Bakan, değerli nutuklarının önemli bir kısmını 
grubumuzun görüşlerine cevap teşkil edecek 
mahiyette düzenlediklerinden dolayı memnuni-
v etimizi ifade etmek isterim. 

Kendileri gerek Mecliste gerek Senatoda 
gerekse komisyonlarda «C. H. P. nin 657 sayılı 
Kanun övgüsüyle işe başlayıp onun tadili olan 
bu tasarıyı reform ilkelerinden yoksun, başka 
bîı- istikamete yönelmiş bir tasarı olarak nite
lendirildiği» şeklinde bir cümleyle söze baş
ladılar. Aynı cümleyi başka bir ifadeyle sa
bahki oturumda sayın A. P. grupu adına görüş
lerini açıklayan Sayın Ege arkadaşımız da ifa
de buyurmuşlardır. Biz bu gün burada 657 
sayılı Kanunun bütünlüğü muhafaza edilmek 
şar tiyle bugün dahi o kanunun altına memnu
niyetle, şerefle imza eder ve istenilen, özleni-
kn ve Anayasanın da emri olan personel refor
munun bu suretle gerçekleşeceğine kaani bu
lunduğumuzu gene ifade etmek isterim. 

«857 sayılı Kanunun beş yıldan beri neden 
tatbik edilmediğini eğer reform unsurları tam 
mânasiyle orada gerçekleştirilmiş olsaydı bu 
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takdirde beş yıl beklemek gibi bir zaman ol
mazdı» buyurdular. Bu beş yıl içinde 657 sayılı 
Kanunun malî haklara ilişkin hükümlerinin ve 
bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden sonra 
tatbik edileceği, sözü geçen kanunun geçici 
maddelerinde ifade edilen hükümlerde bildi
rilen maddelerin neden tatbik edilmediği çeşitli 
vesilelerle gerek sayın Hükümetin başının ve 
gerekse üyelerinin beyanlarında başka başka 
türlü ifade edilmiştir. 

Sayın Başbakan bir beyanatında «Personel 
Kanunun malî hükümlerinin uygulanabilmesi 
2,5 milyar liralık bir malî porteye ihtiyaç gös
termektedir, 2,5 milyar lirayı bulun bugün 
uygulayayım» demişlerdir. Bugün Sayın Maliye 
Bakanı 5 yıllık uygulamamanın sebebini başka 
bir plâtforma, başka bir esasa oturtmaktadır. 
Şu halde bir nokta üzerinde esaslı olarak bir
leşmemiz lâzımdır. Bugün şu şekilde, yarın bu 
şekilde ifadei beyan etmek ondan sonrada 
C. H. P. nin övdüğü 657 sayılı Kanuna tadil 
eden kanun karşısında Parlâmentoda sert bir 
durum takındığını ifade etmek, bence insaflı 
olmaz. 

Yanlış anlamadımsa değerli Bakan konuş
malarında önümüzde bulunan tasarının mut
laka methedilmesi arzusunda bulunmaktadır. 
Böyle bir arzuyu izhar etmektedir. Muhalefe
tin vazifesi elbette eleştirmektir. Ama, eleştirir
ken, şüphe yok ki, aksak gördüğü, ileride hu
zursuzluğa, istijkrarsızlığa sebebiyet verecek 
olan hükümileri eleştirecek, eleştirmeden bırak
tığı birtakım hükümlerden de memnun oldu
ğunu zımnen ifade edecektir. Biz tasarıda 
cidden ileri hamle olan ve reform niteliği taşı
yan hükümlerin bulunduğuna kaaniiz. Mese
lâ, bunun başında imtihan sistemi gelmektedir. 
Bunu elbette ifade etmesek de kabul ediyoruz, 
demektir. Eğer aksak görseydik eleştirirdik. 

Eleştirdiğimiz hususlar, Sayın Başkan de
ğerli senatörler tasarıda 657 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklik ve bu değişikliğin reformda te
mel felsefe teşkil etmesi gereken ilkesinin orta
dan kaldırılmasıdır. Siz, hizmetin Devlet için 
taşıdığı değer unsurunu kanundan kaldırdınız, 
reformun felsefesinde bunu çıkardıktan sonra 
sınıflandırmayı neye isıtinadettiriyorsunuz? El
bette bunu eleştireceğiz ve bunun çaresini de 
gösteriyoruz. Diyoruz jki, kanunun amaç mad

desinden bu fıkrayı kaldırdınız lama 43 ncü mad
denin 1 nci fıkrasını muhafaza etmekle çelişki
ye düştünüz. Şu halde iş ve memur ilişkisin
de mutlaka böyle bir baza; böyle bir temele 
lüzum olduğu kanaatindesiniiz ki, 43 ncü mad
denin 1 nci fıkrasını muhafaza ettiniz. O hal
de niçin çıkardınız, anuaç maddesinden bunu. 
Sonra, biz teşkilât kanunlarım ve bu kanunlar
da kadro getirilmesini, 3656 sayılı Kanunu, 
onun ek ve tadillerini burada methüsena etme-
•diik. Biz dedik M, 657 sayılı Kanun uzun tet
kikler, bilimsel mütalâalar, meslekî teşekkülle
rin görüşleri alınmıak suretiyle bâzı esaslar ge
tirmiştir, siz onu çıkarıyorsunuz. Meselâ; istih
dam yerleri, çalışma yerleri gösterilmek sure
tiyle Genel Kadro Kanunu usulünü getirmişti. 
Siz, şimdi istihdam yerleri gösterilmeden ve 
her yıl Bütçe kanunlarına eklenecek cetvel ile 
yıllık kadrolar teklif ediyorsunuz. Bu, 1926 da 
meriyete giren 788 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel uygulanan bir sistemdi. Şu halde bir res
torasyon vücuda getiriyorsunuz. İşte biz de, 
yer gösterilmeden, yılık kadro alınmak suretiy
le 657 sayılı Kanunun esasından ayrılmanın 
istikrarsızhlk unsuru olacağını ifade ve beyan 
ediyoruz. Ama, öte yandan görüyorsunuz ki, 
imtihan sistemini methediyoruz. Sayın Bakan 
arzu ediyorsa kendisine imtihan sistemini bu 
kanuna getirdiğinden dolayı teşekkürlerimi de 
arz etmek isterim. 

Sonra, her halde fazla meşgalelerinden ve 
cidden 20 - 25 güne hattâ komisyonlardaki me
sai ile 2 aya yakın bir zamandanberi gece ve 
gündüz Mecliste, komisyonlarda, Senatoda yo
ğun bir faaliyette bulunmasından odaoak ki, ko
nuşmalarımın bir kısmını dinlememiş olsalar ge
rek. Ben, burada bütün memurların birinci 
dereceye kadar yükselmesi gibi bir beyanda bu
lunmadım. Birinci dereceye yükselme vetiresini 
öğretmenler mesleki iğin. söyledim. Eğitim ve 
öğretmenlik mesleki için söyledim. Ve dedim 
M, yine ısrar edijyorum, eğitim ve öğretim hiz
metinde temel, ilkokuldur. İlkokulda değerli, 
çalışkan, cidden başarılı yaratıcılık sanatını 
haiz bulunan öğretmenlerin fedakâr, feragate 
H çalışmaları oflımıazsa çocuklar ortaokulda, li
sede ya da ünüversiftıede ne yapar? Ortaokul
da, İseye, üniversilteıye çocuk, oldukça bir 
formasyon sahibi olarak gelir, Ya ilkokulda, 



C. Senatosu B : 99 23 . 7 . 1970 O : 2 

bir levhi emles, bir talbl raz olarak gelir, boş 
Ibir levhadır. Bilgi nazariyesinin esasını gerek 
ampirizmin kabul eıtıtliği şekilde, gerekse ras
yonalizmin kabul ettiği şekilde, ne şekilde 
telâkki ederseniz ediniz, o çocuğu belM bir 
formasyona edıştlirmek, onu ileriki tahsillere 
kabiliyetli, yetkili bir şekilde yetiştirmek, bir 
ilkokul öğretmeninin vazifesidir. 

ıSonra, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmeni 
yetişmesi arasındaki tahsil farkı 2 yahut 4 
sene. Ama,. isiz sınıflandırmada hizmetin Dev
let için taşıdığı değer ilkesinden mahrum, yok
sun olduğunuz için iM derece fark koyuyor
sunuz. 4 er seneden 8 sene. işte, biızim ileri 
sürdüğümüz husus bu. Kaldı M, imtihan sis
temi gibi, ehliyet ve liyakatin yükselmede ba
zı olan değerli bir sistem getirdikten sonra 
bütün ımıemurlar imttdhana girsin. 16 ncı dere
ceden 15 nci dereceye geçişte uygulıyacağmıız 
imtihan ve soru sistemi elbette 4 ncü dereceden 
3 ncü dereceye geçiş için uygulıyacağınız ve 
düzenliyeceğiniz soru sisteminin aynı oimıya-
caktır. Şu halde 3 ncü dereceden 2 nci derece
ye geçmek isitdiyen, ya da kendisi 5 nci derece
de dondurulmuş olan bir kimsenin 4 ncü dere
ceye geçmesi için müracaatında mâruz kalaca
ğı imtihan o seviyede bulunan kimselerin mâ
ruz kalacakları iımltliihandır. Eğer bu, imti
handa başarı ile muvaffak olmuşsa işte ehli
yet ve liyakat, hizmet içi eğitim suretiyle, ken
dini göstermiştir. Bunu niçin o mevkie oturt
muyorsunuz? Neden mutlaka kendisinden üni
versite diploması istiyorsunuz? Yani hizmet 
içi eğitimle ve hizmet içlinde bulunduğu sırada 
klâsik tahsil veren müesseselerden mezun olma
makla beraber o derece, hattâ onlardan da
ha ileri derecede kendini yetiştirmiş adamlar 
yok mudur? imkânı yok mudur bunun? Evin
de çalışmakla, lisan öğrenmekle, seminerlerle, 
kurslarla bunları yapmak mümkün, işte bizim, 
eğitim içi hizmet ve bu hizmetin derece ve ka
deme farkı sağlanması noktasında ileri sürdü
ğümüz husus bu. Yoksa ben sayın Bakana bu
rada pınl pırıl zekâlı köy çocuklarını okutmu
yorsunuz, demedim. Benim meslekî ömrüm 
35,5 senem köylerde hizmet etmek, özellikle 
foinbir müşkülat içinde köylere okul yapmakla 
geçmiştir. Ben bugünkü durumu biliyorum. 
Ama, diyorum ki, bugün Anayasanın mecburî 

kıldığı ilköğretim seviyesinin dışımda henüz 
köylerimize eğitim ve öğretim imkânı getire
medik, yurtlar açamadık, leylî okulları ka
pattık. Binaenaleyh o çocuklar, o pırıl pırıl 
zekâlar, fırsat ve imkân eşitsizliği sebebiyle, 
ileri derecede tahsilden yoksun kalınca acaba 
ilkokul mezunu olabilmenin verdiği haysiyetle 
bir Devlet kapısına girdikten sonra çalışarak, 
imkânlar yaratarak yetişirlerse bunları daha 
yüksek sınıflara çıkarmakta ne mahzur vardır? 
işlte benim söylediğim bu. Yoksa sayın Ba
kan burada zahmet buyurdular, bir kere da
ha ikinci Beş Yıllık Plânın ve 1970 icra pro
gramının köylere götürdüğü hizmetleri zevkle 
dinledik. Şimdi, burada bu hizmetlerin kar
şılıklı münakaşasını yapacak değiliz. Onun da 
zamanı var, zamanı geldiğinde elbette bunun 
da münakaşası yapılacak, nasıl bir hizmetin 
götürüldüğü, ya da nasıl bir hizmetin götü
rülmesi lâzımgelirken başka hizmetin götürül
düğü söylenebilir? Arz etmek istediğim husus, 
maksadım bu idi. Sayın Bakanın ikinci Beş 
Yıllık Plân, ya da 1970 icra programını oku
mak zahmetine katlanacağına, «evet, hazmet 
içi eğitim ile kendini yetiştirmiş kimselerin 
yukarı derecelere, imtihanda muvaffak olmak 
şartiyle, yükselmeleri bir fikirdir, doğrudur, 
incelenmeye lâyıjktır» şeklinde olmalıydı, kendi
lerinden bunu beklerdim. 

Dediler ki; «Reformun kaderinde az çok 
bir direniş vardır.» Bunu sabahleyin ben de 
arz ettim. Fakat bu direniş; reformun, Ana
yasanın sosyal adalet ve sosyal güvenlik il
kelerinin esaslarına yaklaştığı nisbeıte az, on
lardan uzaklaştığı nisbette fazla olur. Nok-
tai nazarımıza göre sabahki eleştirilerimizde 
arzı izah ettiğimiz hususlarda ve özellikle sı
nıflandırmada bu, biraz o esaslardan uzak
laştığı için, tepki de fazla olmuştur. Bu, re
formun kaderinde cidden vardır. Mükemmel 
bir reform dahi getirilse bunun kaderinde 
mevcudolan, meknuz olan bu haslet kendisini 
gösterecektir. 

Zamdan da bahsetmedim, 657 sayılı Kanu
nun bâzı hükümlerini tadil eden kanunun 
bir zam kanunu olduğunu söylemedim. Fakat, 
657 sayılı Kanunun esas prensiplerinde deği
şiklik yapmak suretiyle onu temelsiz bırak
tınız ve bugünkü netice aşağı - yukan bir zam 
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kanunundan ileri bir hüviyet iktisabedemez 
duruma geldi, dedim. 

Sayın Bakan ve diğer arkadaşlarımız 
O. H. P. nin ya da diğer muhalefet partilerine 
mensup zevatın her hangi bir kanun hakkın
da olursa olsun bu kürsüde «Anayasaya aykı
rıdır» demelerine şiddetle sinirleniyorlar. An
lamıyorum; Cumhuriyet Senatosu ve Parlâ
mento üyelerinin başta gelen vazifesi, oy 
verecekleri belli bir sahanın düzenlenmesini, 
yapacakları teşriî vesikanın her şeyden evvel 
Devletin temel düzenini meydana getirmiş 
olan Anayasaya uygun olup olmadığını tet
kik etmektir. Eleştirilerimizde, sabahki ko
nuşmamda verdiğim misallerde, bu hususla
rın Anayasaya aykırı olduğunu hele hele eli
mizde 657 sayılı Kanunun üniversitelere iliş
kin hükümlerinin zamanında Anayasa Mah
kemesine gidilerek iptal edilmesi neticesi ve
rilen kararın gerekçesinde, 057 sayılı Kanu-
aıun bütün özlük işlerinin, niteliklerinin, so
rumluluklarının tüzüklere bırakılmasının Ana
yasanın hükümlerine açıkça aykırı olduğu mü
talâasında bulunmuş ve üniversitelere ilişkin 
hükümleri iptal etmiştir. Şu halde şimdi ka
ranlıkta da değiliz, önümüzde bir ışık var. 
33/2 Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçe
sinin bir bölümünde açıkça söylüyor. Şu 
halde bunu burada dile getirmek iktidara 
mensubolsun, muhalefete mensubolsun her 
parlamenterin görevidir. Bu kürsüde biz Ana
yasanın bütünlüğüne, Anayasa hükümlerine 
sadık kalacağımıza yemin ettik. Hiç de
ğilse o yeminin neticesi bu görevi yapmak lâ
zım. 

Değerli Komisyon Sözcüsü, sonra da Sayın 
Bakan Anayasanın icraya yönetmelik ve tü
zük yapmak yetkisini verdiğini ifade buyur
dular, doğru. Hiçbir itirazımız yok. tdare 
hukuku dokümanlarından bir tanesi kanun-
sa, diğerleri tüzük yönetmelik, umumi emir, 
tamimdir. Fakat bir de Anayasa nazariyesi 
ve Anayasa esası var. Anayasada ya da âmme 
hukukunda bir mertebeler silsilesi, Avustur
ya Urs Pruks Norm Mektebi prensibi var. 
Alt doküman, alt şart, tasarruf bir üstünün 
hükümlerini ihlâl edemez. Anayasa, kanunla
rın sarahaten vazife verdiği hususlarda 
Hükümete, Panıştayın tetkikinden geçiril

mek suretiyle, buna lüzum kalmadan da yö
netmelik ısdar etmek vazifesini veriyor, doğru. 
Ama, Anayasa 117 nci maddesinde «özlük iş
leri aylıkları, ödenekleri, nitelikleri, sorum
lulukları, vazifeye alınışları, çıkarılışları ka
nunla düzenlenir» dedikten sonra, bu kanu
nun bâzı noktalarında bu hususları yönetme
liklerle göstermek, işte Anayasaya aykırılık 
bunda. Bunda kızmaya, üzülmeye lüzum yok
tur, kanaatindeyiz. 

Sonra, burada Anayasaya aykırıdır diyoruz. 
Bâzı arkadaşlar, geliyorlar sinirleniyorlar ve 
«Efendim, Anayasa Mahkemesine gidin» di
yorlar. Geçen gün de oldu, gidiyoruz bozulu
yor, arkadaşlar, işte yetki kanunu bozuldu. 
Bu kürsüde C. H. P. Grupunun sözcüsü, o 
yetki kanununun bâzı hükümlerinin Anaya
saya aykırı olduğunu açıkça ifade etmişti. O 
zaman da söylendi. «Biz yapalım Anayasa 
Mahkemesi bozsun» dendi, bozuldu. 

Şu halde bunlara meydan vermemek, eleş
tirilere dikkat etmek, kulak vermek, hiç de
ğilse, eleştirileri bu noktadan sinirlenerek kar
şılamamak lâzımdır 

Sonra, yine Sayın Bakan değerli konuş ila
larında, benim sabahleyin söylemediğim bir 
hususu bana atfettiler, dediler ki, «Özel idare 
ve belediye mensuplarının kanunun kapsamı
na alınarak, maaş ve ücretlerde olduğu gibi 
diğer sosyal haklarda da faydalanmaları hu
susunu teklfi etti». Hayır,, ben dedim ki, özel 
idareler ve belediyeler mensupları kanun kap
samı mefhumuna, kavramına aykırı olarak -
kendilerinin de izah buyurdukları nedenler
le, - yani maaş zammından faydalansınlar için 
geçici bir madde ile diğer bâzı teşekküllerin 
olduğu gibi kanuna alınmıştır. Doğru. Benim 
özel idare ve belediyelere ilişkin olarak ken
dilerine açıkça sorduğum sual, belediyelerin 
bugünkü malî müşküâtı dolayısiyle gecen yıl 
yahut evvelki yıl kabul ettiğimiz avans ka
nunu ile kendilerine yüklenilen mükellefleri 
bile ifa etmeye imkân bulamamalarına rağ
men malî portesi herhalde oldukça geniş ola
cak bu uygulamaya memurlarını mağduriye
te duçar etmeden ifa edebilecekler mi, edemi-
yecekler mi? Yine bu suali soruyorum, Hükü
met bu hususta ne düşünüyor? 
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Emeklilik hakkında Sayın Bakanın yap- ı 
tığı açıklamaya teşekkür etmek isteriz. Bi
raz vuzuha kavuşur gibi oldu ama, yine de 
tatmin olmadık. Şimdi, emeklilik meselesinde 
durum şu sayın senatörler; 1101 sayılı Ka
nun memur ücret statüsünde yapılacak değişik
liklerin aynen emeklilere de intikalini öngörmüş
tür. Bu, gerçek bir reformdur. Şayanı tebrik 
bir reformdur. Geçen sene, evvelki sene yine 
burada bu naçiz arkadaşınız sözcü olarak 
grup adına konuşmuş ve teşekkürlerini ifade 
etmişti. Ama, şimdi gelen 33 ncü madde bi
raz muğlâk. O kadar muğlâk ki, meselâ baş
ka bir Personel Kanununun mümasil madde
si gibi açık değil. Şimdi, elbette memurların 
nasıl yeni göstergelere ve katsayısı ile çarpı
mından hâsıl olacak baliğe intibakları bir sü
reye ihtiyaç gösteriyor ve bunun için de Kad
ro Kanununun yürürlüğü 1 Kasım 1970 olarak 
tesbit ediliyor ve bu süre intibak süresi ola
rak zaruri görünüyorsa, emekliler için de belki 
ondan daha fazla, belki iki yıllık bir süreye 
ihityaç var, kabul. Ama, geçici 33 ncü madde
de memurların intibak süreleri mevzuunda 
getirdiğiniz açıklığı, «yani bu intibaklar ya
pıldıktan sonra 1 . 3 . 1970 ten Kasım 1970 
sonuna kadar geçen sekiz aylık, yahut ye
di aylık sürenin farkları kendilerine Bakna-
lar Kurulu kararı ile tesbit edilecek süreler 
içinde - tıpkı geçmişte uyguladığımız Avans 
Kanununda olduğu gibi - taksitle ödenir» di
ye sarahat getirmiyorsunuz. Sayın Bakan da 
burada bu intibaklar üç sene, dört sene, beş 
sene sonra yapılsa da 1 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren yürürlü olarak farklar kendilerine 
gerek defaten gerek taksitle verilecektir, de
mediler. Bunu lütfetsinler, bunu istirham edi
yoruz. Bütün emeklileri tereddüde düşüren 
nokta bu. 

Sayın Bakandan muhalefet olarak burada 
nasıl görüşmemiz lâzımgeldiği hakkında bir de 
ders aldık, faydalandık, teşekkür edermi. (O. 
H. P. sıralarından: alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan
yeri. 

Sayın Aksoley buyurunuz efendmi. Sayın 
Aksoley görüşmeniz on dakika ile mukayyet
tir, hatırlatıyorum efendim. 
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MEBRURE AKSOLEY (istanbul) —Bitir
meye gayret edeceğim, eğer bir iki dakikam 
kalırsa lütfen müsaadenizi rica edeceğim.Şim-
di, telâş edeceğim hiçbir şey söyliyemiyece-
ğim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler,, Devlet Per
sonelinin yıllardır sabırsızlıkla ve hasretle bek
ledikleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilimesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı nihayet Yüce Senatoya gelmiş 
bulunuyor. Bu kanun tasarısı üzerinde birkaç 
konuya değinmek için söz aldım. 

1. Peşinen üzüntü ile ifade edeyim ki, per
sonel reformundan çok şeyler bekliyen, me
muriyetin alt kademelerindeki yaşama müca
delesi veren ve kamu görevlerinin bütün yükünü 
fedakârlıkla, feragatle üzerlerinde taşıyan ilk, 
orta, lise mezunu Devlet memurlarına bu 
tasarı hemen hemen bir şey getirmiyerek on
ları yine kaderleri ile başbaşa bırakmıştır. 
Alt kademedeki bu memurlar görev başında 
yine tenceresindeki aşını bakkala, kasaba, ma
nava olan borcunu, ev kirasını çocuğunun ih
tiyacını, hastasının tedavisini, yiyecek ve yaka
cağını düşünmekten kurtulamıyacak. Sayın 
Maliye Bakanı deminki beyanlarında şöyle 
buyurdular: «Küçük memurlara vermiyoruz 
da dört milyar lirayı kime veriyoruz» dediler. 
Küçük memur 490 lira alacak. Bu memur gra
majı azalan, fiyatı artan ekmeği bile kıt 
kanaat yiyebilecek durumdadır. Küçük memu
ra hemen hemen hiçbir şey getirmemiştir ka-
naatimi ben şahsan muhafaza etmekteyim. 
Almakta oldukları üst dereceleri intibakta 
saymıyan bir tasarıyı, adedi 200 000 i bulan per
sonele personel reformu diye benimsetmeye 
imkân yoktur. Büyük bir haksızlığı taşıyan 
bu tasan böylece kanunlaşacak olursa yıllar
ca Parlâmentoyu rahatsız edecek olan bir 
tatbikat olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, asker emekliler ile si
vil emekliler arasındaki adaletsizliğe değin
mek isterim. Askerî Personel Kanunu tasarısı 
Mecliste görüşülürken, komisyonun isteği üze
rine tasarıya eklenen bir hüküm asker emek
liler ile sivil emekliler arasında büyük bir 
fark meydana getirmiştir. Şöyle ki; memurlar
la ilgili Devlet Personel kanun tasarısı Mec-
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listen geçerken tasarıya getirilen ek geçici 
madde 33 ile tasarının kanunlaştığı tarihten, 
28 Şubat 1971 tarihine kadar emekli olan 
memurlara eski kanun üzerinden emeklilik 
bağlanması esası kabul edilmişken Askerî 
Personel Kanununa şöyle bir madde eklenmiş
tir : «1 Haziran 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun 
hükümlerine görö emekli olanlara emekli 
aylığını hak kazandıkları tarihte geçerli ol
mak üzere bu kanunla gösterilmiş aylıkları
na göre hesabedilecek emekli aylıkları itiba
riyle, belirecek farklar ile, emekli ikramiye
lerinin hesaplanmasında, bu kanunla gösteril
miş aylıklar dikkate alınarak hesaplanacak 
farklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden sonra kendile
rine ödenir.» denilmektedir. Sayın arkadaşla
rım, şanlı ordumuza büyük saygım ve sev
gim vardır, ordumuza yapılmış veya yapıla
cak olan her türlü terfihi her zaman mem
nunlukla karşıladım ve destekledim, lâkin, 
hayatım boyunca da daima haksızlığa uğrıya-
nm yanında oldum. Asker emeklilerle sivil 
emekliler arasındaki adaletsizliği belirtmiş 
bulunuyorum. Yüce Senato bu eşitsizliği önem
le dikkate almalı ve düzeltmelidir. Yani, emek
li olacak sivil memurlara da asker emeklilere 
uygulanan hükümer tatbik olunarak sosyal 
adalat sağlanmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, her gün biraz daha 
artmakta olan hayat pahalılığı karşısında dev
let memurları gibi hattâ onlardan da fazla emek
li, dul ve yetimler de almakta oldukları aylık
larla geçinememenin sıkıntısı içindedirler. Eski 
iktidarlar zamanında, bugünkü malî imkânlar 
mevcut olmamasına rağmen, devlet memurla
rına yapılan 1959 da % 100, 1961 yılında da 
% 35 zamlardan emekliler de 7336 ve 279 sa
yılı yasalarla faydalandırılmışlardır. EsM 
emeklileri yeni emeklilere eşit kılan ve sos
yal adaleti sağlıyan 1101 sayılı Kanunun ek 
ikinci maddesine göre; «barem, teşkilât, kad
ro ve saire kanunlarda yapılacak değişiklik
ler, sonunda, aylık tutarlarında husule gele
cek yükselmeler emekli, dul ve yetim aylık
ları hakkında da uygulanır.» şeklindeki âmir 
hükmüne rağmen, devlet personeline yapıla
cak zamların başlangıç tarihi 1 Mart 1970 iken, 
bu zamların emekli, dul ve yetimlere 1 yıl son
ra yani 1 Mart 1971 de tatbik olunacağı ya

pılan beyanlardan anlaşılmaktadır. Bir müd
det evvel yürürlüğe giren 1101 sayılı Yasayı 
kısa bir zaman sonra kısmen dâhi olsa ihlâl 
edebilecek olan yeni bir yasanın yürürlüğe 
konması, bugünkü iktidara karşı vatandaşın 
güvenini sarsabilir. Emekli, dul ve yetimlere 
yapılacak zammın bir yıl geriye atılması ge
rekçesi şöyledir: 

a) Bir yıl önce yürürlüğe giren 1101 sa
yılı Emekli Kanunu ile ilgili olan intibak iş
lemlerinin henüz sonu alınmış değildir. Perso
nel Kanunu hükümlerinin uygulanabilmesi için 
bu intibak işlemlerinin tamamlanması gere
kiyor. Bu işlemler tamamlanmadıkça yeni zam
ların oranlarını tesbilte imkân yok. 

b) Devletin malî gücü hem devlet perso
neline, hem de emekli, dul ve yetimlere Per
sonel Kanununun "getirdiği zamları ödiyecek ni
telikte değildir. Her iki gerekçe ile A. P. ikti
darı kendisini mazur gösteremez. 

1. Emeklilerin intibakı geç yapılabilir, 
lâkin emekli dul ve yetimler bu haklarını 1 
Mart 1970 ten itibaren alacaklarını bilirler, sa
bırla beklerler ve huzura kavuşurlar. 

2. Devletin malî gücü eğer müsait değil
se Personel Kanununun yürürlük tarihini 1 
Mart 1971 olarak tesbit eder, bu suretle eşit
sizlik, adaletsizlik ortadan kalkar. Emeklilik, 
devlet personelinin bir devamıdır. Memur ve 
emekli bir küldür. Devlet personeli ile emek
li arasında yapılacak olan bir ayırım, Ana
yasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine ay
kırı olduğu gibi, pek yakında yürürlüğe gi
recek olan Finansman Kanunu adı ile çeşitli 
vergiler; emlâk vergisi, belediye vergisi gibi 
vergilerin ve devlet personelin-3 yapılacak 
zammın etkisi ile yükselen hayat pahalılığının 
altında ezilecek olan emekli dui ve yetimleri 
sefaletin uçurumuna sürükliyecektir. 

Aziz arkadaşlarım; emekli, bugün yaşlan
mıştır, sosyal güvenliğe daha çok muhtaçtır. 
Emekli, kendisini devlet babanın koruyucu gü
cünden yoksun hissetmemelidir. Bugünün emek
lilerinin büyük bir kısmı Balkan, Birinci ve 
ikinci Cihan harbleri ile Millî Mücadele Sava
şımızın büyük zorluk ve sıkıntıları içerisinde 
insanüstü bir gayretle görevlerini başarmış me
murlar ve onların dul ve yetimleridir. Bugün 
bağımsız bir vatanda yaşıyabiliyorsak, onun 
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M r havasını teneffüs edebiliyorsak, emekli
lerin yıllarca harcadığı emeğin, döktüğü ka
nın ve verdiği canın bir sonucudur. 

Sayın senatörler, kendilerini savunacak 
araçlardan mahrum olan, sokağa dökülerek 
protesto yürüyüşleri yapmayı düşünmiyen, esa
sen büyük bir bunalım içinde bulunan mem
leketin huzurunu büsbütün bozmaktan titiz
likle kaçınan, sadece adalete güvenen ve ik
tidarın insafına sığınan emekli, dul ve ye
timlere üvey evlât muamelesi yapılmamalı
dır. Onlara da bu tasarının malî hükümleri, 
devlet memurlarına olduğu gibi, 1 Mart 1970 
tarihinden itibaren uygulanmalıdır. Hak sa
hiplerinin intibakları 1971 yılı içinde yapıla
bilir. Yeterki devlet personeli ile emekli, dul 
ve yetimler arasında bir ayırım yapılmasın. 
Emekli,, dul ve yetimleri mânevi bakımdan 
en çok üzen husus kedilerinin ikinci plânda 
kalmalarıdır. 

Sayın arkadaşlarım, emekli, dul ve yetim
lerin ıstırabını Cumhuriyet Senatosuna getir
miş, bulunuyorum; bu Yüce Kürsüye getirmiş 
bulunuyorum. Sayın Bakanın emekliler hakkın
daki beyanı emekli, dul ve yetimlerin yanan 
yüreğine su serpmemiştir. Gönül arzu eder
di M, Sayın Bakan bu Yüce kürsüden açık bir 
ifade ile, 1101 sayılı Kanuna göre emeklilerin 
de Personel Kanununun malî hükümlerinden 
1 Mart 1970 ten itibaren istifade edeceklerini, 
lâkin intibakları uzun süreceği gerekçesi ile 
bu zamların 1971 yılının içinde verileceğini ifa
de buyurmuş olsalardı, emekli, dul ve yetim
leri tatmin etmiş olurlardı. 

Sayın A. P. sözcüsü; emekli, dul ve yetim
lerin yanında olduklarını ifade ettiler, kendi
lerine teşekkür ederim. Senatoyu saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akso-
ley. 

Sayın Topaloğlu, buyurunuz efendim. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) —Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 657 sayılı Kanunun 
tümü üzerinde görüşüyoruz. Muhakkak ki, 
Türk toplumunda geniş tepkisi ve etkisi ola
cak bir kanunla karşı karşıyayız. Bunun ay
rıntıları üzerinde, gerek grupları adına ko
nuşanlar, gerek şahısları adına konuşanlar 
geniş bilgi verdiler. Ben daha ziyade teknik 

personel üzerinde durmaya çalışacağım. Teknik 
konuların önemi üzerinde tekrar durmanın fay
dasına inanıyorum; çünkü, benden evvel konu
dan A. P. Grup sözcüsü ve Sayın Bakanın ifa
deleri bu konunun gereği kadar anlaşılmadığı 
kanısını bende uyandırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, teknik mesele, teknik 
personel, teknik gelişme, yurdun kalkınması, 
bunların hepsini iyi anlamak için, daha önce de 
bir gündem dışı konuşmamda söylediğim gibi, 
günlük yaşantımızın içinde karşılaştığımız olay
ların, kullandığımız her vasıtanın temelinde bir 
teknik çalışmanın, bir yaratıcı gücün olduğunu 
düşünmemizle anlaşılacağı kanaatindeyim. Dü
şünün ki, sabahleyin yatağınızdan kalktığınız 
zaman yüzünüzü yıkamak için çevirdiğiniz mus
luk, bunun yapılmasından başlıyarak içinden 
gelen su, sabun, giydiğimiz malzeme, yoldaki as
falt, bindiğimiz vasıta hepsinin arkasında bir 
teknik çalışmanın, bir teknik personelin emeği, 
çabası ve geliştirme gücü, yaratıcı gücü vardır. 
Binaenaleyh, bu işlerin, bir karar verilirken, 
klâsik Devlet anlayışı içerisindeki nizam ve ka
nunlarla halledilebileceğini kabul etmek müm
kün değildir. Muhakkak olarak bu tür çalışan 
insanlara ayrı bir statü, onların rahat çalışabi
leceği bir düzen getirmek mecburiyeti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dünyanın tek
nik gelişmesini, teknik çağda yaşıyan insanlar 
olarak hergün gazetelerde okuruz. Bunların ar
kasında çalışan ve bu gayretleri göstererek bu 
gelişmeyi sağlıyan insanların birkaçının adını 
sayacak olursam teknik personel denen insan 
türünün önemi daha çok anlaşılır. Hiç şüphesiz 
ki, Atom enerjisinin kullanılmasına kadar va
ran çalışmaların altında bir Einshtein yatar, 
bir Klank vardır. Bunların relativite teorileri, 
kuvantum teorileri ile bunlar gerçekleşmiştir. 
Bir Nisbor, bir Fermi, bir Madam Küri, bir Öpen 
Haymer. Hep bunlar bu çalışmaların arkasında 
teknik personelin gücü ile, işbirliği ile yetişerek 
bugünkü meseleleri halletmişlerdir. Şunu üzü
lerek belirteyim ki, bunların arasında maale
sef Türk ismine rastlamak pek mümkün değil
dir. Bunların hepsi, bugün ileri memleket de
diğimiz .teknik seviyesi çok ilerlemiş ülkeler
de yetişen insanlardır. Gönül arzu ederdi ki. 
bu bulukların içerisinde Türk teknisyeninin adı 
da geçsin. Ama, maalesef Cumhuriyetin ta ku-
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ruluşundan beri diyebileceğim teknik personel, 
teknik insan Türk toplumunda lâyık olduğu ye
ri almak imkânına malik olamamıştır. Kanaa-
tımca mesele o kadar derindir. 

Değerli arkadaşlarım, bu insanların geliş
mesi, saydığım ilim adamlarının yetişmesi bir 
teknik seviyenin ortaya çıkması ile mümkün
dür, bir sanayinin kurulması ile mümkündür. 
Araştırmaların yapılması ile mümkündür. Araş
tırma enstitüsü kurmakla mümkündür. Bu in
sanların yetişmesi, başka diyarlara kaçmaması, 
mesleklerinden ayrılmaması ile mümkündür. 
Bizde, son otuz kırk yıl zarfında, durum ne ol
muştur, şunu kabul etmek lâzımdır ki, kırk yıl 
zarfında memlekette birtakım kanunlarla, bil
hassa 3659 numaralı kanunun tatbikatından son
ra iktisadi devlet teşekküllerinde teknik perso
nel bir çember içerisine alınmış, bunların devam
lı olarak mesleklerinde, konularında ihtisas ka
zanmaları imkânı ortadan kaldırılmıştır. Bu tek
nik personel fırsat buldukça ve daha iyi şartlar 
sağladıkça, özel teşebbüse ve hele son zamanlar
da dış memleketlere akın halinde gitmeye baş
lamıştır. 

Binaenaleyh, bugün bu Personel Kanununa 
baktığımız zaman bu kanunun kanaatimce böy
le bir teknik kadroyu yetiştirecek, sağlıyacak 
nitelikte olmadığı kanısı bende vardır. Demin 
Sayın Bakan bir konuda, bilhassa Maliye Ba
kanlığını anlatırken, memleket çapındaki yet
kisinden bahsetti. Bütün kalkınmamızın temelin
de yükü taşıyan insanların da kendi statüleri, 
kendi yetkileri olan bir kanunun bu kanun dı
şında kanunlaşmasını istemelerinin en tabiî hak
lan olduğu kanatindeyim. Binaenaleyh, bu ka
nunun bugünkü şartlara uygun olmadığını, bu 
kısa izahtan sonra bir defa daha açıklamış olu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizde tek
nik personelin yerinde kullanılmadığını ifade 
ettim. Memleketimizde 3659 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesi tatbikatı yapılmıştır. Bunların 
hiçbiri bir çarei hal olmadığı için 1950 lerden 
sonra, bugün Sayın Başbakanın da o zaman iş
tirak ettiği bir yevmiye kararnamesi çıkarıl
mıştır. 10195 sayılı bu Kararnamede o zaman 
şantiyede çalışanlara bir piramit sistemi içeri
sinde yevmiye verilmesi arzu edilmiştir. Fakat 
bugün bunun da kifayetli olmadığını görmekte-
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yiz. Ve bugün de, geçen seneki beyanlardan an
lıyoruz, meselâ; Devlet Su İşlerinde tecrübeli 
192 teknik elemanın, karayollarında 172 teknik 
elemanın bu vazifelerini terk ederek, işlerinden 
uzaklaştıklarını görüyoruz. Zonguldak'ta 1962 
den beri her hangi bir maden mühendisinin mü
racaat etmediğini bilmekteyiz. Şimdi, bu şart
lar içerisinde kalkınma çabasında olduğumuzu 
ve kalkındığımızı iddia etmekteyiz. Sayın arka
daşlarım, bu teknik personelin bir arada bilgi 
ve görgüleri, tecrübeleri artmadan, yalnız Dev
let sektörünü bir sıçrama tahtası gibi kullana
rak böyle bir kalkınmanın olacağına ben inan
mam. Benim iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalıştığım sırada yaptırdığım bir etüde göre, 
meselâ MTA Enstitüsünde o zaman ortalama 
teknik elemanın çalışma süresi iki yıl idi. îki 
yıl zarfında hiçbir teknik personel kâfi bilgi 
sahibi olup, tecrübe sahibi olup fayda vere
mez. Mühendislikte ilk beş yıl ancak masrafını 
çıkarabilen bir insanın çalışmasını karşılar. Beş 
yıldan sonradır ki, bir mühendis bir teknik 
adam, verimli olmaya başlar. Binaenaleyh, biz 
bu personeli vazifelerinin başında tutmak, on
lara imkân sağlamakla bir sonuca varabiliriz. 
Bugün maalesef bu kanunun içerisinde teknik 
personelin yetkilerini ve imkânlarını kullana
cak bir statünün olmaması, bunun yanıbaşmda 
ücret sistemini reddetmiyeceğim, tabiî ücretli 
olacak, kifayetli olmaması, önümüzdeki yıllar
da Devlet yatırımlarının hiç de tatmin etmiyen 
bir şekilde gerçekleşeceğini bize söylemektedir. 
Cumartesi günü komisyonda şöyle bir hesap 
yapmıştım, 1970 yılı yatırımları Türkiye'de 11 
milyar liradır. 11 milyar liranın bugün asgari 
bir gayretle iyi bir mühendislikte en azından 
% 10 unu tasarruf etmek mümkündür. % 10 
tasarruf bir milyar lira eder. Son öğrendiğime 
göre bütün Devlet sektöründe 9 000 eleman ça
lışmaktadır. Bu 9 000 kişiye ortalama on bin li
ra versek, fazla para ödemiş olsak, buna ödiye-
ceğimiz paranın miktarı 90 milyon liradır. Ama, 
biz buna mukabil teknik personeli yerinde ve 
tecrübesinden istifade ederek kullanırsak en 
azından bir yılda kazanacağımız 900 milyon li
rayı bulur. Binaenaleyh, bu gibi hesapları ya
parken teknik personelin Devletin klâsik me
mur tipinden ayrı bir tip olduğunu, bunun ken
di kanunu olduğunu kabul etmek durumunda
yız. Nitekim, 1965 yılında bu kanun hazırlanır-
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ken teknik eleman kullanan bakanlıkların müs
teşarları, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlı
ğı, Sanayi Bakanlığı müsteşarlarının müştere
ken verdiği bir karara göre, bu kanunun dışın
da bir statüye tabi olacaktı. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Bunun 
dışında Sayın Ethem Bey arkadaşımız Bakan 
iken, bir inşaat mühendisleri toplantısında o za
man Bakan olarak, «teknik elemanlar bu sta
tünün dışında kalacaklardır» demişlerdir. Bü
tün bunlar bir gerçeği gösterir, hattâ şunu ilâ
ve etmek isterim, bu kanunun hazırlanmasında 
dış memleketten gelen yabancı uzmanların 
aidolduğu memleketlerde teknik personel için 
ayrı statüler mevcuttur. Meselâ; Fransa'da, İn
giltere'de. Batı âlemi teknik personeli rahat ya-
şıyacak, iyi kazanacak, alâyişe kapılmıyan bir 
insan tipi kabul eder. Bunun yanıbaşmda Do
ğuya baktığımız zaman, demirperde gerisine, 
milyoner olan insanlar arasında sanatkârlar ve 
mühendisler vardır. Binaenaleyh, biz mühen
dislerin emeğini zaman zaman yaratıcı, zaman 
zaman şantiyede vücudu ile çalışan insan ola
rak, zaman zaman masasının başmda proje ya
parak, zaman zaman araştırıcı bir insan tipini 
klâsik devlet sistemi içerisindeki bir yere koya
mayız. Denilecek jki; «efendim, biz bunlara 
tazminat vereceğiz» Tazminatlar meseleyi hal
letmez muhterem arkadaşlarım. Gröreoeksiniz 
zaman size gösterecektir; biz, ödeyemediğimiz 
için bunun dışına çıkmak ihtiyacını duyacağız. 
Büroda çalışan insanlara da bu tazminatı so
nunda ödiyeceğiz. Bu kanunlar ücret sistemi
ni halletmez. Onun için benim istirhamım tek
nik personeli bunun dışında tutup bir ayrı staltii 
haline getirmektir. Zaman olacak, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, karma ekonomide yanında 
çalışan sanayi dallan ille rekabet etmek ihti
yacını duyacaktır. Batı âleminde iktisadi dev
let teşekküllerinin hepsi böyle baremle de ida
re edilmemiştir. Serbest rekabet içerisinde yü
rütülmesi sağlandığ içindir M, Batıdaki iktisa
di devlet teşekkülleri özel teşebbüs firmaılan ile 
rekabeit etme imkânını bulmaktadır. Binaen
aleyh, bütün bunlar göz önünde tutulacak 
olursa bir dar şama içerisine teknik personeli 
sıkıştırmanın imkânı olmadığı kanaatini taşı-
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maktayım. Değerli arkadaşlnm, zamanı gelince 
bunun için önergeler takdim edeceğim. İltifat 
buyurmanızı bilhassa itirham ederim. Bunu 
söylerken her hangi bir teknik insan olarak 
bir taraf tutma meeslesi telâkki etmiyorum. İlk 
işe başladığım günden beri karşılaştığım hâdi
selerin etkisi ile inandığım bir dâva olduğu işin 
huzurunuzdayım. Bu önergelere, zamanı geldiği 
zaman tekrar daha geniş izahat vermek üze
re, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın To
paloğlu. 

Sayın Özden, buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu kürsüde zaman 
kaydı ile, mütalâalanmızı söylememek ıstırabı 
içinde kalmak hakikaten çok acıdır. Bu acıyı 
sinemize çekerek huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşşlar, müzakeresine başla
dığımız, kısa deyimi ile, Personel Kanununun 
tadili hakkındaki çeşitli mütalâalan ileri süren 
arkadaşlan zevkle dinledik. Bu kanun hiçbir 
sekilide tüm memurlan tatmin edememiştir. 
Tepkiler her yerde devam etmektedir. Ayrı
ca, maaşların artacağı havadislerinin seneler
den beri durmadan devam etmesi yüzünden fi
yatlar mütemadiyen artmış olduğu için, şimdi 
memurun eline geçecek fazla miktar, çoktan fi
yatlarla kapanmış bulunmaktadır. Sayın söz
cümüzün de dediği gibi tasarı kimseyi memnun 
etmemiş; memur vatandaş, bilhassa ufak me
mur ıstırabını dindirecek duruma girememiştir. 
Bu kanun tasarısı maalesef 657 sayılı Kanunun 
dayanaklarını kesin olarak ortadan kaldırmış 
olduğu için buna karşı durduğumuzu ifade et
mek isterim. Ayrıca, maddelerin müzakere
sinde bu cihetleri de ifadeden çefeinmiyeceğiz. 
Memur reformundan gaye, sadece ücretlerin 
fazlalaştırılması değil, memurun halini, gelece
ğini teminat altında tutmak olduğuna göre, ta
sarının bu kıymetleri getirdiği gerçeğine vara
mıyoruz. Üzülerek ifade edelim ki; tasarı bu 
nitelikte olmadığından memur reformundan bah
setmek imkânı yoktur. Memur olarak çalışan-
lann yüzünü güldürmiyen bu tasan ayrıca, 
bundan evvel emekli olmuş ve bundan sonra da 
emekli olacak tek bir memur zümresinin de is
tifadelerini ortadan kaldıran hükümleri getirdi-



C. Senatosu B : 99 23 . 7 . 197Û 6 : 2 

ği kanaati de uyanmıştır. Her ne kadar bu ka
naatin uyanmaması için çaba sarf edilmekte ise 
de Sayın Maliye Bakanının buradan ifade et
tiği sözler bizi tatmin etmiş değildir. Kadro
ların Hükümet elinde tutulması tam bir parti
zan idareye alabildiğine tatbik yolu açacağın
dan hiç şüphe görmüyoruz. Evvelâ, çalışanın 
haikkı korunacak sonra emekli hakkı nazara alı
nacak fikri sakattır. Duyduğuma göre bu fi
kir Maliye Bakanının fikridir, buna karşıyız. 
Bence, çalışan memur ile emekli haJkkı birlikte 
mütalâa edilmelidir. 1101 sayılı Kanun bunu 
sağlamıştır. Şimdi, emekli hakkını iMnoi dere
ceye indirilmekte isabet tasavvur edilemez. 

Bu tasarıya karşı çeşitli görevlerde çalışan 
memurların tepkileri arz ettiğim gibi hâlâ de
vam ediyor. Memurlardan, memuriyete girme
den evvel tahsil derecesi aranması, (birçok hak
sızlıklara sebebiyet verecektir. Devlet, Anaya
samızın 50 nci maddesindeki vazifesini gereği 
gibi yerine getirmediği halde, bu gibi vatan
daşın haklarını kabul etmemesi bir büyük çe
lişmedir. Devletin yapamadığı bir işin netice
sinden vatandaşı mahkûm etmeye hiçbirimizin 
hakkı yoktur. Zaman kısa olduğu için 50 nci 
maddeyi yüksek huzurunuzda teşrih etmeye 
imkân göremiyorum. Personel Kanunu zamanın
da tatbike başlanmış ve o kanunda gösterilen 
anaprensiplerin tatbiki gün geçirilmeden sağ
lanmış ve kanunda öngörülen tüzük ve yönet 
melikler çıkarılmış olsa idi bugünkü perişan 
durumla karşılaşmazdık. Hükümet bu düşünce
lere iltifadetmemiştir. Memuru emri altında bu
lundurmak fikri arkasında Hükümeti görüyo
ruz. Sözcümüz bunları ayrıntıları ile yüksek 
huzurunuza sermiş bulunuyor. Hükümet kadro
ları kaldırmak, ihdas etmek hakkını kullana
rak tam bir partizan idarenin şeklini Türkiye'
ye getirmek istiyor. İdareten azil bu suretle 
zamanımızda hortlamış oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, T. B. M. M. memur
ları hakkında özel bir statü tanınmaması da 
bizi üzmüştür. Maalesef ne başkanlarımız ne 
idarecilerimiz bu meseleye el uzatmamışlardır. 
Bugün bu memurların, bilhassa bütçe ve Kamu 
iktisadi Teşebbüslerine ait raporların tetkikin
de ve bâzı mühim kanunların müzakeresinde 
sabahlara kadar bizlerle beraber vazife gördük
leri bir hakikattir. Bu arkadaşlara ne için ilti-

fadedilmemektedir. Neden onlar ayrı bir statü
ye bağlanmamıştır. Bunu anlıyamıyoruz. 

Memur konutları meselesi mühimdir. Bun
lardan bilhassa ufak memurların istifade et
meleri gerekir. 

•»t». 

Memur çocuklarının okutulması meselesi de 
ayrı bir dâvadır. Bunun üzerinde durulması 
ve çarelerinin bu tasarı ile sağlanması icabe-
der. 

Tasarıda bir sürü yönetmeliklerden, tüzük
lerden bahsediliyor. Bu, yanlıştır. Personel Ka
nunu burada senelerce evvel müzakere edilir
ken ben buna itiraz ettim. Hattâ genel müdür 
arkadajşım bana kırıldı. Fakat zaman bana hak 
verdi, işte yönetmelikler çıkmadığından kanun 
tatbik edilemedi. Şimdi de birtakım dâvaların, 
birtakım yönetmeliklere raptedilmesi ile bu ta
sarı kanunlasjtırılmlak isteniyor. Bu, haksızdır 
ve doğru değildir. 

Teknik personel hakkında arkadaşım izahat 
verdiler. Bu izahata candan katılıyorum. Fer
yatları kulaklarımıza kadar gelmiştir. Bunların 
dilekleri üzerinde durmak lâzımdır. Memleke
tin en mühim dâvalarını ellerinde tutan teknik 
personelin memleket kalkınmasındaki rolleri ve 
yararlıkları inkâr edilemez. Bu tasarı teknik 
personelin haklarını korumadan çıkarsa mem
lekette yer yer huzursuzluğun olacağı şim
diden görülüyor. Birkaç gün evvel Finansman 
kanunu tasarısı ve Emlâk ve Arazi Vergisi 
kanunu tasarılarını müzakere ettik. En mâkûl 
tekliflerimiz maalesef kabul edilmemiştir, işte 
bir taraftan bu ağır vergiler konularak onla
rın fiyatlar üzerindeki yaptığı ve yapacağı et
kiler, bir taraftan da memurlara yapılan ücret 
zamları... Arkadaşlar, hiç şüphe etmiyorum ki; 
tahammülsüz hale gelen fiyatlara bu ücretlerle 
yetişmek imkân dâhiline girmemiştir ve giremi-
yecektir. 

A. P. sözcüsü; «Bu tasarı, Parlâmentonun 
müşterek malıdır» diyerek bizim tenkidlerimizi 
zımmen yersiz bulmakta. Bu, haksız bir iddia
dır. Unutuyor; Sayın iskender Cenap Ege, ma
dem ki bu memur reformu müşterek mahmız-
dı neden bunu bizim İsrarlarımıza rağmen se
nelerce bu Meclislere getirmediniz? Şimdi ge
tirdiğiniz tasarı, bizim getirdiğimiz ve kabul et
tiğimiz kanuna taban tabana zıt vaziyettedir. 
Bu, partizan bir tasarıdır. Torba kadrolarla 
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memleketi idareye kalkan, Danıştaym hışmın
dan kurtulmak için o yolu kapıyan bir iktidar
la karsı karşıya bulunduğumuzu ifade etmek 
isterim, idari tasarrufların yasama denetimin
den uzaklaştırılması azmi, maddelerde buram 
buram kokuyor. Bu maddelerle nasıl iştirak 
peyda edebiliriz ve nasıl bir teklifte bulunabi
liriz?.. 

Tasarının 28 noi maddesinde bir yönetme
likten balısolunnıaktadır. Kazanç verici faali
yetlerden hangilerinin Devlet memurları tara
fından yapılamıyacağmı, kurumların kuruluş 
kanunlarında, yoksa bu kanuna göre hazırlana
cak görev ve çalışma yönetmeliklerinde göste
rilir seklindeki fıkra çok karışıktır. Bâzı şa
hıslan himaye etme eğilimi bu fıkrada gözükü
yor. Memur olduğu halde Gümada vazife alan
ları himaye efcmek mi istiyorsunuz? 

Sayın Ege, hâkimler sınıfına bir tazminat 
verme kanununun bu kanunun esprisine uygun 
olmadığı kanaatini ifade etmiştir. Ancak; 
«Anayasa hükmüne nazaran hâkimler kanunu 
olmadığına göre bu madde tasarıya misafireten 
gelmiş okluğu için bunu kabul ediyoruz? dedi. 
Misafir kelimesi hariç A. P. sözcüsünün bu nok
tadan fikirlerine iştirak ediyorum. 

Anayasanın 134 ncü maddesinde yazılı ka
nun çıkmadığından böyle bir maddenin kabu
lü zaruri olurdu ve, zannediyorum ki, bütün 
kanatlar, parti grupları bunun üzerinde müt
tefiktirler. 

BAŞKAN — Sayın özden, iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bitiyor. 

Bu tasarı, haliyle Anayasaya muhaliftir. 
Memur vatandaşa teminat vermekten ve onun 
geleceğine güvenle bakmaktan yoksundur. 
Kadrolar bakımından hüsnüniyet kaidelerin
den uzaktır. Hükümetin, memurun bütün halk
larının, elinden tutmak çabası içinde olduğu bu 
tasarı ile su yüzüne çıikmış bulunmaktadır. 
Çak çalışanla az çalışan bir tutulmuş, verim 
esası hiç nazara alınmamıştır. Halbuki reform 
(tasarısı ele alınırken bu çok mühim konu önem
le nazarı dikkate alınmalı idi. Bu itibarla mo
dern istihdam fikri bu tasarıda yer almamış
tır. Bu fikirdeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerime son verifken 
(kıymetli Bakanımızın burada Anayasa hak-
kmldaiki iddialarına bir cevap vermek istiyo
rum. Burada diyorlar ki; «Canım, Halk Par
tisi mütemadiyen tasarıların Anayasaya mu
halif olduğundan bahsediyor. Bu, hiçbir yarar 
vermez. Ne bize yarar verir, ne kamu oyuna 
yarar verir. Bu itibarla bundan vazgeçiniz.» 
Biz vazgeçemeyiz. Hangi tasarı Anayasaya mu
halif ise muhalefetini burada tescil ettirmeye 
mecburuz. Biz, iktidarın suyundan gitmeye, 
ona alkış tutmaya mecbur bir muhalefet vazi
yetinde değiliz. Biz muhalefetiz, sizler de mu
halefette olduğunuz zaman, A. P. muhalefette 
lölduğu zaman dla aynı şeyleri söylüyordu. Va
zifeleri dikkatle yerine getirmekte fayda var. 
Ama, siz bunu dikkate alırsınız, almazsınız o, 
ısizin bileceğiniz iş. Ama, Anayasa Mahkeme
si dâva açıldığı zaman o tasarıyı ref'edecekmiş, 
feshedeoekîmSk, iptal edecekmiş; niçin bura
da söylyelian diye böyle bir fakir ileri sürüle
mez. Doğru değildir, haklı değildir. Beni 
dinlediniz, çok teşekkür ederim; hürmetlerimi 
sunarım efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden. 
ıSayın özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; personel reformu niteliğini 
taşıyan kanun tasarısının müzakeresini yap
maktayız. Bu tasarıyı tenklid etmek çok kolay
ıdır. Fakat bu tenkidler tasarıyı getirebilmek 
cesareti ve zorluğu karşısında daima cılız ka
lacaktır. Çünkü, bir reform binasının temeli 
atılmıştır. Bu temeli atmaya bugüne kadar 
hiçbir siyasi iktidar cesaret ve maharet göste
rememiştir, bu şeref kimseye nasibolmamıştır. 
Bu öyle bir tasarı ki, ele alınır alınmaz herke
sin el atmaya ve kendisine çekmeye başlama
sına sebebolacaktır. Nitekim de olmuştur. Bu, 
çok zordur arkadaşlar. Hiçbir Hükümet böyle 
bir zorluğu göze alamamıştır. Bu bakımdan 
bu reformu sayın Hükümetin ve onun güzide 
Maliye Bakanının bir zaferi olarak kutlamayı 
vicdan borcu bilmekteyim. 

Muhterem senatörler, personel reformu adlı 
bir çucuk doğmuştur. Bu çocuk doğar doğmaz 
onun bütün sıfatlarını tahlile ve tenkide kal
kışmak doğru olamaz. Bu çocuğun ağzında diş
leri yok diye, bu çocuk konuşmuyor diye ten-
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kid ötmek, kendisini o tenkidin içline atmak de
mektir. Çünkü, zamanla bu çocuk büyüyecek, 
gelişecek ve geliışitlirilecek. Aslolan çocuğun 
doğması idi. Bu çocuk doğmuştur. Her çocuk 
doğarken ağlar, yavaş yavaş sakinleşir, güler 
ve daha sonra yetişir ve gelişir. Onun doğum 
sancısına ve ağlamasına katlanmak istemiyen-
lerin ruh haleti içimde hugüne kadar geciktik. 
Fakat şifindi doğmuştur, onu yetügtirmek, 
noksanlıklarını zamanla gidermek bizim vazi-
fem'ilz olmalıldır. Hepimize ve bütün milleltimi-
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Muhterem senatörler; bugüne kadar kamu 
personeli ne hukukî, ne malî bir Statü içinde 
ibdr elde toplanamamış, ekonomik ve sosyal şart
larla paralel hale getirilememiştir. Çok dağı
nık ve çok statülü Devlet memurları şolmldi 
tek statü ve tek ücret rejimi içinde toplanmış
tır. Ücret ayarlamasında fiyat ve millî gelir 
hesaba katılmış, onlarla paralel hareket geti
rilerek ücret geride bırakıllmamıştır. Emeklilik 
halinde de bu harekete bağlılık ve devamlılık 
tanınmıştır. Ayrıca, devletin hazinesi gelişi - gü
zel dağıtılan bir ganimet gibi el çabukluğu ve 
hüner gösterenlerin elinden kurtarılmıştır. Bun
dan sonra insana göre işyerine, işe göre insan 
düzeni hüküm sürecektir. Hizmetler ücretlere 
göre değil, ücretler hizmetlere göre ayarlanmış
tır. Ücrette adalet, hizmetleri cazip hale getir
miştir. Dengeli bir ücret sistemi personel verim-
liliğiyle dengelenmiştir. Yan ücretlerin, kapalı 
ücretlerin yerini, düzgün, açık ücret sistemi al
mıştır. Yan ve kapalı ücretleri almak için me
murların âmirlere karşı mahkûmiyetinin yeri
ne görevlerine bağlılık, haysiyetlerini hâkim 
kılmıştır. Terfi esaslarının keyfiliği yerine hu
kukun üstünlüğü hâkim olmuştur. Tek cümle 
ile personel rejimi, demokratik rejimle intibak 
yoluna girmiştir. Bütün bunlar sağlam temelli 
Ibir reforma kavuştuğumuzun işaretleridir. Bu
nun emin ve sürekli olması Yüce Senatonun 
maddeler üzerinde inceleme ve gerekli onarma 
yapmasiyle mümkündür. 

Muhterem senatörler, her madde üzerindeki 
oylarımızın çeşitli meslek ve sınıfların kuvvet, 
zorlama ve menfaat göstergelerine doğru değil, 
sosyal adaletin hak, eşitlik ve genellik ilkeleri 
yönünde birleşeceğine güveniyorum. 

Arkadaşlar, vakit çok dar. Bilmiyorum, Sa
yın Başkan kaç dakika kalmış lütfederlerse... 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Özer. 
HAMDI ÖZER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, şimdi vaktin darlığı dolayısiyle bu 
Personel Kanununda görmüş olduğum noksan
ları burada dile getiremiyeceğim. İlerde önerge
ler verecek ve bunu savunacağım. Bunlar içinde 
bilhassa ilkokul mezunları, halen görevde bulu
nan alt tabaka memurlarının müktesep hakları
nın üzerinde duracağım. Emekli olanların çe
şitli kategorilerden kurtarıldığı gibi hiçolmazsa 
emekli aylıklarının da bizim gilbi, memurlar gibi 
1 Mart 1970 tarihinden itibaren nazara alınma
sının sağlanmasını diliyeceğim. Bu, bir hak ya
pısı değildir, o kanunu da biz yaptık. Binaena
leyh, bu feryat eden emeklileri susturmak, onla
rın göz yaşını dindirmek vazifemizdir. Onlar 
bu memlekete hizmet ettiler. Birçokları yaş had
dine uğrarken meslekten ayrılışın ve musalla 
taşma yaklaşışın verdiği ıstırap içinde göz yaş
lan döktüler. Bunun için bunları bizden ayır-
detmiyelim, arkadaşlar. 

Sonra memuriyet esnasında çalışmış, yüksek 
öğrenim kazanmış kimseler vardır. Bunları tak
dir edeceğimize, tecziye etmiyelim arkadaşlar, 
hak tanıyalım. 

Savcı ve hâkimlere verilen tazminatın adlî tıp 
hekimlerine de verilmesini sağlıyabm. Hekimle
rin 10 yıllık yüksek öğrenim süresinin terfi sü
resi ve ücret hesabında hesaba katılmasını sağ-
lıyalım. 

îşte, şimdi en mühim bir noktaya geldim ar
kadaşlar. Memurların geleceğinin tetminat altı
na alınması, bir katsayısına bağlanmıştır. Bu 
katsayısı bugün 7 dir. Bu katsayısı nedir arka
daşlar? Fiyatların artışına göre artacak, millî 
gelirin düşüşüne göre de artacak. Yani fiyatlar 
kat kat yükseldikçe katsayısı da kat kat yükse
lecek. Peki, memur olmıyan, bu personel refor
mu kanunundan faydalanmryan, o fakir milleti
miz ne yapacak? O Vatandaşlar ne yiyecek? Bu
nu çok istirham ediyorum, Hükümetten. Bütçe 
konuşmalarındaki görüşlerimi arz ederken «pi
yasayı kontrol altına almak lâzımıdır, gerekiyor
sa bir tanzim satış ve kontrol bakanlığı kurul
malıdır» demiştim. Bu fiyatlar böyle arttıkça 
Personel Kanununa halkın husumeti gelecektir. 
Bunun altından kalkamıyacağız. Fiyatlar den
geli tutulmalıdır. Kaptıkaçtılara meydan ver
memeliyiz. Bu kanun çıkmış önemi yoktur. Şim-
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di bundan evvel bu kanuna istinaden gıkan sah
te kanunlar hükmünü icra etmektedir, vurgun
cular vurmaktadır. Ve daha memurun cebine 
girmiyen paralar şimdiden bakkalların, kasap
ların cebine girmiştir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özer, bir dakika. «Bun

dan evvel bir kanunlar çıktı» tâbirini kullandı
nız. Onu lütfen tavzih eder misiniz? 

HAMDI ÖZER (Devamla) — Anlıyamadım. 

BAŞKAN — Efendim, vurgunculara mesağ 
veren kanunlar çıktı demiştiniz. Onu lütfen tav
zih ediniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim, açıklıyayım efendim. Bizim burada çı
kan kanunlarımızın karşısında bir de vurguncu
ların bu kanunların açıklarından istifade ede
rek çıkardığı kanunlar var. îşte bu kanunları 
yenmemiz lâzım arkadaşlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Karaman, buyurunuz efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Türkiye'deki personel 
rejiminin 1940 lardan beri bozulmakta olduğu
nu hepimiz biliyoruz. Çeşitli meslek grupların
dan sesini duyuranlar veya yolunu bulanlar le
hine yapılan değişiklikler 1940 lardan sonra 
birbirinin üzerine birike birike ve Türkiye'de 
demokrasinin çok geliştiği zannedilen devirler
de çok daha bu işin ifrat derecede yapılmış ol
ması 1960 - 1965 yıllan içerisinde yani 1960 dan 
sonra bizim büyük bir personel bunalımı içine 
sokmuştur. Ve hakikaten 1960 da 125 lira, asli 
maaş 1 750 lira alan takdir memurları, ilkokul 
tahsilli olduğu halde, en üst baremlere kadar çı
kabilmiş kimseleri ve özellikle Kamu tktisadi 
Teşebbüslerinde çok yüksek ücret alan insanları 
buna mukabil 900 lira maaş alan valileri ve bun
dan daha da mesuliyetti yerlerde daha da dü
şük ücret alan insanları görmüştük. Binaen
aleyh 1960 dan beri bir personel reformunun ya
pılması kesin bir ihtiyaç halinde idi ve bu mak
satla da bir Personel Dairesi kurulmuştu. 

1965 yılında çıkarılan Personel Kanunu yani 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu cidden bü
tün bunları halleden, reform getiren nitelikte 
bir kanundu. O kanunun 1965 ten bug'üne ka
dar uygulanamamış olması bizi. bugün cidden 
kamu oyunda daha da müşkül duruma sokmuş-
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tur. 1965 yılının Temmuz ayı içerisinde o kanu
nun müzakereleri sırasında Sayın Ferid Melen'-
in «bu kanunu birden bire uygulıyamayız, bir
kaç kademede uygularız» sözü, bu kürsüde yap
tığı İsrarları hâlâ kulağımda çınlamaktadır. 
Eğer, 1965 yılında 2 veya 3 kademede bu uygu
lamayı yapmış olsaydık bugün böyle bir mesele 
ile karşı karşıya kalmamış olacaktık. 1965 ten 
bugüne kadarki kamu oyunda yapılan birikimi 
de g*örmemiş olacaktık. 

1965 ten bugüne kadar çeşitli zamlar, çeşitli 
tazminatlar ismi altında yapılan birçok ödeme
lerle 2 - 2,5 milyar liralık ek ödeneklerle, bütçe
ye, cari masraflara külfet yapılmıştır. O tarih
te personel reformunun uygulanması için 3.5 
milyar liraya ihtiyaç olduğu söyleniyordu. Oysa, 
1965 ten 1970 e kadar çeşitli namlar altında ya
pılan tazminatlarla 2,5 milyar lira bütçelere kül
fet konmuştur. Demek ki, meseleler yalnız malî 
yönden değildi. Ama, 1969 ve 1970 yılının ba
şında bu mesele, bu personel reformu meselesi 
cidden bir büyük birikim halinde kamu oyunu 
etkilemeye başladı ve nihayet bugün bu mesele 
bir çözüm yoluna, bu kanun tasarısı ile kavuş
maktadır. 

Reformun asıl kaynağı 1965 te çıkarılmış 
olan Devlet Memurları Kanunu idi. Bu kanun 
tasarısında ise bu reform, niteliği muhafaza edil
mekte ve hattâ bâzı yönlerde biraz daha inceltil-
mektedir. Bugün bu tasarıda Devlet memurla
rının sınıflandırılmış olması bir reform, halidir. 
Sınıflandırmada öğrenim derecelerine göre üc
retlerinin ayarlanmış olması raformdur. 15-20 
seneden beri bunun tamamiyle zıt tatbikatlarını 
görmüşüzdür. Devlet personelini ümitsizliğe so
kan hale önümüzdeki yıllarda bu son verecektir. 
Bu da bir reformdur. Çeşitli nam altındaki de
ğişik ücret ödemelerini belirli bir sisteme ,tek 
ücret sistemine bağlamış olması bir reformdur. 
Katsayı sistemi bir reformdur. Katsayı ile 
Devlet personeli bundan sonra birkaç yıllık süre 
içerisinde artan fiyatlar karşısında ümitsizliğe 
düşmiyecektir. 1963 le 1970 yıllan arasında 
toptan geçim endeksleri % 42 artmıştır, Eğer 
1963 le bugün arasında böyle bir katsayı siste
mi Devlet personeli için uygulanmış olsaydı bu
gün Devlet personeli % 42 artan fiyatlar karşı
sında bir bunalımda olmıyacaktı. Halbuki o 
günden bugüne kadar çeşitli namlar altında ya-
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pılan zamlar küçük memurlarda % 15 tir, bü
yük memurlarda % 10 dur. Demek M, geride 
kalınmıştır, Bu katsayı sisteminin uygulanması 
bundan sonraki fiyat yükselmeleri karşısında 
Devlet personeli için hemen bütçe yılının sonla
rına doğru meydana getirilecek kamu zorlama-
lariyle Hükümeti, personelin lehine kararlar al
maya zorlıyacaktır. Ayrıca, Hükümetleri de 
katsayıdan ötürü, artan cari masraflardan ötü
rü piyasayı ve piyasa mekanizmasını bozacak, 
fiyatları artıracak sorumsuz hareketlerden koru
yacak ve otokontrol sistemine getirecektir, im
tihan sisteminir, kabul edilmiş olması da bir re
formdur. 

özellikle, ve genel olarak da arz edilebilir, bu 
tasan birçok reformlar getirmektedir. Bizim, 
buna rağmen elbette, tenkid edeceğimiz yerler 
vardır. Bu tenkid edeceğimiz yerlerin dışında, 
tenkidlerimiz eğer 3 - 5 maddeye inhisar edecek
se bunun dışında kalan yerleri kabul ediyoruz, 
beğeniyoruz anlamına kabul etmelerini sayın 
yetkililerden istirham ediyorum. 

Sınıflandırma tekniğinin bilimselliğinden 
şüphe etmekteyim, yani sınıflandırma tekniğine 
tamamen aylarıdır, diyemiyorum; çünkü, bunu 
etüdedecek durumda değilim, şüphem var bun
da. Bu şüphelerimi şu noktalarda da arz etmek 
istiyorum : 

Bütün kamu hizmetlerinin sekiz sınıfta top
lanması, niçin on grup değil; altı grup değil de 
sekizde toplanmış, bunu tam bir bilimsel veri 
ile bulmak güç. Avukatlık, din hizmetleri, em
niyet hizmetleri sınıf sayılmıştır bu tasarıda. 
Peki, bunlara benziyen başka meslek grupları 
neden sınıf sayılamamıştır? îşte meselenin bi
limsellik hakkındaki şüphelerimizi bunlar geti
riyor, avukatlık, Devlet hizmetinde bir sınıf; 
toplasanız hepsini bütün Devlet hizmetinde bini 
geçmez. Bunu bir sınıf kabul etmişler, emniyet 
hizmetlerini bir sınıf kabul etmişler, peki mese
lâ, ormancılar bir sınıf değil midir? Demekki, 
bunun bilimselliğinden şüphe ediyorum. , 

Yukardaki üç meslek grupu; yani avukat
lık, din hizmetleri, emniyet hizmetleri sınıf sa
yıldığı halde, genel idare hizmetler pek genel 
bir anlam almıştır. Bir genel kapsama alınmış
tır, öyleki bir vali ile onun maiyetindeki bir 
daktilo; bir müsteşarla bir sekreter, aynı sınıf
ta mütalâa edilmiştir, Sınıflandırmada hizme-
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tin Devlet bakımından taşıdığı önemin dikkate 
alınmadığı kanısındayım. 

Ayrıca, özellikle arz etmek istediğim konu; 
din hizmetlerinin ayrı bir sınıflandırmaya tabi 
tutulmuş olmasını, ben şahsan, lâik devlet ilke
sine aykırı buluyorum, hattâ dine de aykırı bu
luyorum. Çünkü islâm dininde sınıf yoktur, 
ama onu kanunlarla bir sınıf haline getirmiş 
olmak yanlış bir yol olmuştur. 

Kamu hizmetlerinin tümünü ele alıp ve bu
nu sekize bölünce bütün kamu hizmetlerinin se
kizde biri Türkiye'de Devletin dinle yönetili
yor anlamını vermek çok garip bir şey, olmaz 
bu. Din hizmetleri elbette bir gerçek, ama bu
nu diğer sınıflar arasında meselâ, genel hizmet
ler sınıfı içinde mütalâa etmek mümkündür. 
Bunu ayrı bir sınıf haline getirmiş olmanın 
bir tâviz maksadı taşıdığı açıkça seziliyor. 

Bu tasarıda göstergelerde taban ve tavan 
arasındaki uçurum sosyal adalet ilkelerine ay
kırı olarak derinleştirilmiştir. 

Bundan evvel Devlet personelinin tabanı üç-
yüz, tavan ikibindi, aradaki oran 6,6, hattâ bu 
brüt ücretler için de böyle idi, ama vergiler ve 
çeşitli nam altındaki ödenekler kesildikten son
ra net değerleri arasındaki oran 1,6 idi. Büyük 
ücretlerden vergi daha fazla kesildiği için onla
rın ellerine geçen net değerler 1,6 idi. Oysa bu 
tasarıda gösterge tablosunda en alt 70, en üst 
1 000 olunca aradaki oran 13 oluyor, arkadaş
larım. Yani 6,6 oran, en altla en üst arasındaki 
oran, şimdi bunda 13 e çıkmış oluyor, yani iki 
kat artırılmış oluyor. Bunun ufak bir izahını 
yapmış olursak; demek ki, bu tasarı daha bü
yük baremde bulunan kişileri daha da ileriye 
çıkarmış; veyahut da onları tutmuş, ama aşağı
da daha yeni, yeni küçük baremler ihdas etmiş. 

Sosyal devlet, gelir dağılımının daha geniş 
ölçüde tartışıldığı bir düzende bu gösterge ta
van ve tabanını şahsan sosyal devlet ilkelerine 
aykırı buluyorum. 

İntibaklarda; halen vazifede bulunan me
murlardan 'en alt kademe üçyüz lira alanlar 
göstergelerin 14 ncü derecesine intibak etmekle 
bugünkü 70 in yedi katı 490 da kalmayıp, 125 
in 7 katı, veyahut da 150 nin 7 katına çıkacak
larını gösteriyor. Bu bakımdan halen çalışmak
ta olan personel için bu, tatminkârdır. 

Halen çalışmakta olan personelin intibakla
rı yönünden taban ve tavan arasında büyük 
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farklılık yoktur, ama, hal böyle olduğu halde 
neden yeniden ise girecekler için 70 ve 100 gibi 
diğer baremler ihdas edilmiştir. O zaman büyük 
fark olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, iki dakikanız 
var hatırlatıyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, 

Meselâ; iki - üç ay evvel 300 liraya işe giren, 
bir sene evvel 300 liraya işe giren bir kişi he
men bu kamına göre 14 ncü derecenin karşısın
da bulunan göstergeye intibak edecektir, ama 
üç ay sonra giren 70 liradan bağlıyacaktır. İki
sinin arasındaki fark; 8 sene, 10 sene olacaktır. 
Yani bir sene altı ay farkla memuriyete girdik
leri halde fark 10 seneye çıkacaktır. 

Bu tasarıda sınıflandırmada teknik persone
lin mağdur edildiği kanısındayım. Teknik per
sonelin göstergelerde, ek göstergelerle ilâve 
edildiği gibi veya göstergelerdeki ayarlama
larla daha yüksek bir duruma getirilmesi zo
runlu idi. Ve bugün eminim bütün kamu hiz
metindeki teknik personel son derece mağdur 
olacaktır. Evet, ücretleri aşağı düşmiyecektir, 
ama personel, bir başka grupla kendi arasın
daki ücretleri tartışma ve mukayese etme 
durumuna girdiği vakit mağdur olduğu kanı
sına varıyor. Bu itibarla teknik personelin 
durumunun düzeltilmesinin, biraz daha terfih 
ettirilmesinin uygun olacağı kanısındayım. 

Ayrıca, öğretmenlerin de tahsile göre terfi 
sürelerinin farklı yapılması ve farklı tavan
lar gösterilmesi yanlış olmuştur. Din sınıfı
na ayrı bir özellik verilip, ayrı göstergeler, 
lehte göstergeler tatbik edilirken, öğretmen 
sınıfına bunu tatbik etmek ve ilkokul öğret
menlerini daha düşük tavan ve tabanlarda 
bırakmak yanlış bir harekettir. 

Sayın arkadaşlarım; emeklilerin durumu 
hakkında Sayın Bakan geniş izahat verdiler 
ve benden evvelki sayın sözcüler de buna te
mas ettiler, ben de çok içim yanarak buna 
dokunmak istiyordum, emeklilerin hakkı için. 
Ama, bu tür izahatları hep olumlu istikâ
mette kabul ettiğim için temas etmek iste
miyorum. Bütün bunlara rağmen gerek tasa
rının ek geçici 33 ncü maddesinde, gerek ko
nuşmalarda bulanıklık vardır, onu da belirt
mek isterim. 
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Şimdi, sözlerimi bitiriken bir hususim Sa
yın Bakan tarafından açıklanmasını istir
ham ediyorum. Kamu oyunda yanlış şeyler 
vardır, veya doğrudur da bilmiyorum. Yük
sek ücretler, fazla terfih ediliyorlar, daha 
az ücret alanlar daha az terfih ediliyorlar, bu 
intiba vardır kamu oyunda. Bu, böyle mi
dir, değil midir? Bunu ortaya koymak için 
Sayın Bakandan istirhamım şu : Çeşitli mes
lek grupları hangi ölçüde terfi etmektedir? 
Bunun hakkında kesin rakamlar vermesini 
rica edeceğim. Efendim, % 83, % 126 falan, 
bunlar tatmin etmiyor. 150 lira asli maaş 
alan kişilerden bir müsteşar, bir genel mü
dür, kamu iktisadi teşebbüslerindeki bir ge
nel müdür, bir vali, bir sıra memuru, bir öğ
retmen, bir subay - üç seneyi bitirmiş albay -
'bir milletvekili halen net olarak ne alıyor? 
Yeni intibaklarından sonra bu saydığım kişi
ler ne alacaklardır? 

O takdirde göreceğiz ki - ben öyle zannedi
yorum, ama net de bilmiyorum - bu tasarı üc
retleri aşağı - yukarı % 60 m, % 80 in üzerin
de iki defa katlamaktadır. Bâzı yerde yüz
de yüzün üzerinde katlamaktadır. Kamu oyun
da yüksek dereceler için fazla kat olduğu in
tibaı vardır. 

Bu itibarla, şu saydığım beş altı meslek 
grupunda 150 lira asli maaşda iken çeşitli 
örnekleriyle birlikte, çeşitli tazminatları ile 
birlikte halen ellerine ne geçiyor, intibaktan 
sonra, ne geçecektir? Bunların ifadesinde fay
da vardır. 

Yine aynı şekilde 30 lira veya 40 lira 
asli maaşla küçük bir memurun, bir 
kaymakamın, bir sıra memurunun, bir öğ
retmenin, bir subayın halen eline ne geçmek
tedir, çeşitli zamları tazminatları ile birlikte, 
bu tasarıdan sonra ne geçecektir? Bunların 
'böyle net bir şekilde gösterilmesinde, kamu 
oyundaki bulanıklığı dağıtma bakımından, 
fayda olduğu kanısındayım. 

Bir temennide bulunacağım : Temel kanun
larda - Bu bir temel kanundur. - Değişiklik-
çıktıktan sonra -ne kadar geç ele alınırsa -, 
o kanun o kadar başarılı bir kanun sayılır. 
Ben dilerim ki, Personel Reformu Kanununun 
hataları az olsun - bilmiyoruz belki de hata
ları çoktur. Onu zaman, tatbikat gösterecek-
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tir -10 sene, 20 sene, hattâ 30 sene hiç değişik
lik yapılmasın, öyle uygulansın. 

Bizi, 1960 lara, 65 lere, bugünlere getiren 
reform veya tasarıların bozukluğu sık, sık de-
ğiştirilmesindendir. Şu meslek grubunun, şu 
tarafın hakkına bir ilâve, bir tâviz yapılırken, 
başka gruplar arasındaki denge bozuluyor. Bu 
sefer yeni bir denge kurmanın çabasına gidiyo
ruz ve herşey bozuluyor. 

Şimdi, bu tasarının içerisinde çok büyük 
haftalar kısa zamanda ortaya çıkarsa, onlar dü
zeltilir o başka. Fakat küçük küçük şeylere 1 
sene, 5 sene el atılmamasının temennisi içeri-
smdeyinı. 

Tasarının, Hükümetten geldiği şekli ile, ha
taları vardı, ama bu hataları ile kalmış olsa idi, 
zannediyorum, daha isabetli olurdu. Yasama or
ganlarında ve karma komisyonlarda değiştiril
dikçe, şu veya bu meslek guruplarında değişik
likler yapıldıikça, yeni haklar; yeni haksızlık
lar ortaya çıkmaya başladı. Ve eminim ki, gel
diği durumundan daha da bozuk bir hale gel
di. Yüce Senatonun, gerek bu bozuklukları dü
zeltilmesini, gerek teknik personel ve öğret
menler için daha da net olan haksızlıkları gi
dermesini temenni ,eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ka
raman. 

Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Bu personel 
işleri ile uğraşmış bir adam değilim, bu işleri 
pek anlamam dediğim zaman çok değerli Ma
liye Bakanı arkadaşım «o halde ne konuşa
caksın» diye söylediler, şimdi görecekler ki bir 
şeyler söylemek istiyorum. 

Evvelâ, çok zaman evvel bu kürsüde Per
sonel Kanununun Meclislere getirilmemesinin 
kritiğini yapmış ve şahıslarına karşı ciddî bir 
güvenim olan Sayın Maliye Bakanına da ufak, 
tefek serzenişlerde bulunmuştum. 

Bütçe Kanunu ile Meclislerde buluşacağı
nı ifade ettikleri bu Personel Kanununun ara
ya giren, hakikaten mâzaret sayılacak, bâzı 
mühim sebepler dolayısı ile biraz gecikmiş ol
sa bile, şimdi yüksek tetkikinize gelmiş olma
sından şahsan duyduğum memnuniyeti ifade et
meyi ve bu kanunun getirilişi sebebiyle emeği 
geçmiş memur arkadaşlarımız başta olmak üze-

I re Sayın Maliye Bakanına, hususiyle Maliye 
Bakanına ve dolayısiyle de Hükümete teşekkür 
etmeyi vazife biliyorum. 

I 'Muhterem arkadaşlarım, zamanı israf etme
mek için detayına inmek istemem. Meseleler 
üzerinde görüşeceklerimiz olacak ve maddeler 
geldiği vakit bâzı maddelerde değişiklik talep
lerimizin gerekçelerini vererek mâruzâtta bu
lunmaya çalışacağız. 

Yalnız, kamu oyunda bu Personel Kanunu 
filân denildiği zaman sanki bu Personel Ka
nunu son yılların ısmarlama» siyariş edilmiş bir 
kanunu imiş gibi bir hava yaratılmak isteniyor. 
O itibarla, yaptığım tetkiklerden gördüm, an
ladım ki, bu personel mevzuatı üzerindeki ça
lışma, Türk memurunun kendi bünyesinde baş
lamış, ihtiyaçtan doğmuş daha 1947 senesinde 
Maliye Bakanlığı bünyesinde esaslı çalışmalara 
girişilmiş, 1956 ya kadar çalışmalar devam et
miş, 1956 da da mesele o zamanın Türkiye Bü
yük Millet Meclisine intikal ettirilmiş, fakat 
hakikaten bugün ele aldığımız ve reform de
diğimiz unsurlardan pekçoğunu ihtiva etmeme
sine rağmen o güllün şartları içerisinde hazır
lanmış olan o çalışmalar tasarı haline inkılâp 
etmek suretiyle kanunlaşma imkânını bulama
mış ve nihayet 7244 sayılı Kanunla 1959 sene
sinde bir şekle bağlanmış. 

27 Mayıs devriminden sonra işte o 1947 -
1956 çalışmalarında derpiş edilen, öngörülen 
Personel Dairesi Kurulmuş ve bu Personel 
Dairesi de bugün tetkikinize arz edilmiş olan 
bu kanunun hazırlığını yapmış. 

Personel Kanunu, hele ilk zamanlar, bâzı 
kısımlarının yanlış aksetmesi, bâzı kısımlarını 
anlamakta hep beraber zorluk çekmemiz yü
zünden hakikaten kamu oyunda bir hayli fırtı
na kopardı. Şikâyetler devam etmiyor değil, 
cma kabul etmek lâzım ki, ilk günü ile bugün 
arasında şikâyetler bakımından büyük bir ya
tışma hali de mevcut. 

Bu kanun iyi şeyler getiriyor. Buna ina
nıyorum şahsan. En mükemmeli olduğunu, 
zannediyorum ki, bizzat hazırlayıcıları, bizzat 
bugün bunu müdafaa etmek mevkiinde olan 
Hükümet dahi, iddia edebilecek durumda de
ğil ama, her halde kadirşinas olan ve haklılığa 
değer veren Türk Milletinin ve Türk Devlet 

I hayatını yürüten memurlarımızın lütfen kabul 
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etmeleri lâzım ki, bu kanun iyi şeyler getirmek
tedir. Dünü asla aratmıyacak ve noksanları da 
yarınlarda ikmâl edildiği zaman kendilerinden 
sonra geleceklere daha iyi şeyler bırakacak 
vasıftadır. Kariyer sistemlini getiriyor ve binne-
tice sınıflandırmayı va'zediyor. Sonra, nitelik 
mevzuunu hakikaten bir şekle bağlıyor. Bazı 
arkadaşlarımızm dediği gibi artık terfiler ve 
saire keyfî olacak değil. Bunu bir sisteme bağ
lıyor. Dikey terfi ve yatay terfi diye dereceli, 
kademeli terfi sistemini getiriyor. Kadrolarda 
seyyaliyet meydana getirmek suretiyle evvelce 
vâki olan tatbikatın en büyük mahzurunu Dev
letin bizzat kendi kusurundan doğma kadrosuz
luk sebebiyle terfi edememe gibi bir hali ber
taraf ediyor. Ve bunun ötesinde de hizmetleri 
muayyen statülerde birleştirip, sosyal hakları 
tanıyor. Türkiye gibi henüz fakir olan bir mem
leketin kendine hizmet eden memurlara arma
ğan edebileceği imkânları bu kanun kendi bün
yesinde taşıyor. Şimdi, çok temenni ederim ki, 
haklı olarak şikâyet edilen hususların düzeltil
mesi için yapılacak çabaları değerinde tutmak
la beraber, kendilerine Türk Milletinin verebil
diği bu imkânları Devletin memurları haysi
yetleri ile uygun bir şekilde kullansınlar ve 
millete hizmeti esirgemeden uzak kalsınlar. 

Arakadaşlar, huzurunuzda rahat yürekle 
ifade ediyorum; Devlet memuruna millet değe
rini verir, Biz, milletin temsilcileri olarak ken
dilerini âzami değer içerisinde saygı ile karşı
mızda görürüz ve kendlerine karşı vazife duy
gusu ile dolu olduğumuza inanırız. Ama, Tür
kiye'de hizmet eden en aşağı kademesinden en 
yükseğine kadar her memurun da milletin ken
dileri için bir şeyler, birtakım fedakârlıklar 
içerisinde bulunduğunu kabul etmek suretiyle 
saatlerini heder etmeden çalışması lüzumu gün 
gibi aşikârdır. Türkiye'de Devlet memurları
nın milleti tam tatmin eder şekilde çalıştığını 
iddia etmek, her halde gerçekle bağdaşır bir 
iddia olmaz. Bir siyasinin ağzından bu tarzda 
konuşmanın neler olduğunu çok iyi bilirim ama, 
Devlet mamurlarından ciddî çalışanların da 
aynı duygu ve düşünceler içinde bulunduğu 
inancını taşıdığım için, rahatlıkla ifade ediyo
rum. Ve işte bu kanun, «Çalışan da bir, çakş-
mıyan da bir.» sözünü bertaraf edebilir ise, asıl 
isabet noktasını orada bulmuş olacağı kanaa
tini bilhassa ifade etmek isterim. 
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BAŞKAN — Sayın Alpaslan iki dakikanız 
kaldı,. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım. 

Zaten meselenin teferruatına girmek istemi
yorum. Maddeler üzerinde bâzı mâruzâtım ola
caktır. O zaman görüşlerimizi arz edebilme im
kânını bulacağımı ümidediyorum. Binaenaleyh, 
bir noktayı açıklamak suretiyle huzurunuzdan 
ayrılmak istiyorum. 

Şimdi, Maliye Bakanımız bilhassa bu işin 
portesi üzerinde durur, yani Devlete olan yü
kü üzerinde. Çok zaman ifade ettim, her yerde 
söyledim ve huzurunuzda yine bir defa daha 
söylüyorum; bu kanun, haddizatında Devlete 
hiçbir şey yüklemez. Neden yüklemez? Bu ka
nun, memura imkân verir. Hak tanır, onun ya
rınını teminat altına alır. Ama, bu kanunun 
uygulanmasından itibaren Devlet de memurla
rı gerçek vasfında çalıştırır ise, işte o zaman 
o memurların çalışmasından millete doğacak 
fayda, Devletin yapacağı fedakârlığı fazlası ile 
karşılar. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün 11 milyar 
yatırım yapıyoruz diyoruz. Ben çok gördüm, 
Türkiye'nin her tarafını gezen bn- arkadaşmış 
olarak çok gördüm, bu 11 milyar yatırım eğer 
gerçek olarak sıkı bir takiple tatbik edilirse, 
11 milyarlık yatırım getirir. Ama, bu 11 milyar
la Türkiye'ye 6 milyar yatırım geliyorsa, bunu 
öpüp, başımıza koymamız lâzımdır. İşte, şimdi 
Devlete düşen vazife, 11 milyarı 11 milyar yap
manın yoludur. İşte bu arada da memurlara 
Sayın Maliye Bakanımızın vereceği 4 milyar 
fazla, bizzat hizmetlerin değerlendirilmesi ile 
kendisini göstermiş olacak. 

Bu kanunun, millete, Devlete ve memur kar
deşlerimize hayırlı olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ede
rim. 

Sayın Tuna?... Ydklar. Sayın Artufkmaç bu
yurunuz efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; yoğun bir çalışma so
nucunda Personel Kanunu tadil tasarısını Par
lâmentoya getirmiş olan Sayın Maliye Bakanı
na ve mesai arkadaşlarına teşekkürü bir borç 
bilirim. Ancak, bu kanunu hazırlamak yetkisi 
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hangi organındır, bu hususu ylice huzurlarınız
da eleştirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Personel 
Dairesi, kurumların personel rejimini memleke
tin iktisadi, malî ve sosyal şartlarına ve huku
kî esaslara uygun şekilde düzenlemek, bu dü
zeni değişen şartlara göre ayarlamak ve idame 
ettirmek maksadiyle 17 Aralık 1980 tarihli vs 
160 sayılı Kanunla ve Başbakanlığa bağlı ola
rak kurulmuştur. Sözü geçen kanunla, Devlet 
Personel Dairesine, memuriyet ve hizmetlerin 
gruplandırılnıası suretiyle kurumların aynı ma
hiyet ve vüs'atteki işleri için müsavi ve muadil 
ücret prensibini tahakkuk ettirmek, memur, 
hizmeti ve kadro unvanlarını standart hale ge
tirmek, kurumlarla personel alınmasına ve per
sonelin terfii icdn lüzumlu ehliyet şartının be
lirtilmesine mütaallik umumi esasları tesbit 
etmek ve nihayet, personel rejimi ile ilgili bilû
mum kanun tasarılarını tüzük ve yönetmelik
leri hazırlamak görev ve yetkisi verilmiştir. 

Durum böyle olduğu halde halen müzakere
sini yapmakta bulunduğumuz Personel Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair olan kanun 
tasarısının hazırlanmasında ve Parlâmentoya 
sunulmasında bu dairenin hiçbir katkısı ve ça
lışması bulunmadığını üzülerek ifade etmek is
terim. 

Konumuzla ilgili kanunları hazırlamak yet
kisi, 160 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile mün
hasıran Devlet Personel Dairesine verilmiştir. 
Durum böyle iken, müzakere eknskte olduğu
mun bu tasarının doğrudan doğruya Maliye 
Bakanlığınca hazırlanmasını bir yetki tecavüzü 
ve hattâ bir salâhiyet gasbı şeklinde nitelemek 
mümkündür. Personel Dairesinin bu konuda 
sessiz sedasız durmasının sebebini anlamak da 
müşküldür. 

Böyle bir durumda haysiyetlerini korumaları 
için başta Personel Dairesi Başkanı olmak üzere, 
o dairedeki heyetin istifa etmiş olmaları gere
kirdi. Eğer, Devlet Personel Dairesi bu işi ba
şaracak ehliyet ve liyakatta görünmüyorsa, o 
makama daha ehillerinin getirilmesi icabetlerdi. 
Kısaca, senede 1 milyon liraya yakın aylık ve 
ücret ödenmekte olan Devlet Personel Dairesinin 
mevcudolup, olmadığını bu kürsüde vuzuha ka
vuşturmak lâzımdır. 
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Biras önce Saym Maliye Bakanı Personel 
Dairesi ile işbirliği yapılması zaruretinde bulun
duğunu, deminki arz ettiğim maddelere istina
den, bayan ettiler. Ama, bu beyanları doğrudan 
doğruya vazifenin kendileri, tarafından görül
mesi şeklinde değil, temsilci göndermek sure
tiyle Personel Dairesinin vazifesine iştiraki yolu 
ile olacağını ifade buyurduklarına göre, bu 
beyan da Personel Kanununun hazırlanmasının 
doğrudan doğruya Personel Dairesi Heyetine 
aidolduğunu göstermektedir. Eğer, mevcudiye
tine lüzum görülmüyorsa ki, - böyle anlaşılıyor. -
en kısa zamanda bu dairenin Devlet teşkilâtın
dan kaldırılması da şu duruma göre gerekmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan 
tasarının kamu idaresinde personel reformuna 
temel teşkil etmek, kamu personeline hizmetle
rinin önem ve ağırlığına uygun ve müktesep 
haklara saygılı olarak tek ücret sistemi uygu
lamak ve böylece bir refah ortamı yaratmak 
amacı ile hazırlandığı ileri sürülmektedir. Hal-
bıık4. tasarı, bâzı kamu personeli ve ezellikle 
mülki idare âmirleri için müktesep haklan zede
leyici ve maddi menfaatleri hırpalayıcı bâzı hü
kümler ihtiva etmektedir. 

Örneğin; mülki, idare âmirlerine, meslekin 
özelliği icabı olarak, yıllardan beri temsil öde
neği ve tazminat namı altında ek ödemeler yapı-
lagelmiştir. Tasarıda bu tazminat, tek ücret sis
temi. gerekçesi ile, kaldırılmış ve fakat mülki 
idare âmirleri, gibi mesleklerinin özellikleri ica
bı ödenek alan orada, üniversite, Danıştay, Sa
yıştay bütün mensupları ile hâkimler ve savcı
lar bu sıfatı kazandıktan, sonra, Adalet Bakan
lığı merkez teşkilâtında görevlendirilenler, özel 
kanunlarla veya bu tasarı içinde değişik isim
lerle de olsa, ek ödenek mahiyetindeki, ödemeler
den yararlandırılmalardır. 

Diğer taraftan; doktorlar, saymanlar, öğret
menler, kimyagerler, eczacılar, veterinerler ve 
diğer teknik elemanlar için, tasarıda ek ders 
ücreti, vekâlet ücreti, geçici görev, fazla çalışma 
ücreti, işgücü riski ve zammı gibi yan ödeme 
kapılan açık bırakılmıştır. 

Görülüyor ki, görevlerinin Devlet için taşıdı
ğı önem sebebiyle öteden beri kendilerine tazmi
nat verilenlerden sadece idare âmirlerinin tazmi
natları kaldırılmış bulunmaktadır. Millet Mec-
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lisinde idarecilerin ödenekleri ilgili önergeler 
konuşulurken, vali ve kaymakamların da 14 ncil 
maddedeki hükümden yararlanacakları ileri 
sürülmüştür. 14 ncü maddedeki göstergele-
lere yapılacak 50 - 100 - 150 - 200 ilâveler 
sadece dördüncü ve daha yukarı derece
leri ihraz etmiş olan genel idare hizmet
lerine takdire bağlı olarak verilebilecektir. 
Bu hal, mülki idare âmirleri için hem yeterli ve 
hem de teminatlı değildir. Yeterli değildir. 
Çünkü, 14 ncü maddedeki zamlar 8 - 7 - 6 ve 
5 nci derecelerdeki idare âmirlerine teşmil edi
lemez. Teminatlı değildir. Çünkü, Bakanlar 
Kurulunun 14 ncü maddeyi bütün idarecilere 
seyyanen uygulayıp, uygulamıyacağı belli de
ğildir. Şu duruma göre, 1 nci derecedeki hâkim 
ile 8 nci veya 10 ncu derecelerdeki hâkimler ara
sında, ilâve ödenek bakımından, esasta bir fark 
yapılmamışsa, vali, kaymakam ve bu sıfatı ih
raz etmiş görevliler arasında da maaş derecesine 
göre bir ayrım yapılmamalıdır ve yapılmaması 
gerekirdi. Zira, hizmetler arasında esasta bir 
fark mevcut değildir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, tasarı haklı ve 
meşru bir gerekçeye dayanmaksızın birbirinden 
farklı iki ayrı intibak sistemi de getirmektedir. 

Birinci sistemde; kamu personeli aylıkları
nın tasarıdaki göstergelere intibakları yapılır
ken, kadro aylıkları esas alınmıştır. Kadro üs
tünde alman maaş dereceleri ve bu derecelerde 
geçirilmiş olan müddetler, bir kelime ile kıdem
ler, nazara alınmamıştır. 

İkinci sistemde ise, intibaklarda emekli ke
seneğine esas olan aylıklar göz önünde tutul
muştur. Ücrette geçirilen müddetler gez önün
de tutulmuş ve kıdemler, kademe terfii veril
mek suretiyle, değerlendirilmiştir. 

Netice olarak; bütün kamu personeli birinci 
sisteme göre ordu mensupları ile 3*argı organ
larının bütün mensupları ikinci sisteme göre in
tibak ettirileceklerdir. Bu duruma göre uygu
lanacak' olan bu hülonün adaletsizli ğmı misalle 
belirtmek de yerinde olacaktır. 

Birinci sisteme göre 1 500 liralık kadroda 
beş yıldan beri 2 000 lira aylık alan bir me
mur, 1 500 liralık ek geçici 2 nci maddedeki cet
velde gösterilen 3 ncü dereceye tekabül eden 
göstergelere oturtulacak ve fiilen almakta ol
duğu 2 000 liralık 1 nci derece maaşının 1 nci 

kademesine ait gösterge üzerinden kendisine 
maaş verilecektir. Bu memurun 2 000 lirada ge
çirdiği 5 yıllık kıdemi değerlendirilemiyecektir. 
İkinci sisteme göre ise intibak ettirilen ve 1 500 
liralık kadroda 5 yıldan beri 2 000 lira alan bir 
yargı organı veya ordu mensubu fiilen almakta 
olduğu 2 000 liralık maaşın tekabül ettiği birin
ci dereceye intibak ettirilecek ve bu aylıkta ge
çirdiği yıllar her yıl için bir kademe verilmek 
suretiyle değerlendirilecektir ve netice olarak 
birinci derecenin en yüksek göstergesi olan 
1 000 göstergesine oturtulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, memurların mükte
sep hakları sadece ellerine geçen aylıklarının 
miktarları değildir. İktisabettikleri barem dere
celeri de onlar için bir müktesep hak sayılma
lıdır. Şu duruma göre 2 sistem arasındaki fark
lılık adalet ve hakkaniyete aykırı düşmektedir. 
O halde intibakta bu hak gözetümeli ve me
mura iktisabettiği derece verilmelidir. O dere
cede geçirilen yıllara göre de kademe ve derece 
terfileri sağlanmalıdır. Esasen memurlar kadro
ları üzerinden değil, fiilen almakta oldukları 
maaş dereceleri üzerinden vergi ve emek
lilik keseneğine tabi tutulmuşlardır. Ve yıl
lardan beri bu kesintileri vererek bu hakka 
sahibolmuşlardır. Kısaca bu farklılığın kaldı
rılması lâzımdır. Maddelere geçilince arz etti
ğim hususlar hakkında değiştirge önergeleri su
nacağım. Yüce Heyetinizin tasvibine mazhar 
olacağını ümitle temenni eder, saygılar suna
rım, 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bir dakikanı
zı rica edeceğim efendim. Sayın Artukmaç, bu 
kürsüde sizi, daima ince bir üslûbu beyan ile 
konuştuğunuzu müşahede etmiş bulunmakta
yım, Yalnız bugünkü konuşmanızda bu kanun 
tasarısını Personel Dairesinin hazırlaması ve 
onu Yüce Senatoda ve Mecliste müdafaa etmesi 
gerekirdi. Bu olmadığı için, haysiyetlerini ko
rumak için istifa etmeleri gerekir» dir sözü mü
esseseyi rencide etmiştir. Zatıâliniz mutlaka mü
esseseyi rencide etmek kasdiyle bu sözü söyle-
mediniz. Bunun mânasını tasrih etmenizi rica 
ederim. Çünkü, Devlette bir hiyerarşi mevcudol-
duğu sizce benden çok 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Sayın 
j Başkanım, buyurduğunuz gibi müesseseyi ren-
| cide eder bir maksatla ifade ve beyanda bulun-

66 — 



C. Senatosu B : 99 
muş değilim. Sayın Başkan da zaten benim I 
meslektaşımdır ve değerli bir arkadaşımdır. 
Ama işin prosedürü bakımından yapılması ge
reken muameleyi ifade ve beyan etmek istedim. ] 
Elbetteki takdir yine kendilerine aidolacaktır. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç teşekkür ede
rim. Muhterem senatörler bir yeterlik önergesi 
var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1462 sıra sayılı kanım tasarısının tümü üze

rindeki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim, 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa

yın üye?,. 
HİKMET İRMEM (Kocaeli) — Yeterlik I 

önergesinin aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmen buyurunuz. 
Muhterem senatörler, yeterlik önergesinin 

aleyhinde Başkanlık ancak bir kişiye söz ver
mek imkânına sahiptir. Saym İsmen ilk sırayı 
işgal, etmektedir. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Saym Baş
kan, sayın senatörler; sabahki oturumda 3 gru- | 
pun temsilcilerinin iştiraki ile hazırlanmış bir 
önergeye istinaden, onar dakika konuşulmak 
suretiyle bütün söz alanların konuşmasının 
mümkün olacağı kanaatine varılmış ve sayın 
üyeler bu istikamette oy kullanmıştır. Biz de, 
elbetteki, buna saygılıyız ve kabul ettik, Biz de 
kişisel konuşmalarımızı yapmak ihtimalini de 
göz önüne alarak 10 dakika ile kısıtlanmasına 
ses çıkarmadık. 

Şimdi3 neden yeterlik önergesi geliyor? 2 şey 
düşünülüyor her halde. Birisi konu aydınlandı 
artık, kâfidir. İkincisi de zamanımız azdır. 

Sayın üyeler bu meselede konunun aydın
lanması diye bir şey düşünülemez. Her üyenin 
kendine has,'kendi zaviyesinden bir görüşü var
dır. Bunu burada açıklamak ister ve görüşünü | 
açıklamamış olan üyenin ele söyliyeceği sözler 
hakkında konu aydınlanmış sayılmaz. 

İkinci nokta; zaman kifayetsizliği : Bâzı 
saym üyeler haddinden fazla konuşuyorlar ve 
kişisel konuşmalara az yer veriliyor. Bu çok 
üzücü fakat bir türlü önlenemiyor. Beri yan- | 
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dan zannetmiyelim ki, şimdi kifayeti müzakere 
kabul edilmesi halinde bu iş bitecektir, Burada 
onar dakika ile kanun tasarısının tümü üzerin
de topluca bir bilgi vermek ve fikirlerini açık
lamak istiyen üyeler bu defa maddelerde daha 
uzun konuşmalara geçecekler. Her madde üze
rinde konuşmaya kalkacaklardır. Yani, zaman
dan fayda yerine belki de zarar olacaktır. Aynı 
zamanda, hazırlıklı üyelerin de burada konuş
maları haksız yere önlenmiş olacaktır. Onun 
için istirham ediyorum, bu yeterlik önergesi ye
rine, zaten şurada konuşacak 4 - 5 arkadaş var
dır, saat 19,30 a kadar bir uzatmadan, zannede
rim ki, herkes de memnun kalacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, söz sıra
sına tabi olarak daha 6 arkadaşımız mevcuttur. 
Malûmatınızı rica ederim. 

Sayın Bakan görüşmek istiyor musunuz? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Görüşeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşecek mi

sini?; efendim? 
BÜTÇ3 VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Kâfidir, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Hükümetin konuşma hakkı baki kalmak üzere 
yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik öner
gesi kabul edilmiştir. 

Söz Saym Maliye Bakanınmdır. 
Muhterem senatörler, saat 18,52 dir. Sayın 

Bakan konuşmanız ne kadar devam eder acaba? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Asgari yarım saat devam 
eder. Belki biraz daha devam edebilir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bakanın ko
nuşmasına kadar uzatalım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, tasarının 
tünü üzerindeki müzakerelerin bitimine kadar 
mesaimizin uzatılmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natör arkadaşlarım; huzurunuza, gerek grupları 
adına, gerek kişisel olarak görüşlerini açıkla-
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mak üzere gelip değerli mütalâalarını bildiren 
sayın sözcülere temas ettikleri birkaç konu ile 
ilgili olarak arzı cevabetmek üzere geldim. 

C. H, P. Sayın Sözcüsü benim bir hususu 
yanlış anladığımı ifade buyurdular. Kendileri
ni ikinci kez dinledikten sonra hakikaten 
(bâzı sözlerini maksatları dışında not etmiş ol
duğumu anladıim. O bakımdan kendilerinden 
özür dilerim ve bu kere doğru anlaşılan müta
lâalarına cevap vermek durumundayım. 

iSaym sözcü, «Bütün memurların zamanın 
geçmesi ile bir derece terfi etmeleri gibi bir 
fikri savunmadığını» ifade etti. Sadece «ilkokul 
öğretmenlerinin birinci dereceye kadar terfi 
etmeleri fikrini savunduğunu» bildirdi. Bütün 
memurların birinci dereceye kadar terfi etme
leri gibi fikri savunmamış olmalarını ben de 
teşekkürle karşılarım, ilkokul mezunları, ilk
okul öğretmenleri konusunda niçin birinci de
receye kadar terfi etmiyorlar meselesini ortaya 
arkadaşımız getirdi. Bir defa böyle bir personel 
rejimini getirmiş olan bütün memleketlerde ilk
okul öğretmenlerinin, hattâ lise öğretmenle
rinin en üst dereceye kadar terfi etme esasının 
kabul edilmemiş olduğunu görüyoruz. Daha 
önce çeşitli vesilelerle arz ettim. Bugünkü sis
tem apayrı bir şey. Bir kıdem esasına müste
nit bir zamanın geçmesi ile otomatik terfi etme 
gibi bir esıasa müstenit bir sistem. Bir kimse 
ıbugünkü sistemlide birinci dereceye kadar terfi 
etme hakkına haiz olduğu zaman eline bürüt 
olarak 2 700 lira para geçer, üst derecesi ile 
birlikte zannederim 2 900-3 000 lira kadar bir 
para geçer, bürüt olarak. Bu ölçüye göre ha
lihazırdaki sistemde birinci dereceye kadar ter
fi edenlerin getirdiğimiz sistemde hangi derece
ye kadar terfi ediyorlar, bunu bulup, ellerine 
geçecek bürüt aylıikla mukayesesini yaptığım 
zaman aylık bakımından, maaş bakımından 
bir kayıpları olmadığı, bilâkis büyük fark 
mevcudollduğu görülür. Meselâ; 5 nci derece
ye kadar terfi edecek olan bir memur. Bu ara
da ilkokul öğretmeni 710 lira yan göstergeye 
kadar gider ve 710 u 7 ile çarptığınız zaman 
4 970 lira alır. 90 liraya kadar terfi edecek olan 
(kimısie yani, 90 m tekabül ettiği dereceye ka
dar bugün ancak terfi edebilecek olan kimse 
bu tasarı kanunlaştıktan sonra 4 970 lira bü
rüt aylık alacaktır. Halbuki birinci dereceye 
kadar bugün terfi etse, bugünkü sisteme gö-
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re terfi etse, ancak 2 700 lira aylık alacakte. 
Yüzer lira ile birlikte 3 000 lira aylık alacak
tır. 

Simidi, bu sistem ne getiriyor diye çeşitli 
vesilelerle arz ettim. Bu sistem ne getiriyor di
ye düşünülmüyor ıda, ne götürüyor düye düşü
nülüyor. E, bunun kendisine g*öre bir esprisi 
vardır, prensipleri vardır ve kendisine has bir 
esprisi ve prensipleri solduğu içindir M, reform 
niteliğindedir. 

Sayın Tanyeri arkadaşımız, «Ben, kabiliyet
li çocukları niçin okutmuyorsunuz» demedim. 
«Kabiliyet! kimselerin memuriyette ilerleme
lerini de temin etmek lâzımdır» dedim, diye 
sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Muh
terem seniatörler, böyle bir sistem içerisinde 
münferit hâdiseleri, veyahut da genellik arz et-
miyen bâzı hâdiseleri kanun düşünmemiş ola
bilir. Sayın arkadaşımızın verdiği misal e.. 
Bilfarz ilkokul mezunu veya ortaokul mezunu 
veya lise mezunu. Muayyen bir dereceye kadar 
terfi ediyor. Fakat fevkalâde kabiliyetli bir in
san. Kendisini yetiştirmiş bir insan birinci de
receye kadar çıkmalıdır, terfi etmelidir ır'isali-
dir. Gayet tabiî böyle düşünülebilir. Bunun 
müdafaa edilecek tarafı vardır. «Sayın Bakan 
böyle demeliydi» diye bir de realist görüşü ar
kadaşımız burada ifade buyurdu. Evet, bu üze
rimle düşünülecek., konuşulacak mesele, müna
kaşa zemini olan bir meseledir. Ancak bu tasa
rının başarmak istediği iş karşısında münferit 
bir husustur, bir noktadır. 

Bir de sayın sözcü arkadaşımızla birilikte ki
şisel görüşlerini açıklayan diğer bâzı arkadaş
larımız, muhalefet partilerine mensup arkadaş-' 
larrııız, bilhassa C.H.P. ne mensup arkadaşları
mız., «biz elbette ki kanunların Anayasaya ay
kırılığını burada münakaşa ederiz, bu hususa 
Baıkan niye temas ediyor, münakaşa etnryecek 
raiyiz» dediler. 

Muhterem senatörler, elbette ki gerek değerli 
senatörlerin, gerek milletvekillerinin kanunların 
Anayasaya aykırı tarafları varsa, o kanunların 
müzakeresi sırasında bunu belirtmeleri ve bunun 
münakaşasını yapmaları, onların normal, tabiî 
görevleridir. Bu hususu böylece tesbit ettikten 
sonra, benim burada temas etmek istediğim nok
ta, biz, her vesile ile, bu Anayasaya aylarıdır, şu 
Anayasaya aykırıdır diye, zannediyorum ki, bu 
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işi biraz fazlaca konuşuyoruz, buna temas etmek 
istedim. 

G57 sayılı Kanunun reform niteliği konusun
da ben şanu arz ettim, dedim ki, madem ki, bu 
pek mükemmel bir reforumdu da niye şimdiye 
kadar tatbik edilmedi. Arkadaşlarımız, «tatbik 
edeydiniz, 5 yıldan beri bunu niye tatbik etme
diniz diye cevap vermediler. 

Sayın .senatörler, işin doğrusu şu, ben daima 
işin doğrusunun ne olduğunu, herkesin kabul 
edebileceği bir tarzda arayıp bulmaya ve onu 
ortaya koymaya çalışıyorum. Burada da işin 
doğrusu şu, 657 sayılı Kanun sadece 70 - 1 000 
gösterge esasını koymuş, 70 - 1 000 arasına han
gi derecelerin konulacağını, hangi aylıkların 
ıkonulacağını kanun ile göstermemişti ve bu işin 
yapılmasını tüzüklere bırakmıştı, bu bir. 

İkincisi, sınıfların tesbitini de tüzüklere bı
rakmıştı ve 240 - 248 mi tüzük ortaya çıktı. 
Devlete taşıdığı değere göre herkes, her kuru
luşa mensup memur, Devlete taşıdığı değerin, 
kenıdisinin taşıdığı değerin en üstün ve en önem
li olduğu iddiasında bulundu. Bu suretle 248 i 
bulan tüzükler yapıldı ve Danıştaya gitti bu tü
zükler. Anayasa Mahkemesi 4.2.1986 tarihinde 
verdiği bir karar ile aylıklar tablosunun tespiti
nin tüzüklere bırailalamıyacağını, çünkü Ana
yasanın 117 nci maddesinde aylıkların kanunla 
düzenleneceğinin, tesbit edileceğinin yazıh ol
duğunu bildirerek, Anayasaya aykırıdır bu hü
küm dedi ve o kanunun bu işle ilgili madıc*esini 
iptal etti. Sınıfların tesbiti de tüzüklere bırakı
lamaz, dedi ve bunu da iptal etti. işte, 657 sa
yılı Kanun bunun için uygulanamadı. Zaten, 
1965 te çıkmıştı ve 1966 ela Anayasa Mahke
mesi bu hükümlerini iptal etti, bunun için uygu
lanamadı. Bu kanunu Anayasanın iptal ettiği 
sebeplerini ortadan kaldırıp, gösterge tablosunu 
tesbit etmek, aylıkları kanunlarla tesbit etmek, 
sınıf meselesini halletmek çalınmaları yıllar sür
müştür ve yine de süratli bir tempo ile hazırla
nıp yapılmış sayılabilir. Çünkü, eğer tüzüklere 
bırakılsa idi bu işin içinden hiç çıkılamayacaktı. 
Bunun için tatbik edilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarımızın bir hususa daha 
dikkatlerini çekerim, Dediler ki, arkadaşlarımız, 
«bâzı şeyleri yönetmeliklere bırakıyorsunuz; 
Anayasaya aylandır.» Kendilerinin müdafaasını 
yaptıkları 657 sayılı Kanun çek daha anakonu-

lan, çok daha esaslı konulan tüzüklere bırak
mış. Ben arkadaşlarımızın bu hasisasiyetini şöy
le tefsir ediyorum. Anayasanın bu sebeple bîsı 
maddelerini iptal ettiği 857 sayılı Kanun bu se
beple tatbik edilemez hale geldiği için, arkadaş
larımızda bir hassasiyet hâsıl oldu ve bu defa 
da, yönetmeliklere bırakılan bâzı hususlar sebe
biyle, Anayasaya aykırılık iddiasiyle, Anayasa 
Mahkemesi bunu bozmasın gibi endişelerini iz
har ediyorlar. Ben, arkadaşlarımızın sözlerini 
böyle anlamaya mütemayilim. 

Sayın Tanyeri arkadaşımız, «belediye ve özel 
idarelerle ilgili mütalâasının da yanlış anlaşıldı
ğını» bildirdi. Özür dilerim, mütalâasına verile
cek cevap şudur, muhterem senatörler, belediye 
ve özel idarelere maaş ve ücreit bakımından bu 
hükümler uygulandığı zaman, belediye ve özel 
idarelere malî balkımdan bir yük tahmil edecek
tir. Arkadaşımız «bu nasıl karşılanacak diye» 
sormuş. Durumları müsaidolan belediyeler bunu 
kendileri karşılıyacaklardır. Fakat bunu nasıl 
karşılıyacağı konusunda biz şöyle düşündük. 
Belediye Gelirleri Kanunu, halen komisyondan 
geçmiş ve Millet Meclisinin gündemindedir. Be
lediye gelirleri Kanununun da bu devrede ka-
nunlaşalbileceğjni ümidediyoruz. O sebeple bu 
kanunu Personel Kanunu itle birlikte, diğer ver
gi kanunları ile birlikte sevk elittik. Bu devrede 
Meclis tatile girmeden evvel kanunlaşmaz iue, 
intibaklar, biliyorsunuz, ancak Kasım ayı so
nuna kadar yapılabilecektir, aynı hal belediye
ler ve özel idareler için de variLitir. Meclisin 
tatilden sonraki çalışma dönemlinde ilk iş ola
rak Belediye G-elicleri Kanununun ele alınması 
icabetmektedir. Arkadaşımızın söylediği bu ma
lî külfeti karşılayabilmeleri bakımından da bu 
zaruridir. Mahallî idarelerin kendi gelir kaynak
larını takviye edip, mahallî hazmetleri iyi gö
rebilmelerindi sağlamak bakımından da bu za
ruridir. 

özel idarelere gelince; Emlâk Vergisi kanun 
tmarmnm, daha dün huzurunuzda görüşüldülk-
ten sonra kabul ettiniz. Bu kanun i'îe özel ida
relere verilecek paylar varıdır. Ve o kanun bu 
mejeleyj halledecektir, diye düşünüyoruz. Ay
rıca, bir zaman fasılası içerisinde bu vergi ka
nunları mahallî idareler için musibet tesirlerini 
gest-erinceye kadar bu idarenin ihtiyacı olan pa
raların genel bütçeden karşılanmasını temin 
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edebilmek için gerekli hükümler Bütçe Kanu
nunda mevcuttur. 

Sayın Tanyeri arkadaşımız, gayet nazJk bir 
üslup içerisinde, d&drn ki, «Bakandan nasıl ko
nuşacağımız hakkında bir de ders aldık.» Bu 
mütalâasına karşı şunu ifade edeyim ki, kafi
yen ne muhalefet partilerimize, ne de her han
gi bir arkadaşıma burada nasıl konuşacağını 
öğretmek niyeti ile o sözleri söylemiş değilim. 
Yalnız benim üstünde -hassasiyetle durduğum 
'bâr konu vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de demokra
tik idare, demokrasi çok genç bir idaredir, in
giltere'nin 1315 tarihlerinde başladığı işe, Tür
kiye'de ancak 1946 da başlanmıştır. Bu rejjmi 
payidar kılmak, bu rejimi yaşatmak, açık reji
me sahip çıkmakla olur. Açık rejime sahip çık
manın fük yolu da, bu parlâmentoda doğru olan 
şeylere doğru, doğru olmıyan şeylere de doğru 
değil demekle olur. Ben, buna inanmış olan bir 
arkadaşınızım. Anayasamız da muhalefet par
tileri demokrasimizin vazgeçilmez bir unsuru 
saymıştır ve demokratik idarenin mesuliyetine, 
Hükümetin mesuliyetine yasama yolu ile bütün 
partiler iştirak ederler. Hükümetin işleri ifyi git
mezse, iyi yürümezse, memleketin işleri iyi yü
rümez, memleketim işlerinân iyi yürümesini ise 
bu çatı altında bulunan bütün arkadaşlarımız 
arzu ederler. Onun için burada yapılan müna
kaşa ve müzakereler, demokrasiyi istemiyenleri 
haklı çıkaracak bir nitelik kazanmamasını arzu 
ediyorum ve bunu ifadeye çalışıyorum. Yoksa 
hiçbcV: arkadaşımıza nasıl konuşacağını öğret
mek gibi bir haleti ruhiye içerisinde değilim. 
Zaten böyle bir şey de mümkün olamaz, varit 
olamaz. 

Sayın Mebrure Aksoley, «Memuriyetin alt 
kademelerinde olanlara, ilk, orta, lise mezunu 
olanlara hemen hemen bir şey getirmiyor, kü
çük memura bir şey getirmiyor, bu fikrâmi mu
hafaza ediyorum.» dediler. 

Şimdi, daha ziyade kanunun maddeleri içe
risinde müzakeresi ve ifadesi gereken bâzı hu
susları bu vesile ile açıklamak doğru olacaktır. 
Bıiraz önceki konuşmamda dedim M, 16 ncı de
rece, ki 70 liradır, 7 ile çarparsanız 490 eder. 
16 ncı derece burada vardır, ama bu dereceye 
intibak edecek olan kimse yoktur. Bunu tekrar 
edeceğim, «Efendim 3656 sayılı Kanunda 14 de
rece vardır.» Bu tasanda da 16 derece vardır. 

iki derece açıkta kalıyor. Her Mm M, memur
dur ve memur kadrosundadır, bu tasarı kanun
laştıktan sonra en küçük memur, yani 14 ncü 
derecede bulunan memur bu tasarının 14 ncü 
derecesine intibak edecektir. Ve brüt olarak 
375 lira aylık alacaktır. Şu halde 490 liralık 16 
ncı dereceye intibak edecek olan hiçbir memur 
yoktur. Tavan ücret ile taban ücreti mukayese 
ederken, intibak bakımından arz ediyorum; bi
raz sonra yeni gidenlere de tekrar geleceğim, 
tavan ücreti» ile, taban ücreti mukayese eder
ken, intibak bakımından bu 875 lirayı ele al
mak lâzımgelir. En az maaş alan (D) cetveli 
personeli de 15 nci dereceye intibak edecektir, 
bu da brüt 700 liradır. Binaenaleyh, intohak 
bakımından (D) cetveli personelinin de bir il-
gbi yoktur, 490 lira ile. 490 da brüttür. 

Şimdi, yeni girenler ne olacak? Onu biraz 
önce arz ettim. 

Muhterem senatörler; bu tasarının bir mad
desi var. Diyor ki; ortaokul mezunu da 15 nci 
dereceden ve 700 ile işe başlar. Bu tasarının bir 
maddesinde diyor ki, - şimdi numarası hatırım
da değil. - «Ortaokul mezunu bulunmaz ise ilk
okul mezunu işe alınır» 16 ncı dereceden işe 
^askyacak olan mamur. Biraz önce arz ettim; 
münhal kadro bulunacak, bu daha ziyade ilk
okul mezunlarının müracaat edecekleri yerler, 
takdir buyurursunuz ki, küçük şehir ve kasa
balardır. Büyük şehirlerde ve büyük kasaba
larda değil ilkokul mezunları, lise mezunları iş 
aramaktadırlar. Bu takdirde ortaokul mezu
nu bulamamak diye bir mesele yoktur. Ama 
küçük şehir ve kasabalarda bu olabilir. Oralar
da da münhal kadro bulunacak, münhal kadro 
var mıdır, yok mudur? Hepimiz seçim çevrele
rimizin durumunu biliyoruz. Devlet kapısında 
münhal kadro yoktur, arkadaşlar münhal kad
ro bulunacak, münhal kadro bulunduktan sonra 
da ortaokul mezunları arasından talip bulunmı-
yacak, ondan sonra da ilkokul mezununu işe 
alacaksınız ve 490 dan başlatacaksınız. Eğer 
ortaokul mezunları arasında talip varsa 700 
den bağlıyacaktır, o. Şu halde ben şunu orta
ya koymak istiyorum: 16 ncı dereceden işe 
"malıyacak bu tasan kanunlaştıktan sonra bü-
•".iin Türkiye'de kaç kişi bulunacaktır. Her hal
de bu, çok az bir adeddir. Bu, böyle olunca da 
^.kadarlarımızın «490 liradan işe başlatıyor-
sunuz, küçük mamurlara bir şey getirmiyorsu-
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ımz?» Tarzındaki iddialar ki; iddialar, 16 ncı ! 
derecenin düşülmesidir. Arkadaşlarımız burada | 
oldukça realist konuşuyorlar. 16 ncı dereceyi I 
Kaldırın, 15 kalsın diyorlar. Yani 700 den baş- j 
lasın. Fiilen zaten 700 den başlıyor. Çok istis
nai hallerde ilkokul mezunu başlarsa o da 490 ı 
•başlıyor, küçük şehir ve kasabalarda. Bunla-
Tin adedi de fevkalâde az olacaktır. Şimdi, bu
nu ele alarak, genelleştirmek, umumîleştirmek 
«bütün memurları 490 dan başlatıyorsunuz» 
tarzında; konuşmalı, zannediyorum ki, çok doğ
ru olmıyan bir şeydir. i 

Birçok arkadaşlarımız ve bu arada Sayın 
Aksoley, emekliler hakkında söylediğim sözle- i 
rin emeklilerin gönlüne su serpmediğini söy
ledi. Yani onları müsterih kılmıyacağını ifa- ı 
de buyurdular. Bu sebeple bu konuya tekrar 
temas etmsk zaruretini duyuyorum. Aslında 
benim söylediklerimle, muhterem senatörlerin 
benden duymak istedikleri arasında bir fark ı 
yok. Şimdi Maliye Bakanınız olarak şunu tak
dir etmenizi arzu ediyorum. Kesin olarak bir
takım beyanlara girme, kesin olarak birtakım 
taahhütlere girme her halde doğru olmaz ve 
ikide birde böyle kendisini kesin taahhütler 
altına sokan bir Maliye Bakanını, zannediyo
rum ki. arzu -etmezseniz. Ama, benim burada 
demek istediğim şudur: 1101 sayılı Kanun ki, 
bir arkadaşım burada o kanun maddesini oku
du, şimdi elimde olsaydı ben de okumak ister
dim. 1101 sayılı Kanun memurun maaşına bir 
zam yapıldığı takdirde bu zammın, bu yükselt
menin emeklilere de intikal edeceğini âmirdir. 
Böyle bir hüküm vaz'etmiştir. 

Muhterem senatörler, bu hükmü değiştiren 
hiçbir madde yoktur, tasarıda Ne Mecliste ne 
komisyonda bu hükmü değiştiren bir teklif de, 
bir tasarı da yoktur. Halen bu madde mer'idir. 
Bu madde mer'i olunca emekliler de bu mad
deye göre, 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren me
murların maaşı yükseltileceğine göre, bu yük
seltmeden istifade etmek durumundadırlar. 

Şimdi, geçici madde nedir? G-eçici madde 
şu : geçici madde onların bu durumlarını de
ğiştirmiyor. Geçici madde şunu getiriyor, 
muhterem senatörler : iki şeyi birbirinden 
ayırmak lâzımgelir. Bir halihazırda emekli 
olmuş ve emekli maaşını almakta bulunmuş 
olan emekliler vardır. Bir de bu kanun yü- I 

rürlüğe girdikten, neşredildikten, bu kanunu 
sizler kabul buyurduktan sonra emekliliğini 
talebedecek olan veya 65 yaşını doldurması 
dolayısiyle emekliye sevkedilmek durumunda 
kalaack olan memurlar vardır. 

Şimdi, halihazırda emekli aylığı almakta 
bulunanlar için bir mesele yok. Onlar için 
yapılacak muamele belli, intibak muameleleri 
bittikten sonra 1101 sayılı Kanunun hüküm
leri ne ise ona göre yükseltmelerden onlar 
da istifade edecektir. Fakat bu kanun yürür
lüğe 'girdikten sonra emekliliğini isteyen ne 
olacak? Meselesi var. Bunda bir intibak v.s. 
gibi bir şey mevcut değil ki, diyecektir ki, 
«benimki münferit bir vakadır. Ben emeklili
ğimi talebe diyorum, bu kanunda ne diyorsa 
ona göre muamele yapınız. O geçici hüküm ol
madığı müddetçe buna ne söyliyeceğiz? Biz 
seni eski hükümlerden emekli edeceğiz de
diğimiz zaman münakaşalar, yazışmalar ce
reyan edecektir, diyecektir ki, «657 sayılı Ka
nunu değiştiren kanun çıkmıştır, beni artık 
bu yeni hükümlere göre tekaüt edin. E., inti
bak muameleleri yapılmamış ki, onun tekaüt 
olmak istediği hizmet, görev gösterge tablosu
nun hangi derecesine intibak ediyor bilinsin. 
«Henüz bu bilinmiyor. Binaenaleyh bekleyiniz» 
dediğim zaman. «Hayır, bilinsin bilinmesin 
benimkini belli ediniz ve beni ona göre emek
liye sevkediniz dediği zaman dayanacak hu
kukî bir mesnet bulmak biraz müşkül olu
yor. Bu sebepledir ki, biz bu kanunun neş-
redildiği yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
emekliliğini talebedenlerin durumlarını vuzuha 
kavuşturmak için sizi eski hükümlere göre 
şimdilik emekliye sevkediyorum, intibak mua
meleleri yapıldıktan sonra sizin için de yük
seltmelerden, 1101 sayılı Kanunun hüküm
lerine göre, istifade etmek durumu vardır, 
ama bunu biraz bekliyeceksiniz, diyoruz. 
işte geçici maddenin mânası budur. 

Bir de geçici maddeyi asla şöyle anlama
mak lâzımgelir. Bu geçici madde ile emekli
lere 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren maaşla
rında yükselme muamelesi yapılacak idi, bunu 
bertaraf etmektedir, tarzında anlamamak ica-
beder. Bu geçici maddeye, sadece intibak mua
meleleri yapılıncaya kadar, bu kanun yürür
lüğe girdikten sonra emekliliğini talebedenle
rin durumunu halleden bir madde gözüyle 
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bakmak lâzrmgelir. Eğer 1101 sayılı Kanu
nun, biraz önce bahsettiğim hükümlerinde bir 
değişiklik yapmak ıcabederse; bu, bir tasarı 
ile huzurunuza gelecektir ve Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapan bir tasan ge
tirilmek mecburiyeti vardır. Bir sayın sena
tör veya bir sayın milletvekili böyle bir tek
likte bulunur ise o teklif veya tasarı görüşü
lürken bu mükanaşaların yapılması gerektir. 
Şimdi bu münakaşaların yapılmasında hiçbir 
sebep yoktur. 

Saym Aksoley; sivil emeklilerle, asker emek
liler arasında Askerî Personel Kanunu ile fark 
olurdu.» diye bir mütalâada bulundu. Askerî 
Personel Kanununun hükümlerinin bütün müza
keresinde- bulunamadım; huzurunuzda Vergi ka
nunlarının müzakeresinde hasır bulunduğum 
için n-3 gibi bir madde sevk edilmiştir, bunu bil
miyorum, Ancak, benim, bildiğim kadarı Askerî 
Personel Kanunundaki maddenin, de, biraz önce 
burada arz ettiğim, izahata uygun olduğudur. 

Sayın Aksoley dedi ki; «ilk, ortaokul me
zununa bir şey getirmiyor» ilkokul mezunları
nın durumunu arz ettim. Ortaokul mezunu bir 
kimse bugün, eski sistemde yanı bugünkü sis
tenim e, ilkokul mezunlarında olduğu, gibi brüt 
450 lira. net 411 lira almakta iken yeni sistem
deki biriş aylığı brüt 700 lira, net 616 lira 
olacak cır ve ortaokul, mezunlarının aylıklarında 
girişte brüt artış %55, net artış % 40 dur. Lise 
mezunlar1, için eski sistemde giriş 5İ7 lira, net 
478 lira iken yeni sistemde brüt 1 050 lira, net 
886 lira olacaktır. Brüt artış % 103, net artış 
% 81 dir. Bu rakamlar muvacehesinde «orta-
oku! mesunlariyle lise mezunlarına bu tasarı 
bii' şey getirmiyor» demek mümkün değildir. 

Saym Topaloğlu, teknik personel konusunda 
rahat lütfetti. Daha önceki konuşmamda bu 
b.usust?. bâzı açıklamalarda bulundum. Bunlara 
ilâve edecek bir şey yoktur. Yalnız anlaşılıyor 
ki, sayın arkadaşını k .̂fi derecede aydmlatama-
mısım, vaktinizi de fasla ak: ak istemiyorum. 
Kendisi, maddelerde sırası gelince, önergeler 
lütfedeceğini bildirdi, bu. münakaşaları c öner
gelerin görüşülmesine talik ediyorum. 
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murlar hakkında usun boylu izahat arz ettim. 
Buna ilâveten şunu arz etmek istiyorum: Bir sa
yın üye, zannediyorum, Suphi Karaman temas 
etti. 

Muhterem senatörler; geçmiş zaman içerisin
de çeşitli kanunlarla bâzı memuriyetlere tazmi
natlar, tahsisatlar, ödenekler ve yan ödemeler 
verilmiştir. Küçük memurlar, sesini duyııramı-
yan memurlar böyle bir durumla karşılaşmamış
lar. Hiçbir zaman ne bir tazminat ne de yan 
ödeme temin edememişlerdir. 

Şimdi, bu tasarı ile maaş artışları hesabedi-
lirken işte hiçbir şey almamış olan küçük memu
run maaşmdaki artış, fevkalâde yüksektir. Ama, 
hakkını daha önce çeşitli vesilelerle istihsal et
miş olan; tazminat, ikramiye, ödenek, tahsi
sat alan memurun maa^ındald artış hiçbir şey 
alamıyar. memurun maaşmdaki artışa nazaran 
azdır. Bu da gayet tabu idi. Bu balamdan bu ta
sar'. küçük memurdan yanadır derken bunu kas-
dediyor. 

Sayın özden arkadaşımız bir de bir maddeye 
temas ederek dedi M, «bu memurları kayırma 
şeklinde kullanılabilir.» 

Muhterem senatörler; memur kayırma diye 
bir "ey olmamak lâsmgelir. Bugün bia ikMdarıs, 
yarın siz iktidar olursunuz veya başka bir par
ti iktidar olur. Bundan 5 - 6 sene evvel Türki
ye'de A. P. iktidarda değildi. Şu halde, icranın 
salâhiyetlerini mümkün olduğu kadar kısmak, 
onu eli kolu bağlı bir duruma getirmek, evvelâ 
icra kuvveti olmakla kabili telif değildir. Sani
yen, bir gün gelir ki, bir başka siyasi teşekkül 
iktidara geçer eğer, daha önce icra kuvvetinin 
elini kolunu bağlamış olursanız, bundan evvelâ 
o zaman siz şikâyetçi olursunuz. Mesele şurada
dır; hiçbir Hükümet memur kayırmaz, âmme 
hizmeti nasıl görülecekse, en iyi şekilde nasıl 
görülecekse ve kimin eliyle görülecekse onu te
mine çalışır. Hükümet olmak bunu icabettirir. 
Aksi, hükümet olmakla kabili telif değil, mem
leketin hükümeti olmakla kabili telif değildir. 
Hangi siyasi teşekküle istinadedederse etsin bir 
defa Hükümet olduktan sonra hükümet, bütün 
memleketin hükümetidir. 

Sayın Özden arkadaşımıza, kadirşinas olmak 
için, mütalâalarında bâzı haklı taraflarının da 

i bulunduğunu söylemek durumundayım, tatibi-
| katta bâzı işlerden şikâyetçi olmuşuzdur ve bu 
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şikâyetler öteden beri devam etmiştir. Gerek 
Türkiye de demokrasi devrine girdikten sonra, 
gerek daha evvel bu kaJbîl şikâyetler duyulmuş
tur. Bunlar münferit hâdiselerdir, hangi siyasi 
teşekkül olursa olsun dünyanın her yerinde var
dır, ama böyle geniş bir tarzda hiçbir hükümet 
partizanlık ve kayırma yapamaz. Münferit hâ
diselere bakarak da mütalâada bulunmamak ge
rekir. 

Sayın Özden arkadaşımız bir de «ağır vergi
ler ve ücret zammı» dedi. Muhterem senatörler, 
bir kaç gün önce görüşüp kabul buyurduğunuz 
vergi kanunlariyle bu Personel Kanununun kül
feti arasında direkt bir alâka yoktur. Bunu bir
çok vesilelerle arz ettim. Personel Kanununun 
2 500 000 000 u 1970 bütçesinin içinden bulun
muştur. % 6 tevkif at ile 1 169 000 000 u sağlan
mıştır, 460 000 000 zaten avans ödeneği vardır. 
Gelir Vergisindeki otomatik artış dolayısiyle de 
800 - 900 000 000 vardır. Bunları alt alta koyup-
ta topladığınız zaman 2 510 000 000 ediyor. Bu 
ödenek konulmuştur, ama Meclislerde ve komis
yonlarda yapılan ilâveler dolayısiyle yükselen 
porteyi nasıl karşılıyacağımız bir problemdir. 

Sayın Haindi özer arkadaşımız «fiyatlar ar
tıyor, bu Personel Kanunun da fiyatları artırıcı 
şekilde tesir edecek, hattâ şimdiden tesir etti, 
binaenaleyh bu fiyatları başıboş bırakmayınız, 
kontrol ediniz» dedi sayın arkadaşımız eğer fi
yatların ekonomik bakımından kontrol edilmesi 
lâzımgeldiği fikrini savunmuş ise, bu sözleriyle 
doğrudur. Ve fakat Millî Korunma Kanunu gi
bi kanunlar yoluyla fiyat mekanizmasının kon
trol edilmesini savunmuş ise, Millî Korunma Ka
nununun tatbikatı göstermiştir M, kanunla fi
yat kontrolü olmaz, iktisadın kendisine göre ay
rı kanunları vardır. 

Sayın Karaman, tasarının reform saydığı 
yönlerini belirttikten sonra, bâzı tehkidlerde ve 
mütalâalarda bulundu. Dedi ki, birçok arkadaş
larımız da bu hususa değinmişlerdir, «sınıflan
dırma kâfi değildir, 8 sınıf kâfi değildir. Emni
yet hizmetleri bir sınıftır da orman hizmetleri 
bir sınıf değil midir». 

Muhterem senatörler, sınıflandırma sistemi 
yıldan yıla tekâmül edecek bir sistemdir. Ve 
yıllar geçtikçe sınıflar da yerlerine oturacak
lardır. Elbette ki, ormancılar da bir sınıf olabi
lir, vergi memurları da bir sınıf olabilir, kont

rol memurları da bir sınıf olabilir. DENETFE 
diye bir de sendika vardır, denetimle uğraşan 
bütün memurlar ayrı bir sınıf olabilir ve fakat 
işin bu safhasında bu derece detaylı bir sınıflan
dırma sistemine gitmek bu kanunun muvaffak 
olup, olmamasiyle ilgilidir. Biz, şimdi temel taş
larını koyuyoruz, anaprensiplerini koyuyoruz, 
ilerde sınıflandırma sistemi tekâmül edecektir. 

Arkadaşımız dedi ki, bir başka arkadaşımız 
da temas etmişti, «genel idare sınıfında, valli ile 
daktilo aynı, bu nasıl oluyor?» Genel idare sını
fını, şöyle düşünmek lâzımdır; büro hizmetlileri, 
icra işiyle uğraşanlar ve yöneticiler tarzında 
düşünmek lâzımgelir. Ve aynı sınıftadır diye 
hiçbir zaman daktilo ile vali veya gelen - giden 
evrak defterini kayıt eden memur ile müsteşar 
aynı durumda olmayacaktır. 

Sayın Karanıan dedi ki, «3656 sayılı Kanun
da tavan - taban arasındaki mesafe, yelpaze da
ha dardı» Sayın Karaman, bu mütalâayı serd 
ederken iki hususu gözden uzak tutmuştur. 3656 
sayılı Kanun ilk çıktığı zaman yelpaze nasıldı, 
bilâhara çeşitli sebeplerle yapılan çeşitli deği
şikliklerle bozulduktan sonra yelpaze nasıl ol
muştur, bunun mukayesesini yapmamıştır. 

îkinci olarak Sayın Karaman, sadece maaş
ları mukayese etmiştir. E.. 3656 sayılı Kanunun 
üst derecelerine doğru gittikçe tazminatlar, tah
sisatlar, ikramiyeler ek görevler v. s. üe çeşitli 
yan ödemeler konulmuştur. Bu yan ödemeleri 
de hesaba kattıktan sonra yelpaze ne hale gelir 
ve ne hale gelmiştir? Bunu tesbit ettikten sonra 
3656 sayılı Kanunda yelpaze geniş mi idi, dar 
mı idi, ancak bu suretle doğru mütalâada bulu
nulabilir. 

Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımız - yerle
rimiz çok yakını komisyon yeri ile Sayın Alpas
lan'ın oturduğu yer yanyana - benim şaka tar
zında söylediğim bir söz için tarizde bulundu
lar. Kendisi dediler. ki, «Ben bu personel işin
den hiç anlamıyorum, ihtisasım dâhilinde de
ğil.» Ben de şaka olsun diye, «Niye söz alıyorsun 
öyle ise?» dedim. Şimdi, muhterem arkadaşımız 
buraya çıktıktan sonra hakikaten gayet önemli 
noktalara temas etmiştir ve kendisini istifade 
ile dinlemişimdir, evvelâ bu personel reformu 
işine 1947 de başlandığını ifade etmiştir ki, doğ
rudur, bunun bu kadar eski bir mazisi vardır, 

I bir vesile ile ben ya Mecliste ya komisyonda arz 
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etmiştim, Maliye Müfettiş Muavini iken, - 1945 I 
yılında maliye müfettiş muavini oldum - bana 
Personel Kanunu ile ilgili bir taslak yolladılar 
(Teftiş Heyetine) «mütalâan nedir yaz» dediler. 
Tâ, o tarihlerden beri bir personel rejimi mese
lesi ve çalışması Türkiye'de vardır. Şu halde bu 
öyle 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde hazırla
nıp gelmiş bir şey değildir. Bir defa yakın ma
ziye bakalım, en az 1965 yılından bu yana ma
zisi vardır, bir hazırlığı vardır. i 

Muhterem arkadaşımız dedi ki, en mükem
mel olduğunu Hükümet de iddia edemez. Doğ
rudur. Çeşitli vesilelerle beyan ettim, mümkün 
olanın en iyisini yapmaya gayret etmişizdir. 
Muhterem arkadaşımız fevkalâde önemli bir ko
nuya temas etti : Çalışan da birdir, çalışmıyan ı 
da birdir sözünü bertaraf edebilirse bu kanun 
çok büyük bir iş yapmış olur» söylediği fevka
lâde doğrudur ve uygulaması bu kanunun hazır
lanmasından ve görüşülmesinden çok daha mü
himdir. Lâyikı veçhile uygulanabilirse ve zaman 
ile dejenere edilmezse ve bunu muhafaza etmek, 
tekâmül ettirerek götürmek mümkün olursa ha
kikaten herkes yerli yerinde vazifsini bilir, va
zifesine bağlı, ferda endişesinden uzak, yarın 
kaygusundan uzak, iş sahipleriyle olan münase
betlerinde samimî ve dürüst ve her türlü tahrik
lerden uzak bir administrasyon, bir idare mem
lekete çok şey kazandırır. 

Sayın Artukmaç arkadaşımız, 160 sayılı Ka
nun münakaşasını tazeledi ve yetki tecavüzü, 
salâhiyet gaspı gibi kelimelerle de tarizlerde bu
lundu. Muhterem senatörler, Devlet Personel 
Dairesinin hazırladığı bir metin vardır ve bu 
metin Başbakanlığa verilmiştir, Hükümete ve
rilmiştir. Biraz önce de arz ettim, kanunu görü
şüp sevk etme yetkisini haiz olan Bakanlar Ku- I 
rulu o metni tetkik ettikten sonra, o metin esas 
alınmak üzere Maliye Bakanlığı ile Personel 
Dairesini vazifelendirmiş, yeni bir tasarı yeni 
bir metin hazırlaması hususunda hem Maliye Ba
kanlığına, hem de Personel Dairesine görev ver
miştir. E... Bakanlar Kurulunun böyle bir görev 
vermek de salâhiyeti dahilindedir. Bu görevi 
alan Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi ge
celi gündüzlü ve müşterek bir çalışma yapmış
tır. Devlet Personel Dairesinin Sayın Başkanı, 
Maliyedeki bütün çalışmalara iştirak etmiştir i 
ve önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu tasa- | 
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rı Meclislere sevk edildikten sonra da gerek ko
misyonlarda, gerek genel kurullardaki müzake
relerde kendisi daima hazır olmuştur. 

Sayın Artukmaç arkadaşıma bir de küçük 
serzenişte bulunmak istiyorum. Zaman zaman 
bu kürsülerde oluyor, muhterem senatörler, biz
ler gibi buraya çıkıp da «siz bana şunu söyledi
niz, o öyle değil de böyledir» demek imkânına 
sahibolmıyan devlet memurları hakkında onları 
üzücü, onları rencide edici, şekilde bu kürsüden 
beyanlarda bulunmak, zannediyorum ki, o ka
dar doğru ve tasvibedilir bir şey değil. Tahmin 
ederim ki, Sayın Artukmaç arkadaşımız da böy
le bir niyetle bunu söylemedi ve tamamen sa
mimî bir niyet ile 160 sayılı Kanunu alıp da, 
maddelerini okuduğu zaman ne düşündü ise on
ları burada ifade etmek istedi. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, bu suretle 
muhterem senatörlerin mütalâalarına yeniden ar-
zıcevabetmiş oluyorum. Beni sabır ile dinliyen 
arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili, teşekkür 
ederim, efendim. 

Sayın Tüzün, buyurunuz. Sayın Tüzün, son 
söz Cumhuriyet Senatosu sayın üyesinindir, bu 
hakkı zatıâliniz kullanıyorsunuz, buyurunuz 
efendim. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sağolun efendim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, akşamın bu 
gecikmiş saatinde kıymetli vaktinizi fazla alma
mak için tasarının tümü üzerindeki bir kısım 
görüşlerimi, meselâ öğretmenlerle ilgili konuları 
maddeler üzerinde dile getirmek üzere, şimdilik 
sadece 1 - 2 konuya kısaca temas etmekle yeti
neceğim. 

Üzerinde duracağım konulardan biri, «dere
ce yükselmesindeki süre ve usul» başlığı altında 
68 nci maddeyi değiştiren 28 nci madde üzerin
de olacaktır. 

Muhterem senatörler, 657 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren bu tasarı, şüphesiz-
ki, Devlet memurları yönünden bir yenilik ge
tirmiştir. Bu yeniliklerden biri, Devlet persone
linin derece yükselmesinde öğrenim ve öğretim 
durumlarının dikkate alınması keyfiyetidir. Bu 
tasarıya göre, ilkokul mezunları bir üst derece
ye geçmek için bulunduğu derecede 5 yıl, orta 
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dereceli okul mezunları 4 yıl bekleme zorunlu
luğunda kalmaktadırlar. Yani, halen uygulan
makta olan 3 yılllık terfi süresi öğrenim derece
sine göre değişmektedir. Yenilik bu kadarla da 
kalmıyor. Ne oluyor? Tasarı, bu müddetleri dol
duran bir memurun bir üst dereceye geçmesi 
için birtakım şartlan da getiriyor. Şimdi bu 
şartlara şöyle bir bakalım : 

1. Kadro açılmış olacak. 
2. Memur bu kadronun tahsis edildiği göre

vin gerekli kıldığı yeteneklere sahibolacak. 
3. Sicil bakımından bir üst dereceye geçe

cek nitelikte olduğu değerlendirme kurulu ta
rafından tesbit edilecek. 

4. Yarışma sınavında veya seçme işleminde 
basan gösterecek ve bütün bunlardan sonra bir 
memur üst dereceye geçecek. 

Şahsan, Devlet görevlerinin işinin ehli, yete
nekli memurlar tarafından yürütülmesinin en 
doğru yol olduğu inancında bir kimse olmam se
bebiyle, bütün bu sayılan hususlann karşısında 
değilim, yanındayım. 

Ancak, burada bir de istisna getirilmiştir. 
Tasarı; «1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerdeki kadrola
ra gerektiğinde derece yükselmelerindeki süre 
kaydı aranmaksızın daha aşağı derecelerden 
memur tâyini caizdir» diye bir hüküm getirmiş
tir ki, ben işte bu ibareyi yadırgadığımı özellik
le ifade etmek isterim. 

G-erçi bu hükümden faydalanacak olanlar, 
«160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tâbi ku
rumlarda 10 yıl çalışmış olanlar ve Yasama Or
ganı üyeliğinde bulunmuş olanlar» gibi bir ka
yıtla sınırlandırılmış gibi görünüyorsa da, adı 
geçen kanunun genel ve katma bütçeli daireler, 
il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 
müesseseler, sermayesinin tamamı veya yansın
dan fazlası Devlet tarafından verilen bankalar 
ile, özel kanunlann verdiği yetki ile kurulan 
banka ve teşekküller ve buna benzer müessese
leri kapsamına aldığı da dikkate alınırsa tasan 
metnindeki «tâyin olunacağı görev için gerekli 
nitelikleri kazanmış olmak şarttır» gibi tama
men yuvarlak ve objektif olmıyan bir hükmün 
bulunması bana bu konuda pekâlâ bâzı keyfî 
tutumların ortaya çıkmasına imkân verecek ma
hiyette görünmektedir. Zira, atama yapılacak 
görevin de hangi niteliklerde memura ihtiyaç 
gösterdiği de açıklanmış veya bu hususta bir tü
zük hazırlanacağı da belirtilmiş değildir. 

Muhterem senatörler, kanunlar kısa süreler 
için değil, uzun seneler uygulanmak için çıka-
nlmaktadır. Bu itibarla, bugün benim iyi niyet
le tatbik edeceğimden emin olarak çıkardığım 
bir hüküm, yann bir başkası tarafından suiisti
mal edüemiyecek kadar açık ve kesin hükümle
re bağlı olmalıdır. 

Ben, bu itibarla bu maddenin kesin kıstasla
ra bağlanmamış bulunan, böyle bir memur tâyi
nine cevaz veren bu hükmünü tasvibedemediği-
mi ifade etmeyi bir görev sayıyorum. 

Üzerinde duracağım ikinci konu; intibak ko
nusudur. Bu mevzu üzerinde bâzı sayın üyeler 
de durdular. Ancak, bugün pek çok kamu per
sonelini ilgilendiren ve üzerinde çok durulan 
bir konu olması itibariyle ben de bir nebze bu 
konu üzerinde durmak istiyorum. 

Bu konuda, şüphesiz, en önemli mesele, inti-
baklann, almaya hak kazanılan derece üzerin
den değil, memura verilmiş olan kadro üzerin
den yapılması meselesidir. Hepimiz biliyoruz M, 
bugüne kadar memurların terfii belli bir kadro
nun 3 üst derecesine kadar yapılmış ve böylece 
meselâ, 30 - 40 sene Devlete hizmet vermiş ba-
şanlı bir memur en üst derecenin maaşını alır
ken, kadrosuzluk yüzünden 3 alt derecenin kad
rosunda bırakılmıştır. Şimdi, bu personeli dere
ceye değil, kadroya intibak ettirmenin mahzu
runu daha iyi anlatabilmek için sözlerimi bir mi
sal ile açıklamak isterim. Meselâ, aynı yıl okul
dan mezun olan iki doktordan biri ihtisas yapa
rak bir hastaneye girmiş ve yine meselâ 950 lira 
maaşa kadar yükselmiştir. Ancak, kadrosu 600 
lira üzerinde kalmıştır, 600 lira üzerinden 950 
lirayı almaktadır. Diğer taraftan öteki arkadaşı 
ihtisas yapmamıştır, bir müddet Hükümet dok
torluğu, sağlık müdürlüğü yapmış ve bakanlığa 
şube müdürü olarak gelmiştir. Bu zat da diğeri 
gibi 450 lira maaşa geçmiştir. Ancak, suyun ba
şında olduğu veya özellikle sık sık seyahat ede
cek bir yerde ise Harcırah Kanunu muvacehe
sinde mutazamr olmaması için 950 liralık kad
royu da almıştır. Şimdi bu kanuna göre yapııla-
cak intibakta ihtisas yapmış, hastanede görev 
almış doktor 600 liranın karşılığı olan 9 ncu 
derecenin ileri veya geri kademelerinden biri
ne; diğeri ise, 950 liralk kadronun karşılığı 
olan 6 ncı dereceye intibak edecektir. Gerçi bu 
arada düşük kadrolu olana tazminat verilecek 
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ve almakta olduğu maaştan daha az maaş al
ması önlenecektir ama, 950 liranın karşılığı 
olan dereceye yükselmek için yeniden uzun bir 
süre beklemek zorunda kalacak, tazminat aldı
ğı için maddi yönden de terfi edemiyecektir. 

Bir memurun hiçbir suçu olmadan ve ba
şarılı geçmiş bir hizmet süresi sonunda böylece 
mağdur hale gelmesi şüphesiz tasvilbedilecek 
bir husus değildir. Ben Yüce Senatomuzun bu 
bariz haksızlığı giderecek yönde âdil bir karara 
varacağı inancındayım. 

Bu arada Sayın Bakan, bu durumda olan
ların emekliye ayrıldıkları takdirde intibak et
tikleri derece üzerinden değil, hak ettikleri de
rece üzerinden emekli olacaklarını da ifade 
etmişlerdir. Kendilerine bu açıklamalarından 
dolayı teşekkür ederim. Ancak, madde metni 
konuyu böyle anlamamıza maalesef imkân ver
memektedir. Bu itilbarila, madde metni mesele
yi bu şekilde ifade edecek şekilde düzeltilirse 
yerinde olacaktır. 

Sayın senatörler, burada kısaca emeklilerin 
durumu üzerinde de biraz durduktan sonra da 
sözlerimi tamamlıyacağım. 

Bu konuda çeşitli söylentiler ve basında yer 
alan yazılar, uzun seneüer Devlete hizmet et
tikten sonra emekli olmuş veya emekli olma du
rumuna gelmiş bulunan birçok kimseleri endi
şeye ve teessüre sürüklemiştir. Bana göre, 
özellikle kanun tasarısındaki ek geçici 33 ncü 
maddenin Millet Meclisinde, almış olduğu şekil, 
bu muğlaklığın, bu endişelerin doğmasında 
önemli bir rol oynamıştır. 33 ncü madde ile 
getirilmiş bulunan hükümden, 28 . 2 . 1971 ta
rihine kadar bağlanacak emekli, dul ve yetim 
aylıklarının intibaklarının yapılabilmesini te
min maksadı ile 28 . 2 . 1971 tarihine kadar 
beklenileceğim, ancak emekli intibaklarının tü
münün, 1101 sayılı Kanun hükümlerine uy
gun olarak, 1 . 3 . 1970 tarihi esas alınmak su
retiyle yapılacağını anlamaktayım. Nitekim, 
Sayın Bakan da yaptıkları açıklamada bu hu
susu teyidetmişlerdir. Sayın Bakan, biraz ev

vel de Sayın Aksoley'e verdikleri cevapta, ko
nuyu bütün şüphelerden uzak tutacak, ilgilile
ri üzüntüden kurtaracak ve bütün sayın sena
törleri de tatmin edecek surette emekli inti
baklarının, Devlet memurlarının intibaklarının 
başlama tarihi olan 1 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren geçerli olacağı konusunda açık bir be
yanda bulunmuşlardır. Bu itibarla kendilerine 
bilhassa teşekkür ederim. 

Kanunun hayırlı ve uğurlu olması dileği ile 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tüzün. 
Muhterem senatörler, kanun tasarısının tü

mü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler çalışma günlerimizle 
ilgili bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosu
na intikal etmiş ve edecek olan kanun, teklif 
ve tasarılarını müzakere edebilmek için Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 Temmuz 
1970 Cumartesi günü de çalışmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla Artvin 

îlyas Karaöz Fehmi Alpaslan 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, çalışma müddetimiz 
sona ermiştir. Bu sebeple 99 ncu Birleşimin 
2 nci oturumunu 24 Temmuz 1970 Cuma günü 
saat 10,00 da toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 
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4. — DÜZELTİŞ 

sıra sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeliişler yapıflsmıştır: 

Satır Yanlış Doğru 

25 çalıştırılma çalıştırılamaz 
3 (sondan) öğrenim öğretim 
6 uygulıyanların uygulananların 

10 kuruluş ve gürev yönetmelik- görev ve çalışma yönetmelik
lerinde lerrnde 

20 Oetvelin başlığı silinecek, yerine «Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metne bağlı cetvel» şeklinde başlık konacak. 
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30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Tasarmın kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tuııçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçila-
oğlu 
Ahmet Karayı ğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTYİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

[Kabul edenler] 
BİTLİS , 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlıı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Alı Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 

Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Fahri Konıtürk 
Feridun Cemal Erkin 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 
TABİÎ ÜYELER I Emanullah Çelebi 

Refet Aksoyoğlu I Mehmet Öz güneş 

[Çekinserler] 
ÇORUM I KONYA j MALATYA I VAN 

M. Şevket Özçetin I Fevzi Halıcı î Hamdi özer I Ferid Melen 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gûrsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Samı Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
ismail Y<vtiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
T. Sabri Çağlayangil (B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligü 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

' MANİSA 
Doğan Barutçuıoğhı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tütsün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 115 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
\Tejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügiİ 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

j t. Eteni Erdinç 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

Hamdi Özer 
MANİSA 

O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Tl yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Mehmet Öz güneşi 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
O m a l e t t i n Inkaya 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ekrem Özden 
TOKAT 

Zihni Betil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

[Çekinserler] 
ÇORUM | 

M. Şevket özçetin 

[Oya hatilmıyanlar] 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç (İ.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Özımen (İ.) 

(Î-) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Toikoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçüik 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelik] 
Eskişehir 1 
Sivaa 1 

Hayri Dener 
F. Cemal Erisin 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Âdil Ünlü 
Ragıp Üner 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arşlan Bora (î.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 2 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

99 İNOU ıBİKLEŞİM 

23 . 7 . 1970 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle -

re seçiım,. 
3. — Aniayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 30 . 5 .1970 itarah ve 1286 s&yılı 1970 

yılı Bütçe Kanununa ok kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/364; Cumhuriyet Senatosu 1/1136) (S. Sayı
sı : 4164) (Dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üye

si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
lajbmm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Ssnatoısu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 5±, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 

ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araşitırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/ 263) (S. Sayısı : 1441) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'
un TRT Ankara Televizyonuna dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülezln, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senaitörlük sıfatını bağ
daşıp bağdaş ajmıyacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Gülerin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

X 8. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/382; Cumhuri
yet Senatosu 2/299) (S. Sayısı : 1463) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 7 . 1970) 

(Devamı arkada) 



V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Genelkurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt

çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi : 1.7.1970) 

• * • 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 200) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 7 . 1970 

Kanunlar Müelilrlüğü 
Sayı : 1782 

(TMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 7 , 1070 tarihli 126 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeuli 

Mil]et Meclisi Başkanı 

No : Bu tasan 20 . 5 . 1970 tarihinde Başkan hkca İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rul v-n 30 . 6, 1 - 3 . 7, 6 - 13 . 7 . 1970 tarihli 116 - 126 neı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle yörji-
sülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 200) 

Bütçe ve Pl?n Komisyonu raporu 

(Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 19 . 7 . 1970 

Eseıs No: 1/1132 
Karar No : 78 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin Ki . 7 . 1970 tarihli 126 ncı Birleşiminde öncelik ve, ivedilikle görüşülerek a -̂ık 
oy ile kabul edilen, 657 saydı Devlet Memurdan Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı. Komisyonumuzun 18 ve 19 Temmuz 1970 tarihlerinde yaptığı 
gündüz ve gece oturumlarında. Maliye Bakanı ve Bakanlık temsilcileri ile Devlet Personel Dairesi 
Başkanı da hazır bulunduğu halde tetkik ve muza km-e olundu. 
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I - Personel reformu kavramını günümüzün ekonomik ve sosyal şartlarına göre yeniden ele ah 

mak, 657 sayılı Kanun kapsamı içinde ve dışında kalan kamu personelinin ücret sistemleri arasın
da paralellik sağlamaik ve ücret denkliğini kurmak, 657 sayılı Kanunun 'kabulünden bu yana ortaya 
çıkan yeni durumları değerlendirmek amaçları ile hazırlanmış bulunan tasarı, bu hususları gerçek
leştirmek üzere 657 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasını öngörmektedir. 

Gerekçede de ifade edildiği üzere, Türk kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesini amaç edinmiş 
köklü reformlara girişmek, bu arada malî sistemde günün ekonomik ve sosyal şartlarına uygun 
değişiklikleri en kısa zamanda gerçekleştirerek idareyi daha modern çalışma usulleri içinde ve da
ha etkili bir şekilde işler hale getirmek kaçınılmaz bir zarurettir, 

Bu genel çerçeve içinde personel reformu, kamu yönetiminde yeniden düzenlemeler ve iyileştir
meler dizisinin başlangıcı, belki de temeli olacaktır. Diğer reform düşüncelerinin başarı şansı, bir 
ölçüde personel reformunun gerçekleştirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Personel reformunun amacı 'kamu kesiminde iş ile insan arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemek 
ve kamu görevlilerinin verimliliğini artırmak suretiyle yeni reform teşebbüslerine daha elverişli 
bir ortanı hazırlamaktır. Bu sebepledir ki, personel reformu, daha verimli ve daha etkili bir kamu 
düzenini kurmak için yapılacak çalışmaların önemli bir parçası olarak düşünülmektedir. 

Personel reformu konusunda, yapılan çalışmaların uzun süre başarılı sonuçlara ulaşamaması do-
layısiyle, bir yandan 657 sayılı Kanunun kabulünden sonra doğan yeni durumlar sebebiyle gerekli 
değişiklikler yapılırken, bir yandan da personel reformu kavramı bu yeni görüş açısından ele alın
mıştır. 

Tasarının, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe konulamıyan hükümlerini 
işler hale getirmek, gerekse yeni hükümler koymak suretiyle, personel rejimine getirdiği ve siste
min özünü teşkil eden yenilikler ve anailkeler şu şekilde özetlenebilir. 

1. Türkiye'de 1950 yılından bu yana girişilen reform denemelerinde, konu, her seferinde sınıf
landırma açısından ele alınmış; ancak, hazırlanan çeşitli tasarılarda bilimsel bir sistem üzerinde uz
laşmaya varılamamış ve kavramın değişik sekililerde anlaşılması yüzünden sınıflandırma konusu per
sonel reformunu her seferinde bir çıkmaza sürüklemiştir. Bugün bile sınıflandırma konusunda 
açık bir tanımlamaya erişilemediği gibi, sınıflandırmanın en önemli husus olup olmadığı konusun
da da görüşler aynı parelelde bulunmamaktadır. Bu durumun değerlendirilmesi sonucunda, kendi 
içinde yeni sınıflandırma eylemlerine elverişli, kamu kesiminde yatay hareketliliği kısıtlamayan 
dinamik bir sınıflandırmaya gidilmesi uygun görülmüştür. 

Bu sistem içinde genel ilke olarak anasmıflarm asgaride tutulması, fakat hizmet özelliklerine 
göre talî grupların tesisine imkân sağlamak üzere sisteme esneklik verilmesi kabul edilmiştir. Buna 
göre : 

a) Genel kamu hizmetlerini yürüten hizmetliler, 
b) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde direkt ilişkileri bulunan hizmetliler, 
c) Halk sağlığı, toplumun eğitim ve öğretimi, moral yapısı ve toplum düzeninin korunması 

ile ilgili hizmetleri yapanlar, 
Anasmıflar içinde toplanmış ve böylece genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmet

leri. eğitim ve öğretim hizmetleri, avukatlık hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmetleri ve yar
dımcı hizmetler olmak üzere sekiz anahizmet sınıfı teşekkül etmiştir. 

2. Modern bir personel rejiminin vazgeçilmez özelliği, kamu hizmeti gördürülen kimselerin hu
kukî statülerinin tam bir kesinlik ve açıklık içinde belirlenmiş olması ve Devlet memuru tanımına 
giren kişilerin hukukî durumunun yeknesak bir istihdam politikası içinde tâyin edilmiş bulunma
sıdır. Nitekim Anayasamızın 117 nci maddesi. Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel 
idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sü
rekli görevlerin memurlar eliyle görüleceği yolunda emredici hüküm koymuş ve memurun kamu 
idaresindeki yerini ve görevini açıklıkla tesbit etmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1462) 
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Bugün yürürlükte bulunan sistemde, Devlet hizmeti gören kişilerin hukukî statüsü, bir arada 

düşünülmesi mümkün olmıyan çok çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olup, tam bir dağınıklık gös
termektedir. 

Tasarı ile getirilen sistemde, Devlet memurluğu tek bir statü içinde toplanmakta ve Devlet 
memuru tanımı geniş kapsamlı bir şekilde verildikten sonra, Devlet memuru sayılmıyan, fakat 
özel şartlarla Devlet hizmeti gördürülen personelin tanımları yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, bugünkü hukukî statülerin bir sonucu olarak Devlet memurlarını ilgilendiren 
malî hükümler de çeşitli kanunlarda dağınık bir şekilde yer almaktadır. Halen 365G sayılı 
Kanunun ek ve tadilleri dışında değişik bizin;;t gruplarının malî statülerini kapsıyan doksana 
yakın ayrı ayrı ödenek, tazminat kanunu vardır. Bâzı kamu kuruluşlarında malî haklar sadece 
yönetmeliklerle tesbit edilmekte ve Devletin genel ücret politikası ile bağdaşmıyan yüksek ücret, 
yolluk ve tazminatlar verilebilmektedir. 

Tasarı, dağınık haldeki bu ücret rejimini birleştirmekte; böylece, bir taraftan halen tatbikat
ta meveudolan istihdam şekillerini ve bundan doğan sosyal ve malî haklar farklılıklarını kaldır
makta ve yeni esaslara bağlamakta, diğer taraftan da memur statüsünü Anayasamızın öngördüğü 
kavramlar yönünden geniş bir revizyona tabi tutmaktadır. 

o. Modern bir personel rejiminde Devletin belli bir ücret politikasının tesbit edilmesi ve bu 
politika çerçevesinde : 

a) Görevlilere gördürülen hizmetin tek bir ücretle ödüllendirilmesi ve hizmet karşılığı asıl 
ödüllendirilmesinin bu ücret içinde düşünülmesi, 

b) Tesbit edilen ücretin çeşitli meslek grupları arasında kıyaslamaya imkân verecek şekilde 
kesin ve açık olması, 

c) Çeşitli kamu kuruluşları ve imkân ölçüsünde özel kesim ile kamu kesimleri arasında ücret 
denkliği sağlanması, 

ilkelerine uyulması şarttır. 
Yurdumuzda her çeşit statüde memura \reya hizmetliye sağlanan yan faydalar, asıl ücret ya

nında gün geçtikçe büyüyen bir önem kazanmıştır. Ayrıca, sağlanan yan faydaların açık bir sis
tem içinde yer almaması ücretin aleniliği ilkesini zedelemiş ve nihayet gerek çeşitli kamu kuruluş
ları, gerekse özel kesim ile kamu kesimi arasında ücret denkliği ilkesi bozulmuştur. 

Yan faydaların en çok görülen örnekle; i vekâlet ücreti, ek görev ücreti ve fazla çalışma ücre
tidir. Aslında ek bir kamu görevinin yapı'ması zorunlu bulunan hallerde hizmetin bir karşılığı 
olarak ödenmesi gereken bu ödemeler, asıl anlamlarını tamamiyle kaybetmiş ve ek bir hizmet gö
rülmeden, fazla süre çalışılmadan aylık ücretin değişmez bir tamamlayıcısı olarak düşünülmeye 
başlanmıştır. 

Tasarıda, memurun çalışma saatlerinin tamamının bir tek ücret karşılığı olarak kadro göre
vine hasredilmesi, görülen hizmet karşılığında tok ücret ödenmesi çok önemli bir ilke olarak be
nimsenmiştir. 

Tasarıda kabul edilen bir diğer prensip de ücretlerde denkliğin kurulmasıdır. Bugün özel
likle genel bütçeli kuruluşlarla, katma bütçeli kuruluşlar, mahallî idareler, kamu iktisadi kuru
luşları arasında aynı işe ödenen ücretlerde büyük farklılıklar olabilmektedir. Hattâ, aynı kurum
da, aynı işi yapan kimselere değişik malî statüler uygulanması yüzünden çok farklı ücretler 
ödenmektedir. Kamu personelinin malî statülerinin birleştirilmesi ve 657 sayılı Kanun kapsamına 
girmiyen kuruluşlarla da malî hükümler yönünden bir paralellik sağlanması suretiyle, tasarı, 
ücretlerde denklik ilkesinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. 

Üzerinde durulması gereken en önemli husus ise, Devlet memurlarına ödenen paraların ve 
sağlanan yan faydaların tam bir açıklık içinde olmamasıdır. Tasarı, kamu personeline yapılacak 
ödemeleri ve sağlanan yan faydaları açıkça belirtmekte ve Devlet memurlarına bu kanunda yer 
almıyan her hangi bir ücret ödemesi yapılamıyacağını ve hiçbir menfaat sağlanamıyacağmı hük
me bağlamaktadır. 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1462) 
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Böylece yan menfaatlerin kaldırılması suretiyle, tasarı, bir taraftan bütün Devlet memurları
nın sistemin bütünü ile ilgilenmesini ve bu yolla sistemin gelişmesini engelliyen faktörlerin orta
dan kalkmasını sağlamakta, bir taraftan da bilinçli bir iieret politikasının uygulanabilmesini 
mümkün kılmaktadır. 

4. İyi bir personel rejiminin en önemli yanlarından biri ücretlerle fiyat ve millî gelir hare
ketleri arasında devamlı bir ilişkiyi sağlıyabilmesidir. Fiyat \c millî gelir değişmelerini iyi izliye-
raiyen bir ücret sistemi kısa sürede ihtiyaçlara ayak uyduramaz ve çeşitli zorlamalara mâruz ka
larak bütünlüğü bozulur. 

3656 sayılı Kanunda, memur aylıklarının tesbitinde hareketlilik ve ekonomik şartların gerek
tirdiği değişiklikleri süratli bir şekilde yapma usulü benimsenmediğinden, bu durum ücretlerin 
iktisadi bünyeden doğan fiyat artışlarına paralel bir artış göstermemesine yol açmıştır. Filhakika, 
değişen katsayı sisteminin kabul edilmemiş olması, zaman zaman ücret zamları yapılmasını zo
runlu kılmış, ancak bu ücret artışları fiyat ve millî gelir artışlarına oranla geride kaldığı gribi, 
ücret sistemini de bozan bir uygulamaya yol açmıştır. 

Değişen katsayı sistemi, Devlet memurlarının artan fiyatlar karşısında gerçek gelirlerini ko
ruyabilme ve bunun yanısıra artan millî gelirden kendilerine düşen payı alabilme imkânını sağ-
lıyacaktır. Ücret sisteminde yaratılacak bu hareketlilik ve günün ekonomik satışlarına ayak uy
durma yönünün emeklilik sistemine de aksetmesi ve değişen katsayı sisteminin çalışanların ücret
lerini olduğu kadar emekli aylıklarını da etkiliyebilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Tasarının ön
gördüğü hükümlerin 1101 sayılı Kanunun getirdiği hükümlerle birlikte düşünülmesi sayesinde 
bu devamlı ilişkiyi sağlamak mümkün olacaktır. 

5. İktisaden az gelişmiş ülkelerin istihdam meselesinde karşılaştıkları önemli problemlerden 
biri, sahasında iyi yetişmiş pesonelin yeteri kadar mevcudolmaması, bir diğeri ise mevcut yetiş
miş elemanların en uygun sahalarda ve tam çalışma halinde kullanılamamasıdır. En önemli üretim 
faktörü olan insangüeünün en iyi şekilde kullanılması istihdam politikasında tam bir hareket
liliğin mevcudolnıası ile mümkün olabilir. Bu hareketliliğin kamu kesimindeki çeşitli kuruluşlar 
arasında, kamu kesimi ile özel kesini arasında.- kamu kesiminin belli bir kuruluşunun çeşitli 
üniteleri arasında, sınıflar ve kadrolar arasında ve bir sınıf veya kariyer içinde sağlanması ge
reklidir. Tasarı, personel istihdamında yatay ve dikey hareketlilik sağlanmasını mümkün kıla
cak hükümleri de öngörmüş bulunmaktadır. 

(i. İyi bir personel rejiminin Devlet memurunun sosyal sigorta ihtiyaçlarını ve geleceği ile 
ilgili güvenlik unsurlarını da bünyesinde taşıması gerektiği dikkate alınarak, bütün Devlet me
murları için bir yardımlaşma kurumu kurulması, personel reformu kapsamı içinde ve bu refor
mun bir unsuru olarak ele rdınmırtır. Tasarı ile kurulması öngörülen Memur Yardımlaşma Ku
rumu, kamu personeli yönünden olduğu kadar yurt ekonomisi ve uzun vadeli kalkınma plânında 
tesbit edilen amaçlar yönünden de büyük faydalar sağlıyacaktır. 

Yukarda özetle arz edilen yenilikleri getiren tasarı komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miş ve benimsenmiştir. 

11 - Tasarının Komisyoııumuzdaki müzakerelerinde bir temsilcilerinin dinlenmesi hususunda 
yazılı olarak talepte bulunan Mühendis Odaları Odalararası Yürütme Kurulu Sekreterliğinin bu 
talebi komisyonumuzca uygun görülmekle, davet edilen temsilci, teknik personelin kanun kapsa
mından çıkarılması ve çalışma şartlarının ayrı bir kanunla düzenlenmesi görüşünü savunmuş 
ve gerekçe olarak, teknik personelin rutin işler yapan Devlet memurları ile aynı tutulmamasmı. 
teknik personelin sorumlusu olduğu projenin faydalı sonuçlar vermesi için âmirlerine karşı dire
nebilecek bir statü içinde bulunmasını, bunun da genel bir memur rejimi içinde m ümidin olmadı
ğını, esasen teknik hizmetlerin sürekli olmaması itibariyle Anayasanın 117 nci maddesindeki me
mur tanımının da teknik personeli kapsamıyacağını ileri sürmüştür. 

Düşünülen statünün yaratacağı büyük mahzurlar göz önünde bulundurularak, ileri sürülen 
gö'-üşlero Komisyonumuzca katılmak imkânı bulunamamıştır. 
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JU - Millet Meclisi metninde Komisyonumuzca yapılan değişikliklere ve bâzı maddelere ilişkin 

açıklamalar : 
1. Millet Meclisi metninin 9 neu maddesi ile değiştirikmesi öngörülen 657 sayılı Kanunun 

«VII - Emniyet hikmetleri sınıfı» bölümünün (e) fıkrasına, sehven yazılmamış bulunan «emniyet 
müfettişleri, polis müfettişleri» ibaresi ilâve edilmiştir. 

2. 16 ncı madde ile değiştirilmesi öngörülen 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (B) ben
dinin 2 nci fıkrasındaki «Kuruluş ve görev kanun ve yönetmelikleri» ibaresi, diğer maddelerde
ki ifade tarzına uygun olarak «görev ve çalışma yönetmelikleri» şeklinde değiştirilmiştir. 

3. 28 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (e) İten
di redaksiyona tabi tutulmuştur. 

4. 30 neu madde ile değiştirilmesi öngörülen 657 sayılı Kanunun 71 nci maddesinin ilk fıkra
sında sözü edilen «yarışma sınavı veya yarışma seçmesi» deyimi, tasarı ile değiştirilmesi öngörü
len 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesindeki tarife uygun olmadığınldan değiştirilmiştir. 

5. 37 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 84 ncü madde, aynı gerekçeyle değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

6. 38 nci maddeyle değiştirilmesi öngörülen 85 nci madde, aynı gerekçeyle değiştirilerek ka
bul edilmiştir. 

7. 43 ncü maddeyle değiştiril m es i öngörülen 02 nci madde, aynı gerekçeyle değiştirilerek ka
bul edilmiştir. 

8. Tasarının 50 nci maddesinin çerçeve kısmnıdaki «(G) fıkrası» ibaresi, «(G) bendi» şeklin
de •düzeltilmiştir. 

9. 62 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 163 ncü maddede, yukarıdaki 4 ncü paragrafta 
belirtilen gerekçeyle gerekli değişiklik yapılmıştır. 

10. Tasarının 67 nci maddesiyle değiştirilme d öngörülen 178 nci maddenin son fıkrasındaki 
«bütçeler» kelimesi, «'bütçe» olarak düzeltilmiştir. 

i l . 85 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 657 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin 
sonuna yapılan bir ilâve ile, madde hükmünün iltibasa yol açması önlenmek istenmiştir. 

12. 88 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 657 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi redak-
j 'vona tabi tutulmuştur. 

13. 92 nci maddeyle 657 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek geçici 2 nci maddenin (d) ben
dinin ilk fıkrası, istisnai mevkilerde olanların fiilen aldıkları kadro aylık veya ücret dereceleri
ne eşit derecelere intibaklarının yapılmasını sağ!ryacak şekilde değiştirilmiş; maddenin (g) ben
di ise ınüktesep hakları ihlâl edici mahiyette gömüldüğünden metinden çıkarılmıştır. 

14. Ek geçici 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası. '.>k geçici 2 nci maddede yapılan değişikliğe pn-
relel olarak ve aynı gerekçeyle tayyedilmiştir. 

15. Ek geçici 8 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarımla, «gösterge rakamlarına ilâve 
edilmesi» öngörülen 200 rakamlarının sadece bir defa uygulanacağı, madde hükmünün mükerrer 
ödemeye cevaz vermiyeeek şekilde anlaşılmasının gerekli bulunduğu Komisyonum uzda ki müzake
reler sırasında tesbit olunmuş ve bu hususim rapora derci kararlaştırılmıştır. 

İQ. Ek geçici 11 nci maddede, hükmü daha vazıh hale getirmek maksadiyîe gerekli değişik
lik yapılmıştır. 

17. Ek geçici 22 nci maddedeki «1, 6» ibare i. doğru şekliyle «1-6» olarak düzeltilmiştir. 
18. Ek geçici 29 neu madde, iltibası önlivec k şekilde yeniden tedvin edilmiştir. 
19. Ek geçici 30 neu madde, redaksiyona tabi tutulmuştur. 
20. Metne eklenen ek geçici 36 ncı madde ile, Devlet memuriyetine girişte yüksek okul me

zunu olmayıp da memuriyet sırasında yüksek öğ: (mimini tamamlıyanlara, yüksek öğrenim sürele
rine göre bir veya iki kademe ilerOemesi verilme!: suretiyle, bu durumda olanların kayıplarının 
kısmen telafisi sağlanmıştır. 
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21. Metne eklenen ek geçici 37 nci madde ile, burslu olarak yurt dışına gidenlerle ilgili olarak 

tasarının öngördüğü hükümlerin, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce burslu olarak yurt 
dışına gitmeleri kararlaştırılmış olanlar hakkında uygulanmaması ve bunların aylık ve ücret
lerinin kendilerine ödenmesine devam olunması hükme bağlanmıştır. 

22. Tasarının 93 ncü maddesi ile 657 sayılı Kanunun 237 nci maddesine eklenmesi öngörülen 
(e) fıkrasının son cümlesi, hizmet sözleşmesi «esasları» nın Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olun
ması yeterli görüldüğünden değiştirilerek kabul edilmiştir. 

23. 95 nci maddenin (D) bendinde atıf yapılan «ek geçici 24 ncü madde», doğru şekliyle 
«ek geçici 23 ncü madde» olarak düzeltilmiştir. 

IV - Millet Meclisi metninin diğer maddeleri ilişik I No. lu cetvelle birlikte Komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

V - Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
i. C. Ege 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Akyurt 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuz 

R. Vner 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Kâtip 
Konya' 

0. N. Canpolat 
Toplantıda bulunamadı 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Maraş 
A. Karaküçük 

Ankara 
1. Yetiş 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuz 

S. Özgür 

Trabzon Urfa 
A. Ş. Ağanoğlu İ. E. Karakapıcı 

Toplantılarda bulunmadı Toplantılarda bulunmadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Kapsam : 

Madde 1. — Bu kanun, Devlet kamu hizmetlarinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalı
şan, genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, 
veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlarla bu mesleklerden sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, iktisadi 
ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, Devlet G-üzel Sanatlar Akademileri öğretim üyeleri 
ve yardımcıları, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü öğretim üyeleri ve yardımcı
ları, subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3 ncü maddesinin (A) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görev-
leı'in gerektirdiği niteliklere ve mesleklere gör3 sınıflara ayırmaktır. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 4. — Bu kanunda geçen : 

Devlet memuru : 

A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevle
re devamlı vazife görmek üzere atanan genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri bütçelerinden aylık 
alan kişileri, 

Sözleşmeli personel : 

B) «Sözleşmeli personel» deyimi, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici 
islerde ve zaruri hallere münhasır olmak üzere, kanunlarla verilen yetkiye ve Maüiye Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesinin görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca sözleşmeli olarak ça
lıştırılmalarına karar verilen kimseleri, 

İşçiler : 

O) îş kanunları ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunlarına göre işçi 
sayılan ve bu kanun hükümlerine tabi olmıyan kişileri, 

tfade eder. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 
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CUMHURİYET SENATOSU 
13CTÇE VE PLÂX KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve hu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü caddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 

Madde 28. — Devlet memurları Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmala
rını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Ticari mümessil veya ticari vekil, veya kolektif şir
ketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerin
de görev alamazlar. Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı ve tüketim kooperatiflerinde yöne
tim ve denetim görevleri ile 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 5 ve 8 ncı maddesi, 8.10.1988 
tarihli ve 1066 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu yasaklamanın dışındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev
let memurları tarafından yapılamıyacağı kurumların kuruluş kanunlarına, yoksa bu kanuna göre 
hazırlanacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde gösterilir. 

Eşleri, reşidolmıyan ve mahcur olan çocukları yukardaki fıkralarda gösterilen faaliyetlerde bu
lunan Devlet memurları bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlü
dürler. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Sınıf : 

Madde 32. — Sınıf, bu kanuna tabi kurumlarda müşterek genel meslek niteliklerini gerekti
ren Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetler için tesbit edilen kadrolara atanan Devlet Memur-
hnmn toplamından meydana gelir. 

Memurların meslek niteliklerine göre gruplanrhrılmaları Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanacak meslek gruplandırma yönetmeliği ile yapılır. 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadroların tesbiti : 

Madde 33. — Kadrosuz Devlet memuru çalış ırılamaz. 
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet sandık

ları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde Devlet memuru deyimine giren kişilere gördürü
len hizmetlerin gerektirdiği görevler için tesbit olunan kadrolar her yıl bütçe kanunlarında gös
terilir. (Millî Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hariç.) 

Kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumluluklar, görevlerin özellikleri ve bu görevleri yapa
cak kimselerde aranması gereken nitelikler bu kanun ve kuruluş kanunları ile belirtilen ilke ve 
esaslara uygun olarak düzenlenecek görev ve çalışma yönetmeliklerinde gösterilir. 

Görev ve çalışma yönetmelikleri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerine 
dayanılarak ilgili kurumlarca hazırlanır. 

MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadroların hazırlanması : 

Madde 34. — Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, 
Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır. 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Millî Güvenliğe 
ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi, aynen, kabul edilmiştir. 

C. Senatosu i S. Sayısı : 1462) 



— 12 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE S. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kadro cetvelleri : 

Madde 35. — 33 ve 34 ncü maddeler uyarınca hasırlanan kadro cetvellerinde : 
Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir. 

MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağıda 
gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve 

bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfını teşkil eder. 
Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 nci derecenin ilk kademesinden ise başlarlar ve 11 

nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi okullar' mezunu olanlar 15 noi derecenin ilk kademesinden işe başlar

lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci dere

cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kuramlarda nıeslokletriyle ilgili görevleri fiilen ifa ecısn ve mer ı 

hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis,, y iksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, teknik öğ
retmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 
3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, tek
niker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahr:olup en as orta derecede meslekî tahsil görmüş 
bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Bu. sımfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlar ve 

9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Fen memura ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar ile 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 

1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi yetiştirin okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar 
İÜ ncu derecenin ilk kademesinden, bunlardan mühendis ve mimar sıfatını almış olanlar 10 ncu de
recenin 3 ncü kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde 
\üya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek isti-
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağıda 
gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve 

bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfını teşkil eder. 
Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlar

lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kader yüksalebilirler. 
c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu derecelin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci dere

cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eclen ve mer'i 

hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, teknik öğ
retmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 
3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, tek
niker, teknisyen, ve emsali teknik unvanlara sahinolup en as orta derecede meslekî tahsil görmüş 
bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 1.4 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlar ve 

9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 12 n°i derecenin ilk kademesinden işe "başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar ile 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 

1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi yetişti\sn okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yükrek tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar 
10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlardan mühendis vs mimar sıfatını almış olanlar 10 ncu de
recenin 3 ncü kademesinden ise başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde 
veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu islerde çalışacak yeniden Devlet memuriyetine girmek isti-
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yenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde geçen müddetin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süre tinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olan
ların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük-
eiebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 

tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasında çalışan 
jüksek öğrenim görmüş ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, biologlar, psiko
loglar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikaisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy ebesi, 
hemşire vardımcısı (Fizik tedavi, lâboratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen teknisyenleri ve 
yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık memuru, sağlık savaş memu
ru ve benzerleri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derecenin 

son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden 

isa başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademsine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar, ve 1 nci derecenin son kademelin s kadar yükselebilirler. 
e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görmüş olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hizme.'ne girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 

mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıl
dıktan sonra bu işlerde çalışılarak yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenlerhı sağlık hizmet
lerinde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci mad
desinin a, b, e ve ç fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan 
sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve 
her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olan
ların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu smıf bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen 

öğretmenleri kapsar. 
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yenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde geçen müddetin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

III - Sağiık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı : 
•Bu sınıf, sağlık hizmeterinde (Hayvan sağlığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 

tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasında çalışan 
yüksek öğrenim görmüş ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, bioloğlar, 
psikologlar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy 
ebesi, hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, lâboratuvar, eczacı, diş, anastezi, röntgen teknisyenleri 
ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık memuru, sağlık sa
vaş memuru ve benzerleri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derece

nin son kademesine kadar yükselebilirer. 
b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebi irler. 
d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar, ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görmüş olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe 

başlarlar ve 1 nci derecenin son kadamesine kadar yükselebilirler. 
Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hizmetine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışın

da mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyet
ten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışılarak yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenlerin 
sağlık hizmetlerinde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen müddetin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her 
yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlen
dirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 
yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. O. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını g'eçemez. 

IV - Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle gövelendiri-

len öğretmenleri kapsar. 
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Bu sınıfta : 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk kademe

sinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) özel kanunlarına göre gerek orta dereceli ve gerekse yüksek dereceli öğretim mües

seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini tanıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğrenin mü esirmelerinde öğretim görevi yapanlar 10 
ncu derecenin 1 nci kademesinden işe başlarlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, doçentler 5 
nci derecenin ve profesörler 1 nci darecenm son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve 

kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 

kademesine kadar yükselebilirler. 
VI - Din hizmetleri! sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî 

görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 18 nci derecenin ilk kademesinden, imam - hatip

ler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, vaiz v e müftüler 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve Kur'an kursu 
öğretmenleri 10 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

b) imam - hatip okulunun 1 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 
4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin ilk 
kademesinden, işe başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fakül -elerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, 

polis müfettişi, emniyet âmiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet 
mensubu Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) îlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, komiser muavinleri, komiserler, baskomiserler, emniyet 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okulflardan mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son kademesine, komiser muavinleri, komiserler, baskomiser
ler, emniyet müfettişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmirleri 6 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardan 
polisler 7 nci, komiser muavinleri ve komiserler 6 nci, baskomiserler ve emniyet âmirleri 5 nci, 
emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupflan 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 
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Bu sınıfta : 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk ka

demesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecinin son kademesine kadar yükselebilirler. 
(b) Özel kanunlarına göre gerek orta dereceli ve gerekse yüksek dereceli öğretimi mües

seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini taşıyanlar 10 ncu derecinin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecinin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğretim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 10 
ncu derecenin 1 nci kademesinden işe başlarlar, bunlardan asistanlar 6 ncı derecenin, doçentler 
5 nci derecenin ve profesörler 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve 

kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 

kademesine kadar yükselebilirler. 
VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî 

görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - hatip

ler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci derecenin, imam ^hatipler, müezzinler ve Kur'an kursu 
öğretmenleri 10 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

b) îmam -hatip okulunun 1 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 4 ncü 
kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) îmam - hatip okulunun 2 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk: kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, 

polis müfettişi, emniyet âmiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet 
mensubu Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, emni
yet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son kademesine, komiser muavinleri, komiserler, başkomiser
ler, emniyet müfettişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmirleri G ncı derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardan 
polisler 7 nci, komiser muavinleri ve komiserler 6 ncı, başkomiserler, emniyet müfettişleri, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış em
niyet mensupları 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
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V i n - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak müracaat 

sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde 
çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi ku
rumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya 
kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerle 
her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yar
dımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (c) bendinde tanımlananların dı-
şm'da kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk kademesinden başlar ve 11 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi okulları bitirdikten sonra, memuriyete girmeden 

önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini basan ile 
tamamlaJdıklan her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin başariyle tamamladıktan her öğrenim yılı için bir ka
deme ilerlemesi Tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallannda doktora yapanlara bir 
derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara bir, 
tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallannda doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğ
renim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı için bir 
kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflannda 5 yıldan fazla yük
sek öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezın olanların 5 yılı aşan başanlı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman; bakanlık müfettiş yardım-
cılan, maiyet memurlan, dışişleri meslek memurlan, maliye hesap uzman yardıımcılan ve banka
lar yeminli murakıp yardımcılannın özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik 
sınavında basan göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıplığa, dışişleri 
meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşulan bir dereceye atan-
malan esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklannda aynca bir derece yükselmesi uygu
lanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamam-
lıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kad
ro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 nci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aran
maksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) bendlerindeki hüküm
ler saklıdır. 

g) Sınıflann giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlıyanlarla yukanki (a), (b), (c), 
ve (d) fıkralan uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine teka
bül eden süreleri 68 nci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesa
bında aynca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıflan mensuplarından. Yasama Meclislerinde asli ve 

sürekli görevleçrlde bulunıanlann kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük haklannın 
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VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her tür'ü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak müracaat 

sahiplerini karşılamak ve yol göstermek hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde 
çalışmak veya basit iklim rasatlarım yapmak, faciama yapmak veya yaptırmak veya tedavi ku
rumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya 
kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı maJhiyetteki görevlerde 
her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yar
dımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (c) bendinde tanımlananların 
dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı denecenin ilk kademesinden baslar ve 11 nci decenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) ilkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi okulları bitirdikten sonra, memuriyete girmeden 

önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini başarı ile 
tamamladıkları her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin başa riyle tamamladıkları her öğrenim yılı için bir ka
deme ilerlemesi Tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir 
derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara bir, 
tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğ
renim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı için bir 
kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıldan fazla yük
sek öğrenim gerektiren yüksek okullardan me zun olanların 5 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; bakanlık müfettiş yardım
cıları, maiyet memurları, dışişleri meslek memurları, maliye hesap uzman yardımcıları ve banka
lar yeminli murakıp yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik 
sınavında başarı göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıplığa, dışişleri 
meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşulan (bir dereceye atan
maları esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygu
lanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamam-
lıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı madd ede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kad
ro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 nci madde sinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aran
maksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) bendlerindeki hüküm
ler saklıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlıyanlarla yukariki (a), (b), (c), 
ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulıyanlarm, kademe ilerlemesine teka
bül eden süreleri 68 nci maddede derece yükselme si için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesa
bında ayrıca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla teslbit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Yasama Meclislerinde asli ve 

sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük haklarının 
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kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Basjkanlık divanlarına ait
tir. 

MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Memuriyete girişte ya§ : 

Madde 40. — Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşım doldurmuş olmak ve Türk Medeni 

Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına 
atanabilerler. 

MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Eunununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi : 

Madde 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler Devlet Memuru olabilirler. Ortaokul mezunla
rından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli 
görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları
na yoksa bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönetmelikleri ile daha yüksek öğrenim 
dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını bitirmiş olmak şartı konulabilir. 

MADDE 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 42 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrası kal
dırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş t" r : 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu 
bu kanuna ekli 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

Şu kadar ki : 
a) 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil bâzı görev

ler için ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz önünde 
bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 
veya 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapı
labilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergelerden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve her yıl bütçe kanunüariyle göste
rilir. 

Bu şekilde tesbit edilen göstergeler üzerinden ayhk alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza 
ederler. 

Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler 
memurlar için terfi bakımından müktesep hak sayılmaz. 

<b) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahiyet ve icaplarının gerektirdiği hallerde Bakan
lar Kurulu kararı ile 50 ile 70 arasında gösterge tesbit edilebilir ve bu şekilde ihdas edilen dere
celer üzerinden bu kanunun 33 - 36 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde kadro alınabilir. 

MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 44 ncü maddesi kaldırılmıştır. 
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kullanılması ile ilgili yetkiler, CumUmriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarına 
aittir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. — 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

<B) özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıl için 36 ncı ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum

larının birinden diploma almış olmak. 
2. Kuruluş ve görev kanun ve yönetmeliklerin :İ3 belirtilen diğer şartlan haiz bulunmak. 

MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yarışma sınavlarına katılma : 

Madde 49. — Devlet memurluğuna girmek istiyenlerden genel ve özel şartlan haiz bulunmı-
yanlar yanşma sınavına giremezler. 

Genel ve özel şartlara haiz olanların girmek istedikleri sınıfın yarışma sınavına katılmalan ve 
sınavı başarmış olmalan şarttır. 

Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebilecek sınıf ve görevler tüzükle belirtilir. 

MADDE 18. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yarışma sınavlarının yapılması: 

Madde 50. — Yanşma sınavlarının tabi olacağı genel şartlan belirten bir tüzük Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanır. 

Kurumlar bu tüzükte belirtilen genel şartlan ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak su
retiyle özel yanşma sınav yönetmelikleri düzenlerler. 

Yanşma sınavlan bu şekilde düzenlenen yönetmeliklerde belirtilen esaslar dairesinde ve kuram
larda kurulacak sınav kurullannca tertiplenir ve yürütülür. 

MADDE 19. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 53 ncü maddesi kaldınlmıştır. 

MADDE 20. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 ncü maddesinin son fıkrası kal
dınlmıştır. 

MADDE 21. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Adayların yetiştirilmesi : 

Madde 55. — Adaylar, görev alacaklan kurumların bu kanunun 214 ncü maddesinde gösteri
len hizmetiçi eğitim yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

MADDE 22. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Adaylık süresi içinde göreve son verme : 

Madde 56. — Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durum
ları, göreve devamsızlıklan, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tesbit olu
nanların kurumlarının değerlendirme kurulları kararı ve atamaya yetkili âmirin onayı ile adaylık 
devresi içinde ilişikleri kesilir. 
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MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

(B) Özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ncı ve 41 nci maddelerde belirtilen Öğretim ve eğitim kurum

larının birinden diploma almış olmak. 
2. Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartlan haiz bulunmak. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. —> Mîllet meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 23. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık : 

Madde 57. — Adaylıdan adaylık süresi sonunda yapılacak sınavlarda veya değerlendirme
lerde başarı gösteremiyenlerin, haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınavlara girmiyenlerin, ku
rumların değerlendirme kurullarının karan ve atamaya yetkili âmirin onayı ile görevlerine son 
verilir. 

MADDE 24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Aslî memurluğa atanma : 

Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil almış ve kurumlarının değerlendirme 
kurullannca başanlan tesbit edilmiş bulunan adaylar atamaya yetkili âmirin onayı ile asli 
Devlet memuru olarak atanırlar (Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonu olan tarih
tir). 

Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanlann bu sınavı da. kazanmaları şarttır. 

MADDE 25. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 60 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklara atanma : 

Madde 60. — İstisnai Devlet memurluklarına bu kanuna tabi olan veya olmıyan ve kanunun 
48 nci maddesinde yazılı genel şartları taşıyan kişilerden atanmalar yapılabilir. 

MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklara atanacaklara bu kanunun uygulanacak hükümleri : 

Madde 61. — 60 nci madde gereğince istisnai Devlet memurluklarına atananlar hakkında ka
nunun genel atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hü
kümleri uygulanır. 

Ancak; istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar atandıkları bu kadronun derece aylığının 
ilk kademesini kazanılmış hak olarak iktisabet tikleri tarihten itibaren haklannda bu kanunun 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır. 

MADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her derecedeki kademe ilerlemelerini gelecek bütçe yılı ba
şında geçerli olmak üzere Şubat ayı içinde aynı tarihte alınacak toplu bir onayla yaparlar. 
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MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmi|tir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metniniaı 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 28, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Derece yükselmesinde süre ve usul : 

Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerinden gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul mezunları 5, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar 
mezunları 4 yıl) bulunmuş ve bu derecenin S ncü kademe aylığını (ilkokul mezunları 5, ortaokul 
ve dengi, lise ve dengi okullar mezunları 4 ncü kaideme aylığını) fiilen 1 sene almış, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna göre ha
zırlanacak kuruluş ve görev yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri ihraz etmiş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecekleri nitelikte olduğu kurumun «Değerlen
dirme Kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

Olanlar «yeterlik veya yarışma seçmesi» veya «yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı gös
terdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (yeterlik veya yarışma sınav) lannın genel esasları Dev
let Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir tüzükle beHrtilir. Kurumlar bu tüzük esasları için
de yönetmelikler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolara, derece yükselmelerindeki süre kaydı aran
maksızın tâymindeki usule göre daha aşağı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine taibi kurumlarda çalışmış, yasama organı üyeliğinde bulun
muş olması ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. . 

Bu suretle üst dereceye atanan memurlar bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kadronun 
aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve başka görevlere 
atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların atandıklan üst kadrolarda geçirdikleri her yıl 
1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir derece yükseltilmesine esas olacak sekide değerlendirilr. 

MADDE 29, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 70 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 

Madde 71. — Memurların sınıflarının gösterge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf de
ğiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu ka
nunda veya kuruluş kanunlarında, yoksa bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönetmelik
lerinde belirtilen niteliklere sahibolmalan ve girecekleri dereceler için açılacak yarışma sınavını 
veya yarama seçmesini kazanmış bulunmaları şarttır. 

Başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sınıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler bu sını
fın bir alt derecesine geçebilirler. 

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son kademe
de geçirdiği süre yeni sınıfındaki kadroya intibakında dikkate alınır. 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kaldırılmıştır. 
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MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Derece yükselmesinde süre ve usul: 

Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerimden gayrı bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul mezunları 5, ortaokul ve dengi, lise ve dengi' okullar 
mezunları 4 yıl) bulunmuş ve bu derecenin 3 noü kademe aylığını (ilkokul mezunları 5, ortaokul 
ve dengi, lise ve dengi okullar mezunları 4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 sene almış, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna göre ha
zırlanacak kuruluş ve görev yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri ihraz etmiş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olduğu kurumun «Değerlen
dirme Kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

Olanlar «yeterlik veya yarışma seçmesi» veya «yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı gös
terdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (yeterlik veya yarışma sınav) larının genel esasları Dev
let Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir tüzükle belirtilir. Kurumlar bu tüzük esasları için
de yönetmelikler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolara, derece yükselmelerindeki süre kaydı aran
maksızın tâyinindeki usule göre daha aşağı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış, yasama organı üyeliğinde bu
lunmuş olması ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. 

Bu suretle üst dereceye atanan memurlar bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kadro
nun aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve başka 
görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların atandıkları üst kadrolarda geçirdik
leri her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir derece yükseltilmesine esas olacak şekilde de
ğerlendirilir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 

Madde 71. — Memurların sınıflarının gösterge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf de
ğiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu ka
nunda veya kuruluş kanunlarında, yoksa bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönet
meliklerinde belirtilen niteliklere salbibolmaları ve girecekleri dereceler için açılacak sınav veya 
seçmeyi kazanmış bulunmaları şarttır. 

Başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sınıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler bu sını
fın bir alt derecesine geçebilirler. 

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son kade
mede geçirdiği süiıre yeni sınıfındaki kaJdroya intibakında dikkate alınır. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 32. — 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

Madde 73. — Başka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, kar
şılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını istiyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi ilgili 
kurumların atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. 

Ancak, Eğitim ve öğretim, Teknik, Sağlık ve Yardımcı Sağlık hizmetleri sınıflarınida karşılıklı 
yer değiştirme isteklerinde derece kaydı aranmaz. 

MADDE 33. — C57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memurların istekleri üe yer değiştirmeleri : 

Madde 74. — Bu kanuna tabi kurumlardan birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek istiyen 
memurlar bulundukları görevin dâhil olduğu sınıf içinde kalmak, derecelerinden yukan olma
mak ve kurumlarının muvafakati şartiyle bir kadroya atanabilirler ve bu halde atandıkları kadro
nun aylığını alırlar. 

MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilda değiş
tirilmiştir : 

Yabancı bir memleket veya teşekkülde hizmet alma : 

Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati 
ile görev alacak devlet memurlarına ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karan ile 
5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu karan ile en çok 5 yıl 
daha uzatılabilir. 

Yukanki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memle
ketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik haklan 5434 sayılı 
Kanunun 31 nci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. 

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu kanunun sınavlarla ilgili hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hiz
met sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı (orta okul ve lise veya dengi okul
lar mezunlan için her 4, ilkokul mezunlan için her 5 yılı) bir derece yükselmesine esas olacak şekil
de değerlendirilir. 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

78 nci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar ve (burslu gidenler hariç) aylıklarını 
kendi kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün haklan ile 
yükümlülükleri devam eder. izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. 

Burslu gidenlerin aldıklan burs miktarı, kurumlannca gönderilenlerin transfer edilen maaş 
karşılıklan gittikleri ülkelerde öğrencilere verilen tahsisattan az ise aradaki fark Devlet Personel 
Dairesince hazırlanacak bir yönetmelikte tesbit edilen esaslar dairesinde kurumlarınca kendileri
ne ödenir. 
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MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü pıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alı
nanlardan terhislerini mütaakıp tekrar Devlet memurluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya ata
nabilirler ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi ya
pılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri 
kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı (ilkokul 
mezunları için 5 yılı, ortaokul, lise ve bunların dengi okullar mezunları için 4 yılı) aşan kısmı usu
lü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiy
le değerlendirilir. 

MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları : 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar aday
lık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra 
kademe ilerlemesi yapılmak ve yarışma sınavı veya yeterlik seçmesine tabi tutulmak suretiyle de
rece yükseltilmesinde de değerlendirilir. 

MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerinin kademe 
ve derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle 
veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yük
selmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve yarışma sınavı veya yeterlik 
seçmesinde basan göstermeleri şartiyle silâh altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin ka
demelerinde dikkate alınır. 

MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı verilmek suretiyle bir göreve vekâlet şartları : 

Madde 86. — Bir görevin Devlet memurları eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaşsız vekâ
let asıldır. 

Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve say
man mutemetlerinin çeşitli suretle izinli veya geçici görevle görevlerinden ayrılmış olmaları veya
hut görevden uzaklaştırılmış bulunmaları veya bu görevlere ait kadroların boşalması halinde aynı 
veya alt derecedeki memurlardan vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama yapılabilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan veya serbest olarak meslek icra eden hayvan sağ
lık memurları, veterineri veya hayvan sağlık memuru bulunmıyan belediyelerin veterinerlik 
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MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 37. — 657 sayıllı Devlet Memurları Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet Memurluğuna girenlerin kademe intibakları : 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar 
adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra 
kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde 
de değerlendirilir. 

MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerini?ı kademe 
te derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksa-
diyle veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece 
yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı 
göstermeleri şartiyle silâh altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dik
kate alınır. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bıı hizmetlerle ilgili kadrolara vekâlet 
maaşı verilmek suretiyle atanabilirler. 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek okul
ların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz tatili hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteri
ner, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan veki] atanabilir. 

MADDE 40. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

îküıci görev verilecek memurlar ve görevler : 
Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin ya

nında : 
1. Özel kanunlarla veya bu kanunlarla verilen yetkiye istinaden bu kanunların personeline 

gördürülmesi öngörülen hizmetler ücretsiz olarak; 
2. Meslekî bilgisi ile ilgili olmak üzere ve hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yetkili 

âmirin muvafakati ile serbest meslek icra edenler :len müracaat eden bulunmadığı sürece: 
A) Bu kanunun 87 nci maddesinde yazılı kurumlarda bu kanun kapsamı dışında kalanların 

tabiplikleri, diş tabiblikleri, kimyagerlikleri, veterinerlikleri ücret karşılığında, 
B) Bulundukları yerlerde ilçe, bucak veya zaruret halinde illerde belediyelerin teknik hiz

met kadrolarının yüksek mühendis ve mühendislikleri, yüksek mimar ve mimarlıkları ücret karşılı
ğında, 

ikinci görev olarak verilebilir. 

MADDE 41. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ders görevi : 

Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlan ile okul, kurs veya benzeri kuruluş
larda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi zaruretler 
halinde öğretmenlerle öğretim üyelerine veya diğer Devlet memurlarına ders görevi verilebilir. 

MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 nci madde esaslarına uyul
mak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler. 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekil inlerin yeniden atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet memur
luğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşı
mak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı ka
demesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıf
ta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Devlet memuru veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya 
yasama organı üyesi iken emekli olanlardan tekrar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gereği is
tifa edip yasama organı üyeliğine seçilemiyenler yasama görevi sona erenler ile dışardan atan-
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — 657 sayılı Davlet Memurları Ktıiununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden n'anmalan : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet Me
murluğuna dönmek ıstiyen'ler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini 
taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı 
kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıf
ta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Devlet memuru veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya 
yasama organı üyesi iken emekli olanlardan tekrar -seçilemiy enler veya Seçim Kanunu gereği 
istifa edip yasama organı üyeliğine seçilemiyen^T yasama görevi sona erenler ile dışardan atan-
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mış bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna dönmek istiyenler bu maddenin 6 ncı fıkrası hükmü
ne göre iktisabettikleri memuriyet derecesindeki acık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde rızalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına muadil dere
ceden bir kadronun boşalması halinde bu yerlere tâyin hakları saklıdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı şartlara göre tâyinleri yapılamıyanlara açık maaşları tam olarak 
ödenmeye devam olunur. Bunların açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emeklilikle
rine tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen 
yarışma seçmesine veya yarışma sınavına tabidirler. 

Yasama görevinde ve bakanlıkta geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

MADDE 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

'Emeklilerin yemden hizmete alınması : 

Madde 93. — Bu kanuna tabi kurumlardan kendi istekleri ile emekli olup sınıfında yazılı ni
telikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre, kurumlarda boş kad
ro bulunmak şartiyle yeniden Devlet memurluğuna alınabilirler. 

Emekli iken yasama organı üyeliğine seçileni ar ile yasama organı üyesi iken emekli olanlar
dan istiyenler emekliliklerinden vazgeçmek şartiyle bu kanun hükümlerine göre tekıiar Devlet me
murluğuna girenlere tanınan haklara sahibolurlar. 

MADDE 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Cahşma saatleri : 

Madde 99. — özel kanunlardaki ve mevcut yönetmeliklerdeki hükümler saklı kalmak 
üzere Devlet memurlarının genel olarak haftalık çalışma süresi 39 saattir. 

Bu süre Bakanlar Kurulunca sınıfların ve kuruluşların özellikleri de dikkate alınarak esas 
itibariyle Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 

Kurum âmirlerinin lüzumlu gördüğü hallerde bu sürenin üstünde çalışılması gerekir ise fazla 
çalışılan süre, memurun, yıllık izin süresine eklenir. 

MADDE 46. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yıllık izin : 

Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl 
dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde 
bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tesbit 
edilenlerin izinleri bir katma kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyilesmiyen Devlet memur-
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iniş bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna cönmetk istiyenler bu maddenin 6 ncı fıkrası hük
müne göre ilktisabettikleri memuriyet derecesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettiMIeri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde rızalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haJklaırına muadil dere
ceden bir kadronun boşalması halinde bu yerlere tâyin hakları saklıdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı şartlara göre tâyinleri yapılamıyanlara açık maaşları tam olarak 
ödenmeye devam olunur. Bunların açık aylığı almak suretiyle g'eçen süreleri terfi ve emeklilik
lerine tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörü
len sınav veya seçmeye tabidirler. 

Yasama görevinde ve bakanlıkta geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir dere
ce yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46, — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci r.ci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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lan hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden ka-
zandıklan resmî sağlık kurullarınca tesbit edileıler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski 
sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar. 

MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Bu madde gereğince verilecek disiplin cezalarının, 124 ncü maddede belirtilen sebeplerden 
hangisi için verileceği bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Dairesince hazırla
nacak bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 49. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kapsam : 

Madde 146. — Bu kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet memurla-
n aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartlan bakımından 
bu kanundaki hükümlere; aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren Devlet memurlan, özel 
kanunlarındaki hükümlere tâbidir. 

Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görevler 
karşılığında, bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz. 

MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (B) ve (E) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı madı'sya aşağıdaki (G) fıkrası eklenmiştir : 

(B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanunun 4 ncü maddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan perso
nele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tato kurumlara ait her derecedeki eğitini ve öğretim ku
rumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya eğretim üyeliği yapan öğret
menlerle öğretim üyelerine ve diğer Devlet memurlarına belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait a 3/-
lıktan ders saaii itibariyle ödenen parayı, 

G) İş güçlüğü ve riski zammı • Hayat ve saflık için tehlike veya çalışma şartları bakımından 
güçlük arz eden veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için yönetmelik hü
kümlerine göre ödenen parayı. 

MADDE 51. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 148 nci maddesi kaldmlmıştır. 

MADDE 52. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 149 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kademe aylığı : 

Madde 149. — Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosun
daki derecelere dâhil kademelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden 
aylıktır. 

MADDE 53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 150. — Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosunda
ki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder. 
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MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları i 
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı maddeye 

(B) Sözleşmeli ücreti: Bu kanunun 4 ncü ı 
sonele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders görevi ücreti: Bu kanuna tabi kuı 
ı .mlan ile okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda 
r.-nlerle öğretim üyelerine ve diğer Devlet me 
çalıktan ders saati itibariyle ödenen parayı, 

^mummun 147 nci maddesinin (B) ve (E) bend-
a sağıdaki (G) bendi eklenmiştir. 
iaddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan per-

•aır-lara p.it her derecedeki eğitim ve öğretim ku-
uğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğret-
• rarlarına belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait 

) îş güçlüğü ve riski zammı : Hayat ve sa.'.Iık için tehlike veya çalışma şartları bakımın-
ret sarfını gerektiren görevler için yönetmelik hü-dan güçlük arz eden veya normalin üstünde gayı 

kümlerine göre ödenen parayı. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 54. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 151 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Derecelerin İlk ve en yüksek kademe aylıkları : 

Madde 151. — Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 nci kademe gösterge
sine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesi
ne tekabül eden miktar da o' derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir. 

MADDE 55. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Katsayı : 

Madde 154. — Sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ayhk tutarla
rına çevrilmesi için tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı her yıl memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî im
kânları göz önünde bulundurulmak suretiyle, Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilir. 

Katsayı değişimi, Emekli Kanunu hükümleri dışında, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 

MADDE 56. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 155 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Memurlara ödenecek aylık tutarları : 

Madde 155. — Bu kanunun 36 nci maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki ra
kamların, genel bütçe kanununda o yıl için tesbit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak 
miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir. 

MADDE 57. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yurt dışında aylıklar : 

Madde 156. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev alan Devlet me 
murlarmın aylıkları, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) ka
lan kısmın, Devlet Personel Dairesi, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak 
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek emsal ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden 
ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsalli tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesna
dır. 

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir. 

MADDE 58. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 158 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Adayların aylıkları : 

Madde 158. — Her hangi bir sınıfta aday olarak göreve başlıyanlar, bu kanunun 54 ncü mad
desindeki esaslara göre girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe terfii uygulanmaz. 
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MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 acı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 53 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 59. — 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Asaleti tasdik edilen memurların alacağı aylıklar : 

Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümleri çerçevesinde aslî memurluğa ata
nanlardan : 

A) Bir yıldan kısa süre içinde asaleti tasdik edilenler memuriyetin birinci yılını takibeden 
bütçe yılı başından, 

B) Bir yıl ve daha uzun süre içinde asaleti tasdik edilenler asaletin tasdikini takibeden büt
çe yılı başından, 

itibaren bir ileri kademeye yükseltilirler. 
O) (A) ve (B) fıkralarına göre kademe ilerlemesi yapan memurlar bulundukları derecede, 

başarılı 2 kademe ilerlemesi (ilkokul mezunları 4, ortaokul ve lise ve bunların dengi okullar me
zunları 3 kademe ilerlemesi) daha yapmadan derece terfüne hak kazanamazlar. 

MADDE 60. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 161 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verilecek ayhk : 

Madde 161. — Bir sınıf içindeki muhtelif dereceler arasında bir dereceden bir yukarı dereceye 
yükselmeye hak kazanan Devlet memuru : 

A) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alır. 
B) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylık, alt derecede iktisabetti-

ği, göstergeye tekabül eden aylıktan az veya ona eşit ise, iktisabettiği göstergeden yüksek olan 
ilk kademenin göstergesine tekabül eden aylığı alır. 

MADDE 61. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 162 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İstisnai man urluklardan ayni anların durum u: 

Madde 163. — istisnai memuriyetlere : 
a) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış c* anlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tak

dirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş olduklar?, süre, bu kanunda derece terfii için belirtilen esas
lara göre girebilecekleri yeni derecenin tâyini:; de normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde 
dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka 
bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve 
atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve 
girilecek derecenin sınav veya yarışma seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesi
ne sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz. 
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MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci aıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İstisnai memurlullardan ayrılanların durumu : 

Madde 163. — İstisnai memuriyetlere : 
a) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış olr.nlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tak

dirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş olduklar.;, şiire, bu kanunda derece terfii için belirtilen 
esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tâyininde normal derece terfii sürelerine karşılık 
sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde 
dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka 
bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan a t : ıanlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve 
atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre 
ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başa-mak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sa
yılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz. 
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MADDE 63. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemesinde ayhğa hak kazanma : 

Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Devlet memuru, bu ilerlemeye ait onay tarihini takibeden 
bütçe yılı başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

MADDE 64. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Vekalet aylığına hak kazanma : 

Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve başladıkları tarihten; 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 

günden fazla devam eden süre için, bu sürenin bitimini takibeden işgününden, başka kurum
lardan vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, 
veteriner, hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet et
tirilenler işe başladıkları tarihten itibaren hak kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, 
hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına vekâleten atananlar hariç, diğer 
boş kadrolara 6 aydan fazla vekâlet aylığı verilmez. 

MADDE 65. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir göreve vekâleten atananlara vekâlet edilen görevin dâhil olduğu sınıftaki memuriyete giriş 
derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabiplik, diş tabipliği, ec
zacılık, mühendislik, veterinerlik, hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekâlet edenlere, sınıflarının bu görevler için tesbit edilen memuriyete giriş derecesinin 
ilk kademe aylığı verilir. Bulundukları mahalden gayri bir mahalde bir göreve vekâlet suretiyle 
atananlara Harcırah Kanununun geçici görevle başka mahalle gönderilenlere ait hükümleri uygula
nır. 

MADDE &8. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir ; 

Ders ve konferans ücretleri : 

Madde 176. —• 89 ncu madde gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders veya konferans 
saati basma ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

MADDE 67. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti: 

Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dışında, fazla çalışılan süreler hakkında bu kanunun 
99 ncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve dola-
yısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine imkân olmıyan meslek mensuplarına fasla çalışma ücre
ti ödenebilir. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 66 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi usiîjmm 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 35 nci ::-.;;. İdesi aynen >abul edilmiştir 

MADDE 66, — Millet Meclisi metninin QQ nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti : 

Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dışında, fazla çalışılan süreler hakkında bu kanunun 
99 ncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azl-ğı îieclcniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve dola-
yısiyie fazla çalışmalarının izinle telâfisine imk^n olmıyan meslek mensuplarına fazla çalışma üc
reti ödenebilir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Hangi meslek mensuplarıma ne miktar fazla r:esai ödeneceği her yıl bütçeler kanunlarında gös
terilir. Ve uygulama ilgili kuruluşların gürümü n.hnarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resi tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle ti şenlenir. 

MADDE 68. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ek sosyal sigorta ve yardımıaşma : 

Madde 190. — Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihti
yaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli 
sahalarda değerlendirmek üzere bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıka
rılacak özel bir kanunla «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» kurulur. 

Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamına alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki 
3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tabi Devlet memurları bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan aylık tutarlarının % 5 i bu kurum için kesilir. 
Kalen bu kanunun kapsamına giren kurumlara ait dinlenme kampları ilerde Memur Yardım

laşma Kurumuna devredilmek üzere müşterek bir idareye tevdi olunur. 
Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı okluğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir 

tüzükle tesbit olunur. 

MADDE 69. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 nci ve 192 nci maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 70. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Devlet memurları için konut : 

Madde 193. — Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihti
yaçları, imar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar 
gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan kar
şılanır. 

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir. 

MADDE 71. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 19S ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman, hangi hallerde ve görevlerde ödenek verile
ceği, ne saman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü 
şekil ve şartları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
onanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 72. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

İ'ş(lür1üğü ve riski zumiıiı : 

EK MADDE — Hayat ve sağlık için tehlike voya çalışma şartları bakımından güçlük arz eden 
veya normalin üstünde gayret sarfım gerektiren görevler için işgüçlüğü ve riski zammı ödenir. 

Bu zammın miktarı ve hangi memurlara verilebileceği, meslek nitelikleri, çalışma şartları, te
minlerinde ve hizmette tutulmalarında güçlük oulunması ve benzer hususlar nazara alınmak su
retiyle tesbit edilir. 

Uygulama ilgili kuruluşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi ta
rafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenil'. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hangi meslek mensuplarına ne miktar fazla mesai ödeneceği her ytl bütçe kanunlarında gös
terilir. Ve uygulama ilgili kuruluşların g-örüşü alınarak Maliye Bakanlığı ila Devlet Persond 
Dairesi tarafından hazırlanacak bir ' yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu 'VS. Sayısı : 1-162] 



— 46 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü ve riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilir. 

MADDE 73. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:. 

Kurıimların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları : 

Madde 214. — Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ile-
riki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dairesi tara
fından ilgili kurumlarla birlikte hasırlanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

MADDE 74. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 235 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 75. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VIII nci kısmının sonuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

Geçici süreli görevlendirme : 

EK MADDE 1. — Bu kanuna tabi memurlara, 13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına girer, kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkile
ri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. 

Geçici süreli görevlendirme §artlan : 

EK MADDE 2. — Geçici süreli görevlendirme yolu ile başka bir görevle çalışan memurlar hak
kında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen memur, hem kendi smıf ve meslekinin ve hem de ge
çici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışında, bir kurumda geçici süreli olarak görevlendirilen 
memurlar aylıklarını gittikleri yerlerin bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlendirildikleri 
kadronun aylık ve diğer haklarından yararlanırlar. 

c) G-eçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçmez. 
d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görev

ler haîdkında uygulanır. Greçici süreli görevlendirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şarttıı» 
e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakan

lıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek karariyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendirmenin uy
gulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 

EK MADDE 3. — Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanun
larda yer alır. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun 59 ncu maddesindeki «Cumhuri}ret Senatosu ve Millet Mecli
si» ibarelerinden sonra «Memurluklarına» kelimesi ilâve edilmiştir. 

MADDE 76. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir. 

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu 
terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme iste

ğinde bulunulmuş sayılır. 

MADDE 77. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 78. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Genel Kadro kanunu tısarısı hazırlama süresi : 

Geçici madde 3. — 1970 bütçe yılında, bu kanma tabi kurumlarda h^r ne ad altında olursa 
olsun çalışan personelden, bu kanunun 4 ncü maddesinin (Â) fıkrasına g'Öre Devlet memuru sayı
labilecek olanlara ait kadroların 33. Sİ ve 25 nci maddelerde belirtilen esaslar dâhilinde hasırlana
cak Genel Kadro kanunu tasarısı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 79. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

İntihal: işlemlerini yapacak merci : 

Geçici Madde 4. — İntibak işlemleri, bu kanunun geçici 22 nci maddesi gereğince kurulan 
İntibak Komisyonunun tesbit edeceği genel esaslar içinde bu kanunun hükümlerine göre kurum
larınca yapılır. 

MADDE 80. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memurların intibakında malî esaslar : 
Geçici Madde 5. — Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu kanunda belirtilen nitelik 

ve diğer şartlara göre girebilecekleri sırlıların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan saın ve 819 sayılı 
Kanunla- verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan aşağı olduğu takdirde, 
aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte de
vam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3858 sayılı Kanunun 6 nci maddesine gere istihdam edilenlerden, bu niteliğin bulunma

dığı yeni kadrolara atanan, (İntibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle), 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yrri saydığı kadrolardan yeni kadrolara 

atanan (intibak sırasında a^mı görevde kalmak partiyle), 
3. 3356 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası ila 

1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan aradaki farla Bakanlar Kurulu kararı ile tazminat ola
rak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3655 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanuni. değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değiş
tiren 30 . 5 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların 
1, 2 veya 3 üst derece aylığım kazanılmış hak oir-Y.k planlardan, yeni kadrolara atanan, 

5. Özel kanunları gereğince, tazminat, öd" •'' (remsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edi
len belirli görevlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların bu kanunda belirtilen nitelik vr, diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların derece 
ve kademelerinden alacakları ayl-.k tutarları, cak; kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık 
tutarlarından veya aylık ve 1 . 3 . 1370 tarihine kackar çakmış kanunlarla kabul olunmuş tazmi
nat, ödenek toplam tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emeldik" ğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda 
girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu mad.'e gereğince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar, tamamiyle kalkıncaya kadar, her yıl bütçelerinde belirli tertiplere konulacak öde
neklerle karşılanır. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1462) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 81. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

Geçici madde 6. — Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre 
istihdam edilen daimî hikmetlilerle bütçelere ekli (S) cetveline dâhil kadrolarda çalışanların bu 
kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde 
alacakları aylık tutarları, 7244 sayılı Kanunla tesbdt edilen aylık tutarlarına, 263 sayılı Kanunla 
yapılan zam ve 819 sayıh Kanunla verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan 
aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilince
ye kadar, ödenmekte devam olunur. 

(Millî İstihbarat Teşkilâtında 3656 sayıh Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam edilen 
daimî hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların de
rece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları eski kadrolarında fiilen almakta oldukları üc
ret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve taym bedeli toplam tutarlarından 
aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam edilir.) 

MADDE 82. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Geçici hizmetlüenn intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 7. — Bu kanuna tabi kurumlarda, 3656 sayıh Kanunun 9 ncu maddesine göre 
bütçelerin masraf tertiplerinden ahnan kadrolarda istihdam edilen geçici hizmetlilerden bu ka
nunda belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar halen bulundukları kadrolarda aldıkları üc
retler ne olursa olsun yeni derecelerinin ilk kademe aylıklarını alırlar. 

MADDE 83. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 8. — Bu kanuna tâbi kurumlarda 4/10195 sayıh Bakanlar Kurulu Kararına 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel yönet
meliği» ne göre alman yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
4/10195 sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu 
takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam olunur. 

MADDE 84. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 85. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetleri
nin değerlendirilmesi : 

Geçici Madde 12. — Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların 
Devlet memuriyetine girmeden önceki hizmetleri, sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 ne; maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — 657 sayılı Devlet Memurlar: Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin 
değerlendirilmesi : 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Dev
let memuriyetine girmeden önceki hizmetleri, sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci tek-
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Teknik hizmetler sınıfı ve III ncü Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki 
esaslara göre değerlendirilir. 

Bu değerlendirme, aynı şekilde Parlâmentoda bulunan sağlık ve teknik hLamet sınıfları men
supları için de uygulanır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

MADDE 86. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak malî hükümler : 

Geçici Madde 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli aynı görevde 
kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre derece ve kademelerinde alacak
l ın aylık tutarı, eski kadrolarından fiilen almakta oldukları mahrumiyet şartları tazminatı ve 
seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretlerinden aşağı ise, aradaki fark, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

MADDE 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 14, 15, 17, 18 ve 19 ncu mad
deleri kaldırılmıştır. 

MADDE 88. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı : 

Geçici madde 20. - 33 ve 35 nci maddedeki yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci 
maddedeki yönetmelik, bv! nci maddedeki tüzük, 95 nci maddedeki yönetmelik, 107 nci maddedeki 
yönetmelik, 112 nci maddedeki yönetmelik, 121 nci maddedeki tüzük, 123 ncü maddedeki tüzük, 
125 nci maddedeki tüzük, 134ı ncü maddedeki tüzük, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 193 ncü madde
deki tüzük, 194 ncü maddedeki yönetmelik, 196 nci maddedeki yönetmelik, 210 ncu maddedeki yö
netmelik, 211, 212 ve 213 ncii maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci 
maddelerdeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci 
maddedeki tüzük ve yönetmelikler, 

Altı aylık bir süre içinde düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürür
lükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 89. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 21 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 90. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İntibak Komisyonu : 

Geçici Madde 22. — Bu kanun hükümlerine göre yapılması gerekli intibakın genel esas
larını tesbit etmek üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığından 3 ve Dev
let Personel Dairesinden 3 temsilcinin katılmasiyle «Devlet Memurları Kanunu intibak Komis
yonu» adı ile bir komisyon kurulur. 
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nik hizmetler sınıfı ve III ncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki esas
lara göre değerlendirilir. 

Bu değerlendirme, aynı şekilde Parlâmentoda bulunan sağlık ve teknik hizmet sınıfları men
supları için de uygulanır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek 
geçici 3 ncü madde hükümleri saklıdır. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı : 

Geçici madde 20. — 32 ve 33 ncü maddedeki yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci 
maddedeki tüzük, 79 ncu maddedeki yönetmelik, 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci maddedeki yönet
melik, 107 nci maddedeki yönetmelik, 112 nci maddedeki yönetmelik, 121 nci maddedeki tüzük, 
123 ncü maddedeki tüzük, 125 nci maddedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 178 nci maddede
ki yönetmelik, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 190 ncı maddedeki tüzük, 193 ncü maddedeki tü
zük, 194 ncü maddedeki yönetmelik, 196 ncı maddedeki yönetmelik, 210 ncu maddedeki yönetme
lik, 211, 212 ve 213 ncü maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci mad
delerdeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci madde
deki tüzük ve yönetmelikler, VI ncı kısmın sonuna eklenen ek maddede adı geçen iş güçlüğü ve 
riski zammına ilişkin yönetmelik, 

Altı aylık süre içinde düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlük
teki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince yapılması gerekli intibak ile ilgili her türlü in
celemeyi yapabileceği gibi komisyonda kurumknn memur ve müstahdemlerini geçici olarak ça
lıştırabilir. 

MADDE 91. — 657 sayılı Devlet Memurlar? Kanununun geçici 23 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 23. — İlkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kad
rolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibak
ları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır. 

MADDE 92. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir : 

Sınıflara intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan 
personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların 
tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev göz önünde tutularak sınıf
lara dâhil edilirler. 

Aylıklı ve barem içi ücretlilerin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde gereğince sınıflar içindeki derecelere inti
bak aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem işi kadrolarında çalışmakta olanlardan halen : 

Kadro 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

aylığı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
1 
1 
1 
1 

000 lira 
750 
500 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

olanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8, 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

dereceye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

intibak ettirilirler. 

a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1,2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kadrolar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 
tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, herhangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylılk /eya ücret alanlar, kadro
larına tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine ödenir. 
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MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir : 

Sınıflara intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalı
şan personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri 
ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev göz önünde tutularak sınıflara dâhil 
edilirler. 

Aylıklı ve barem, içi ücretlilerin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde gereğince sınıflar içindeki derecelere inti
bak aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi kadrolarında çalışmakta olanlardan halen : 

Kadro aylığı 2 000 lira olanlar 1. dereceye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

intibak ettirilirler. 

a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kadrolar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 
tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, her hangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kadro
larına tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine ödenir. 
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Ancak, yapılacak intibakta ihalen bulundukları kadroda bir üst derece aylığı alanlardan 
istiyenler, kadro derecelerinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 nci madde ile tesis edilen sınıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 08 nci maddenin (b) ve (c) fıkraları uyarınca, aldıkları 
aylıklara muadil kadroları ihraz etmeleri halinde kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tab
losunda müktesep haklarının tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

d) İstisnai mevkilerde olanların intibakları : Kendilerine gördürülen hizmet bu kanunla kabul 
edilen istisnai memuriyetlerden ise kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden, değilse emekli
ye esas dereceleri üzerinden yapılır. 

İhtisas kadrolarında bulunanların intibakları ise ihtisas kadrosunun görevini fiilen yapmakta 
olanlar kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden, kadro görevini fiilen yapmıyarak bir başka 
görevde çalıştırılanlar ise emekliye esas olan aylık veya ücret dereceleri üzerinden yapılır. 

Ancak, 20 Mayıs 1970 tarihinden sonra ihtisas mevkilerine atananlardan daha önce ihtisas 
mevkü sayılan bir kadroyu işgal etmekte olanların intibakı eski kadro dereceleri üzerinden ve 
yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır. Daha önce ihtisas mevkii sayılan bir kadroyu 
işgal etmiyenlerin intibakı ise emekliliğe esas olan dereceleri üzerinden yapılır. 

Bu bend uyarınca kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden intibakları yapılanlar diğer 
memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere, intibak ettiril
dikleri derecenin ilk kademe aylığı kendileri için müktesep hak teşkil edinceye kadar verilmeye 
devam olunur, 

İhtisas kadrolarına intibakı yapılanlar bu kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırılamaz
lar. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edildikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan derece 
aylığı arasındaki farkı tazminat olarak veya diğer suretle alanlar, bulundukları kadronun muadiM 
olan derecenin ilk kademesine intibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için müktesep hak teşkil 
edinceye kadar intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya devam ederler. 

f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev yapmakta olanların daha önce bu kanun kapsamına giren 
kurumlarda (D) ve (E) cetveli kadrolarında ve yevmiyeli teknik personel statüsünde geçirilmiş 
ve daha önceki intibaklarda dikkate alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek geçici 3 ncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

g) Bu madde hükümlerine göre yapılacak intibaklarda 1214 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
yapılmış olan intibak işlemleri dikkate alınmaz. 

Hizmetlilerin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda 
çalışanların intibakları 5434 sayılı T.O. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
keseneklerine esas olan derecelerine göre yapılır. 

Bu kadrolarda çalışanların daha önce bu kanun kapsamına giren kurumlarda (E) cetveli kadro
larında veya yevmiyeli teknik personel statüsünda geçirdikleri ve daha önceki intibaklarda dikkate 
alınmamış hizmet süreleri de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrıca nazara alınır. 

Ancak, 1214 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan intibak işlemleri sırasında değer
lendirilmiş bulunan sürelerden sadece bu kanun kapsamına dâhil olan kurumlarda geçirilmiş süre
ler esas alınır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf tertip
lerinden alınan ücretli kadrolarda çahşmakta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna atanma
ları gerekli görülenlerden barem kanunlarına tâbi olanların intibakları ek geçici 2 nci madde 
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Ancak, yapılacak intibakta halen bulundukla :ı kadroda bir üst denece aylığı alanlardan isti-
yenler, kadro derecelerinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

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

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tablosun
da müktesep haklan mm tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

d) İstisnai mevkilerde olanların fiilen aldıkları kadro aylık veya ücret derecelerine eşit de
recelere intibakları yapılır. Bunlardan işgal ettikleri kadrolarda 1, 2 veya S üst derece aylık 
veya ücret alanlar, kadrolarına eşit derecelere intibak ettirilmekle beraber haklarında yukarki 
(b) bendi hükümleri uygulanır. 

İhtisas kadrolarında bulunanların intibakları ise ihtisas kadrosunun görevini fiilen yapmakta 
olanlar kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden, kadro görevini fiilen yapmıyarak bir başka 
görevde çalıştırılanlar ise emekliye esas olan aylık veya ücret dereceluri üzerinden yapalır. 

Ancak, 20 Mayıs 1970 tarihinden sonra ihtisas mevkilerine atananlardan daha önce ihtisas 
mevkii sayılan bir kadroyu işgal etmekte olanların intibakı eski kadro dereceleri üzerinden ve 
yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır. Daha önce ihtisas mevkii sayılan bir kadroyu 
işgal etmiyenlerin intibakı ise emekliliğe ess olan dereceleri üzerinden yapılır. 

Bu bend uyarınca kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden intibaklara yapılanlar diğer 
memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere, intibak, ettiril
dikleri derecenin ilk kademe aylığı kendileri için müktesep hak teşkil edinceye kadar verilmeye 
devam olunur. 

İhtisas kadrolarına intibakı yapılanlar bu kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırılamaz
lar. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edildikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan derece 
aylığı arasındaki farkı tazminat olarak veya diğer suretle alanlar, bulundukları kadronun muadili 
olan derecenin ilk kademesine intibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için müktesep hak teşkil 
edinceye kadar intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya devam ederler. 

f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev yapmakta olanların daha önce bu kanun kapsamına giren 
kurumlarda (D) ve (E) cetveli kadrolarında ve yevmiyeli teknik personel statüsünde geçirilmiş 
ve daha önceki intibaklarda dikkate alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek geçici 3 ncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Hizmetlilerin derecelere intibakları : 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — 3656 sayılı Kanunun 19 nou maddesi kapsamına giren kadrolarda 
çalışanların intibakları 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
keseneklerine esas olan derecelerine göre yapılır. 

Bu kadrolarda çalışanların daha önce bu kanun kapsamına giıen kurumlarda (E) cetveli kad
rolarında veya yevmiyeli teknik personel statüsünde geçirdikleri ve daha önceki intibaklarda dikka
te alınmamış hizmet süreleri de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrıca nazara almır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf tertip
lerinden alman ücretli kadrolarda çalışmakta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna atanma
ları gerekli görülenlerden barem kanunlarına tabi olanların intibakları ek geçici 2 nci madde 
esasları dâhilinde, barem dışı olarak istihdam edilenlerin ise, tahsil durumları itibariyle girebile
cekleri dereceye 3656 sayılı Kanuna tabi kuramlarda geçen müddetlerinin her üç senesi için bir 
derece verilmek suretiyle intibakları yapılır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1462) 



— 58 — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

esasları dâhilinde, barem dışı olarak istihdam edilenlerin ise, tahsil durumları itibariyle girebile
cekleri dereceye 3856 sayılı Kanuna tabi kuramlarda geçen müddetlerinin her üç senesi için bir 
derece verilmek suretiyle intibakları yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalıştırılanlar hakkında da yukarıM fıkradaki 
intibak hükümleri uygulanır. 

Bütçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gösterilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 633 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (a) bendi hükmü yukarıki fıkralara girenler hakkında 
da uygulanır. 

Yevmiyeli Teknik Personelin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye bağ
lı «Muayyen ve Muvakkat Müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Teknik Personel Yönet
meliği» gereğince istihdam olunanlardan 36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına girmek 
niteliğinde olanların Devlet hizmetinde ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Devlet hiz
metinde ve 657 No. lu Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkraların
da zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı me
muriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece 
yükselmesine esas alınmak suretiyle yeni derecelere intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmetler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik hiz
metle ilgili görevi fiilen yapmıyanların Genel idare hizmetleri sınıfına intibakları yukanki 
esaslara göre yapılır. Şu kadar ki fiilen teknik hizmet yapmakla beraber bu kanunun 36 ncı 
maddesinde teknik hizmetler sınıfına girebilmek için öngörülen meslekî eğitim şartını haiz bulun-
mıyanların bu sınıfa intibaklarında meslekî eğitim kaydı aranmaz. 

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

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri sınıf ve derecelerdeki kademelere intibakları; intibaklarına esas 
olan kadrolarda geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe ve
rilmek suretiyle yapılır. 

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

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı derecelere intibak ettirilenlere, intibak ettirildikleri 
derecenin son kademe aylığı verilir. 

11 özel idareleri ve belediyeler memurları : 
EK GEÇİCİ MADDE 6. — il özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden veya bunların kur

dukları birliklerden aylık veya ücret alanlarla, bu kurumlarca 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararma bağlı yönetmelik gereğince yevmiyeli olarak istihdam edilen personel hakkında, kendi 
özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadillerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak; 

A) il özel idareleri ile belediyeler hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 
38 ncı maddesi ile tesis edilen sınıflardan kadrolar alırlar. 
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Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalıştırılanlar hakkında da yukarıki fıkrada
ki intibak hükümleri uygulanır. 

Bütçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gösterilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 633 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanunun ek geçici 2 FcTlnaddesînS (a) bendi hükmü yukarki fıkralara girenler hakkında 
da uygulanır. 

Yevmiyeli Teknik Personelin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Teknik Personel Yö
netmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 36 ncı maddede vazıh teknik personel sınıfına gir
mek niteliğinde olanların Devlet hizmetinde ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Devlet hiz
metinde ve 657 No. lu Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) fık
ralarında zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı 
memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yıl bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir de
rece yükselmesine esas alınmak suretiyle yeni derecele intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 36 ncı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmetler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik hiz
metle ilgili görevi fiilen yapmıyanlann Genel İdare hizmetleri sınıfına intibakları yukarki 
esaslara göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen teknik hizmet yapmakla beraber bu kanunun 36 ncı mad
desinde teknik hizmetler sınıfına girebilmek için öngörülen meslekî eğitim şartını haiz buîunrnı-
yanlarm bu sınıfa intibaklarında meslekî eğitim kaydı aranmaz. 

Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan pers3nelin intibak ettiği derece ve kademe Emekli 
Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri sınıf ve derecelerdeki kademelere intibakları; intibaklarına esas 
olan kadrolarda geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe ve
rilmek suretiyle yapılır. 

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

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı derecelere intibak ettirilenlere, intibak ettirildikleri 
derecenin son kademe aylığı verilir. 

İl öze1 idareleri ve belediyeler memurları : 
EK GEÇİCİ MADDE 6. — il özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden veya bunların kur

dukları birliklerden aylık veya ücret alanlarla, bu kurumlarca 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına bağlı yönetmelik gereğince yevmiyeli olarak istihdam edilen personel hakkında, kendi 
özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 783 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadillerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak;, 

A) il özel idareleri ile belediyeler hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanu
nun 36 ncı maddesi ile tesis edilen sınıflardan kadrolar alırlar. 
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Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak 
şekilde tanzim edilerek içişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve 
Devlet Personel Heyetinin kararı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun yürürlüğ-e girmesinden sonra 657 sayılı Kanunun 
38 ncı maddesinde tesbit edilen sınıflara ayrılan memurları Devlet memurları için bu kanunda 
tesbit edilen intibak hükümlerine göre, (A) fıkrasında belirtilen şekilde alınan kadroların derece 
ve kademelerine intibak ettirilirler. 

0) il özel idareleri ve belediyeler memurlarının aylık miktarlarının tesMtinde bu kanuna ek
li gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre yükse-
linebilecek en yüksek dereceler hakkındaki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü maddesinin son fık
ra hükmü bu kurumlar personeli hakkında da uygulanır. 

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek men
supları : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — (Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay 
ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel ka
nunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 
44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile 3656 sayılı 
Kanununa ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur ve bu kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer haklardan fay
dalanırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesle
kinde bu maslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları 
ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aklıkları, fiilen almakta bulundukları aylıklarının derecele
rinin gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinin son Mirasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü 
mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alın
mak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri gir
dikleri kademede geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sa
yıştay kanunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci derecesi
nin son kademesi olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamı
na ilâve edilecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda 
elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

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

3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadillerine tabi kurumlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dâhil) personeli hakkında 
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Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak 
şekilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve 
Devlet Personel Heyetinin kararı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde tesbit edilen sınıflara ayrılan memurları Devlet memurları için bu Kanunda 
tesbit edilen intibak hükümlerine göre, (A) fıkrasında belirtilen şekilde alman kadroların derece 
ve kademelerine intibak ettirilirler. 

C) il özel idareleri ve belediyeler memurlarının aylık miktarlarının tesbitinde bu kanuna ek
li gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre yükseli-
nefbilecek en yüksek dereceler hakkındaki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü maddesinin son fık
ra hükmü bu kurumlar personelli hakkında da uygulanır. 

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek mensup
ları : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — (Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkim
lik ve savcılık mesleMerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve 
Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel kanunları 
yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 44 sayılı 
Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile 3656 sayılı Kanuna ek 
ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur ve bu kanunla Develt memurlarına sağlanan diğer haklardan faydalanırlar. 

EK GEÇÎCt MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde 
bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sa
yıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylıklarının derecelerinin 
gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alın
mak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe ve rilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdik
leri kademede geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci smıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sa
yıştay kanunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci derecesinin 
son kademesi olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve aydık ödemeleri bu gösterge rakamına 
ilâve edilecek 2O0 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edi
lecek miktar esas alınarak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa 
Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcı
larının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 7 nci derecele rin kademelerinde bulunanlara o kademenin gös
terge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademe^ 
nin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o 
kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı 
ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadillerine tabi kurumlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerine tabi ollan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dâhil) personeli hakkında 
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kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar söz konusu, kanunların ilgili hükümleri ile özel 
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerek

tirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci mad
dedeki esaslar dairesinde kadrolarını tesbit ederler. 

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

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev ritelikleri göz önünde bulundurul
mak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalı
şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük

sek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden ise başlarlar 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapnmmış olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek (iş güçlüğü ve riski 

zammı) ile, (mahrumiyet zammı) ve (fazla çalışma ücretleri) ni kurum yönetim kurulu bir yönet
melikle tesbit eder. 

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

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde 
her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibak
larında bu kanunun intibak hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra teknik personeli : 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Devlet tiyatro, opera ve balesinin özel kanununa göre, stajiyev, 
mütehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan personeli hakkında, kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar 5441 sayılı Kanun ile bu kanunda atıf yapılan kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiyerleri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve sahne 
uygulatıcılarının aylıklarının hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajiy erler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcıları 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Sahne uygulatıcıları 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 ncı derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
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kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özei 
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerek

tirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci mad
dedeki esaslar dairesinde kadrolarını tesbit ederler. 

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

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde bulundurul
mak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalı
şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmettlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük

sek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden ilse başlarlar 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son kademesine kadar1 yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek (iş güçlüğü ve riski 

zammı) ile, (mahrumiyet zammı) ve (fazla çalış ma ücretleri) ni kurum yönetim kurulu bir yönet
melikle tesbit eder. 

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

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde 
Iıer ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 11. — Ek Geçici 9 ncu ve 10 ncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan 
personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında bu kanunun intıibak hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra teknik personeli : 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Devlet tiyatro, opera ve balesinin özel kanununa göre, stajiyer 
mütehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan personeli hakkında, kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar 5441 sayılı Kanun ile bu kanunda atıf yapılan kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiyerleri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve sahne 
uygulatıcılarının aylıklarının hesabında bu kanu na ek gösterge tablosu esas alınır. 

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

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarla ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcıla n 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yüksele bilirler. Sahne uygııktıciları 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 ncı derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
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C) Devlet tiyatrosu ve operası orkestra üyeleri hakkında ek geçici 14 ncü madde hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

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

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve belediye konservatuvar ve orkestrası : 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar 
ve orkestralarının teknik bünyeye dâhil olan sta jiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları hak
kında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun 
ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadillerinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanatkârların aylık ücretleri hakkında, bu kanunun 
ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları 
uygulanır. 

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

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

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri : 

EK G-EÇİCİ MADDE 14. — Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre 
teknik kuruluşuna dâhil olan personeli hakkınd a kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. Ancak; 

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

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

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesind en işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre, teknik kuruluşu dışında kalan 
personeli hakkında, bu kanunun Devlet memurlarının sınıflandırılmaları; derece ve kademelere 
intibakları ile ilgili hükümleri uygulanır. 

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

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılı personelin intibakın
da bu maddeler kapsamına giren görevlerde geçirdikleri sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesi 
ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

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

Bunlar dışında kalıp da 1, 2, 3 ve 4 ncü dere eslere intibakı gerekenler gösterge tablosunun 
5 nci derecesine intibak ettirilirler. 
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C) Devlet tiyatrosu ve operası orkestra üyeleri hakkında ek geçici 14 ncü madde hükümlerine 
göre işlem! yapılır. 

D) Devlet tiyatro, opera ve balesinin (A) bendinde tesibit edilen personelin dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinde belirtilen sınıflara ait hü
kümlerle intibak hükümleri uygulanır. 

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve belediye konservatuvar ve orkestrası : 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve bilediye konservatuvar 
ve orkestralarının teknik bünyeye dâhil olan stajiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları hak
kında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun 
ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadillerinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanatkârların aylık ücretleri hakkında, bu kanunun 
ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tasbit edilen taban ve tavan rakamları 
uygulanın 

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

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

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri : 

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

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

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

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre, teknik kuruluşu dışında kalan 
personeli hakkında, bu kanunun Devlet memurlarmm snııflandırılmaları; derece ve kademelere 
intibakları ile ilgili hükümleri uygulanır. 

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

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

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

Bunlar dışında kalıp da, 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere intibakı gerekenler gösterge tablosunun 
5 nci derecesine intibak ettirilirler. 
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Devlet sanatçıları : 

EK GEÇİCÎ MADDE 16. — Eîk geçici 12 nci ve 14 ncü maddelerde düzenlenen kurumlarda 
görevli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslararası ün yapmış sanatçılar baklanda bu kanunun 
59 ncu ve mütaakıp maddelerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır. 

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler : 

EK GEÇlCÎ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlanna göre söz
leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında sözleşmelerinde yazılı süreler sona erinceye kadar söz
leşme hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

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

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olan memurların durumu : 

EK GEÇÎCİ MADDE 18. — Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru tanımına girenlerin Devlet memurluklarına geçmek 
istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş kadronun mevcudiyeti halinde halen gördükleri hizme
tin mahiyetine göre 36 ncı maddede yazılı sınıflara intibakları yapılır. Bu takdirde işçi statüsünde 
geçirdikleri süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas alına
cak şekilde değerlendirilir. 

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı : 

EK GEÇÎCÎ MADDE 19. — Bu kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 ncı maddelerinde yazılı 
olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul 
olunan katsayı uygulanır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri: 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — 657 sayılı Kanunun değişik 190 ncı maddesinde memur aylıklarından 
kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri, Genel Kadro Kanununun 
yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşından itibaren kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özel ka
nunu çıkıncaya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. Saymanlıklar her 
ayın keseneklerini ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar T. C. Merkez Bankasına yatırmak 
veya göndermek zorundadırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde yazılı kurumlar 
personeline Devlet memurlarına ödenenler dı«:nda her hangi bir ödeme yapılamaz. 

Bu kanun kapsamı dışında kalan ve fakat a3/lıklarınj. bu kanuna göre alan kuruluşların perso
neli 89 ncu maddedeki ders görevi ücreti 147 nci maddedeki sözleşmeli personel ücreti, ders gö
revi ücreti, iş güçlüğü ve riski zammı, 176 ncı maddedeki ders ve konferans ücreti, 178 nci madde
deki fazla çalınma ücreti ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmının sonuna 
eklenen ek madde gereğince ödenecek işgüçlüğü ve riski, zammı ve diğer özlük ve sosyal haklar
dan 657 sayılı Kanunun kapsamına giren kurumlar memurları için tesbit edilecek esas ve miktar 
üzerinden faydalandırılabilirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanunun ek geçici 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 nci mad
deleri uyarınca yapılacak intibaklarda, personel n Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihteki hukukî durumları esas alınır. 
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Devlet Sanatçıları: 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — Ek geçici 12 nci ve 14 ncü maddelerde düzenlenen kurumlarda 
görevli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslararası ün yapmış sanatçılar hakkında bu kanunun 
59 ncu ve mütaakıp maddelerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır. 

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler : 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlarına göre söz
leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında sözleşmelerinde yazılı süreler sona erinceye kadar sözleş
me hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

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

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde ça'ışmakta olan memurların durumu : 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fil'len yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru ta ıımına girenlerin Devlet memurluklarına geçmek 
istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş kadro um mevcudiyeti halinde halen gördükleri hizme
tin mahiyetine göre 36 nci maddede yazılı sınıflara intibakları yapılır. Bu takdlvde işçi statüsünde 
geçirdikleri süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas alına
cak şekilde değerlendirilir. 

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı: 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 nci maddelerinde ya
zılı olanların aylık m&tarlarmın tesbitinde de Gsnel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için ka
bul olunan katsayı uygulanır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri: 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — 657 sayılı Kanunun değişik 190 nci maddesinde memur aylıkla
rından kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yardımıma Kurumu kesenekleri, Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşından itibaren kesilmeye başlanır. Bu kesenekler 
özel kanunu çıkıncaya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak bi ' hesapta toplanır. Sayman
lıklar her ayın keseneklerini ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar T. C. Mer'kez Bankasına 
yatırmak veya göndermek zorundadırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 nci maddelerde yazılı kurum
lar personeline Devlet memurlarına ödenenler dışında her hanigi bir ödeme yapılamaz. 

Bu kanun kapsamı dışında kalan ve fakat aylıklarını bu kanuna g*öre alan kuruluşların per
soneli 89 ncu maddedeki ders görevi ücreti 147 nci maddedeki sözleşmeli personel ücret*, ders gö
revi ücreti, iş güçlüğü ve riski zammı, 176 nci maddedeki ders ve konferans ücreti, 178 nci mad
dedeki fazla çalışma ücreti ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI nci kusanının sonuna 
eklenen ek madde gereğince ödenecek işgüçlüğü ve riskj zammı ve diğer özlük ve sosyal haklar
dan 657 sayılı Kanunun kapsamına giren kurumlar memurları için tesbit edilecek esas ve miktar 
üzerinden •faydalanJdırılabiılirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanunun ek geçici 1 - 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 nci mad
deleri uyarınca yapılacak intibaklarda, personelin Genel Kadro Kanununun yürürlüğe gj/diği 
tarihteki hukukî durumları esas alınır. 
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EK GEÇİCİ MADDE 23. — Bu kanunun ir gulanmasıııda yeterli hüküm olmaması dolayısiyle 
kesin bir şekilde halledilmesine imkân bulunmıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile 
genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurullu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 43 ncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 
100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ilâ 70 ara
sındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında Bakan
lar Kurulunca tesbit edilir ve tesbit tarihini taki beden ay başından itibaren ödeme yapılmaya baş
lanır. Tesbit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi
sine sunulur. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekli
liklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kaza
nılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda te
kabül eden dereceler üzerinden intibakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Halen teşkilât kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için 
Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tâ
yin ve intibakları bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Ek geçici 2 ve 3 ncü maddeler uyarınca öğrenim derecelerine 
göre girebilecekleri derecenin daha aşağısında bir dereceye intibak ettirilenler sınıflarının giriş de
recesine yükseltilirler. Bunların eski derecelerinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe ilerle
mesine esas olacak şekilde yeni derecelerinde dikkate alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — 36 ncı maddenin genel hükümleri kısmının (e) fıkrasında söz 
konusu edilen Devlet memurlarından halen müfettiş, kaymakam, maliye hesap uzmanı, ban
kalar yeminli murakıbı unvanı taşıyanlar ile Dışişleri Bakanlığında sınavla seçilmesi şart koşu
lan bir göreve atanmış olanlardan halen işgal ettikleri kadro dereceleri 9 ncu dereceye 
karşılık gelenler 8 nci derecenin 1 nci kademesine intibak ettirilirler. Bunların eski derece
lerinde geçirdikleri süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde ve derece yükseltilmesinde 
dikkate alınmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 29. — Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna 
girmeden önce kendi öğrenim dallarında doktora yapanlarla Devlet memurluğu sırasında 
ücretsiz izin almak suretiyle kendi öğrenim dallarında doktora yapmış olanlara intibaklarında 
bir derece yükselmesi uygulanır. Bu şekilde yapılmış doktora öğreniminin daha önce değerlendi
rilmemiş olması şarttır. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Bu Kanunun ek gaçici 9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan özel 
kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60 ından fazlası Hazineye aidolanlarm, mesleke özel 
yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan Genel Müdürlük Müfettiş yardımcılarının Devlet 
Personel Dairesince düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda ba
şarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu ka
nunun 9 I/e fıkrasında Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan faydalanırlar. Bu gibiler hak
kında ek geçici 29 ncu madde hükümleri de uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 31. — Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı dışında 
kalıp da aylıklarım bu kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 ncü 
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EK GEÇİCİ MADDE 23. — Bu kanunun uygulanmasında yeterli büktüm olmaması doİayısiy-
le kesin bir şekilde halledilmesine imkân bulunnr.yan durumları, kanunun benzer hükümleri ile 
genel ilkelerini dl'kkate almak suretiyle çözümle neye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen halİ9r için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 43 ncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 
100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ilâ 70 
arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında Bakan
lar Kurulunca tesbit edilir ve tesbit tarihini' taki beden ay başından itibaren ödeme yapılmaya baş
lanır. Teabit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bi'l-
gisine sunulur. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekli
liklerini devam ettirenler, Yasama organında a veya memuriyetten emekli olanların, kaza
nılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esâ s olan derecelerine gösterge tablosunda te
kabül eden dereceler üzerinden intibakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir. 

EK GEOİÖİ MADDE 28. — Halen teşkilât kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için 
Cren'31 Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüium görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tâ
yin ve intibakları bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Ek geçici 2 ve 3 ncü maddeler uyarınca öğrenim derecelerine 
göre girebilecekleri derecenin daha aşağısında bir dereceye intibak ettirilenler smflarının giriş de
recesine yükseltilirler. Bunların eski derecelerinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe ilerle
mesine esas olacak şekilde yeni derecelerinde dikkate alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — 36 ncı maddenin genel hükümleri kısmının (e) fıkrasında söz 
konusu edilen Devlet memurlarından halen müfettiş, kaymakam, maliye hesap uzmanı, ban
kalar yeminli murakıbı unvanı taşıyanlar ile Dışişleri Bakanlığında sınavla seçilmesi şart ko
şulan bir göreve atanmış olanlardan halen işgal etlikleri kadro dereceleri 9 ncu dereceye karşı-
Lk gelenler 8 nci derecenin 1 nci kademesine intibak ettirilirler. Bunların eski derecelerinde ge
çirdikleri süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde ve derece yükseltilmesinde dikkate 
alınmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 29. — Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna 
girmeden önce kendi meslek sahalarında doktora yapmış olanlardan bu öğrenimleri dolayısiyle 
kıdem almamış olanlarla, Devlet memurluğu sıra ıııda ücretsiz izin almak suretiyle kendi meslek 
sahalarında doktora yapmış olup ücretsiz izin süresince kıdemleri ilerlememiş olanlara, intibak
larında bir derece yükselmesi uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Bu kanunun ek geçici 9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan özel 
kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60 ından fazlası Hazineye aidolanlarm, mesleke özel ya
rama sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş yardımcılarının Devlet 
Personeli Dairesince düzenlenecek özel yeterlik rnavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda 
başarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu ka
nunun 9 A/e fıkrasında Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan faydalanırlar. Bu gibiler hak
kında ek geçici 28 nci madde hükümleri uygulanır. 

ER GEÇİCİ MADDE 31. — Kendi özel kanurJarı çikıncaya kadar bu kanun kapsamı dışında 
kalıp da aylıklarını bu kanuna göre almakta olan T < bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 ncü 
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maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolara, derece 
yükselmelerindeki süre kaydı aranmaksızın tâyinindeki usule göre aşağıdaki derecelerden memur 
tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kamunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış olması veya yasama organı 
üyeliğinde bulunmuş olması ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması 
şafttır. 

EK GEÇİCİ MADDE 32. — «Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bâzı maddelerinin, tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair» 2005 sayılı Kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı «N» cetveli ile alınan kadro
larda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 33. — Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların sona 
erdirilmesine intizaren, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 34. — Bu kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında T. C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve 
artış farkları dâhil) karşılık ve % 1 nisbetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tesbit 
edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isa
bet eden miktarlar T. C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 
1970 yılı Bütçe Kanununun 21 nci maddesi hükmü uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 35. — Evvelce, 36 ncı ma ddede yazılı genel idare sınıf inin 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da scnradan daha aşağı derecelerdeki görevlere ata
nanların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisabetmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üze
rinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir. 

MADDE 93. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç fıkra eklenmiştir : 

ıb) 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28.2.1959 tarih ve 7244 
sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürür
lüğe giren teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memur
larının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetöştMlmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, 
ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen 
hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten 
kalkar. 
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maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 noü derecelerindeki kadrolara, de
rece yükselmelerindeıki süre kaydı aranmaksızın tâyinindeki usule göre aşağıdaki derecelerden 
rlemıır tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 noü maddesine tabi kurumlarda çalışmış olması veya yasama organı 
üyeliğinde bulunmuş olması ve tâyin olunacağı gö::v için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması 
şF.ttcır. 

EK GEÇİCİ MADDE 32. — «Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
hakkındaki 1833 numaralı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair» 2005 sayılı Kanuna dayanılarak B'Uçe Kanununa bağlı «N» cetveli ile alman kad
rolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 33. — Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük, dul ve yetim ayılıkları, yapılacak intibakların sona 
erdirilmesine intizaren, bu kanunun yürürlüğün ıcn önceki aylık tutarlarına göre hssabedilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 34. — Bu kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında T. C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve 
artış farkları dâhil) karşılık ve % 1 niisbetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tesbit 
edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet 
eden miktarlar T. C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 
1970 yılı Bütçe Kanununun 21 nci maddesi hüknü uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 35. — Evvelce, 36 ncı mr.ddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da sofradan daha aşağı derecelerdeki görevlere ata
nanların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisabet-niş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üze
rinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir. 

EK CTEÇİCİ MADDE 36. — Bu kanunun ek geçici 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca Devlet 
memurluğuna intibak ettirileceklere Devlet memvıriyetine girişte yüksek okul mezunu olmayıp da 
memuriyet sırasında yüksek öğrenim görenlerden dört yıldan az süreli yüksek öğrenimi başarı ile 
tamamlıyanlara 1, dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi başarı ile tamamlıyanlara 2 ka
deme ilerlemesi verilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 37. — Bu kanunun yü.ürlüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim 
yapmak veya bilgi, gcrgü, ihtisaslarını artırmak veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışma 
çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt dışında öğrenim yapmaları kurumları ve ilgili 
yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında kararlaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenimleri 
süresince aylık ve ücretleri, bu kanunla yürürlük :en kaldırılan hükümlerle tesbit edilmiş tutarlar 
üzerinden kendilerine ödenir. 

MADDE 93. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç fıkra eklenmiştir : 

b) 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 28 . 2 . 1959 tarih 
ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve ta lilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra 
yürürlüğe giren teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet 
memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, ataıma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmele
rini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzen-
liyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlük
ten kalkar. 
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c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca sözleşme ile yürütülmesine devam olun&cağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunur. 

d) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır. 
e) 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu maddeleri, 12 . 10 . 1960 ta

rihli ve 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Hizmet sözleşmeleri, Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

MADDE 94. — Bu kanunun ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Dairesi bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse 
edilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli 
bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek taleplerinin usun vadeli plân ve program
lara dayanması şarttır. 

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe uz
manı ve Devlet Personel Dairesine Devlet Personel uzmanı kadroları verilir. 

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

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzen
lenir. 

MADDE 95. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi : 
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel Kad

ro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.) 

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

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

2. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarki süre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak 
yapılacak gerekli intibak sonunda tesbit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde ödenir. 

3. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ay
rıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 nci fıkra 
hükümlerine göre tesbit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla beraber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri ted
vin edilen kurumlar personeline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelermin baş
langıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır. 
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c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulun-
m teslbit olunur. 

d) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır. 
e) 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu maddeleri, 12 , 10 . 1960 ta

rihli ve 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi : 
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel Kad

ro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.) 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1 . 3 . 1970 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay 
başından itibaren uygulanır. Ancak; 1 . 3 . 1970 ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden aybaşma kadar geçen geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

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

2. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarkisüre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak 
yapılacak gerekli intibak sonunda tesbit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde ödenir. 

3. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşma 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa clsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ay
rıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 nci fıkra 
hükümlerine göre tesbit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla beraber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri ted
vin edilen kurumlar personeline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin baş
langıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır. 
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C) Genel bütçeye dâhil olup da Genel Kadro Kanunu ile ilişkisi bıüunmıyan kurumlarda B57 
sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak her türlü ödemelerle ilgili hükümler 1 . 3 .1970 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde 
söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri 
ile ek geçici 24 ncü maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 noi maddeleri 1970 malî 
yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hük
mü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşma kadar 1108 sayılı 
Maaş Kanununun değişik 13 ncü maddesinde yazılı yılbk 15 günlük izin, hizmet süresi 
5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede 
yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yata
rak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze gi
derleri kurumlarınca karşılanır. 

MADDE 96. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 97. — Bu kanunun Yasama Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ver 
Millet Meclisi başkanları, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

I NO. CETVEL 

GÖSTERGE TABLOSU 
Dereceler : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

925 
750 
659 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
70 

950 
785 
670 
570 
490 
415 
360 
310 
260 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
75 

975 
820 
690 
590 
505 
430 
370 
320 
270 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
80 

1 000 
855 
710 
610 
520 
445 
380 
330 
230 
240 
215 
190 
165 
140 
115 
85 

890 
730 
630 
535 
460 
390 
340 
290 
245 
220 
195 
170 
145 
120 
90 

925 
750 
650 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
95 

770 
670 
565 
490 
410 
360 
310 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
100 

790 
690 
580 
505 
420 
370 
320 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
105 

710 
595 
520 
430 
380 
330 
265 
240 
215 
190 
165 
140 
110* 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

C) Genel bütçeye dâhil olup da Genel Kadro Kanunu ile ilişkisi bulunmıyan kurumlarda 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak her türlü ödemelerle ilgili hükümler 1 . 3 . 1970 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 ncû maddeleri, bu maddelerde 
söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri 
ile ek geçici 23 ncü maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 malî 
yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hük
mü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği, tarihi takibeden aybaşma kadar 1108 sayılı 
Maaş Kanununun değişik 13 ncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 
5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fasla olanlar için 30 gim olarak uygulanır. Yine bu maddede 
yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yata
rak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze gi
derleri kurumlarınca karşılanır. 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunu)! kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

I No. lu CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı I No. lu cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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îopkafc : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 6 3 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2 /382; Cumhuriyet Senatosu 2 /299) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 19 . 7 . 1970 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 1682 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin Cumhuriyet Senatosu 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Akif Tekin Nahit Altan Muzaffer Yurdakuler 

GEREKÇE 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu 'kısmının 12.000 
nci bölümünün 12.913 ,ncü NATO Memleketleri Pariömanterleri Birliği Assamıbl'e ve Daimî 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları) maddesine mevzu 85 000 liralık ödemek ile1 : 

a) Daimî Komisyonunun 14 - 16. Nisan. 1970 tarihlerinde Washinıgton'daki. 
b) Komisyonların 29. Haziran - 3. Temmuz. 1970 tarihleri arasında Bruxlles'deki toplantı

lara iştirak etmiş ve mevcut ödenek tamamen sarf edilmiş 'bulunmaktadır. 
NATO Memleketleri Pariömanterleri İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere senede iki defa top

lanmaktadır İlkbahar toplantıları komisyonlara, Sonbahar toplantıları ilse Genel Kurula has
redilmiş bulunmaktadır. Bu defa Gurupun Genel Kurulu 22. Kasım. 1969 tarihinde yapmış 
olduğu yıllık toplantısında seçilen üyelerin ekseriyetinin senatörlerden! müteşekkil olması do-
lay^siyle 1970 malî yılı için ayrılan ödeneğin yalnız İlkbahar komisyon toplantılarına kâfi 
geldiği ve hattâ üyeler bu seyahatlerinde de az bir miktarda da noksan yolluk almışlar
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, dış münasebetlerde temsilini mümkün killmak amaciyle, 
kanuni bir lâzimenin yerine getirilmesini sağlamak maksadiyle, önümüzdeki Sonbahar umu
mi heyet toplantılarına ödeneğin yokluğu dolayısiyle katılamama gibi bir durumda bulunulmak
tadır. 

Bu itibarla; Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsilini mümkün kılmak üzere Sonbahar 
u'mulmi heyet toplantılarına iştirak edilebilmesi için 100 000 liralık bir ek ödeneğe zaruret 
olduğu Kuzey Atlantik Assamblelsi Türk Grupu Başkanlığının 26'. 6 . 1970 tarih ve 116/13427 
siayılı yazılarından anlaşılmıştır. 

Aktarmanın temini için bütçemizin diğer bölümlerinden tsarruf imkânı görülmediğinden 
uımUmi bütçenin tasarrufundan karşılamak üzere 100 000 liralık ek ödenek aktarılması zarureti 
hâsıl olmuştur. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. 2/382 
Karar No. 72 

20 . 5 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Cum
huriyet Senatosu İdare Âmirlerinin kanun teklifi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Cumhuriyet Se
natosu İdare Âmirinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü; 

Gerekçesinde belirtildiği gibi, NATO memleketleri Parlöımanterleri toplantıları, İlkbahar ve 
Sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapıl a gelmekte olduğundan İlkbahar toplantıları için 1970 
yılı Bütçe Kanununun Cumhuriyet Senatosu kısmının 12.913 ncü maddesindeki ödenek, 14 - 16 
Nisan 1970 tarihinde ve 29 Haziran - 3 Temmuz 1970 tarihleri arasında yapılan toplantılarda ta
mamen sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Sonbahar toplantılarının yapılabilmesi için 100 000 liralık ok ödeneğe ihtiyacolduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu nedenle 1970 yılı Bütçesinin Cumhuriyet Senatosu kısmının 12.913 ncü maddesine 100 000 
lira ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun teklifi Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Bolu 
H. î. Cop 

Edirne 
M. N. Ergendi 

îznıir 
M. Akan 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Tafoiî Üye 
S. özgür 

Bu rapor Sözcüsü 
Rize 

I. Y. Akçal 

Bolu 
Söa hakkım mahfuz. 

K. Demir 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

İmzada bulunamadı 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Eskişehir 
31. 1. Angı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tokat Trabzon 
î. H. Balcı A. R. Uzuner 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
A. Yalçın 

Çorum 
A. Topçuba§ı 

îçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
M. Akarca 

Uşak 
O. Dengiz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1463) 



(CUMHURİYET SENATOSU İDARE 
ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ) 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1970 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet 
Senatosu kısmının 12.000 nci bölümünün 
12.913 ncü (NATO Memleketleri Parlömanter-
leri Birliği Assamble ve Daimî Komisyonla
rına iştirak edeceklerin yollukları) maddesine 
100 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Se
natosu Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

- » * > • • 
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