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1. — GEÇEN T 
6*57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
tazı maddeler eklenımesinie ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinıin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı 31 nci madde
sine kadar görüşüldü. 

25 Temmuz 1970 Cumartesi günü saat 

3. — DEMEÇLER 

1. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; deniz 
sularımızın kirli ve mikroplu olduğu hakkında
ki neşriyat muvacehesinde gerekli açıklamala
rın yapılması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — G-ündem dışı, Sayın Hazer söz 
talebetmiş bulunmaktadır. 5 dakikayı geçmemek 
üzere buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, turistik bakımdan hare-

ANAK ÖZETİ 

10;ö0 ela toplanmak üzere Birleşime saat 19,05 
te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiii Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Adil Ünlü 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

VE SÖYLEVLER 

ketli ve hararetli bir mevsimde bulunuyoruz. 
Bilindiği gibi Türkiye'yi ziyaret eden turistler 
yalnız Türkiye'nin tarih zenginliğimi ve antika 
eşyasını görmeye değil aynı zamanda güneşle 
dolu, bol kumlu sahillerimiz için de gelmekte
dirler. özellikle, Avrupalılar bu maksatla Tür
kiye'yi tercih etmektedirler, iç turizm hakkında 
ela aynı şey söylenebilir. 

2. — GELEN KAĞITLAR 
Raporlar 

1. — 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Ye-
deksubaylar ve Yedek Askeri memurlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/303; Cumhuriyet Senatosu : 1/1133) (S. 
Sayısı : 1466) 

2. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun bâzn maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu 
/ / i l e t Meclisi : 1/304; Cumhuriyet Senato
su : 1/1134) (S. Sayısı : 1467) 

*>9<ı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekilıi Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S.Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 101 nci Birleşimi açıyorum. 
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Buna rlağmen maalesef sabilerimizin [kirlili
ği, sağlığa zararlı hale geldiği umumi bir kana
at haindedir. Bu konuda basma intıikal eden 
şikâyetler ele alınmamış, mimiktin tedbirler ye
rine getirilmemiş ve böylece turizm mevsiminde 
ıbu önemli gelirin bir kısmı baltalanmıştır. Bu, 
aynı zamanda idarenin, belediyenin, Devletin, 
Emlâk Kredi Bankası gibi resmî teşekküllerin 
elinde bulunan işletmelerde de bu şikâyetler 
vasidir. 

Sağlık Başkanlığımız geniş teşkilâtı ile ve he
yecanlı jet unvanını alan bir Bakanımızla ilk 
zamanlarda bir hareketli icraat gösterdi, fakat 
son yıllarda, birkaç defa uçtuktan sonra, moto
runda arızalar görülen bir tayyare gibi, durduğu 
yerde duruyor. Bütün bunları bir tariz olarak 
söylemiyorum. Hakikaten vatandaş sağlığı bakı
mından, turizm bakımından çok önemli bir saf
haya gelen sahillerimizin kirlenmesi üzücüdür. 
Gıda k i r i , hava kirli, sahiller kirli, böyle mem
lekete elbette, turist gelmez, elbette böyle mem
lekette sağlık hizmetinin yerine getirildiği iddia 
olunamaz. Sağlık Bakanlığının en geniş teşkilâtı, 
bilindiği gibi, istanbul'dadır, buna rağmen be
lediyesiyle diğer kurülıışlariyle Sağlık Bakanlığı 

5. — GÖRÜŞ 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine, dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

İstanbul'un çok basit görünen bâzı dertlerine 
çare bulamamıştır, özellikle, Marmara'nın tâ 
Boğaz'dan itibaren çeşitli yerlerine boşaltılan 
çöpler dalgalarla sahilleri doldurmakta, mazot
lar sahillerde tabakalar teşkil etmektedir. Buna 
ilâveten kanalların bakımsızlığı da bu mıntaka-
da vatandaşın hayatını tehlikeye sokacak hale 
gelmiştir. Bir taraftan insanlarımızı sahillere, 
güneşe teşvik ederken, bir taraftan sahilleri dev-
letleştirip vatandaşa açmak isterken, bir taraftan 
da Devletin vatandaşın karşısına bir engel ola
rak çıkmasını mâkul bir hareket olarak, iyi bir1 

politika olîarak, başarılı bir başlangıç olarak ka
bul etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla Yüksek Heyet huzurunda Sağlık 
Bakanlığını bir an evvel harekete geçmeye da
vet ediyorum, istanbul'un ve diğer sahillerimizin 
bu acı ve feci durumuna kısa zamanda bir çare 
bulmasını, eğer iddialar yaîansa, gerçekle ilgili 
değilse, bunu da açıklamasını, vatandaşa temi
nat vermesini beklemek vazifemizdir. Ben, Hü
kümeti bilhassa Sağlık Balkanını, bu vazife inan
cı ile hizmete çağırıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer. 

,EN İŞLER 

(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) (1) 

(1) 1462 S. Sayılı basmayazı 23.7.1970 
tarihli 99 ncu Birleşim Tutanak Dergisine bağ
lıdır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANÎ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangU'e' dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Turhan Bilgin'İn ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez-
resi (3/904) 

Muhterem senatörler, Cumhurbaşkanlığı tez
keresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yur t dışına giden Dışişleri Ba-

[N GENEL KURULA SUNUŞLARI 

kanı ihsan Sabri Çağlayanğil'in dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Tur
han Bilgin'İn vekillik etmesinin Başfbakanm 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin bilgilerine 
sunulmuştur, efendim. 

_ 15ü — 
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BAŞKAN — Gündemin müzakeresine bağ
lıyorum. 100 ncü Birleşim de 30 ncu madde 
kabul edilmiş, 31 nci maddenin müzakeresine 
geçilmiş bulunmaktadır. 

Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 72 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.., Etmiyenler... 31 nci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 32. — 657 savdı Devlet Memurları 
Kanununun 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 
Madde 73. — Başka başka yerlerde bulunan 

aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, kar
şılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma
larını istiyebilirler. Bu isteğin yerine getiril
mesi ilgili kurumların atamaya yetkili amirle
rince uygun bulunmasına bağlıdır. 

Ancak, Eğitim ve Öğretim, Teknik, Sağlık 
ve Yardımcı Sağlık hizmetleri sınıflarında 
karşılıklı yer değiştirme isteklerinde derece 
kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 33. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memur
ların istekleri ile yer değiştirmeleri : 

Madde 74. — Bu kanuna tabi kurumlar
dan birinden diğerine kendi istekleri ile geç
mek istiyen memurlar bulundukları görevin 
dâhil olduğu sınıf içinde kalmak, derecele
rinden yukarı olmamak ve kurumlarının muva
fakati şartiyle bir kadroya atanabilirler ve 
bu halde atandıkları kadronun aylığını alır
lar, 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenbr... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 34. — 657 savılı Devlet Memurları 
Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yabancı bir memleket veya teşekülde hiz
met alma : 

Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya 
uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının mu

vafakati ile görev alacak devlet memurlarına 
iligili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu karan ile '5 yıla kadar maaşsız izin ve
rilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile en çok 5 yıl daha uzatılabilir. 

Yukarıki fıkraya göre izin alan memur
ların kadro ile ilişkileri devam eder ve ya-
'bancı memleketlerde veya uluslararası ku
ruluşlarda görevde geçen süreler için emek
lilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 nci mad
desi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı ka
lır. 

Bu kimselerin görevlerine dönmek isteme
leri halinde; bu kanunun sınavlarla iligili hü
kümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı 
memleketlerde veya uluslararası kuruluşlar
da geçirdikleri hizmet sürelerinin her yıl bir 
kademe ilerlemesine ve her 3 yılı (orta okul 
veya dengi okulalr mezunları için her 4, 
ilkokul mezunları için her 5 yılı). bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendi
rilir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; madde 
üzerinde önerge var. Müzakere açıyorum. Söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. önergeyi okutuyo
rum efendim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devletr Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna "bâzı maddeler eklen-
r-ıesiııa ve bu kanunun kapsamı dışında ka
lan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısının 34 ncü maddesi ile de
ğiştirilen 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygılarımla teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

«Yukarıki fıkraya göre izin alan me
murların kadro ile ilişkileri kesilir ve yabancı 
memleketlerde veya uluslararası kuruluşlar
da görevde geçen süreler için emeklilik hak
ları 5434 sayılı Kanunun 31 nci maddesi hü
kümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye 
katılıyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katıl
mıyoruz. 

— 156 — 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Muhterem 
senatörler, içtüzük hükümlerine uygun olarak 
Sayın Maliye Bakanını Sayın Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü Necdet Taner temsil 
etmektedirler Sayın Taner? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL 
MÜDÜRÜ NECDET TANER — Katılmıyoruz 
efendim. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 

34 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
KaJbul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir, 
efendim. 

Madde 35. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

78 noi maddede yazılı olanlar kadroların
da bırakılırlar ve (burslu gidenler hariç) ay
lıklarını kendi kurumlarından alırlar. Bun
ların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer 
bütün hakları ile yükümlülükleri devam eder. 
İzin (bitiminde yol süresi hariç 15 gün için
de görevlerine dönerler. 

Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı, 
kurumlarınca gönderilenlerin transfer edilen 
maaş karşılıkları gittikleri ülkelerde öğren
cilere verilen tahsisattan az ise aradaki fark 
Devlet Personel Dairesince hazırlanacak bir 
yönetmelikte tesbit edilen esaslar dairesinde 
kurumlarınca kendilerine ödenir. 

(BAŞKAN — Muhterem senatörler, 35 nci 
madde üzerinde önerge var, müzakere açıyo
rum. 

Söz istiyen sayın üye? Yok. önergeleri 
okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
(bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
fibâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının 35 nci mad
desi ile değiştirilen 79 ncu maddenin birinci 
fıkrası bu hali ile kabul edildiği takdirde, yurt 
dışına gönderilecek memurların Türkiye 1de bı
raktıkları aileleri büyük sıkıntı içinde kalabi
lecekler ve bu sebepten yurt dışına gönderme 
imkânı fiilen lortadan kalkmış bir duruma gi

recektir. Zira, değiştirilen madde hükmüne 
göre burslu gidenlere aylıklarının ödenmesi 
ancak dış ülkelerde öğrencilere verilen tahsi
sattan az olduğu takdirde aradaki farka taal
lûk edeceğinden, çoğu zaman bu aylığın hiç 
ödenmemesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 
Bu halin ise çoğu zaman Türkiye'de ailesini bı
rakarak gitmek zorunda kalan memurların bu 
durumu istememeleri ve binnetice yurt dışına 
^bilgilerini artırmak üzere memur göndermenin 
imkânsızlığını intacedeceği şüpheden vareste
dir. 

Bu itibarla 35 nci maddenin tasarıdan ta
mamen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Kayseri 
Sedat Çumralı Sami Turan 

Elâzığ Urfa 
Celâl Erltuğ i. Etem Karakapıcı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet önergeye" 
katılıyor musunuz? Katılmıyorsunuz. 

Muhterem senatörler, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler; arzu ederseniz, öner
geleri bir kere daha okultabiliriz. Ama, bir 
kere okutmayı kâfi görüyoruz, zaman kazan
mak için. Eğer arzu ©derseniz iki defa da, 
üç defa ıda okutabiliriz. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 
657 sayılı Kanunun 79 ncu maddesini tadil 
eden 35 nci maddesinin 1 nci fıkrasında pa
rantez içinde mevcut «burslu gidenler hariç» 
kaydının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN -— önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın özgüneş, buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Önerge açıktır. Bu
na rağmen birkaç noktayı belirtmekte fayda 
görüyorum. Devlet memuru iken dışarda tah
silini artırmak, Devlete daha fazla hizmet et
mek üzere burslu giden Devlet memurları sa-

— 157 — 
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dece burs alırlarsa burada kalan çocukları
nın geçinmesi mümkün değildir. Şu hale göre 
bundan ancak zenginler faydalanabilecek. Fa
kat, çoluk çocuğunu memlekette geçindirecek 
bir kimsesi olmıyan Devlet memurları bu burs
tan, bu imkândan; mevcut kabiliyetleri, ye
tenekleri, imkânları müısaidolduğu halde, fay
dalanamayacaktır. öyle ise, eğer biz bu burs
lular hariç, ibaresini tasandan çıkaracak olur
sak, bu şekilde kayınpederi zengin, babası 
zengin olanlar değil, fakat zekâsı müsaidolan-
lar memlekete hizmet etmek imkânını bulan
lar da gidebileceklerdir. 

Saygılarımla. 

25 . 7 . 1970 O : 1 

dün, bugün ve evvelsi gün tekerrür eden üçün
cü vakıadır. Binaenaleyh oylamanın böyle ba
riz rakamlarla belirtildiği yerde şüphe izhar 
ediîmemıssiini ve müzakerelerin seyrine gölge 
düşürülmemesini saygılarımla arz ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Esa
sen çoğunluk yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Karaman ikazınıza te
şekkür ederim. Dün, evveli gün ve bugün de 
Kiyasette ben bulunuyorum. Yardımcı arkadaş
larım Sayın Ünlü, Sayın Tüzün'dür. İçtüzüğün 
106 ncı maddesi; işari oyların, Başkanla birlik
te kâtipler tarafından sayılacağını âmir bu
lunmaktadır. Bu sebepten kâtip üye arkadaş
larımın sayıda ihtilâfa düşmesi ihtimali daima 
mevcuttur. Dün de hâdiseler cereyan etmiş, hat
tâ sayın kâtip üye arkadaşlarımın delaletiyle 
ve kararlan ile oylama ayağa kaldırılmak su
retiyle yapılmıştır. Bu şekilde ihtiyar edilen 
muamele, sırf hakikati teşhis edebilmek için 
yapılmıştır. Bu muamelelerde bir kere riyasette 
asla partizan bir düşünce yoktur, bunu böyle 
kabul etmemenizi rica ederim. Bugün Sayın Tu
sun 'le, Sayın Ucuzal arasındaki ihtilâf; ihtilâf 
değil, benim hatam, kendi oylarım sayıp say
mamak hususunda tezahür etti. Binaenaleyh, 
kendilerinin itiraz etmek hakkı vardır. Bu 
haklarını kullandılar. Riyasette bu hakkı kabul 
•etti. Dikkat ederseniz Riyaset zili çalarak dı
şardan kimsenin celbine mütedair bir muame
lede bulunmadı. Bitaraflığı fazilet olarak ta-
i'idığımızı kabul etmenizi istirham ederim. 

Muhterem senatörler, 35 ncı maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 35 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 36. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların ter-
h slerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvaz
zaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh al
tına alınanlardan terhislerini mütaakıp tekrar 
Devloî; memurluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada 
iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya 
atanabilirler ve bunların muvazzaf askerlikte 
geçen süreleri, atandıkları kadroda kademe 
ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgü.-
neş. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın komisyon ve sayın Hükümet önerge

ye katılıyor musunuz efendim? Katılmıyorsu
nuz. 

önergeyi oylrınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 

Muhterem senatörler, lütfen ayağa kalkma
nızı rica edeceğim, anlaşılmadı. Kabul edenler... 
(önerge bar daha okunsun sesleri) Okuyalım 
efendim. 

(Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin önerge
si tekrar ©kumdu.) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar efendim... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 

Başkanım, çok önemli bir kanun tasarı üzerin
de görüşmelerde bulunuyoruz. Değişiklik öner
geleri bâzı noktalarda çok haklı nitelik taşı
maktadır. özellikle, "şimdi burada okunan de
ğişiklik önergesi, cidden çok haklı bir nokta
ya işaret etmekte idi. Bir defa oylama yapıldı, 
oylama şu anda Senatoda, az üye mevcudoldu-
ğu için hepimiz tarafından görüldü, önergenin 
lehinde üç fark vardı, bariz olarak. Dün ve ev
velsi gün de aynı şeyleri görmüşüzdür. He
men bir şüphe izhar ediliyor, Başkanlık Diva-
nmdaki Adalet Partili arkadaşımız tarafından, 
ikinci defa oylamaya geçerken dışarıdan gelen
lerle mevcut hemen aksi tarafa geçiyor. Bu, 
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Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan 
Önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları ka
deme ilerlemeleri ayrıda göz önünde bulundu
rulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile 
askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı (ilko
kul mezunları için 5 yılı, ortaokul, lise ve bunla
rın dengi okullar mezunları için 4 yılı) aşan 
kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettik
leri zaman, bu derecede kademe ilerlemesi ya
pılmak suretiyle değerlendirilir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
üzerinde önerce var, müzakere açıyorum. Söz 
ıstiyen sayın üye? Yok. önergeleri sırası ile 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1462 sıra sayılı kanun tasarısının 36 ncı 
maddesinin (A) fıkrasının birinci cümlesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygiyle rica 
ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

«A - Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada 
iktisalbetmiş oldukları derecedeki bir kadroya 
öncelikle atanırlar.» 

BAŞKAN — önergeyi izah için buyurunuz, 
Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, getirilmiş olan 
tasarıya göre bir Devlet memuru muvazzaf as
kerliğini yapmak için ayrılır ve askerliğini yap
tıktan sonra tekrar memuriyete dönmek isterse 
kendisi, ayrıldığı kadroya atanaJbilecek. Yani 
idare isterse atayacak, isterse atamayacak. Be
nim istirhamım şu : Muvazzaf askerlik hizme
tini yapmak için memuriyetten ayrılan arkadaş
lar döndükleri zaman öncelikle atansınlar. Bu 
parlâmento bundan evvel buna benzer bir ka
nun kabul etti. Bu kanunu, parlamenterler için 
kabul etti. Bir Devlet memuru seçimlere girer, 
kazanamazsa veya seçimlere girip bir müddet 
Parlâmentoda çalıştıktan sonra yeniden seçile-
mezse kadrosuna öncelikle tâyin edilmesi kabul 
edildi. Neden kabul edildi bu? Seçilme imkânı 
olan bir Devlet memuru geçime girmekten çe
kinmesin, görevini rahatlıkla yapabilsin; bura
da çalışırken dahi acaba ben tekrar seçimi ka
zanamazsam bulunduğum yere tâyin edilebilir 

I miyim edilemez miyim diye bir düşüncenin dı-
j şmda kalsın. Böylelikle de Parlâmento hizmeti

ni rahatlıkla yapabilsin. 
Arkadaşlarım, Parlâmento hizmeti ne kadar 

mukaddesse kanaatimce askerlik hizmeti Parlâ
mento hizmetinden de mukaddestir. Vatan sa
vunmasına giden bir memurun rahatlıkla gide
bilmesi, sonra görevine öncelikle tâyin edilerek 
vatan görevinin rahatlıkla yapılabilmesi için, 
eğer başka bir mâni yoksa, sicil sağlanışa, iyi 
çalışmışsa bu takdirde askerlikten ayrıldıktan 
sonra, vatan hizmeti için gittiği görevden dön
dükten sonra kadrosuna veya durumuyla mü
nasip bir açık kadroya öncelikle tâyin edilme
sinde faydalar olduğu kanaatindeyim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Özgü
neş. 

Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Sayın komisyon önergeye katı
lıyor musunuz? Sayın Hükümet önergeye katılı
yor musunuz efendim? 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Muhterem se
natörler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeye katılıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bâzı 

maddeler eklenmesi hakkındaki kanunun 83 ncü 
maddesini değiştiren 36 ncı maddeye (C) fıkra
sının eklenmesini arz ve teklif öderim. 

îstanbutt 
Mebrure Aksoley 

«657 sayılı Kanunun 83 ncü maddesini değiş
tiren 36 ncı maddeye aşağıdaki (C) fıkrası ek
lenmiştir. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
genel ve katma bütçeli daireler ile îktisadi Dev
let Teşekkülleri, Belediye ve ÎI Özel İdarelerin
de halen çalışmakta olan memur ve hizmetlile
rin, 5434 sayılı Kanunun gerektirdiği primler 
mebde maaşı üzerinden kendileri tarafından 
ödenmek suretiyle, askerliklerini er olarak yap
mış bulunanların, muvazzaf askerlikte geçen 
süreleri emeklilik hizmet sürelerinden sayılır. 

I Ancak, bu süreler intibakta dikkate ahnmaz.» 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Aksoley buyurunuz, önergenizi 
izah ediniz efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (îstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

G57 sayılı Kanunun değiştirilen 83 ncü mad
desiyle «kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra memuriyete intisabedenlerin muvazzaf as
kerlikte geçen süreleri kademe ve derece terfi-
lerinden sayılır» diyor. Bu hüküm, fevkalâde 
yerinde bir hükümdür. Çünkü, vatani hizmet; 
âmme hizmetlerinin en şerefli bir âmme hizme
tidir. Askerde geçen müddetlerin kademe ve de
receden sayılmasını almıştır, bu kanun. Ben şah
san çok memnun oldum ve Hükümete, böyle bir 
teklif getirdiği için de, teşekkür ederim. Halbu
ki, halen memur olup da askerliğini er olarak 
yapanlara bu hakkın tanınmaması büyük bir 
kütleyi mağdur etmektedir. Ancak, halen me
mur olanlara da aynı hakkın tanınmasının Dev
lete büyük malî külfet yükliyeceği de aşikârdır. 
Sadece yeniden hizmet alacak memurlar ile 
mevcut memurlar arasında kısmen olsun bir 
adalet sağlanması da zorunludur. Bu bakımdan, 
muvazzaf askerlikte er olarak mevcut memurla
rın, muvazzaf askerlikte er olarak geçen müd
detlerinin, hiç olmazsa, fiilî hizmetten sayılma
sını teklif ettim. Bu suretle 657 sayılı Kanuna 
göre yapılacak intibakların da gösterge derece
lerinin üzerine çıkmış birçok memurun artık 
terfi imkânı da kalmadığından biran önce emek
liye ayrılmaları mümkün olacaktır. Dolayısiyle 
kadrolarda bir ferahlık hâsıl olacak ve açılacak 
bu kadrolar da ya tasarruf edilecek yahut da 
genç elemanlar alınacaktır. Yedek subayların 
askerlik hizmetleri, fiilî hizmetten sayılmakta
dır. Sosyal Sigortalara bağlı memurların er ola
rak askerde geçen müddetleri de fiilî hizmetten 
sayılmaktadır. Sadece Emekli Sandığına tabi 
Devlet memurları bu haktan mahrumdurlar. 
şöyle diyor; IM;~asf'j sunduğum önerge. Mev
cut memurların asLjrlikte er olarak geçen süre
lerinin sadece fiilî hizmetten sayılacağını, bu sü
relerin intibaklara sayılmıyacağını bu suretle 
de maliyenin büyük bir külfete girmiyeceğini 
ifade ediyor. 

Aziz arkadaşlarım, belki bu önergenin yeri 
burası olmıyabilir. Bu, kanunun sonuna ek ge
çici bir madde olarak eklenmesi mümkündür. 

Yeter ki, Yüksek Heyetiniz bu haksızlığı, ada
letsizliği ortadan kaldırmak için esası üzerinde 
bir karara varsın. 

Aziz arkadaşlarım, tekrar ediyorum, vatani 
hizmet en şerefli bir âmme hizmetidir ve memu
run fiilî hizmetine ekletilmelidir. 

Saygılarımı sunarım, takdir Yüce Heyetini
zindir. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Akso
ley.^ 

Önerge üzerinde söz istiyen Sayın Üye?. Yok. 
Sayın Komisyon iştirak ediyor musunuz efen
dim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ar
kadaşımızın teklifi aslında ehemmiyetli bir şey. 
Gröz önünde tutulması gerekir. Ancak, madde
nin kapsamına girmesine imkân yoktur. Öner
genin icabettirdiği tarzda intibaklarının yapıl
ması arzu edilen kişiler hakkında ayrı bir ka
nun tasarısı getirilecektir ve incelemeler yapıl
maktadır. Bunu, bu kanun tasarısına aldığınız 
takdirde intibakların yapılması yarın daha çok 
müşkül hale, imkânsız hale girecektir. O bakım
dan yerinin burası olmadığını, ilerde bir kanun 
tasarısı ile bunların düşünüleceğini ifade eder, 
katılamadığımızı da bu mevzu dolayısiyle arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Komis
yon. 

Sayın Aksoley, görüşmenizde; bu, maddeye 
sfirmiyebilir diye bir iştibahmız var idi. Sayın 
Komisyon bunun başka bir kanun tasarısı ile 
geleceğini ifade ettiğine göre önergenizde ısrar 
ediyor musunuz efendim? 

MEBRURE AKSOLEY (îstanbul) — Efen
dim, h'âjle bir kanun komisyonlarda gündemde
dir. Bir türlü çıkmaz. Bunun halledilmesini dü
kündüm. ve ek geçici bir madde eklenmesini tek
lif ediyorum, Lütfen oylansın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Hükümet? 

Muhterem senatörler, Sayın Komisyon izhar 
etmiş olduğu esbabı mucibe sebebiyle, Sayın 
Hükümet de o esbabı mucibeye iştirak suretiyle 
önergeye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir efendim. 
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Muhterem senatörler, 36 ncı maddeyi kabul 
buyurduğunuz önerge ile oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 37. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Dev
let memurluğuna girenlerin kademe intibakları: 

Maıdde 84. — Muvazzaf askerlik görevini 
yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atanan
lar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf 
askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikin
den sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav 
veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece 
yükseltilmesinde de değerlendirilir. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 38. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda 
silâh altına alınanların askerlik sürelerinin ka
deme ve derece intibakları : 

Madde 85, — Devlet memurlarından muvaz
zaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksa-
diyle veya seferde silâh altına alınanların kade
me ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde dere
ce yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra 
açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede ba
şarı göstermeleri şartiyle silâh altında geçen 
süreleri yükselecekleri üst derecenin kademele
rinde dikkate alınır. 

BAŞKAN — 38 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 39. — 657 sayılı Devlet memurları 
Kanununun 86 ncı maddesin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı 
verilmek suretiyle bir göreve vekâlet şartlan : 

Madde 86. — Bir görevin Devlet memurları 
eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaşsız ve
kâlet asıldır. 

Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, 
nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve 
sayman mutemetlerinin çeşitli suretle izinli ve
ya geçici görevle görevlerinden ayrılmış olma

ları veyahut görevden uzaklaştırılmış bulunma
ları veya bu görevlere ait kadroların boşalması 
halinde aynı veya alt derecedeki memurlardan 
vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama yapıla
bilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan veya 
serbest olarak meslek icra eden hayvan sağlık 
memurları, veterineri veya hayvan sağlık me
muru bulunmıyan belediyelerin veterinerlik ve
ya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa 
etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara ve
kâlet maaşı verilmek suretiyle atanabilirler. 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek me
mur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek 
okulların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz 
tatili hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis 
veteriner, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekil atanabilir. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 40. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

îkinci görev verilecek memurlar ve görevler : 
Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda 

çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin 
yanında : 

1. Özel kanunlarla veya bu kanunlarla ve
rilen yetkiye istinaden bu kanunların persone
line gördürülmesi öngörülen hizmetler ücretsiz 
olarak; 

2. Meslekî bilgisi ile ilgili olmak üzere ve 
hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yetki
li âmMn muvafakati ile serbest meslek icra 
edenlerden müracaat eden bulunmadığı sürece : 

A) Bu kanunun 87 nci maddesinde yazılı 
kurumlarda bu kanun kapsamı dışında kalanla
rın tabiplikleri, diş tabiplikleri, kimyagerlikleri, 
veterinerlikleri ücret karşılığında, 

B) Bulundukları yerlerde ilçe, bucak veya 
zaruret halinde ilerde belediyelerin teknik hiz
met kadrolarının yüksek mühendis ve mühen
dislikleri, yüksek mimar ve mimarlıkları ücret 
karşılığında, 

İkinci görev olarak verilebilir. 
BAŞKAN — 40 ncı maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 41. — 657 sayıflı Devlet Memurları 
Kanununun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ders görevi : 
Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğ

retim kurumları ile okul, kurs veya benzeri ku
ruluşlarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğ
retmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi za
ruretler halinde öğretmenlerle öğretim üyeleri
ne veya diğer Devlet memurlarına ders görevi 
verilebilir. 

BAŞKAN — 41 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 42. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 91 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta 
kalan memurlar 71 nci madde esaslarına uyul
mak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da 
atanabilirler. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi 
istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet Memur
luğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıfta 
boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini 
taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta ol
dukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı 
kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci mad
de hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sı
nıfta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Devlet memuru veya emeMi veya müstafi 
iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya 
yasama organı üyesi iken emekli olanlardan 
tekrar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gere
ği istifa edip yasama organı üyeliğine seçilemi
yenler yasama görevi sona erenler ile dışardan 
atanmış balkanlardan tekrar Devlet memurluğu
na dönmek istiyenler bu maddenin 6 nci fıkrası 
hükmüne göre iktisabettikleri memuriyet dere
cesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettikleri 'derecede açık 
bir kadro bulunmaması halinde rızalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları müm
kündür. Ancak, müktesep haklarına muadil de
receden bir kadronun boşalması halinde bu yer
lere tâyin hakları saklıdır. 

Yukardaki fıkrada yazıllı şartlara tâyinleri 
yapılamıyanlara açık maaşları tam olarak öden
meye devam olunur. Bunların açık aylığı almak 
suretiyle geçen süreleri terfi ve emekliliklerine 
tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacak
lar 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 
derece yükselmesine esas olacak şekilde değer
lendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun 
diğer hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 43 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 44. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
Madde 93. — Bu kanuna tabi kurumlardan 

kendi istekleri ile emekli olup sınıfında yazılı 
nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 
nci maddesi hükümlerine göre, kurumlarda boş 
kadro bulunmak şartiyle yeniden Devlet me
murluğuna alınabilirler. 

Emekli iken yasama orgum üyeliğine seçi
lenler ile yasama organı üyesi iken emekli olan
lardan istiyenler emekliliklerinden vazgeçmek 
şartiyle bu kanun hükümlerine göre tekrar Dev
let memurluğuna girenlere tanınan haklara sa-
hibolurlar. 

BAŞKAN — 44 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Çalışma saatleri : 
Madde 99. — Özel kanunlardaki ve mevcut 

yönetmeliklerdeki hükümler saklı kalmak üzere 
Devlet memurlarının genel olarak haftalık ça
lışma süresi 39 saattir. 

— 162 — 
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Bu süre Bakanlar Kurulunca sınıfların ve 
kuruluşların özellikleri de dikkate alınarak esas 
itibariyle Pazar günleri tatil olmak üzere düzen
lenir. 

Kurum âmirlerinin lüzumlu gördüğü haller
de bu sürenin üstünde çakşıHması gerekir ise 
fazla çalışılan süre, memurun, yıllık izin süresi
ne eklenir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
üzerinde» önerge var, müzakere açıyorum: 

Sayın özden, 45 nci madde üzerinde buyu
run. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu çalışma saat
lerini tesbit eden maddenin, gerek komisyonlar
da gerekse G-enel Kurullarda müzakere sırasın
da, epeyi tartışmaya vesile teşkil ettiği haber 
alınmıştır, zabıtlardan okunmuştur. Burada en 
mühim mesele, Cumartesi meselesidir. Yani Dev
let daireleri ve kurumlarda tatilin, Cumartesi 
dâhil olmak üzere, iki g"ün olarak tesbiti mese
lesi hakikaten üzerinde durulacak bir konudur. 

Muhterem arkadaşlar, Cumayı terk edip ta
til zamanını Pazara çevirdiğimizden bu yana 
Cumartesi, saat 13 ten sonra tatil günü ola
rak tesbit edilmiş, Cumartesi, saat 13 ten son
ra tatildir. Pazar günü tatil ve Pazartesi 
günü vazife baslar. Ama, Cumartesi öğleden 
evvel Devlet işlerinin gereği gibi yürütülüp yü-
rütülmediği üzerinde durulmuş mudur? Biz, 
her zaman dairelerle temas eden insanlar olarak 
görmüşüzdür ki, Cumartesi işler, yarıdan fas
la aşağıda görünmektedir, bir randıman alın
mamaktadır. Birbirimizi oyalıyoruz. Yani Cu
martesi sabah 9 da gelen memur saat 12 ye 
yaklaşırken işini terk eder; bir kere, bir saat 
oradan gider. Cumartesi gmıii de izin alan çok
tur, orada da vazife görülmez. Mesela; Cu
martesi günü mahkemelerin pek azı, yani % 1 
miktarındaki bâzı mahkemeler iş görüyorlar, du
ruşmalar yapıyorlar fakat büyük ekseriyet Cu
martesi günü duruşma yapmaz ve memurların 
bir kısmı da Cumartesi günü pek gözükmez, 
«Pazartesi günü gel» filân diye bir mütalâa be
yan edilir. Herkes, Pazarın hazırlığı içindedir, 
onun için bu Cumartesiyi tam mânasiyle bir ta
til günü olarak kabul etmekte ben fayda mülâ
haza ediyorum. Gelin, Cumartesiyi de kabul 
edin, Cumartesi - Pazar tatil yapılsın. Medeni 

memleketlerde aşağı - yukarı hattâ Cumadan 
baslıyan bu tatil Cumartesi ve Pazar günü de 
devam etsin Pazartesi, Salı Çarşamba, Perşem
be, Cuma günleri sıla bir çalışmaya girilmiş ol
sun. Hattâ bu, öğle tatilleri kısaltılarak telâfi 
edilebilir, öğle tatilleri bir saate inebilir. 12 de 
tatil, edilir vazife 1 de başlar. Bugün va
zifeler saat 1,30 da başladığı halde fiilen 2 
do başlıyor. Benim kanaatimce Cumartesiyi 
kabul etmek lâzım, bilmiyorum bu bapta önerge 
var mı, yok mudur? Her halde bunun üzerinde 
bâzı. tartışmalar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımın mevzuu enine bo
yuna tetkik nazardan geçirmelerini rica ede
ceğim. Cumartesinin faydalı olmadığı tecrübe
lerimizle sabit olmuştur. Medeni dünyanın ka
bul ettiği saatlere intibak etmek için Cumarte
siyi de tatilden saymak gerekir kanaatindeyim. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden. 
Sayın Alpaslan buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan Sayın özden arkadaşımla bir noktada 
bir ve beraber olmamak mümkün değil. Ama, 
anafikirle, zannediyorum ki, karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

Şimdi, memur Cumartesi günü saat 12 den 
sonra işleri artmıştır. Bir kısmı izinlidir, mah
kemelerin hemen % 99 u Cumartesi günü, kalem 
muamelâtı hariç mahkeme olarak iş görmez. 
Bunların hepisi doğru şeylerdir ve gerçek olan 
şimdi üzerinde hassasiyetle durduğumuz, hakla
rının korunması için çaba sarf ettiğimiz, kendi
lerine teminatlı, hiçolmazsa ümitli bir istikbâl 
çalışması hazırlamanın, gayretinde bulunduğu
muz memurlar, bu kanun dolayısiyle ifade et
meye mecburum ki, burada konulan «39 saat 
çalışır» kaydına bütün ömürleri boyunca riayet 
etmemiş kimselerdir veya buna riayet edenlerin 
sayısı % 5 i ya bulur ya bulmaz. Hakikat bu. 
Türkiye'de bu Personel Kanunu tatbik edilmeye 
başlandığı zaman merak ettiğim şey şudur: Hü
kümetler, sana bu millet imkânlarını alabildiğine 
kullanmak suretiyle, verebildiğini veriyor, işte 
geçim endekslerine göre katsayısını tesbit edi
yor, Meclisler, seni temsil edenler, «sen ne ka
dar çalışıyorsun, saatinde vazifene geliyor, sa
atinde işine başlıyor veya karşına gelen ashabı 
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mesalinin işlerini hakikaten ciddi bir surette 
görüyor musun, görmüyor musun» diye sorabi
lecek midir, meselesi hakikaten mühim. 

Şimdi, memurun Cumartesi günü de tatile 
girmesi keyfiyeti: Batı memleketlerinde bu olu
yor, bu gençlik bunalımlariyle alâkalı bir yazı 
okumuştum, Amerika'da gençlik, Devlet bün
yesindeki çalışmalarını hattâ haftara 2 güne, 
3 güne indirmek suretiyle sair zamanlarını araş
tırmalarla değerlendirmek peşinde koşuyor. 
Benim memleketimde Cumartesi tatilini vere
ceksiniz, o adam ne yapacak? Evde kalırsa dı
rıltı olacak, sokağa giderse mutlaka her köşe 
başında kurulmuş olan kahvede oyun oynıya-
cak. Cumartesi günü ne yapacak? Yani verdi
ğimiz para ancak geçimine yeter derecede oldu
ğu için çoluğunu çocuğunu toplamak suretiyle 
bir pikniğe, bir eğlenmeye gitme hali düşünüle-
miyecek. Zannediyorum ki, bizatihi çalışan me
murlar dahi, onların da % 95 i tabiî, bu Cumar
tesinin de tatil olması meselesinin karşısmda-
dır. Hiç olmazsa Cumartesi alışkanlığının tabiî 
icabı olarak masasının başına gider, orada ar-
kadaşlariyle biraz görüşür, arada bir işsahibi 
gelirse onun işi ile ufacık meşgul olur ve bu şe
kilde vakit geçirir haldedir. Yani işin gerçeği 
bu, Türkiye'nin realitelerini lütfen ortaya ala
lım. O itibarla memurların, yalnız memur de
yince masa memurunu da almıyoruz, bakın tek
nik personeli de ele aldık, Cumartesi günü de 
tatil yapacaksınız, hastaneler, sağlık müessese
leri iş sahaları, yatırım müesseselerinin faali
yetleri ne olacak, 39 saati nasıl dolduracaksın 
ve bu geri kalmışlıktan kurtulmanın çabasında 
olan memleketi, tatil üstüne tatil, ,bayram ta
tili bilmem şu tatiliydi, bu tatiliydi diye böyle 
boyuna savsaklayıcı zihniyet içinde nasıl kal-
kmdırabiliriz diye düşünmeye mecburuz. 

Arkadaşlar, bu vesile ile Cumartesi günün-
nün tatil olması değil, çalışılan günlerin, saatle
rinin de değerlendirilmesi için Hükümetlerin 
bunu başta gelen bir vazife edinmesi lüzumuna 
işaret etmek itsiyorum. Hangi daireye giderse
niz gidiniz, 9,5 dan evvel iş yaptırmanız müm
kün olmaz. Hangi daireye giderseniz gidiniz, 
evrakınızın havale edilmiş olduğu memuru her 
zaman yerinde bulmak kabil olmaz. Hele biraz 
da köyden gelmiş, kimsesiz, daire kapısını bil-
miyen bir adam iseniz vay halinize. O zaman 

mutlaka bir delile ihtiyaç hâsıl olacak, mutlaka 
bir iltimasla bir dairenin kapısını eşindireceksi
niz. Yani bunu yalnız Ankara merkezi için söy
lemiyorum, Türkiye'nin her yerinde bu böyle. 
O halde bırakalım memurun Cumartesi tatilini 
kendisine bu kanunun tahmil ettiği saatleri 
mutlaka vazifesi ile dolu olarak, çalışarak ta
mamlamasının yollarını Hükümetin araması lâ
zımdır. Zannediyorum ki, bu noktada Sayın öz
den arkadaşımla ayrılmış bulunuyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAM — Sayın Alparslan teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Göktürk buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — 

Sayın Başkan, saym senatör arkadaşlarım; 
Bendeniz de Sayın Fehmi Alparslan'ın söy

lediklerine katıldığımı ifade etmiş olmakla, sa
nıyorum ki, Saym Ekrem özden ile hemfikir ol
madığımızı da aynı zamanda ifade etmiş oluyo
rum. Arkadaşlar, memurların bu mesai saatleri 
meselesi millet olarak bizim bugün içinde bu
lunduğumuz, medeniyet, kültür, teknolojik ge
lişine, iktisadi gelişme ve saire bakımlardan 
mülâhaza edilmesi lâzımgelen çok mühim bir 
meseledir. Bugün Garp ileri kültür memleketle
ri ile Avrupa ve Amerika, hattâ uzak Şark'ta 
Japonya gibi çok gelişmiş memleketlerle kıyas 
edildiğimiz zaman, hiç şüphesiz, aramızda her 
bakımdan aşılması epeyce zor olan, büyük gay
retlere mütevakkıf olan bir mesafenin bulun
duğunu bizzat görebiliriz. Gerek memurlarımı
zın, umumi idarede çalışanlarının, gerek aka-
demik müesseselerimizin, gerek milletimizin ça
lışmalarını ben, bugünkü hali ile, Türk Milleti
nin gelişmesi ve medeniyet safhalarında ileri
lere kadar gitmesi için kâfi bulmuyorum. Biz, 
Avrupalıların, ileri medenî memleketler dediği-

! miz yerlerin çalışmalarından çok daha fazla 
saat ve daha entansif, daha ciddî ve daha verim-

| li çabşmaya mecburuz. Meselâ, bendeniz akade-
| mik meslekimizden ve akademik çalışmalarımız

dan size bir örnek vereyim. Dünyanın her ye
rinde akademik mesai gayet sıkı olarak saat 
sekizden itibaren, hattâ, bâzı yerlerde yediden 
başlamak suretiyle bâzı üniversitelerde gece ya-

| rılanrıa kadar devam eder. Üniversitelerin ge-
1 rek binaları, gerek hocaları talebelerini böyle 
! işgal ederler. Ben, hoca olarak da müşahede et-
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tim, umumiyetle geçmiş zamanlarda, hele üni
versite hareketlerinin bugünkü kadar fazlaca 
sokağa dökülmemiş bulunduğu, boykot, işgal 
gibi vesileler ile çalışmaların rahnedar olmadı
ğı zamanlarda bile senede beş ay çalışamıyor-
duk. Şubat ayı tatille geçerdi, Mart, Nisan ay
larından sonra Mayıs ayının ortalarına doğru 
dersler ya fiilen, ya hukukan kesilir. Bir müd
det de imtihanla geçer, hülâsa vasati olarak 
şöyle bir beş ay ders yapabilirdik. Bu beş ayın 
içine Pazar günleri ve bayram günleri dâhildir. 
Yine hususi bâzı bayramlar ve tatiller var, on
lar da buna dâhildir. 

Bendeniz hatırlıyorum burada bir bayram 
tatilini yarım gün daha uzatmak için Meclis
lerde vâki müzakereler esnasında, sayın parlö-
manterleri, tatil günlerimizin 93 güne kadar 
çıkmış olduğunu ifade etmişlerdir. İleri, geri 
birtakım konuşmalar oldu ve o zaman tesbit et
tik ki, hakikaten çok tatilimiz vardır, çok he
der edilmiş günlerimiz vardır. Bu itibarla, ta
til, günlerini çoğaltmaya katiyen lüzum yok. 
Bilâkis Türk Milletinin fazla çalışması lâzım
dır. Hattâ Avrupalılar günde normal olarak, 
işçisi entellektüeli, parlömanteri ile sekiz saat 
çalışıyorlarsa, bizim onlardan bir hattâ iki saat 
fazla çalışmamız lâzımdır. Halbuki, burada 
Amerikalıların çalışmalarına şöyle bir göz atan 
oldu mu bilmiyorum, sabahleyin herkes sekizde 
işbaşındadır, öğle paydosu bir saattir ve ayak
ta geçer. Gayet sıkı çalışılır ve aşağı - yukarı 
sekiz saat, bazan dokuz saat çalışıldığı olur. Ve 
onların bu çalışmaları çok da verimlidir. Halbu
ki, - Sayın Alparslan'ın pek haklı olarak işaret 
ettiği gibi - maalesef bizim dairelerimizde müşa-
hade ettiğimiz durum şöyledir: Sorarsınız, 
umum müdürün birisi izinlidir; müsteşar top
lantıdadır, muavini yoktur, hastadır. Müdür 
seyahattedir. Hülâsa, sayın arkadaşlarım, bir 
vekâlette, bir dairede, her hangi bir dairede 
birçok adam vazifelerinin başında değildir. Kü
çük memurlar da bittabi bundan örnek alırlar. 
Elbette istisnalar kaideyi teyideder. Müstesna, 
mevlidine maksuttur. Müstesna çalışan daireler 
ve kişiler vardır. Vazifesini müdrik fevkalâde 
vatansever duygularla çalışan âmirler vardır, 
müsteşarlar vardır, onlar da istisnadır. Ama, 
umumiyetle maalesef, bir laçkalık vardır. Kana
atime göre bunu bertaraf etmek lâzım. Bunu 

bertaraf etmenin günü de gelmiştir ve tam bu
gündür. Bugün Personel Kanunu adiyle memur
larımızın mukadderatını en yakından alâkadar 
eden ve onların huzurunu, refahını sağlıyacak 
bir kanun üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Ve 
bu fakir milletin hazinesinden büyük büyük fe
dakârlıklara katlanmayı da şimdi kararlaştırı-
yoruz. Fakat bu büyük fedakârlıkların karşısın
da da, çalışmalarını organize ederek, ciddî ve 
verimli, prodüktif çalışma esaslarını da sağla
malıyız. 

Sayın arkadaşlarım, maaş meselesinde İM 
tane esas unsur var, birisi maaş ve ücret unsu
ru, diğeri ise şayi unsurudur. Yani memurun 
Devlete ne verdiğinin üzerinde duranımız yok. 
Biraz da bunun üzerinde durmak lâzımgelir. 
Ve kanundaki hükümlerin mutlaka enerjik şe
kilde yürütülmesi ve bilhassa herkesin, her 
memurun Devlete verdiği hizmetin değerinin öl
çülmesi ve bu değer ile aldığı ücret arasındaki 
muvazenenin ciddî surette tesbiti ve bunun mü
şahedesi her halde en büyük meselelerden biri 
olacaktır. 

Bu itibarla, tatil günlerini çoğaltmakta hiç
bir fayda görmüyorum, bilâkis ara tatilini, öğ
le tatilini biraz kısaltmak suretiyle daha entan-
sif, daha iyi çalışmayı, daha sıkı çalışmayı, da
ha çok çalışmayı, Türk Milletinin bu medeniyet 
yolundaki açığımızı kapatmak için en zaruri te
lâkki etmesi lâzımgeldiği noktası üzerinde du
ruyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gök
türk. 

Sayın ösgüneş buyurunuz efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Muh

terem arkadaşlarım, 1949 yılında Amerikan 
Topçu Okuluna gittiğim zaman, askerî öğretim 
kurumlarında Cumartesi gününün tatil olduğu
nu hayretle gördüm. Sebebini araştırınca şöyle 
dediler. «Subaylarımız ve erlerimiz arasında 
museviler vardır, onlar Cumartesi günü çalış
mazlar; onların bu duygularına hürmeten Cu
martesi günleri de tatil yapıyoruz, fakat buna 
karşılık mesaiyi sekizde başlatıyoruz.» Yahudi
lerin nüfuzlu bulunduğu Avrupa memleketle
rinde de, yahudi etkisi ile, Cumartesi günleri 
tatildir. Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
lâik bir devlettir. Cuma günü memurların bir 
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saat Cuma namazı kılması için tatil istekleri 
reddedilmiştir. Çünkü, gayet tabiî, Türkiye 
Cumhuriyeti lâik bir devlettir. Ramazan ve 
Kurban Bayramlarından önce yarımşar gün, ya
ni arefe günleri tatil yapılması için bu Mecli
se kanun teklifi getirilmiş, senatörler ittifakla 
«Türkiye Cumhuriyeti lâik bir devlettir, bina
enaleyh, dinî esaslara göre tatil yapılamaz» de
miş ve reddedilmiştir. Çünkü, Türkiye Cumhu
riyeti lâiktir. Ben, Türkiye'de Yahudilerin, Cu
martesi gününü tatil ettirecek kadar nüfuzlu 
olduklarını zannetmiyorum. Binaenaleyh, bu 
tasanda da bir yahudi etkisi arıyacak değilim. 
Ama, kanaatim odur ki, sık sık örnek olarak 
verdiğimiz memleketlerde Cumartesi tatilinin 
esası, yahudilerin etkisinden gelir; bu böyle. 
Şimdi, öyle ise, bizde acaba bu nereden geliyor: 
Kanaatimce iki nokta var; birincisi, fuzulî bir 
Amerikan özentisi. Amerika'da Cumartesi günü 
tatildir, Avrupa'da da tatildir öyle ise biz de 
yapalım. Avrupa^da, Amerika'da üniversite lâ-
boratuvarları 12 saat çakşır, bunu kimsenin gö
zü görmez. Bizim memlekette hayret bir körlük 
vardır, yabancı memleketlerdeki iyi şeyleri, 
faydalı, işleri, bizi ileri itecek şeyleri görmekte 
biraz kusurluyuz. Ama, buna mukabil tembelli
ğe sevk eden, vatandaşın işini geri bıraktıran 
ve böylelikle zaman kaybına, işgücü kaybına 
sebebolacak şeyler oldumu Avrupa'yı çok rahat
lıkla görebiliyoruz. Arkadaşlarım birinci dâva 
bu, bu özentiden vazgeçmeliyiz, ikincisi; açık 
söylemekte hiçbir mahzur yok, büyük memur
ların tazyikidir. Altında otomobil, ceplerinde 
para bulunan büyük memurlar Cumartesi ve Pa
zar günleri hanımları ile, çocukları ile iç turiz
me meraklıdırlar. Cumartesi günü de tatil ol
sun ki, İM gün müddetle Antalya ve Mersinlere 
rahatlıkla gidebilsinler. Nitekim merak edenler 
kış günleri Konya yolu ve diğer yollar üzerine 
çıkarsa, üzerlerinde resmî plâka bulunan ara
balar Antalya ve Mersm istikametinde geniş öl
çüde seferberdir. Hattâ bunlardan Petrol Ofisi
ne mensup 12 otomobillik bir kafile bir zaman
lar arıza da yapmış ve yolda bir rezalet çıkmış
tır, bu rezaleti devlet memurlarına saygımdan 
anlatmıyorum, burada. 

Binaenaleyh, arkadaşlarım, şimdi dâva bu. 
Yani büyük rütbeli memurlar, parası bol, tuzu 
kuru memurlar iç turizme rahatlıkla gidebilsin

ler, Cumartesi günleri rahat rahat gezebilsinler 
diye bu tatilin istendiği kanaatindeyim. Şimdi, 
acaba Cumartesi günleri tatil olduğu zaman sa
ir günler tam çalışılabilir mi? Hayır arkadaşla
rım, bu sefer Cuma günü itiyad başlıyacaktır, 
denecektir ki, «Cuma günü saat 12 de 13 te he
men yola çıkalım, bundan sonra gideceğimiz ye
re Cumartesi sabahı gitme imkânını bulalım ve 
böylelikle iki gün tam tatil yapmaya vaktimiz 
olsun» Yanlış arkadaşlar, Türkiye, çalışmak zo
rundadır. Parlâmentosu ile çalışmak zorunda
dır. Bakanı ile, genel müdürü ile ta en müteva-
zi memuruna kadar çalışmak zorundadır.. Tür
kiye'de haftada asgari 44 saat zaruridir. Şahsi 
kanaatim 48 saattir ama, onun olmıyacağını 
bildiğim için en az çalışma 44 saatlik haftadır, 
diyorum. 

Eğer, Türkiye'de iş yapmak istiyorsak, me
sai saatini sabah 9 dan sekize indirmelisiniz. 
Bunun başka yolu yok. Gidin bugün Devlet da
irelerine, birçok memurları, hele büyük rütbeli 
memurları sabahleyin yerinde bulamazsınız. 
9,5 dan 10 dan evvel geldiklerini göremezsiniz. 
Sağlık müesseselerinden tuttunuz, siz tam mesai 
yaptınız. Yani şu eğri tâbiri ile Full - Time yap
tınız. Ne oldu çok güzel bir espri yaptılar, «sa
at 12 de horr taym, sap,t 3 te pırr taym» dedi
ler. Yani saat 12 de millet kafayı vurdu uyudu, 
saat üçte de çekti bıraktı, gitti. Yani çalıştır
mak zorundayız, başka çare yok. Hele arkadaş
larım eğitim müesseseleri için son derece zarar
lıdır. Liselerimizi, ilkokullarımızı Cumartesi, 
Pazar günü tatil yapıp 2 gün çocukları sokağa 
dökmek zararlıdır. Hele ordu için cinayettir. 
Erleri 2 gün Cumartesi, Pazar günü sadece nö
betçi subaylarını başında bırakıp, 2 gün erleri 
boş bırakmak zararlıdır. Disiplini yıkar, eğiti
mi azaltır. Türk Silâhlı Kuvvetleri daha çok 
eğitim yapmak zorundadır. Türk eğitim mües
seseleri daha çok çalışmak zorundadır. 

Binaenaleyh birçok yerlerde Yahudi etkisi 
ile meydana gelen ve, bizde büyük memurla
rın özentisi ile meydana çıkmak istidadını gös
teren bu Cumartesi tatili kaldırılmalıdır. Cu
martesi günü Devlet çalışmalıdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgü-
neş. 
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Sayın Yılmaztürk, buyurunuz. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; Devlet me
murlarının çalışması meselesi ve 2 gün tatili ko
nusunu başka yönden de ele almak lâzım. Bir 
Devlet memuru da nihayet insandır, birtakım 
sosyal ihtiyaçları vardır. Piyasaya çıkacaktır, 
alış - veriş yapacaktır, iaşe ve ibatesi mevzuu 
bahistir. Binaenaleyh bugünkü tatbikata bak
tığımız zaman öğle tatilini 1,5 saat yapıyoruz. 
Ben memuriyetimde çok uzun müşahede ettim, 
bu 1,5 saatlik öğle tatilinde memur yemeğini 
yedikten sonra, - çok defa büyük şehirlerde -
birtakım ihtiyaçlarını almak için alış - verişe 
çıkıyor. Ve böylece mesai otomatikman 2 saate 
çıkıyor, 2 de ancak dönebiliyor, istanbul, An
kara ve izmir gibi büyük şehirlerde bunu de
vamlı olarak görmekteyiz. 

O halde süratle kalkınmaya muhtaç bir mil
let olarak, haftada 39 saat azdır. Bunu artırma
lıyız, birinci konu olarak. Bütün dünyada oldu
ğu gibi günlük mesaiyi muhakkak 9 da değil 
8 de başlatmalıyız. 9 da diyoruz ama, çok defa 
imzaya tabi olan memurlara 15 dakika tole
rans tanınır ve bu; 9,15, 9,20 veya 9,30 dur me
sainin başlaması. E, 12 ye çeyrek kala da hazır
lığa geçilir ise bugünkü mesai öğleden evvel ve 
öğleden sonra en azından bir saat heder edil
mektedir. Mesaiyi 8 de başlatıp; 8 - 12,00, öğle 
tatilini de 1 saat yapmak suretiyle 13,00 - 17,00 
olmak üzere, günde 8 saat mesai imkânı olacak. 
5 gün kabul edersek haftada 40 saat olur. Bâzı 
yatırımcı daireler, eğitim müesseseleri ve ordu 
birlikleri gibi müesseseler hafta tatilinde mevsi
min, iklimin ve gördüğü işin önemine göre 2 
günlük tatilini tahdidedebilir. Fakat genellikle 
tatil haftada 2 gün olmalı, fakat mesai 8 de 
başlamalıdır. Böylece haftalık mesai 39 saatten 
40 saate çıkmalıdır. 

Meselâ, bâzı Devlet memurlarının haftada 2 
gün tatil yapıldığı zaman bunu suiistimal ettik
leri veyahut gezmek gibi, tatil gibi değerlen
dirmek gibi ihtiyaçlar için sarf ettikleri söyle
nebilir ve bu doğrudur böyle olmak da lâzım
dır, esasen. Eğer bir memur, bir vatandaş na
musu ile dürüst çalışıyor, hizmet veriyorsa, 
onun haftanın muayyen gününde istirahat et
meye, gezmeye, açık hava almaya elbette ihti
yacı vardır. Gayet tabiî dinlenecektir, imkânı 

varsa; gezecektir, arabası varsa iç turizme ria
yet eder dolaşır, arabası yoksa dolmuşa biner 
hiç olmazsa şehrin dışına çıkar, açık havayı te
neffüs eder. Ve böylece daha dinlenmiş zinde 
bir kafa ve bedenle işine başlar. 

Demek oluyor M, hafta tatili meselesinde 
iki nokta var. Birisi, sıhhi bakımdan, bir insa
nın istirahate ihtiyacı meselesi, ikinci nokta; 
iaşe ve ibate meselesi, alış - veriş yapacak, ku
maş alacak, elbise alacak, yiyecek, giyecek ala
cak, çocuklarını hazırlıyacak. Cumartesi günü 
yarım günde piyasadan bu alış verişini yapama
maktadır, çok defa memur. 13 te çıkıyor, yeme
ğini yiyer, 14 oluyor, 17 ye, 19 a kadar karşı-
lıyamadığı içindir ki, haftanın içinde bu işi gör
mektedir. Yani resmen mesai içinde bulunduğu 
zamanlan aksine değerlendinnektedir. O halde 
burada biz 2 gün tatilin aleyhinde bulunduğu
muz zaman bir nevi kendimizi aldatıyoruz. Me
mur mesai içerisinde mesaisini vermemektedir... 
Çünkü neden? Zaruri ihtiyaçtır. Sıhhati de mü
himdir, elbette ki, sıhhatli bir memurdan daha 
geniş mesai bekliyebiliriz. Neden büyük çapta 
memurlar çok defa küçük ve kapalı yerlerdedir. 
Çalışma odaları çok defa evler kadar sıhhi de
ğildir. Binaenaleyh bunu da düşünelim, kapalı 
yerlerde hayatını, senelerini veren insanlara 
haftada 2 gün gibi bir müddet içinde bir tebdi
li hava yapmak imkânını da verelim. 

Elbette ki çalışma mesaisi artırılacaktır, ar
tırılmalıdır. Gün meselesi, Cumartesi yahudile-
rinmiş, Pazar Hıristiyanlarınmış, Cuma da Müs
lümanların. o ayrı konu. isterseniz tatil gününü 
2 yapınız fakat yerini değiştiriniz, o mühim de
ğil. Mühim olan o 2 gününü memurun sağlığı 
için, ihtiyaçları için değerlendirmek meselesi
dir. Bâzı müesseseler için bilhassa yatırımcı 
daireler için, eğitim müesseseleri için, ordu için 
bu husus belki zararlıdır, ama halen de görü
yoruz, Köy işleri Bakanlığı Cumartesi ve Pazar 
günleri adamlarını değiştirmek suretiyle yol, 
su, elektrik hizmetlerinde dozerleri muntazam 
çalıştırıyor. Ona da bir tedbir bulmak müm
kün. Bir kararla, bir prensiple mevsiminde, ihti
yaca göre, bölgesine göre, tatil 1 güne indiri
lebilir, 1,5 güne indirilebilir veya hiç tatil ya
pılmadan bir ay İM ay çalışılabilir. Ama, genel
likle Devlet memuru, şunu kabul edelim M, ka
palı çatı içerisinde çalıştığı için elbette ki, açık 
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havaya, dinlenmeye ihtiyacı vardır. Nasıl olsa 
gününü başka şeye veremediğine göre, 8 ile 9 
arası, ya vesait bekliyecek ya evinde kahvaltı
sını yaparak, işine çıkacak, o halde biz günlük 
mesaiyi mutlaka 8 saate çıkaralım. Mesai 8 de 
başlasın ve öğle tatilini de ancak, memurun ye
mek yiyebileceği ve bir kahvesini içebileceği 
müddete indirelim. Çünkü, arada zaman kalınca 
elbette M, o tatil arasında kısa mesafede ihti
yaçlarını görmeye gidecektir. Büyük şehirlerde, 
büyük ölçüde memurlar, öğle tatilinde dairesini 
terk edip dairesinden daha uzak mesafelerden 
ihtiyacını karşılamaya gitmektedirler. Bu, bir 
vakıadır ve dönüş de çok defa 13,5 değil, 14 
tür, 14 e çeyrek kaladır, bazen de 14,5 olur. 
O halde biz, «çok çalışmaya muhtacız, çok ça
lışalım ve süratle kalkınmaya ihtiyacımız var. 
Onun için bir İM gün tatil yapamayız. Tatili 
1,5 gün yapalım derken» belki bu zahirî sebep 
mâkul gibi görünüyor ise de, gerçek çalışma 
mesaisi bakımından kendimizi aldatıyoruz. Ni
hayet insan gücü muayyen senelerde ve muay
yen ölçülerde bir hizmet bir enerji verebilir. 
İşçilerimiz sabahın erken saatlerinde işinin ba
şına gidiyor. Serbest meslek mensupları, erbabı 
ticaret sabahın erken saatinde işine gidiyor. 
Peki niçin memur 9 da gitsin? Memur da 8 de 
başlasın ise. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk 2 dakikanız 
var, hatırlatıyorum efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Ve öylece günlük mesaisini değerlendirsin. Şah
san haftalık çalışma süresinin artırılmasını, 
fakat bunun yanında memurun dinlenmesinin 
de düşünülmesi kanaatiyle günlük mesainin ar
tırılması suretiyle, haftalık dinlenme müddeti
nin çoğaltılmasında fayda olduğu kanaatinde
yim. 

Teşekkür ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşeekkür ederim Sayın Yıl
maztürk. 

Sayın özden, 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Cumartesi mesele
sini ortaya getirdim, muhtelif arkadaşlarımın 
sağdan, ortadan ateş yağmuruna mâruz kaldım. 
Hiç şüphesiz ki, bu meseleyi kürsüye getirdi-
zim zaman hiçbir tesir altında kalmıyarak ken

di tecrübelerimden ve mantığımdan ilham ala
rak meseleyi Yüksek Huzunuza getirmiş bulun
dum. 

Arkadaşlar, iki meseelyi birbirinden tefrik 
etmek lâzım. Birinci mesele, memur vatanda
şın ciddî olanak, verimli olanak çalışması ve 
rantabilite esaslarına uygun bir çalışma esası
nın kabul edilmesi. Bu, ayrı meseledir. Bunu 
birbirinden tefrik edelim. Benden evvel bu me
seleyi görüşen sayın arkadaşım, bu meseleyi ga
yet bilgi ile izah buyurdular. Eğer ©alışan va
tandaştan, memur vatandaştan bir şey elde et
mek istiyorsak, bir gayeye vâsıl olmak istiyor
sak, Türkiye'nin kalkınmasını, onun çalışmasına 
bağlıyorsak, o taikdirde getireceğimiz tedbirler 
bu Cumartesi meselesi değildir, bunu birbirin
den tamamen tefrik etmek lâzımdır. Onu, de
dikleri gibi saat 8 de çalıştırarak öğle zaman
larını 1 saate indirerek, sıhhi meselelerde, kal
kınmaya taallûk eden teknik meselelerde ay
rı ayrı meseleler, ayn ayrı formüller vücuda 
getirerek bu meseleyi halledebiliriz. Amıa, be
hemehal «Cumartesi günü saat 13 e kadar me
mur çalışsın, işte burada çok fayda vardır.» Bu 
fikirle beraber değilim. Er geç bu söylediğim 
bir gün kanun haline gelecektir, Türkiye'de. 
Başka çaresi yoktur. Bu, bir ihtiyaç mesele
sidir. Buyurun; beraber İstanbul'a gidelim, bü
tün daireleri dolaşalım, tapu dairesinden mah
kemeye kadar, idareden jandarmaya kadar, her 
yeri dolaşalım, Cumartesi günü iş yaptıramaz
sınız, arkadaşlar. Basit işler için gidebilirsi
niz. O dairelerde esas memurların yarısından 
fazlasını göremezsiniz. Bu; bir realite. Bu bir 
vakıa. Bu vakıaya niçin boyun eğmiyelim. 
Neden buna bir çare bulmıyalım. Elbette bul
ma klâzımdır. Sonra Sayın Özgüneş, yahudi me
selesini ortaya koydu. Benim, bununla yakın
dan uzaktan bir ilgim yok. Yahudiler tesir ya
pıyor, yapmıyor, buna da pek inanamıyorum. 
Bu kadar kuvvetli ise bu yahudiler hakikaten 
çok aîkıilı insanlarmış, cidden. Demek ki, bü
tün dünyayı parmaklarnıda oynatıyorlar. Eh, 
bir Amerikalı'nın da düşünceleri buna yatar mı, 
yatmaz mı, onu bilmem, ayrı bir branş. Mese
lâ, hilâfeti getireceğini açıkça beyan eden bir 
parti lideri bütün Anadolu'yu ıdolaşarsak ikti
dara geldiği zaman namaz zamanlarında me
murlara izin verileceğini beyan ediyor. Buna 
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katılmak tabiî imkânsız. Böyle hâdiseler de 
vıar. Meselâ, Japonlar; meselâ Almanlar -ben 
Almanya'ya gitmedim, giden arkadaşlarım anla
tıyorlar- saat 6 da, 7 de vazifeye başlıyor. 
Bütün fabrikalar 6 da, 7 de başlıyormuş. Dışa
rıda, etrafta kimseyi göremezmişsiniz. Çalış
mak meselesi 'ayrı, istirahat meselesi yine ay
rı. Bunu birbirinden ayırmak lâzımdır. Adam 
Cumartesi günü İstanbul'da saat 13 ıe kadar 
vazifesine aşık olan bir memur saat 13 e kadar 
oturur, 13,5 e doğru daireden çıkar. Yaz za
manları bilhassa gider çarşıya, büyük müesse
selerin tkapılan kapalıdır. Yaz zamanları tatil 
yapıyorlar, öğleden sonra. Nereden alış - ve
riş yapacak. Bir yere gitmek ister; Bursa'ya, 
izmir'e seyahate gitmek ister, Cumartesi günü 
yer bulamaz, öğleden sonra yer bulamaz gide
mez, mümkün değil. Pazar günü de İstanbul'
da, Ankara'da, İzmir'de gezmek o kadar kolay 
değil, aile ile beraber. Bunu 2 güne çıkarmak
ta ne mazarrat görüyorsunuz? Eğer çok çalış
mamız ioabediyorsa lütfen Cumartesiyi sona ka
dar getirelim. Birden beşe kadar çalışalım. 
Fayda verecek mi? Ben, fayda vereceğini zan
netmiyorum. Bunu Atatürk iyi düşünmüştür. 
Cumartesi öğleye kadar vazife getirmiş, öğle
den sonra tatil getirmiş. Ama, eğer şimdiki 
zamanda bulunmuş olsaydı, ben tahmin ederim 
ki, aynı şeylerden vazgeçer Cumartesiyi de tatil 
yapardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fiîkir kabul 
edilmiyebilir. Çok çalışmak lâzımdır fikri var; 
kabul ediyorum. Türkiye'nin kalkınması için 
çok çalışmaya ihtiyaç var, kabul ediyorum. 
Ama, «Cumartesiyi tatil addederseniz çalışmaya 
rahne verir. Zaten çalışılmıyor. Büsbütün ça
lışılmaz» fikri ile beraber değilim. Bu, ayrıdır. 
Çalıştırmak için, bu tasarının bidayetinde tü
mü hakkında görüşülürken aynı şeyleri söyle
dim. Bu tasan, çalışan memurla çalışmayan me
muru bir tutuyor. 

Bunu tefrik etmek lâzımdır. Çalışan 
memura ikramiye vermek lâzım, çalışan me
muru daha fazla terfih ettirmek lâzımdır, çalı
şan memura imkân vermek lâzımdır. Çalışmı-
yan memura da, birkaç tane ihtardan sonra, tu
tup kolundan dışarı atmak lâzımdır. Evet, 
bunlarla beraberim. Ama, adam çabşıyor, sa

bahtan akşama kadar çalışıyor. Cumartesi 13 -
13,05 te dışarı çıkıyor. Hiçbir iş yapamıyor. 
Yorgun argın bir halde... E, o adama «Cumar
tesiden sonra çalışma, evinde istirahat et» den
diği zaman istirahat edemiyor. Bu da iyi bir 
şey değildir, arkadaşlar. Bütün bunlara rağ
men havayı görüyorum. Kabul etmiye-
ceksiniz. Ama, demincek arz ettim. Bir za
man gelecek Cumartesiyi kabul edeceksiniz. 
Çünkü, bu özenti değildir. Amerikalılara uy
mak, Avrupa'ya uymak özentisi değildir. Ne 
için Pazara uyduk beyler? Ne için Cuma'da 
ısrar etmedik? Bütün dünya Cuma günü açık, 
Pazar günü kapak, biz Pazar günü iş gördük, 
uyduramadık kendimizi. 

BAŞKAN — Sayın Özden iki dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — On»n için 
mecbur elduk. Şimdi de aynı vaziyete gelmeye 
mecbur olacağız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öz
den. 

Sayın Arıburun, buyurunuz efendim. 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu konu
ya evvelâ, müsaade ederseniz, bir hatıramı 
arz etmekle başllyacağım. Bilirsiniz Hava Kuv
vetlerinde vazifenin 24 saat devam etmesi lâ-
zımgelir. NATO'nun ilk teşekkülü zamanların
da, bilhassa bu ölçüler içinde biz de Hava Kor
vetlerinde 24 saat, haftanın 7 günü çalışmak 
için mecburi olarak bâzı tecrübeler yaptık. Mu
vaffak olamadık. Sayın arkadaşlarım, birinci 
husus; karşımıza kanun çıktı. Pazar günü hiç 
kimseyi çalıştıramazsınız. Muayyen, saat 17 
oldu muydu, hemen hemen kimseyi çalıştıramaz
sınız ki, o devirlerde... 

Şimdi, bu kanunda da benim dikkatimi çe
ken husus «memurlar için» diye konmuştur. 
Arkasında da «Bakanlar Kurulu karan ile de 
Pazar günü tatil olduğu dikkat nazarına alın
mak suretiyle» diye bir de kayıt konmuş. 

Sayın arkadaşlanm, memur deyince mutlaka 
masa başında oturan memurun dikkat nazannıa 
alınmaması lâzımgelir. Devlet memuriyeti için
de 24 saat çalışmak medburiyetinde olan yerler 
de vardır. Haftada bir gün tatil vereceksek o bir 
gün tatil kanunî olarak sayılabilir, bunu, iste-
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diğimiz güne, mecbur olduğumuz güne, verebi
leceğimiz güne devretmek salâhiyetini de haiz 
olmalıyız. Hudut boyunda, 24 saat nöbet bekle
mek mecburiyeti olan yerler vardır. Kış kıya
mette Doğumda bir yerden bir yere gidilebilme 
imkânı yeni yeni başlamıştır, aslına bakarsanız 
kışladan eve gidilemiyecek yerler hâlâ da mev
cuttur. Bu yerlerde Pazarı, Cumartesisi bilmem 
nesi yok, zaten. Binaenaleyh, bağlayıcı durum
lar olmaması lâzımgelir. Benim, maalesef bir 
önergem yok, fakat bir önerlge vermek icabeder 
idi. Binaenaleyh, bu çalışma zamanını tesbit 
ederken bunları da nazarı dikkate almak icabe
der, kanaatindeyim. 

İkincisi, bizim için en mühim olan çalışma 
disiplinidir. Sayın arkadaşlarım, çalışma saatini 
günde 4 saate de indirseniz, öyle alışkanlıklar 
olmuştur ki, bu 4 saatin de mutlaka bir saatini 
lâklâkıyatla veya kahve ocağında veyahut dışa
rıda geçirmek gibi bir duruma düşenler olur. 
Bu, çoktur da. Bu, bizim için, âdeta bize mah
sus bir hastalık haline gelmiştir. Yabancı mem
leketlerde görürsünüz. Birçoğunuz da filimler de 
de görürsünüz, sabahleyin oldu mu koşar adım
larla bir koşuşmadır başlar. Herkes girer, kart
larını o saatte damgalatmak suretiyle içeriye gi
rerler, o damgalatılan saate göre kendilerine üc
ret veya maaş verilir. Bir dakika geç kalmak 
âdeta bir nevi hem mahcubiyeti, hem de ceza
yı muciptir. Bu kadar da şiddetli ve dikkatlidir
ler. Bizde bu yok. O halde bizim için evvelâ ku
sura bakmayın, bence Cuma mı olsun, Cumartesi 
de beraber mi olsun, efendim şu mu, bu mu ol
sun derken birinci derecede şu çalışma disiplini
ni, mesaiye gelme gitme disiplinini temin etmek 
icaibeder. Af buyurun ama, evvelâ bizden başlı-
yarak... Kusura bakmayın. 

Şimdi, bütün bunlar mevcut iken, eksiklik
leri varken "biz istersek haftanın 3 günü tatil 
vermiş olalım. İstersek, günde 3 saat fazla ça
lışalım, diyelim. Araba yine tutturduğu yolda 
devanı, edecektir ve biz de yalnız söylemekle, 
yakınmakla kalacağız. 

Temenni ederim ki, asıl Devlet erkânı ma
hiyetindeki memurlarının hiç olmazsa bu kanun
da yazılı saatler içinde gelip gitmesini temin 
edebilsinler. O disiplini aşılasınlar. Bakanlıkla
rımız da, bilhassa Maarif Bakanlığı da bu işi 
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kafasına koymuş, bu işe alışmış nesiller yetiş
tirmek için lâzımgelen tedbirleri alsın. 

Simidi, sayın arkadaşlarım, 3 ncü kısımda 
hakikaten sıhhî yönden, çalışmanın hacmi yö
nünden bâzı tedbirler almamız icabeder. Bâzı 
memleketlerde Çarşamba günü öğleden sonra 
tatil verilir. Bu, büyük bir ihtiyaçtır. Bu tatil de 
ıırî memurların ve çalışan insanların başka 
daireler açıkken kendi işlerini görebilmesi için
dir. Bunu yapabilsin, bankalara gidebilsin, baş
ka vekâletlere gidebilsin, şuraya gidebilsin, bu
raya gidebilsin, ailesinin işlerini görebilsin di-
yediir. Hafta arasında o yanım güne onun ihti
yacı oluyor. Bunu düşünmek lâzımgelirdi sanı
rım. Her halde, her şeyden evvel sağlık yönün
den de daimî çalışma dâvası bahis konusu de
ğildir. Ben, birçok memleketlerde de dikkat et
tim. Sabahleyin saat 8 de başlarlar, saat 10 -
10,30 arasında bir tatil veriyorlar. Yanım saat
lik 20 dakikalık bir ara. 

BAŞKAN — Sayın Anburun, iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum. 

M. TEKİN ARIBURUN (Devamla) — De
mek M, çalışma müddeti için o insanların kendi 
bünyelerine, iklimlere, işin hacmına, işin uzun
luğuna göre hususi tertipler almak mümkün
dür ve alınır da. Meselâ, yapacağımız şeylerden 
bir tanesi, yollarda her taraf daima kazılır, ge
celeri hiç çalışılmaz, çukurlara düşeriz, arabalar 
kazaya uğrar. Çukurlar günlece öyle durur. Pa
zar günleri tatil edilir, uzun uzun trafiği aksa
tır. Bu gibi yönleri de giderecek tarzda elâstiki 
bir durum yaratmak icabeder. Bunu da bu işle 
ilgili olan zevata ithaf ediyorum. 

Saygılanmı sımanın efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anbu

run. 
Sayın Tuna buyurunuz. 
AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, hakikat halde çok basit 
gibi gözüken, fakat hakikatte çok mühim bir 
mevzu ile meşgulüz. Birkaç yıl evvel bayram 
arifelerinin ta,tile dâhil edilmesi için bir kanun 
teklifi huzurunuza gelmişti. İki dinî bayramımız 
var. öğleden sonra memurlar vazifede gözükü
yor, ama işleri dolayısiyle bunu esasen tatil ya
pıyorlar. Buna meşruiyet verilsin, şu iki gün 
kaldırılsın diye Mr kanun teklifi geldi. Bu, 
Anayasa bakımından da tetkike tabi tutuldu. O 
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zaman arkadaşlar, biz şöyle bir şeyle karşılaş
tık. Yılda iki yanm gün bir gün ediyor. O zaman 
bizim maliyeci ve iktisatçı devairin uzmanları 
bu kanun teklifinin 100 milyonlarca liraya ba
liğ olacağını ifade ettiler. Şimdi biz, Devlet 
memuru hafta sonu tatilini düşünürken bir de 
iktisadi cephemizi, iktisadi ve sosyal kanunla
rımızı da nazara almaya mecburuz. Hafta ta
tilinden ücretli istifade eden işçilerimiz var 
ve bu kanun gereğince iki gün hafta sonu tati
li oldu mu iki gün çalışmadan bunlar ücretle
rini alabileceklerdir. Bu kadar büyük bir mania 
ile karşılaşıldı. Hatırlarsınız o kanun reddedil
di. Yani dinî bayramların arife gününün öğ
leden sonrası tatil olmasına dair olan kanun 
reddedildi. 

Şimdi, bu teklif; yani Cumartesiyi de ta
tile dâhil etme teklifi ortalama hesapla 52 haf
ta, 26 işgünü; çünkü yarısı tatil, 26 işgününü 
daha tatile katıyoruz demektir ki; arkadaşları
mın dermeyan ettiği dinlendirme ve saire gibi 
güzel vasıfları yanında bu şekilde memleket 
ekonomisine büyük zararlar tevlidedecek halleri 
doğurması mümkündür. Bu bakımdan mesele 
basit değildir. Hakikaten kalkınma devresinde
yiz. Fazla mesai istemeye mecburuz. Ücretli 
hafta tatillerini çoğaltacak kudretli Devlet ha
line gelemediğimizi kabul etmeye mecburuz, 
Bunu rica ediyorum. Bu isin bir de iktisadi cep
hesi olduğunu arkadaşlarımız oy verirken dü
şünsünler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tuna. 
Sayın Ege buyurunuz, efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, ben
ce çok mühim bir maddenin müzakeresini yap
maktayız. Bu kanun tasarısının tümü üzerin
deki konuşmalarımda esprisinden bahsederken 
Devleti, sade veren bir müessese olarak kabul 
etmenin yersiz olduğunu; Devletin verdiğinin 
karşılığını muhakkak arayacağını, araması lâ-
zımgeldiğini ve Devletin hakkını korumak da, 
nasıl şahsın hakkını korumak bahis mevzuu 
ise Devletin hakkını korumanın da parlâmento
lara ait bir görev olduğunu burada ifade et
miştim. Bu kanunun memleket çapındaki mü
nakaşalarında devamlı olarak muayyen madde
ler üzerinde durulmuş. Ne verecek, ne alacak, 

ne alıyorum, az mı alıyorum çok mu alıyorum, 
daha ne kadar fazla alırım şeklinde düşünceler 
hâkim olmuştur. Bu kanun tasarısı ile bugün me
murların eline geçenin, en alt dereceden en 
üst dereceye kadar hesabı yapılmıştır. Muhte
rem arkadaşlarım maaşlarda ortalama % 80 
bir artış vardır. Ele geçende artış ortalama 
% 80 dir. Demek ki; Devlet, muazzam bir fe
dakârlık içerisine girmektedir. Bu yaptığı fe
dakârlığın karşısında bu fedakârlığı karşılıya-
cak vazifeyi de beklemek elbette hakkıdır. O ba
kımdan Devlet memuru olan kişinin, sadece 
Devletin kendisine vereceği maaşın, eline geçe
ceği paranın artmasını düşünmekle kalmayıp 
Devlete gerekli hizmeti yapmak mecburiyetinde 
olduğunu da hatırlaması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, Cumartesi piinü öğ
lenden sonra tatil olması meselesinde S^yın 
özden arkadaşımızın sözleri arasında alırlık 
taşıyan kısımlar vardır. Ama, simdi Türkiye'de 
bilhassa geri kalmış bir memleket olarak, fazla 
çalışmayı gerektiren bir memleket olarak 
bilhassa esntfan müesseselerinde, hastanelerde 
ve askerî mües'sesftTi»rde Cumartesi fp'tnü tatil 
vOTm9.nın kntiven alevhindeyim. Çünkü, bu-
«ün â»ih\ eiyitimı mües^sûip-rinde ikili, üç
lü tedrisat, öğretim yürütülüyor. Meselâ, 
V!r hastaneye gidiyorsunuz, fizik tedavi 
\nm müracaat ediyorsunuz: «devamlı ola
rak her gün fizik tedavi yaratıraca.ksmız» 
diyorlar. Pazar günü gidiyorsunuz kapalı, 
o îrim yanamıyorlar. Cumartesi de kanalı olur
ca iki eün üstüste yok. Hani. devamlı olacaktı? 
Olmuyor. Basit bir misal bu başımdan geçti. 

Askerlik hizmetini kısıyoruz. Niçin? Mem
leketin bütçesine fazla yük olmasın diye. Bir 
taraftan kısarken bir bir taraftan da fazla ta
tille askerli boş olarak kışlalarda alakoymamn 
yaihıılt da sokakta gezer hale getirmenin lüzum
suz olduğu kanaatindeyim. Hattâ askerlikte bir 
usul vardır: Yağmur yağsa, her hangi bir şe
kilde talime, terbiyeye çıkılmasa o anlarda dahi 
askeri meşgul etmek için iş aranır. Böyle bir 
müessesede bir de yarım gün daha ekliyerek 
tatil yapmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. 
Bunu bütün müesseselere tatbik etmenin, elbet
te seyyanen tatbik etmenin, gerektiğine inanı
yorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, sadece bir noktayı 
ifade etmek istiyorum, burada. Bâzı arkadaşla
rımız dediler ki, «efendim meısai saat 8,00 de 
başlasın, biz daha fazla çalışalım» 

Muhterem arkadaşlar, bence çalışma saat 
meselesi değildir. Bugün meselâ bâzı müessese
lerde, çok müesseselerde var, giriş ve çıkışlar
da imza defterleri vardır. Memur girerken im
za eder, çıkarken imza eder. Farzımuhal saat 
o, 55 te girer imza eder, acaba mesaiye kaçta 
başlar? Mühim olan mesele o. Çıkarken yine 
imza eder. Evet, zamanında çıkar, saat 17.00 
de çıkar. Ama, 17,00 den önce dışarıya çıkmak 
için hazırlığa ne zaman başlar? Mühim olan bu
dur muhterem arkadaşlar. Yoksa bir klişe ola
rak saatle tesbit edip de bunun dışında çalışı
yor mu, çalışmıyor mu, bunun kontrolünü yap
madıktan sonra isterseniz sabah saat 6̂ 00 da ge
tirin, gece de saat 22,00 de bırakın. Bir mesai 
yapmıyorsa, bir iş yapmıyorsa gelir orda otu
rur boş zaman geçirir. Mühim olan oradaki za
manı iyi harcamak meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu mesele 
ile ilgili iki tip memur vardır. Biri, devamlı 
olarak eshabı mesalih ile karşı karşıyadır. On
lar rutin iş yapar, o saatte muhakkak bulun
ması lâzımdır. Gişenin önünde bekliyen var
dır, evrak elinde bekliyen vardır, oradan bir 
şey 'imza ettirip geçirecek vardır. Bu şekilde 
çalışan insanların hakikaten tam saati saatine 
bulunması lâzımdır. 

Ama, bir de öyle çalışan memur vardır ki, 
bu teknik çalışmalara katılan, âdeta beyin ça
lışmasına hizmet eden onun yardımcısı olan, 
beynin yardımcısı olan insanlar vardır. Bunları 
saat 9,00 da girer 12,00 de çıkar, saat 13,30 da 
girer 17.00 de çıkar şeklinde düşünmemek lâ
zım. Bunlar o şekilde çalışır ki, bir umum mü
düre, bir müdüre bağlıdır. Hele müdürlerin, 
umum müdürlerin, böyle üst mevkide olanları 
saatle bağlamak manasızdır, muhterem arka
daşlar. Çünkü, bu makamlarda, büyük işlerin 
görülmesi gereken bu makamlarıda saatle bağ
ladığınız takdirde bir umum müdürün saat 
17,00 olduğu zaman «efendim, benim vazifem 
burda bitti, beni müsteşar çağırmış veya vekil 
çağırmış ben gidemem» diye çıkması da o za
man hak olarak iddia ötmesi de gereken hu
sus olur. Bir umum müdür belki saat 10,00 da 

j gelebilir, öyle icabeder. Ama, o gece vekille 
I beraber saat 24,00 e kadar da çalışmıştır. Bir 
I umum müdür, bir umum müdür muavini Pa-
I zarını, Cumartesini her hangi bir şekilde bir 

raporun hazırlanmasına hasretmiştir. 

O bakımdan böyle bu mevkide olan insanla
rı saatle değil de yaptıkları işle, çıkardıkla
rı işle verimlilikle ölçmek mecburiyetindeyiz. 
Bu, mühimdir. 

Şimdi, kusura bakmasın muhterem arkadaş
larım, bir havanın içine girmekteyiz devamlı 
olarak. Hani nasıl halk arasında varlıklı olan
lara karşı bir tuhaf haleti ruhiye belirtmekte 
ise bugün de Devletin müsteşar olarak, umum 
müdür olarak, umum müdür muavini olarak 
böyle yüksek mevkilerinde başkan olarak çalı
şan kişilerine karşı bir itimatsızlık uyanmaya 
başladı. Bir nevi sanki onlar oralara iltimasla 
getirilmiş, onlar kayırılarak getirilmiş, orda bir 
malikhane işletir gibi, bulundukları ımüessese-
lerde keyfî bir idare kurmuşlar şeklinde düşün
meye doğru gidiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek mevkiler
de, makamlarda bulunmuş arkadaşlarımız bi
lir ki, günlük çalışması 10 - 12 saatin, 13 saatin 
üstüne çıkan çalışmalar yapmıştır arkadaşları
mız ve yapmaktadırlar. Bu mevkilerde hattâ 
bir-iki sene çalıştıktan sonra vazifesinden alı
nan kişilerin birdenbire bu hızlı çalışmadan alı
konulanın verdiği, işsizliğin yarattığı psikolojik 
durumlarla hasta olanları, hasta hale gelenleri 
olmuştur, vardır. O bakımdan bu mevkiler saat
le tesbit edilecek mevkiler değildir. Bu mev
kiler için icabını yerine getirecek ehliyette, sa
lâhiyette kişilerin oralara gelip oturması de
rnektir. Bunun saati, saat 8,00 de mi başlar, 
10,00 da mı başlar onu hesabetmiyeceğiz ve ve
rimliliğini ölçeceğiz. O müesseseye ne getiriyor, 
ne kazandırıyor? 

Bir kişiyi getirip Sümarbank Umum Müdü
rü yapıyorsunuz. Gayet dakika saat 9,00 da ge
liyor 12,00 da çıkıyor; 13,30 da geliyor 17,30 
da çıkıyor. Aman ne kadar muntazam bir me
mur. Hattâ bütün memurlarınırı bu saatte gi
rip çıktıklarını da kontrol ediyor. Ama, bakı
yorsunuz ki, Sümerbankın çalışmalarında, ve
rimlilikte hiçbir şey artmamış, geriye gitmiş. 
Ben ne yapayım böyle bir umum müdürü, ben 
ne yapayım böyle bir umusm müdür muavinini? 
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Aradığımız bu değil, muhterem arkadaşlar. Ça
lışacak, muhterem arkadaşlarım, çalışacak ve 
çalıştıktan sonra dinlenecek ve eğlenecek. Bu, 
Rahmetli Atatürk'ün prensibidir. Çalışacak, ve
recek bir şeyler. Ama, ondan sonra ister ge
zecek, ister eğlenecek, kimsenin özel hayatına 
karışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Ben, Pa
zar günlerimi dinlenerek, okuyarak geçiririm; 
bir arkadaşım da denize gider, bir arkadaşım 
da cenuba gider, şimale gider. Bunlarla, her 
hangi bir şekilde, vazifeyi karıştırmamak mec
buriyetindeyiz. 

Yalnız muihterem arkadaşım Sayın özgüneş'-
in haklı olduğu bir noktayı burada ifade ede
ceğim, yanlış anlaşılmasın. Bunlar Devlet ke
sesinden olmaz. Bunlar Devlet vasıtalariyle ol
maz. Ben, öyle umum müdür bilirim, Devlet va
sıtasına eşinin ayağını bastırmamıştır. Ben, 
yine Devlet resmî arabaları bilirim ki, bugün 
maalesef eve zerzevat taşımaktadır veyahut da 
manikürcünün önünde, saç yapan berberlerin 
önünde saatlerce beklemektedir. Bu mesele ay
rı, bunu buna karıştırmamak mecburiyetinde
yiz. Ama, çalışan insanı daima korumak mecbu
riyetindeyiz. Bir umum müdür makamına 
10,00 da geldi diye kafamızda bir istihfam be-
lirmemeli. Acaba umum müdür akşamı kaçta 
gitti, acaba umum müdür gece gittiği zaman o 
müessesenin işini kafasında düşünürken gözü
ne uyku girdi mi, girmedi mi? Bunları da he
saplamak, bunları da düşünmek mecburiyetin
deyiz. Yüksek makam işgal etmiş, memlekete 
büyük hizmetler vermiş olanlar aramızda çok
tur. Bu vazifelerin ehemmiyetini gayet iyi bi
lirler. Vazife verdiğimiz insanlara emniyet ede
lim, onlara güvenelim ve onlardan mesai bek
liydim. Mesai veriyorlarsa onların hususi ha
yatlarına, onların biraz daha kendi yaradılışla
rına göre yaşamalarına, gelişlerine, gidişlerine 
müdahale etmiyelim, muhterem arkadaşlar. Mü
him olan, mesainin değerli olması; mühim olan, 
müesseseye bir katgıda bulunması, müesseseye 
bir şeyler getirmiş olması, müesseseyi yepyeni 
anlayışla idare eden bir zihniyetin kendisinde 
var olmasıdır. 

Bu noktaları ifade etmek için zamanınızı al
dım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 

Muhterem senatörler, 9 muhterem üye gö
rüşlerini açıklamış bulunmaktadır. Sayın Ko
misyon söz istiyorsunuz, zannediyorum. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Komis
yon, önergemizi açıkladıktan sonra konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, ben, bu hakka sahip 
değilim. Komisyon söz istediği zaman kendile
rine tercihan söz vermek mecburiyetindeyim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Ben, ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika. Şimdi yeterlik 
önergesi var, konuşacak mısınız Sayın Komis
yon? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yeter
liğin aleyhinde söz istiyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, önerge veren arkadaşlarımız konuşsun, 
öyle konuşalım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini mevzuubah-
sedelim, soracağım aleyhte, lehte söz istiyen sa
yın üye var mı diye, Sayın Eazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Şimdi
den istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil. 
Sayın komisyon konuşacak mısınız? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ 1YÇ. FAİK ATAYURT (Uşak) — Arkadaşla
rımız konuşsun, ondan sonra Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın komisyon; bu, tümü 
üzerindeki görüşlere cevap verecek misiniz, 
vermiyecek misiniz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Vereceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; çalışma saatleri
ni tanzim eden 99 ncu madde üzerinde pek çe
şitli fikir ve mütalâalar ileri sürülmüş bulun
maktadır. Şunu hemen peşinen arz edeyim ki, 
99 ncu madde burada yazıldığı şekliyle mem
leketimiz şartlarına en uygun olan hükümleri 
ihtiva etmektedir. Takdir edileceği üzere Dev
let teşkilâtında istihdam edilen personelin halk
la yakın ilişkileri mevcuttur ve Devlet teşek
külleri, müesseseleri esas gayesi itibariyle hal
ka hizmet etmek için kurulmuş müesseselerdir, 
teşekküllerdir. Bu bakımdan onların mümkün 

— 173 — 



O. Senatosu B : 101 25 . 7 . 1970 O : 1 

olduğu kadar vatandaşların istek ve arzularına 
uygun günlerde dolu mesai sarf etmesi sure
tiyle gerek iktisadi gerek sosyal ve gerekse kül
türel kalkınmamıza yardımcı olmaları, katgıda 
bulunmaları zarureti vardır. Takdir edileceği 
üzere bir memleketin çalışma saatlerinin dü
zenlenmesine o memleketin coğrafi durumu, ik
lim şartları, mevsimlerin seyri, iktisadi şartlar, 
sosyal şartlar, kültürel münasebetler, örf, âdet, 
muhabere ve münakale şebekeleri, sağlık duru
mu, psikolojisi, organizasyon, çalışma met odla
rı, iş hukuku, iş icapları gibi pek çeşitli fak
törler tesir etmektedir ve bu çalışma saatleri
nin verimli bir halde düzenlenmesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü durumda 
bir haftalık çalışma süresini nazarı itibara ala
cak olursak, hiç tatil olmadığını, diğer bayram 
veya başka suretlerle tatil olmadığını kabul 
edecek olursak normal olarak bir haftayı şöy
le hesabetmek mümkündür. Hergün 9,00 ilâ 
12,00 arasında 3 saat öğleden evvel, 13,30 ilâ 
17,00 arasında da 3,5 saat olmak üzere 6,5 saat et
mektedir. Bürolarda 5 gün bu şekilde çalışıl
dığına göre 32,5 saat etmektedir. Cumartesi gü
nü de 4 saat çalışılmaktadır ki, topladığımız 
takdirde 36,5 saat etmektedir. 

Bu tasarı ile getirilen durum ise şu vaziyet
tedir. 5 gün dolu olarak 7 şer saatten 35 saat, 
Cumartesi günleri de 4 saat olmak üzere takri
ben, normal olarak, 33 saatlik bir mesai teklfi 
edilmekte ve eski duruma nazaran çok muhtaçol-
duğumua çalışma saatlerinde 2,5 saatlik bir 
fazlalık göstermektedir ki, milletçe halkın hiz
metinde olma zorunluğu muvacehesinde beyle 
bir artışın doğru ve mâkul olacağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer haftada, haki
katen burada kabul edilen elastikiyetten ayrı
larak, iki günü tatil addetmek suretiyle bir iş
lemde bulunulacak olursa bunun iş hayatımıza 
da müessir olacağı tabiîdir. Biliyorsunuz iş hu
kuku bakımından işçiler Pazar günleri tatil ol
duğu halde ücretli tatil yapmaktadırlar ve üc
retlerini gerek. Devletten ve gerekse patronla
rından, müesseselerinden almaktadırlar. Şayet 
Cumartesi gününü de tamamen tatil yapacak 
olursak bu takdirde onlar da, aynı noktaı naza
ra istinaden, teessüs etmiş hukuka binaen yine 
ücretli olarak tatil yapmış olacaklar ve ücret
lerini almış bulunacaklardır. Bunlar, henüz ge

lişme çabası içerisinde bâzı düzenlemeler yap
makta bulunan ülkemiz için ekonomik yönden, 
menfi tesirler icra edebileceği gibi, maliyetle
rin yükselmesini, de intacedecektir. 

Şüphesin, bütün bunları her memleket kendi 
gerçeklerine göre tanzim etmiş olmaktadır. Bu
rada 2 nci fıkra da, sadece Pazar günü tatil et
mek. ve diğer günlerdeki tatil münasebetlerini 
Bakanlar Kurulunun kararına iktiran ettirmek 
suretiyle, elâstiki bir hüküm derpiş edilmek is
tenilmiştir ki, böylece ekonomik, sosyal ve kül
türel şartlarda müterakki bir hale ulaşılması 
için düzenlemelerin yapılabileceğini de tam mâ
nası ile esnek bir hale sokmaktadır. 

Bu bakımdan, bu madde tedvin edildiği şekli 
ilo yerindedir. Komisyon adına Yüce Senato
dan aynen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon, Sözcüsü. 

Sayın Hükümet yeterlik önergesi var, eğer 
kabul edilirse söz hakkınız zayi olur. Konuş
mak istiyor musunuz efendim 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — önergeler üzerinde lâsıınge-
lirse konuşurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yeterlik önergesi var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

45 nci madde üzerindeki müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederiz. 

Muş Manisa 
isa Bingöl Oral Karaosmanoğlu 

Urfa 
Ethem Karakapıcı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Hazerdağlı aleyhte, buyurun 
efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bu 45 nci madde 
üzerinde çok görüşüldü. Sayın özden arkada
şım bu mesele üzerinde görüşlerini açıklarken 
«kabul edilmiyeceğini biliyorum ama fikirlerimi 
9TZ edeceğim» dedi ve münakaşalar uzadı. 

Personel Kanunu üzerinde titizlikle duru
yoruz. Arkadaşlarımız konuşuyorlar. Ben ko
nuşmaya karar vermiştim, ama bu mesele üze
rinde çok lüzumsuz tartışmalar oldu. Türkiye'
nin gerçeklerini yalnız istanbul ve Ankara'daki 
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- arkadaşlar alınmasınlar - yalnız trafik yönün
den yalnız şu zaviyeden, bu zaviyeden alarak 
fikirlerini ifade buyurdular. Ama, biz fikirleri
mizi ifade etmek imkânını bulamadık. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı son söz zati-
âlinizindir. Bulacaksınız. (Gülüşmeler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu mesele üzerinde, Türki
ye'nin gerçeklerine uymıyan bu konu üzerinde 
bu kadar tartışma, çabucak bitirmek istediğimiz 
bu Personel kanunu tasarısı üzerinde bu ka
dar tartışma açılmasının hakikaten mânası yok. 
Ama, o kadar gerçeklere aykırı, o kadar Türki
ye'nin gerçeklerine uymıyan sözler burada söy-
leniyorki, insan, ister istemez burada konuşmak 
istiyor. Onun için, önergenin aleyhindeyim, ben 
de fikirlerimi arz edeceğim. 

Türkiye'de yalnız Ankara'da, istanbul'da 
memurların şöyle, böyle çalıştığını gören de var, 
ama Anadolu'da et bulamadığı için sabahleyin 
dairesini terk edip kasabın önünde nöbet bekli-
yen memurlar da vardır. Bunları da biz söyli-
yeceğiz. Bunları da biz dile getirelim. Bakalım 
nasıl oluyor, bunlar. Hiç başka tarafları gören 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı daha konuşa
cak mısınız, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
riyorum efendim, önergenin aleyhinde konuş
mak için arz ediyorum. (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlarım, ben esasa girmiye-
ceğim. Suiistimal de etmiyeceğim. Ama, öner
genin aleyhindeyim, lütfen müsaade buyurun, 
zaten iki üç arkadaş var. Biz de bildiklerimizi 
söyliyelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer
dağlı. 

Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi 
kabul edilmiştir, efendim. 

Önergeler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Madde 45 te 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 99 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

«Çalışma saatleri : 
Madde 99. — özel kanunlardaki hükümler 

saklı kalmak üzere Devlet memurlarının hafta
lık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre Cumartesi 
ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 

Kurum âmirlerinin lüzumlu gördüğü haller
de bu sürenin üstünde çaışması gerekir ise faz
la çalışılan süre, memurun, yıllık izin süresine 
eklenir.» 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 99 ncu maddesinde ça
lışma saatlerinin haftalık 40 saate çıkarılmasını 
ve 2 gün tatil olarak kabul edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı kanun tasarısının 45 nci madde
sinde «çalışma saatleri» başlığı altında yazılı 
madde 99 un tasarıdan çıkarılarak, Hükümet 
tasarısındaki şeklin aynen kabulünü teklif ede
rim. 

içel 
Lûtfi Bilgen 

«Ek Hükümet tasarısı : 
Cumartesi, Pazar tatil olmak şartiyle, hafta

lık çalışma süresi 40 saattir. 
Tatbikini Bakanlar Kurulu kararlaştırır.» 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
ler, mahiyet itibarı ile, çalışma saatlerinin haf
tada 40 saat olarak tâyin edilmesi ve haftada 
2 gün tatil yapılması hususuna mütedair bu
lunmaktadır. Bu sebepten Sayın Yılmaztürk, 
Sayın Somunoğlu'ııun önergesine iştirak eder mi
siniz efendim? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İzah 
edeceğim, efendim. 

BAŞKAN — O hakk?. tanırım, efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) —• O 

halde katılıyorum, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, Sayın Somun

oğlu'nun önergesi de zatıâlinizin önergesindeki 
'hususları ihtiva ediyor. Zatıâlinize de söz ver
mek şartı ile de önergeye katılır mısınız efen
dim? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Söz hakkım baki 
kalmak şartı ile katılırım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Somunoğlu'nun önergesi üzerinde gö

rüşüyoruz. Sayın önerge sahipleri önergelerini 
izah edeceklerdir. Sayın Somunoğlu buyuru
nuz efendim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; 657 sayılı Kanun 
bundan beş sene evvel müzakere edilirken yine 
hafta tatili üzerinde Yüksek Senatoya maru
zatta bulunmuş ve iki gün tatilini istemiştim. 
Fakat o vakit de kabul edilmedi. 

Şimdi, birinci şekilde, evvelâ Hükümetin bu 
kanun üzerinde teklifi vardır ve bu teklife mu
vazi olarak ben de önergemi vermiş bulunuyo
rum. «özel kanunlardaki hükümler saklı kal
mak üzere Devlet memurunun, genel olarak, 
haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu da Cu
martesi ve Pazar.» 

Şimdi, birinci cihet; Devlet Personel Dairesi 
ve Hükümet Cumartesi ve Pazar kaydını koy
duğuna göre bunun üzerinde elbette bir araş
tırma veya bir inceleme yapmış ve bir hesaba 
dayanmış, bir neticeye varmıştır. Bu, neye isti
naden Hükümet teklifi olarak getirilmiştir. Bu
nu rica edeceğim? 

Bunun sıhhi ve ekonomik faydaları vardır. 
İnsanlar çalışırlar, çalıştıkları kadar dinlenmi-
ye de ihtiyaçları vardır. Ama, 5,5 gün yaparsak, 
bu 5,5 günün bizim kalkınmamıza yardımı olur-
mu Hayır, arkadaşlar, öyle değil. Avrupa'da 
Siyasal Bilgiler Fakültesince yapılan etütde 
bir memurun lüzumlu, lüzumsuz kaç tane kâğıt 
attığı kontrol ediliyor. Ne yapıyor, kaç 
sigara içiyor, sık sık dışarıya gidiyor mu? Bu
gün Almanya'dan gelen işçiler de aynı şeyi tek
rarlıyorlar. Diyorlarki «Bizim yevmiyemizin 
artırılmasını istiyoruz ve diyoruz ki; benim 
yevmiyemi neden artırmıyorsun?» Tesbit etmiş
ler: Arkadaşı ile sık, sık konuşması, arkadaşı 
ile sigara içmesi, tuvalete gitmesi devam edi
yor. «Senin şu noksanların vardır. Bunu telâfi 
etmiye mecbursun» diyorlar. 

Binaenaleyh, biz eğer ciddî çalışacaksak, 
5 gün tam verimli olarak çalışmak ve çalıştır
mamız lâzımdır. Ondan sonra iki gün istira
hat, yoksa benim şahsan - bir arkadaşın Yahudi 
icadıdır dediği gibi - ne Yahudi ile temasım var
dır, ne kimseden de bu hususta «Cumartesi, 
Pazar tatil olsun diye bunu müdafaa et, buna 
önerge ver» denmemiştir. 

Gene bâzı sayın arkadaşlarımız, «Cumartesi 
günü veya diğer günler çalışmazsa verim eksi
lir» dediler. Hiç de böyle değil. 39 saat konmuş. 
Bundan evvelki, kanunda 37 saat idi. 37 saat, 
39 saate çıkarılmış. Bir defa sabahları ve ak
şamları yarımşar saatten iki saat ilâve edilmiş. 
Halbuki 8 ilâ 12,4 saat, 13,30 ilâ 17,30 gene 
4 saat. Günde 8 saat. Bu kanunun en güzel ye
niliği hafta da iki gün tatildir. 

Tatilde gezmeye gidilir. Elbette gidilir. İs
tirahat mutlaka şart. Yine bir sayın arkadaş 
«Burada biz Pazar günleri de çalıştırmak iste
dik, hattâ 24 saat çalıştırmak istedik buna 
muvaffak olamadık» dediler. Muvaffak oluna
maz buna, İnsan sağlığına eğer ehemmiyet ve
rirseniz, insan sağlığı bunu icabettirir. Mutlaka 
insanların çalıştıkları kadar da istirahata ihti
yaçları vardır. 

«Orduda birçok aksaklıklar, disiplinsizlik
ler olur» dendi. Hayır. Ben orduda üç defa 
askerlik yaptım. Tabur hekimliği ve saire, ve 
saire... Ve biliyoruz, görüyoruz. Orduda Cu
martesi günleri, temizlik günüdür, istirahat 
günüdür. Bu da son derece yerindedir. Talim 
terbiye görülmez o gün. Mecburi zamanlar bu
nun haricindedir. 

Yine bir arkadaş; «Cumartesi, Pazar gün
leri hastaneden bahsetti. Hastanede nöbetçi 
vardır, arkadaşlar. Muhakkak gelen hastayı 
karşılar. Ama, biliyor musunuz bir gün bir 
hastaneye gidip bir çocuk doktorunun ferya
dını gördüm. «Buyurun, polikliniğe bakın, 95 
tane hasta muayene ettim» dedi. 

Muhterem arkadaşlar; bir tabip bir günde 
40 hastadan fazla baktığı takdirde ondan son
rakilerden bir hayır gelmez. Hakikaten o ar
kadaş bu kadar hastaya bakıyordu, ikinci bir 
çocuk doktoru daha ilâve ettik. 

Eğer çalışacaksak - ki böyle çalışanlar da 
mevcuttur - 5 gün iyi çalışıp 2 gün de istira
hat... Dünyanın her tarafında böyle. Ve bay
ramlar fazla. Bunlar hesabedilmektedir. Bay
ramlar diğer devletlerde de var. Bu günlerde 
herkes pikniğe, istirahate ve gezmeye gidiyor
lar. Sabah saat 8 den akşam 17,30 a kadar ça
lışmak fazla değil. Bir misal vermek isterim. 
Tesadüfen Paris'te tanıştığım bir şahıs bana; 
«Siz zannediyor musunuz ki, bu sabaha kadar 
gezen kimseler Fransızlardır? Hayır. Bunlar 
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sabahleyin çalışmaya gidecekler, saat akşam 
21,00 de yatarlar.» dedi. Biz biraz daha ciddî 
hareket ederek haftada iM gün tatil verecek 
olursak, daha çok verimli olacaktır. Bu su
retle de bu kanun, sahibolduğu zihniyeti ba
riz bir şekilde göstermiş olacak. Yalnız bura
da bâzı hesaplar vardır. Cumartesi günü öğle
ye kadar tatil olduğu takdirde... 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, iki dakika
nız var, hatırlatıyorum. 

EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum sayın Başkan. 

işçi ve diğer meseleler, yani ekonomik me
seleler vardır. Eğer iyi çalışılırsa, o ekono
mik mesele beş günde telâfi edilir ve bütün 
dünya bunu mutlaka araştırmış, bulmuş ve 
bunun en iyisini yapmıştır. Onların ilerleme
lerinde büyük faktörler yer almıştır. O fak
törlerin başında gelenlerden birisi de, benim 
kanaatime göre, budur. Sağlık yönünden mut
laka Cumartesi ve Pazar günlerinin dinlenme 
günü olması gereklidir. Bir defa yarım günde 
karşılaşılacak güçlükler bile buna değmez. 
Sabahleyin yarım gün için çalışmaya gidecek 
bir insanın meselâ Kadıköy'den karşıya geç
mesi, veya Ankara'da bir yerden diğer yere 
gitmesi ve geri dönmesi o memurun ekonomik 
yönden zararını muciboluyor. Sabahleyin saat 
8 de işe gidecek ve akşam 17,30 da geri döne
cektir. Çok defa bakanlıklarda olsun ve diğer 
bütün kurumlarda olsun, yemek vardır, yeme
ğini orada yiyecektir. Zaten biz de dâhil olmak 
üzere yemek yemeye evimize gidemiyoruz. 
Onun için bunların hiçbirisi mahzur değildir. 
Esas kabul edildiği takdirde bunların hepisi 
düzenlenir. Ve memur da kendi vicdanına gö
re hareket ederek; «Bana Devlet İM gün is
tirahat veriyor. Binaenaleyh, ben de ona göre 
çalışayım» diyecektir. Yoksa, şimdiki gibi sa
bahleyin 9 da gidecek, çayını, kahvesini ve sa-
iresini orada temin edecektir. Eğer memur 
çalışmak istemiyorsa, onu âmiri de zorla çalış
tıramaz. Ben de otuz sene memuriyet yaptım. 

önergemin kabulünü rica eder, teşekkürleri
mi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın So
munoğlu. 

Sayın Yılmaztürk, önergenizi izah etmek 
üzere buyurunuz. 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; haftalık 
çalışma süresini geliniz, lütfediniz 40 a çıka
ralım. 40 rakamının ayrı bir hayrı ve uğuru 
vardır. 657 sayılı Kanunun milletimize, mem
leketimize getirdiği büyük reformlar yanında, 
belki artık büyük milletimizin Devlet idaresin
de ve Devlet sektöründeki memurlarında da 
bir yeni hamle ve bir yeni değişiklik olur. Onun 
için bu müddetin bu bakımdan uzatılmasını 
istirham ediyorum. 

Mahzurlarına gelince, meselâ; eğitimci dai
relerde, yani eğitim ve öğretim müesseselerin
de haftada İM gün tatil olursa, çocukların 
sakakta kalması gibi mahzurlar ileri sürüldü. 
Hepiniz biliyorsunuz, ilkokullarda, orta ted
risatta ve üniversitelerimizde eğitim müddeti 
muayyendir. Senelik tatilleri üç ay kadar ol
maktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile istersek, 
tatili bir gün yapmak şekli ile veyahut tedris 
süresinin muayyen zamanı doldurması için ta
tilden almak suretiyle bunun değerlendirilme
si mümkündür. 

Yatırımcı dairelere gelince; bunlar aşağı -
yukarı Yaz günlerinde geniş ölçüde çalışma 
yapmaktadırlar. Bu mevsime mim hasır tatil, 
yine Bakanlar Kurulu kararı ile bir güne in
dirilebilir. Ve bunun dışında kış mevsimlerin
de yine iki gün tatil yapmak mümkündür. 

Ordu hizmeftlerine gelince; bu da aynı şe
kilde kendi bünyesi içerisinde çalışma statü
sü içerisinde gerektiği zaman tatili bir gün 
yapar, diğer zamanlarda iki gün yapar. Hattâ 
seferberlik hallerinde hiç tatil yapmaz, gece 
gündüz günün her saatinde birlik meşguldür, 
meşbudur, çalışmaktadır. 

Sağlık hizmetlerine gelince; esasen Türki
ye'de sağlık hizmetlerine bakacak olursak, me
selâ; fizik tedavisinden bahsedildi, röntgen 
tedavisini de ben ilâve edeyim, muayyen mü
esseselerimiz esasen halen iki gün tatil yap
maktadır. Misal; radyoloji enstitüsü, rön-
gen tedavisi yapan müessese haftanın beş gü
nünde şua ile karşı karşıya olduğu için iki gün 
tatil yapmaktadır. Bu da esasen haklıdır ve 
yerindedir. Fizik tedavi, ameliyat, büyük 
yorucu meseleler ve sağlık hizmetleri esasen 
haftanın muayyen günlerine münhasırdır. Ge
riye tatil günlerindeki sağlık hizmetleri mese-
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leşi kalıyor, iki güne çıkarsa, bu birbuçuk 
gün ne olur? O zaman esasen sağlık hizmetle
rinde muayyen ölçülerde nöbetçiliklerle ihti
yaca cevap veren tedbirler vardır ve bu ted
birler artırılabilir. 

G-eliyorum bayramlar meselesine; yani ta
tili uzatırsak, iki gün yaparsak, bir de buna 
(bayramları eklersek, Sayın Tuna'nın dediği 
gibi, 26 gün ilâve ediyoruz, böylece, tatili 
artırmış oluyoruz gibi bir durum var. Onun 
için ben şunu söylüyorum; şahsan ben bay
ramların çokluğunun aleyhindeyim. Meselâ; 
Mayıs ayında her gün bayram denecek kadar 
çok bayram vardır. Bayramları ikiye, üçe in
dirmek mümkün. Bu, ayrı bir kanun meselesi. 
Fakat, bunun dışında Devlet memuruna hem 
sağlığı yönünden, hem de iyi hizmet verebil
mesi yönünden mutlaka haftada iki gün din
lenme imkânını verelim. Ve diğer müesseseler 
gibi bugün dünyanın her tarafında ve bizim 
memleketimizde de esnaf dükkânını sabahle
yin erkenden saat 7 de açmaktadır. Ticaret ve 
alış - veriş erken başlamaktadır, işçi fabrika
sına erken gitmektedir, işveren işinin başında 
erken bulunmaktadır. Bunların yanında me
murun da bir saat erken işinin başında bulun
masında ne mahzur vardır? Halbuki, bunun 
yanında pek çok ve sonsuz faydalar var. Hem 
müddeti artırmış oluyoruz, hem dinlenme im
kânını vermiş oluyoruz, hem de hizmeti aksat
mamış oluyoruz. Ve muayyen müesseselere işin, 
mevsim ve işin icabı, Bakanlar Kurulu yetki
si mevcudolduğuna göre, bu istikamette ka
rar alınmasında geniş faydalar mülâhaza edi
yoruz. önergemize iltifat buyurmanızı istir
ham eder, saygı ile selâmlarım. 

BAKSAN — Teşekkür ederim, Sayın Yıl-
maztürk. 

Sayın Bilgen buyurunuz, önergenizi izah 
ediniz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Sayın Somunoğlu ve Sayın 
YılmaZtürk'ün söylediklerine aynen katılmak
la beraber, birkaç noktayı ilâve edip, sözleri
me son vereceğim. 

Bugünkü Cumartesi mesaisinden pek 
faydalanıldığını iddia etmek mümkün değildir. 
Hele Türkiye'nin 14 vilâyetinde, sıcak olan böl
gelerde yaz 'mesaisi tatbik edilmektedir. Di-
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ger günler saat 7 - 7,30 da başlar, 13,30 - 14,00 
de biter. Cumartesi günü her nedense 7,30 da 
başlamaz, 9,00 da başlar ve saat 13,00 e kadar 
bekler. Bütün memurlar her gün saat 7,30 da 
dairesine gitmeye alışmışken, şimdi Cumartesi 
günü saat 9,00 u beklerler ve kahvelerde tavla 
oynayıp, pineklerler. İşini görmeye gelen köy
lüler de yine erkenden gelirler, tam sıcak bas-
tırıncaya kadar beklerler, iş görülmez noktaya 
gelince memur daireye gider, onlar da peşinden 
gider. Ondan sonra kaçan kaçana.. Dairelerde 
vatandaş birkaç tane kâtip sınıfından memur 
bulur, esas imza sahibi olup da iş bitirecek olan
lar zaten çekip gitmiştir, yaylaya, pazara, ta
tile. O halde, realist olalım, Cumartesini feda 
edelim. Zaten Hükümet de, ilk tasarısında boy
la düşünmüş olacak ki, Cumartesi ve Pazar 
günlerini tam tatil olarak teklif etmiştir. Ve 
ben şaihısan buna katılıyorum. 

Aslında daireleri üç gün mü açık tutalım, 
yedi gün mü demek değil de, verimli çalıştır
manın çaresini araştırmak zorundayız. Bir in
sanın çalışmaya başladığı ilk saatlerde dina
mometre ile adale gücü tesbit edilse, kafa gü
cü tesbit edilse gittikçe ve zaman geçtikçe 
verimini azalttığı görülür. Haftanın ilk günle
rinde yüksek olan verim, son günlere doğru 
azalır. Cuma günü ve hele Cumartesi günü ta-
mamiyle kaybolur. Hattâ bu iş gücü azalmasını 
ve başlangıçta iş gücü faydasını bâzı kimseler 
çok kolay istismar edebilirler. Meselâ; vaktiyle 
Adana'da bir ağanın geniş bir tarlası var, top
rak kanal açtırmak ister. Amele pazarına kâh
yasını gönderiyor. Doğu'dan gelmiş 30 - 40 tane 
ipçi buluyor, getiriyor. Ve onlara diyor ki, «Sa
bahleyin erkenden şu saatte geleceksiniz, sizi 
Lir saatlik bir deneye tabi tutacağız.» ve her
kese kazma küreğini veriyor. Birer metrelik 
de mesafe veriyor.» Bir saatlik çalışmada ağa 
gelecek, bakacak sizin işinizi beğenirse devamlı 
işçisiniz. Beğenmezse, değilsiniz.» derler. 30 - 40 
kişi gelir, 500 metrelik mesafeye sıralanırlar. 
Bir saatlik imtihan müddetinde bu 30 - 40 tane 
aç insan, aç olmasına rağmen o kadar hızlı ça
lışırlar ki, bir saatte üç saatlik, beş saatlik 
işi çıkarırlar. Ağa gelir, işleri beğenmez, bun
ları kovalarlar. Ertesi günü başka bir grup 
gelir, yine imtihana sokulur, onlar da bedava 
çalıştırılır, kilometrelerce kanal böyle bede-
va gider. Şimdi bu insan emeğini sömüren 
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ağa iş verimini, başlangıçtaki verimini ve biraz 
sonra düştüğünü gayet iyi biliyor. En verimli 
saatini bedeva olarak ele geçiriyor. 

Bunun misalini Panama Kanalının açılma
sında görmek mümkündür. Panama Kanalı 
açılırken, ilkin yüksek ücretle Amerikan isçisi 
getiriliyor. Yerli işçiler, «Biz daha düşük üc
retle çalışırız.» diye müracaat ediyorlar. Şirket 
tercih ediyor, iş veriyorlar fakat, bir türiü ran
dıman yükselmiyor. Yerli işçiler derler ki, «Bi
zim de karnımızı doyuran ve bize de çok ücret 
verin. Bize beş dolar veriyorsunuz, onlara on 
dolar. Bize de on dolar verin istediğiniz gibi 
çalışalım» Bu sefer on dolar verirler. Bir iki 
gün çalışırlar fakat yine verim düşer. Doktor
lar gelir, tetkik ederler, neticede yerli işçi
lerin yeteri kadar kalori almadığını tesbit eder
ler. Bu defa, şirket kendisi mutfak kurar. «Se
nin yevmiyen on dolardır. Ama, mutfağını ben 
kuracağım ve günde sana 4 bin, 5 bin kaloriden 
aşağı vermiyeceğim. Bu kaloriyi vereceğim ve 
ücretinden keseceğim.» der. O zaman yerli işçi
ler de Amerika'dan gelen işçiler kadar verimli 
bale gelirler. Şimdi biz deriz ki, dairelerde me
murların verimi düşük. Bu ücretle niçin daha 
düşük olmadığına şaşmamız lâzımdır. Bu refor
mu getiriyoruz ki, biraz refahı artsın, cebine 
birkaç kuruş fazla girsin de evi ile ilgisini kafa 
yönünden kessin, kafasını daireye versin, diye.. 
Eğer bu bizim getirdiğimiz reform hakikaten 
memurun refahını sağlayacaksa, onun günlük 
kalorisini, çoluk çocuğunun ihtiyacım temin 
edecekse, artık kendisini daireye verecek du
rumdadır ve tam olarak günde sekiz saat ra
hatlıkla çalışabilecek demektir. Biz bir yandan 
bunu iddia ediyoruz, sanıyorum ki, Hükümetin 
de beş günlük mesai teklifi buna dayanmakta
dır. Biz, sekizer saatten beş günde, haftada tam 
olarak çalıştırabilirsek mesele halledilir. Yal
nız bir arkadaşımız dediler ki, «Arife günleri
nin tatil olması teklif edilmişti, bunun özel 
'sektöre, işçilere ve saireye intikali pahalı ola
cağı için geri kaldı» Aslında bundan korkma
mak lâzım. Vaktiyle ingiltere'de de yine me
murların ve işçilerin Cumartesi tatilleri bahis 
mevzuolduğu zaman bütün işverenler feveran 
etmişlerdi. Fakat, sonradan tamamiyîe aldan-
dıklarını, beş günlü çalışmanın, altı günlük 
çalışmadan daha çok iş çıkardığını görmüşler
dir. Meselâ; bir profesör arkadaşımız ingilte-
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re'de Vauxhall otomobil fabrikasını gezer
ken, fabrika müdürü kendisine şu izahatı ver
miştir; Faraza o fabrika altı günde bin oto
mobil çıkarıyorsa, haftalık iki gün tatil ve beş 
gün tam mesaiden sonra bir defa birkaç yüz 
tane daha fazla araba çıkarmaya başlamışlar. 
Bundan işçi memnun, işveren memnun, devam 
edip gidiyor. Bunun başka bir değeri de var. 
Hali vakti yerinde, kazancı yerinde olan çalı
şanların elbette iki gün dinlenmesi ve dinlenir
ken de para harcaması lâzım. Biz insanlara para 
verirken bankaya koysun, cebine koysun ve 
parayı saklasın diye değil, piyasaya sürsün diye 
veriyoruz. Evet arkadaşlarımız bahsettiler; ileri 
memleketlerde, Amerika'da bu tatillerden biri 
para harcama günüdür. Ama, biz bunu biraz 
küçük memurlar için para kazanma günü kabul 
edeceğiz. Durumu iyi olanlar iç turizme hizmet 
edecekler. Para harcıyacaklar ve bir nebze 
güya verimli çalışacaklar. Gelelim küçük me
murlara: Anadoluda küçük kasabalarda öyle
sine küçük memur var ki bizim 70 lik, 60 lık, 
•50 lik göstergelerin karşılığı memurlar bunlar
dır. Pazar günleri, affedersiniz, eşekleri ile odun 
getirmeye giderler. Çünkü, odunu satmalaoak 
paraları yoktur. Tarlalarında çalışırlar, birşey-
ler elde ederler. Cumartesi gününü de tatil ya
parsak onlara 2 günlük bir kazanç zamanı sağ
lamış olacağız. 

Büyük şehirlere gelince : 

BAŞKAN — Sayın Bilgen 2 dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Birçok si
nemaların önünde, leblebi ve saire satan in
sanlar vardır. Sorun, Ankara'nın muhtelif 
yerlerinde memurdur. Pazar günlerini çalışa
rak geçirirler. Kesekâğıdı yaparlar, atelyede 
çalışırlar, boyacılık yaparlar. Bizim Devlet 
olarak veremediğimiz imkânı kendisi, tatilini 
feda ederek, değerlendiriyor. Bu yönden de Cu
martesi, Pazar tatilinin isabetine inanıyorum. 

Sonra Devlet dairelerindeki elektrik, su 
vs. tasarrufunu da ayrıca tabiî hesaba katmak 
lâzım. 

Şimdi, haftada 5 gün ve 40 saat çalışma sis
temini kabul edersek Türkiye'de iş hayatı çok 
erken başlıyacaktır. 9,00 da başlıyan iş haya
tına özel sektör de yavaş yavaş uyar ve bir 
ağırlıktır gider Türkiye'de. Sanıyorum ki; Dev-
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let çarkı, bu erken mesaiden ve çok mesaiden 
bulanacaktır. Devlet çarkı hızlanınca, elbette, 
kalkınmamızda hızlanacaktır. Bir arkadaşım, 
Sayın Yılmaztürk, bayramların çokluğuna te
mas etti. Ben de aynı fikre katılıyorum. Ha
kikaten, hani neredeyse senenin yarısı bayram 
oluyor. Zaten belli 2 dinî bayram var, bunları 
değiştirenleyiz. Birkaç tane millî bayram var, 
bunları da değiştirenleyiz. Ama, bunların dışın
da kalan ve bayram olarak ilân edilen o ka
dar çok günler var ki. Bunları belki kaldırmak 
mümkün değil, ama gününü değiştirmek müm
kün. Meselâ; 5 günlük iş gününün içine hiçbir 
bayram koymamak, iki dinî bayram ve birkaç 
millî bayramın dışında. O zaman Cumartesi -
Pazar günü bayram olsun. Arzu eden gider, ar-
?.ıı etmiyen gitmez. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen nutkunuzu ik
mal ediniz, lütfen. 

LÛTFî BİLGEN (Devamla) — Bunun için 
bir önerge de vermiş bulunuyorum. Cumartesi 
Pazar tatil olmak kaydiyle haftada 5 gün, 40 
saat çalışma teklifine iltifat buyurmanızı rica 
eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
önergelerin aleyhinde söz istiyen sayın üye

leri takdim ediyorum. Sayın özgüneş, Sayın 
Hazerdağlı, Sayın Topaloğlu. 

Sayın özgüneş buyurunuz efendim. 
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af

yon Karahisar) — Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, aleyhteki sıralar bu 
şekilde tecelli etti: O sebepten eğer lehte arzu 
ediyorsanız size söz vereyim. Aleyhte olduğu 
için mümkün değil. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
arkadaşlarım, birkaç noktayı tesbitte fayda 
var. Evvelâ, ben kimseyi yahudi etkisi altında 
olmakla itham etmedim. Hele, Sayın Sonıun-
oğlu ve Sayın istanbul Senatörü arkadaşımızı 
yahudj etkisi altında kalmakla itham etmek ak
lımın köşesinden geçmez. Zabıtlar var, burada, 
ne söylediğimiz yazılıyor. Ama, Dinler Tarihini 
bilenler, dünyada neler olup bittiğini araştıran
lar, hepsi bl'lfcîer ki; Amerika'da Cumartesi ta
tili yahudi etkisiyledir. Museviler büyük gayret 
sarf etmişlerdir. Bunu Amerikalılar da söyle
mekten de çekinmezler. Çünkü, Amerika'da ya-
hud:V-er çok muteber vatandaşlardır. Tıpkı Tür

kiye'de her hangi bir musevi vatandaşın diğer 
bir din sahibinden farklı olmadığı gibi. Ve Tür
kiye id© musevi vatandaşlarımıza karşı da her 
hangi bir husumetim, nefretim yoktur. Ama, 
doğrusu şudur ki, Amerika'da Cumartesi» tati
linde, Avrupa memleketlerinin bâzılarında Cu
martesi tatilinde Musevilerin büyük gayretleri
nin, etkilerinim, çırpınmalarının tesiri vardır. 
Amerikalıların durumları, tuzlan çok kuru ol
duğu için, küçük cemaatlerin arzularını rahat
lıkla yerine getirirler. Meselâ; ben birisini da
ha vereyirm .Amerika'da esas din Protestanlık
tır. Ve KatoBklere azınlık diye hitabederler, 
resmen. Kitaplarında, resmî evraklarında Ka
tolikler den bahsederken, «azınlıklar» diye bah
sederler. Amerika ordusunda azınlıklara karşı 
muamele nasıl olmalıdır diye ayrı psikolojik 
dersler vardır. Ve orada Katolikleri azınlık di
ye sayarlar. Katolikler Cuma günü eit yemezler. 
Onun için bütün Amerika Ordusunda Cuma gün-
leıi balık çıkar. Cumartesi günleri de Musevi 
vatandaşların hatırı için tatil edilir. Şimdi, biz 
de acaba Cumartesi tatil edilmeli mi, edilmeme-
l:i mi? Problem burada. Merak ettiğim nokta; 
arkadaşlar birtakım meseleler ortaya sürerken 
bir türlü esas sebebi anlıyamıyorum. Eğer bu, 
Sayın Somuoğlu'nun iddia ettikleri gib*, fizikî 
ve ruhî sıhhat bakımından ve ekonomik balkım
dan zaruri ise, yanlış. Bilimsel temellere dayan
mıyor. Evvelâ ekonomik balamdan son derece 
hatalı. 

Sayın Tuna'nm bir sözlerini ben burada, mü
saadeleri ile, tasrih etmek isterim. «26 gün» de
diler», hayır arkadaşlar 30 gündür. Cumartesi 
günü saat 9,00 dan 13,00 e kadar 4 saatlik me-
sa* vardır. 52 günde 208 saat eder, hesaplarsa
nız 30 gün tutar. Şu halde ekonomik bakımdan 
30 gün bu memleket zarar edecektir. E.. Bura
da bayramın arifeleri tatil olsun sözü geldiği 
zaman ittifakla arkadaşlar bu, senede birgün 
eder. Senede bir gün bizim içici son derece önem
lidir. Şu kadar iş saati, şu kadar para kaybede
riz, falan. Bütün bunlar saatlerce ileri sürüldü. 
Ne yapıyoruz biz, çift ölçü mü kullanıyoruz 
arkadaşlarım? Türkiye lâitk devlettir. Hiçbir 
dinin esaslarına göre tatillerini, şunlarını, bun
larım ayarlıyamaz. Ayrı dâva. Ama, «Bayram 
arifeleri zaten çalışılmıyor» diye tatil yapılmak 
istendiği zaman... Ama, senede bir gün, bir gün 

— 180 — 



0. Senatosu B : 101 25 . 7 . 1970 O : 1 

değildir aslında. Aman sakın tatil yapmıyalıım, 
ekonomik bakımdan şöyle kaybederiz, böyle kay-
b-edertz. Şimdi, 30 gün geldiği zaman, «yok, efen
dilin kaybetmeyiz. Aslında işçimiz o kadar kuv
vetli çalışır M». E.. O zaman aksini de başka 
türlü söylemek lâzım. Adamın dinî gününde im
kân verirseniz, «moral bakımından yükselir de 
daha çok çalışır.» diyen de çıkar. Şimdi, 2 öl
çüyü terk edelim arkadaşlar. Objektif olarak 
meseleyi koyalım, ekonomik bakımdan Cumar
tesi günü tatil Türkiye'nin zararınadır. (Bravo 
sesleri) 

İkinci iddia; «Efemdim Cumartesi günü san
ki çalışsa ne olacak, diğer günlerde çalışmı
yor.» E... Bunlar birbirinden farklı iddialar, 
a,rkadaşlar. Biz, memuru çalıştırmıyor isek, 
Cumartesi günü tatil yapmadığımız için mi ça
lışmıyor. Eğer Cumartesi günü tatil yaptığımız 
zaman, diğer günler sağlam çalışacaksa mesele 
yok. Yok, böyle bir iddia, yok ortalıkta. Bunlar 
bilimsel esasa dayanmıyor. Aksine bugün me
murun çalışmamasının moral, ekonomik sebep
leri, sosyal sebepleri var. HaJttâ ben size açık 
âöyliyeyim, bunların birtakım idari sebepleri de 
var. Biz, büyük Devlet memurlarının aleyhtarı 
değiliz. Ben, buraya küçük memur olarak değil, 
Harekât Başkanlığından geldim, büyük memur 
olarak geldim. Ben buraya geldiğim zaman 
omuzlarımda kurmay rütbesi vardı. Ben, büyük 
Devlet memuru düşmanı değilim. Zengin düşma
nı da değilim. Ama, arkadaşlar, şu da gerçek
tir M, bugün Türkiye ide bürokrasi ve burjuvazi 
dehşetli kem^klenmiştir. Ve memleket meselele
rine bazan müstağni kalabilmektedir, istisnalar 
b:ir tarafa. Ondan dolayıdır M, bugün 10,30 da 
gelen bir genel müdür, maiyetinden saaf 9,00 da 
gelmesini bekltyemez. Genel müdür olsun, Mm 
olursa olsun mesai saati içinde çalışmalıdır ama, 
mesai de yapmalıdır. Burada daha fazla konuş
mak istemiyorum. Bu da Sancı mesele. 

Oeleliim, fizikî ve ruhi sıhhata. Arkadaşla
rım, şu Meclis Kütüphanesinde dahi iş psikolo
jisi hakkında yazılmış bir hayli kitap var. Ben 
deniz tesadüfen orduda da tam 5 yıl askerî psi
koloji okutmuş ve iş, psikolojisi üzerinde uzun 
uzun çalışmış bir arkadaşınızım. Arkadaşlarım. 
Amerika Ordusu bedenen de, fikren de çalışar 
insanların ne zamanlar istirahat etmesi lâzun-
geldiğini uzun uzun inceletmiştir. Milyonlarca 

dolar bu hususta sarf etmiştir. Meraklılara tav
siye ederim, Mr. Gdlbertln çok açık incelemeleri 
vardır bu hususta. Türk Ordusu da bir hayli 
inceleme yapmıştır. Sayın Tekin Arıburun çok 
kıymetli tecrübelerine dayanarak ifade ettiler. 
Amerika'da bugün bu tetkiklerden sonra öğle 
paydosunun 20 dakikası sabahleyin saat 10,00 a 
alınmıştır. 10,00 dan 10,20 arası bir kahve pay
dosu yapılmıştır. Ve öğle paydosu 20 dakika kı
saltılmıştır. Bunun sebebi vardır. Çünkü, Mr. 
Gilbert'in incelemelerine göre gerek günlük ta
til, gerek haftalık tatil, gerekse yıllık tatil. Di
yelim ki, biz günde bir insana 2 saat dinlenme 
vereceğiz. Acaba, bunu bir defada vermek mi 
daha faydalıdır, yoksa 2 defada vermek mi, 3 
defada vermek mi? Tetkikler, günde 1 defa ve
rilen istirahat saatinde, bunu 2 ye bölerek iki 
defa vermenin daha faydalı olduğunu ortaya, 
çıkartmıştır. Haftalık tatilde eğer mutlaka 2 gün 
tatil verilecekse bunun üstüste 2 gün verilmesi 
yerine meselâ, o yarım günün, Çarşamba günü 
öğleden sonra verilmesi daha faydalı görülmüş
tür, tatbik edilen yerler var. Yıllık izin de böy
ledir. Bir insanın yıllık izni 2 aysa, 2 ayını bir
len vermektense, bunu, birer ay vermenin ve 
hattâ daha da kısaltarak birkaç parçada ver
menin faydaları görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş 2 dakikanız var, 
hatırlatıyorum efendim.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şu hal
ele sağlık bakımından da bunun böyle olması 
iddiası, bilimsel gerçekler karşısında hiçbir mâ
na ifade etmez. Aksi var. E... Şurada geriye ka
lıyor arkadaşlar, açıkça şunu ortaya koyalım. 
Neye Cumartesi gününü tatil yapıyoruz? Ekono
mik sararları var. Sağlık bakımından, gerek ru
hî, gerek fisikî bakımından Cumartesi sabahle
yin değil, eğer gerekiyorsa ve mutlaka lazımsa, 
Türk memurları çok yoruluyor da haftada 2 gün 
Virahat e&ecök dıırumıdalarsa Çarşamba günü 
'^löden sonra tatil etmek bilimsel bakımdan da-
Ha uygundur. E... Bu da böyle. İşte geriye kalı-
/or şu mesele : Haftada 2 gün iç turizm dâ
vası. Ve bu da büyük memurların dâvası. Şim-
15 bir İsısını gerçekleri, şu darılacak, bu darıla
rak diye söylemiyecek miyiz burada? Kim darı-
'ırsa danlsın arkadaşlarım, Kuranı Kerimde bir 
iyet var : «Doğruluk, annenin aleyhine de olsa, 
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babanın aleyhine de olsa söyle.»Ben, bir Müslü
man olarak, doğruyu kim darılırsa danlsm, bu
rada söylemeyi, mutlaka yerine getirilmesi lâ-
zımgelen bir borç sayarım. Doğrusu şudur ki, bu 
2 gün tatil, sadece büyük memurlar içindir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgü-
neş. 

Sayın Hazerdağlı buyurunuz. 
AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 

Üçünü birleştirsek, tek zamanda halletsek ol
maz mı? 

BAŞKAN — Sayın Tuna, o gaye ile o teşeb
büsü yaptım. Yalnız sayın önerge sahipleri öner
gelerini izahta musir bulunduklarından, arka
daşların da söz talepler1! inzimam edince ayrılık 
yapamadım. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben biraz evvel 
de arz ettim. Bu Personel Kanunu konusunda 
esasen ihtisasım da olmadığı idin konuşmak da 
istemiyordum. Ama, arkadaşlar lüzumsuz müna
kaşa çıkardıkları işin, önergeler de arka arka
ya geldiği için konuşmak mecburiyetini hisset
tim. 

Sayın Başkan son sözü bana verdi ama, son
ra yanlışlıJk vaırmış sırada. Son sözüm de ol
madığı için ben de düşündüğümü söyliyeceğim, 
arkadaşlarım, özür dilerim, çok az konuşurum, 
sizleri sıkmam. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Personel Kanu
nu ile içimin acısını dökeceğim. Biz, Türkiye'de 
Türk Milletinin iktisadi, ekonomik gücünün dı
şında bir refah getirmeye çalışıyoruz. Memur, 
Türkiye'de müreffehtir demiyoruz. Ama, bir re
fah getirmeye çalışıyoruz. Ve Türldye'de bugün, 
kabul etmemiz lâzım ki muhterem arkadaşlarım, 
memur, köylü, esnaf, işçi refah seviyesinden da
ha aşağı bir seviyede olan değildir, daha iyisidir. 
Ama, zaman zaman iyi olmuştur. Ama, ekse
riya memur, Türkiye'de işçi, esnaf, köylü ve çift
çi karşısında müreffeh sınıf olarak görülmüş
tür. 

Şimdi, biz memura bir refah getirmek için 
çalışırken karşımıza başka meseleler çıkıyor. Bu
gün Türldye'de televizyonda, radyoda ve gaze
telerde görerek, bilerek bir yudum suyu bula-
mıyan, ölüsünü yıkamak için su bulamıyan - po
lemik yapmak için söylemiyorum, söyliyeceğim 

ama bunu, çok lüzumsuz yere bunu ortaya koy
dunuz - memleket var. Çalışamıyoruz, su gö-
türemiyoruz. Böyle bir memleket varken bir yu
dum su boğazımızda, gırtlağımızda düğümlenir
ken ve ondan sonra da memura da refah temin 
ederken, bir de Cumartesi günü tatil verelim. 
Niçin verelim? Sayın Yılmaztürk arkadaşımız 
diyorlar ki, «memur, mesai saatleri dışında 
alış - veriş etmeye vakit bulamıyor». Çok iyi. 
Gücenmesin arkadaşlarım, gücenmesinler. «Efen
dim, Cumartesi günleri muayyen günde tatil 
olursa trafik aksıyormuş» Öbür arkadaşımız bu
yuruyorlar ki, «Ekonomik meseledir». Hah, ta
mam, sarih. Arkadaşlarım meseleleri hangi yön
den ele alıyoruz? Türkiye'nin gerçekleri bu 
iken senede 130 gün tatil yapacağız. 365 günün 
130 gününü tatil yapacağız. 

Şimdi, 130 gün tatil yapacaksak işte o va
kit karşımıza bu mesele çıkar. Ben, polemik için 
arz etmiyorum. Köylünün meselesi, işçinin me
selesi çıkar. Memur çalışmasın, saat 9,00 da 
gelsin... E..., işçi ne olacak peki, Cumartesi gü
nü çalışmıyacak mı? Sayın Tuna bahsettiler, ben 
de konuştum. Yarım gün çalışmamak 100 mil
yona mal oluyor. İşçi de Cumartesi günü çalış
masın; çalışmasın, milyarlara mal olsun. Nasıl 
olacak bu iş yani? 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi yalmz eko
nomik yönden ele almaya mecburuz. Türkiye'
nin büyük problemi; ekonomik meseledir, onlar 
sonra gelir. Türkiye'de çalışma meselesi halle
dilmemiş. Yani Türkiye'de yalnız memurun me
selesi değil, Türkiye organize bir memleket de
ğil ki, Sayın Paşanın dediği gibi Amerika'daM 
gibi olsun. Biraz evvel bahsettim, söyliyece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anadolu'nun şu üc
ra kasabalarını gezin, memur sabahleyin geldi 
dairesine, - bir de böylesini düşünsün; trafik ak
samasını düşünenler - memur sabahleyin geldi. 
Arkadaşlar haftada bir gün et kesilir, giderler 
nöbet beklerler, et almak için. «Odacıyı gön
derir» diyorlar, odacı beş memura birden et ala
maz. Memur gider, nöbet bekler, eline et geç
mez. Tabiî bu memur masasının başında çalı-
şamıyacaktır. Bunları da düşünün. Şimdi bu me
mur mecburdur mesaisini feda etmeye. Bu dar
lık memlekette, bu organize olmamış memleket
te yalnız memurun meselesi organize olmuş, 
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«efendim, haftada İM gün tatil yapması lâsını-
gelirmiş». 

Muhterem arkadaşlarım, biz, bu Personel 
Kanunu ile memuru çalıştıracağımızı zannedi
yoruz. Sanla bu Personel Kanunu bir iksir ge
tiriyor. Bir sihir değil bu, arkadaşlar. Memur 
yine çalışamıyacak. Çünkü, Türkiye organize bir 
memleket değilki çalışsın. Otobüs organize mi, 
dolmuş organize mi, treleybüs organize mi? Han
gi işimiz tam mânası ile organize olmuştur ki, 
memurun çalışması organize olsun. 

Jandarma gelecek, adliye çalışacak. Jandar
ma yaya getiriyor adamı. Nasıl olacak da yeti
şecek tam saatinde hâkim, müddeiumumi vazi
fesine başlıyacak. 

Muhterem arkadaşlarım, hayal içindeyiz, 
Anadolu'nun gerçeklerini gözden uzak tutarak, 
büyük şehirlerdeki memurların meselesine göre 
meseleyi ortaya koyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi kesiyo
rum. Sizi usandıran bir arkadaşınız değilim. Al
lah rızası için meseleleri böyle yalnız bu zavi
yeden ele almayın. Lüzumsuz yere münakaşa 
açıp da bu Personel Kanununu da geciktirmi-
yelim. Vakit kaybediyoruz, buna meydan ver-
miyelim. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer-
dağlı. 

Buyurunuz Sayın Topaloğlu. " 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, bu konuda birkaç 
kelime söylemek ihtiyacını hissettim. Zamanını
zı fazla almıyacağım. 

Şimdi, burada münakaşa konusu, iki gün. ta
til, birbuçuk gün tatil meselesi. Ve bu doğrudan 
doğruya memurların çalışması ile ilgili göste
rildi. 

Değerli arkadaşlarım, memurların çalışması, 
çalışmaması bu tatille ilgili değildir. Memurla
rın çalışması doğrudan doğruya içinde bulun
dukları şartların ekonomik, moral, demin arka
daşımızın bahsettiği gibi yapılacak işin lüzu
mundan fazla insan tarafından yapılması veya 
ehliyetli olup olmamasından doğar. Yoksa, me
mur çok kereler gördüğünüz gibi boş kalır. Lü
zumundan fazla memur vardır, iş ona göre az
dır ve çok kere himaye gördüğü için memur ça
lışmaz, bunun tatille ilgisi yoktur. Buradaki 

münakaşalar, bence aslında, faydası olmıyan bir 
münakaşa haline geldi, bunu söylemek için çık
tım. 

Değerli arkadaşlarım, memleketin ihtiyacı 
bakımından Cumartesi günü de çalışılması ka
naatindeyim. Anadolu'nun ihtiyacı, Anadolu'da 
memur durumu çok farklıdır. Hattâ, Anadolu'
nun birçok yerlerinde yaz günleri öğleye kadar 
çalışılır, memurların öğleden sonra kendi işle
rini yapacak zamanı da vardır. Ama, bütün 
bu çalışma sistemi içerisinde zaten işi, memurun 
% 10 - 15 yüklenir. Onlar çok çalışır, gözleri 
Inrmızı kan içinde, önünde dosyaları istihkâm 
gibi karşısına almıştır. Bu insanlar görevi, yükü 
taşır ve o insanların Cumartesi günü yine ya
pacağı işler vardır, maalesef o zümre bütün yü
kü taşır ve onları ayırmak da kolay bir iş değil
dir. Onun için Cumartesi günleri yarım gün, 
bilhassa AnadoludaM köylü kütlesinin işlerini 
yürütmek bakımından, Pazara gelenlerin işini 
yapması bakımından daha bizim, bir süre iki 
gün tatil yapmamızın doğru olmadığı kanaatin
deyim. 

Değerli arkadaşlarım ikinci konu; burada 
bahsi geçti, biraz değinmek isterim. Yüksek se
viyeli memurlar meselesinden bahsedildi. Yüksek 
seviyeli memurlar filhakika eğer isabetle seçil
miş ise, yerine gelmişse, bir emek mahsulü ola
rak o mevkiye sahibolmuşsa, bunların saatleri 
muayyen değildir. Cumartesi - Pazar da çalı
şırlar, hattâ yılda izin dahi almadıkları çok ke
re vâkidir. Ama, bir mesele açıktır. Bunun 
aslında yüksek seviyeli memur böyle mi çalış
malıdır? Ben, birçok değerli yüksek seviyede 
memurlar bilirim ki, böyle çalıştıkları için bir, 
iki senede sürmenaj olurlar ve işlerini yapamaz 
hale gelirler. Aslında bir umum müdür günde 
18 saat çalışan adam olmamalıdır. Umum Mü
dürün çok kere düşünmesi, fikir yorması lâzım-
gelen konuları vardır. Eğer günün meseleleri 
içinde, akşama kadar Devlet çalışma sistemi içe
risinde birçok yükü üserine alarak, eğer günde 
bu kadar çalışıyor da bir sene, iki sene sonra ar 
tık zihnen çalışamaz hale geliyorsa o adama ya
zık olmuştur, tecrübeli bir insanı kaybetmişiz-
dir. 

Onun için, bizim Türkiye'mizdeki çalışma 
düzeni, memur seçmesi, bunların idaresi, isabet
li seçilmeleri ve gerekli miktarda adam kullan-
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ma meseleleri hallolmadıkça, bu tatil meseleleri 
Cuma olmuş, Cumartesi olmuş, meseleleri hal-
letmiyeceği inancındayım. Yalnız memleketin 
umumi ihtiyacım düşünerek Cumartesi çalışma
sı kanısındayım, onun için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topal-
oğlu. 

Önergeler üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Sayın komisyon önergeye katılıyor musu

nuz?. Katılmıyorsunuz. Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EEEZ (Kütah

ya Milletvekili) — Müsaade eder misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREE (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, bu madde üzerinde evvelâ; zanne
diyorum, 9 arkadaşım, önergeler üzerinde de 
önerge sahibi arkadaşlarımız görüştüler, ko
misyon görüştü ve önerge aleyhinde yine arka
daşımız görüştüler. Buradan şu anlaşılıyor. Bu 
madde ile sayın senatörler fazla ilgilenmişler
dir, fazla ilgi de bu maddenin önemli bir mad
de olduğunu gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu hususu tes-
bit etmekte fayda vardır. Türkiye az gelişmiş 
bir memlekettir ve bizim çok çalışmamız lâzım
dır. Muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmemiz 
için, teknolojileri ilerlemiş memleketlerle ara
mızdaki mesafeyi kapatabilmemiz için çok çalış
mamız lâzımdır ve çok çalışmak durumunda 
olan bir memleketiz. 

Bundan sonra, Cumartesi tatil olsun mu, ol
masın mı, günde sekiz saat nıi çalışılsın, altıbu-
çuk saat mi çalışılsın meselesi üzerinde mütalâ
alarımı arz edeceğini. 

Muhterem senatörler, Sayın Hazerdağlı ar
kadaşımız dedi ki, «Bu kanun memuru çalıştır
mak için sanki bir iksir getiriyor.» Sayın To-
paloğlu arkadaşımız da «Memur boş kalır» de
di. Hakikaten Türkiye'de bugün, iş analizi, kad
ro analizi yapılmamış olduğu için memurların 
iş akımı ile olan münasebetleri ve iş alamı me
muru kanunen kaç saat çalışacaksa o kadar sa
at meşgul etmesi gibi bir mesele Türkiye'de tan
zim edilmiş, tesbit edilmiş, ayarlanmış değil
dir. Bu sebepledir İd, memleketimizde bası dai
relerin işi çoktur, memurları azdır ve bâzı dai-
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relerde de bâzı memurlar çok çalışırlar, bâzı 
memurlar az çalışırlar. Sorduğunuz zaman fil
hakika günlük işini bitirmiştir ve kendisine 
de boş zaman kalmıştır, bakarsınız. 

Uzun yıllar Devlet hizmetinde bulunmuş bir 
arkadaşmış sıfatı ile, bunları yalandan müşa-
hade etmişimdir. Bu mesele şu formülde kendi
sini gösterebilir. Bugün gerçek durum şudur: 
Bâzı memurlar çok çalışmalıdırlar ki, diğerleri 
terfi etsinler derseniz, bugünkü personel rejimi
ne uygun düşer bu söz. 

İşte bu kanun, gerçi bir iksir getirmiyor, ka
nunlaşır kanunlaşmaz birden bire her şeyi de
ğiştirecek değildir. Ama iş analizi ve kadro 
analizi yapılması lüzumunu ortaya koyuyor. 
Bundan böyle bir dairede, o daireye tevdi edi
len âmme hizmeti nedir, onun vüsati nedir, bir 
defa daha burada azmetmiştim ve o hizmet han
gi vasıftaki memurlar tarafından görülmelidir, 
hangi vasıftaki kaç memur tarafından o hizmet 
görülmelidir? Bu analizler yapıldıktan sonra 
kadrolar tesbit edilecek ve ona göre kadro ve
rilecektir. işin ideal tarafı budur ve bu tasarı 
bunu temin etmeye çalışan, bunu temine yönelen 
bir tasarıdır. Tasarı reform hareketlerini taşı
maktadır derken, aynı zamanda bunu da ifade 
etmiş oluyorum. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra, 
Cumartesi günleri tatil olsun mu konusuna ge
çiyorum. Muhterem arkadaşlar, Hükümet tasa
rısında Cumartesinin de tatil olması ve hafta
lık tatilin iki güne çıkarılması öngörülmüş ve 
ona göre bir madde sevk edilmişti. 

Bâzı arkadaşlarımın zihninde şöyle bir sual 
hâsıl olabilir. Madem ki, Hükümet tasarısında 
böyle idi, Hükümet niye tasarıyı müdafaa etmi
yor da şimdiki metni müdafaa ediyor? 

Hükümet tasarısında, hiçbir zaman, her şeyi 
en iyi düşündüğümüzü iddia etmedik. Hükümet 
tasarısı hasırlanırken de hesap dışı kalmış bâ
zı hususlar olabiliyor ve zaten Hükümet tasarı
larının komisyonlarda, Meclislerde uzun boylu 
münakaşa ve tartışılmasının sebebi de o tasarı
larda eksik gedik noktalar varsa, yanlış nokta
lar varsa bunlar düzeltilsin ve daha mütekâmil 
hale gelip kemali ile iş görür mükemmel bir şe
kilde bir tasarı çıkarılsın içindir. 

Cumartesi tatil edilsin mi edilmesin nıi konu
su görüşülürken, bu Türkiye'nin gerçeklerine 
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meselelerine uygun mudur, iyi hesabedilmesi ve 
iyi tartışılması lâzımgelir. 

Tasarı müzakere edilirken öyle mahzurlar 
ileri sürülmüştür İd, Meclislerde ve komisyon
larda, bilhassa Millet Meclisindeki müzakeresi 
sırasında, birden bire bu tasarı ile Cumartesi
nin tatil olması kabul edilirse, memlekette bâzı 
karışıklıklar yaratacağı, bâzı işleri aksatacağı 
ve bilhassa işçiler konusunda ücretli tatil esası 
da mevcudolduğu için, bâzı malî külfetler de 
yükliyeceği anlaşılmıştır. Bu anlaşıldıktan son
ra ; Hükümetiniz, Meclisteki müzakeresi sırasın
da Cumartesinin kesin olarak tatil olmasını ön-
liyen, bütün gün tatil olmasını önîiyen önerge
ye orada katılmıştır. Halen de bu fikrimizi mu
hafaza ediyoruz. 

Bu, 99 ncu madde okunacak olursa, zannedi
yorum, arkadaşlarımız bunu biliyorlar, ama bir 
defa daha tekrar ediyorum. Bu süre Bakanlar 
Kurulunca sınıfların ve kuruluşların özellikle
ri de dikkate alınarak esas itibariyle Pazar gün
leri tatil olmak üzere düzenlenir. Maddede bir 
fileksibilite olduğu, bir suples, bir elastikiyet 
olduğu görülüyor. Yapılacak hesaplarda, ince
leme ve tetkikler sonunda Cumartesi tam gün 
mü tatil yapmak Türkiye'nin lehine bir husus
tur, yoksa şimdiki halini muhafaza etmek mi 
memleketin yararına olacaktır? Bu iyice tes-
bit edilip, anlaşıldıktan sonra Bakanlar Kuru
lu bir karar verme yetkisine haizdir. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili bir daki
kanızı rica edeyim. 

Muhterem senatörler; mesai saatimiz dol
muş bulunmaktadır, 45 nci maddenin müzake
resinin sonuna kadar mesai saatimizin uzatıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 

-»* <. 
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MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Bu suretle Bakanlar Kurulu o etüt
ler sonunda Cumartesi gününün tam tatil olma
sının memleketin yararına olduğu neticesine va
rırsa, bunu yapabilecektir. Tatbikatta bunun 
yararlı olmadığı neticesi hâsıl olursa; Cumarte
si tatiline yine de dönebilecektir. Böyle bir yu
muşaklık taşıyan madde huzurunuzda olduğu
na göre, zannediyorum ki; işin doğrusu, bu 
maddeyi kabul buyurmanız olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken yeniden şu hususa temas 
etmek istiyorum: Esas itibariyle çok çalışma
mız lâzımgelen bir durumdayız ve birçok ar
kadaşlarım temas ettiler resmî tatilleri, bayram
ları oldukça fazla olan bir memleketiz. Cumar
tesinin tam taitil sayılması hususunda istical 
edilmemesi ve Cumartesinin yanm gün tatil şek
liyle kalmasının daha doğru olacağı kanısında
yız. Bu bokumdan Cumartesinin tatil olmasını 
teklif eden önergelere katılmıyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mali
ye Bakanı. 

Muhterem senatörler; Sayın Komisyon, sa
yın Hükümet önergelere katılmıyorlar. 

Aynı mahiyette olan üç önergeyi oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
önergeler reddedilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler; 45 nci maddeyi oku
nan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 45 nci madde kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler; mesai saatimiz hitam 
bulmuştur. 101 nci Birleşimin 1 nci oturumu
nu bugün saat 14,30 da toplanılmak üzere ka
patıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 13,05 

• * • -
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S.Ü.), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S.Ü.] 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 101 nci 
Birleşimin 2 nci oturumunu acıvorum. Müzake

reye başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam ) 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) 

BAŞKAN — Madde 46. 
Madde 46. — 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yıllık isin : 
Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık 

izin süresi, hizmeti 1 yıldan o yıla kadar (en 
yıl dahil) olanlar için yirmi g-ün, hizmeti on 
yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu 
hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 
ikişer gün eklenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum. Söz istiyen sayın üye?... 
Yok. önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının 46 nci maddesiyle belirtilen mad
de 102 nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Madde 102. — Devlet memurlarının yıl
lık izin süresi 30 gündür. Zorunlu hallerde bu 
sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün 
eklenebilir. 

Malatya 
Hamdı özer 

BAŞKAN — Sayın özer önergenizi izah 
edeceksiniz, buyurun,. 

HAMDİ ÖNER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; bu madde ile memurlar 
arasında halkta eşitlik zedelenmiştir. Madem ki, 
biz bir mesai saati kabul ediyoruz ve bunu bü
tün memurlara teşmil ediyoruz. Memur, ma
murdur; vazife, vazifedir. Vazifenin büyüğü 
küçüğü yok, hepsi de kutsaldır. Binaenaleyh 
bâzı memurlara yılda bir ay istirahat tanımak, 
izin tanımak, bâzılarına da 20 gün tanımak. 
Bu, hakta eşitliği zedelemektedir. Bunun için 
istirhamım şudur: 

Verdiğim önergede bir defa küçük memura 
az izin tanımak, büyük memura fazla izin tanı
mak; memurun, âmire karşı olan itimadını da
hi sarsar. Kaldı ki, küçük bir memurun prob
lemi daha hareketlidir, dışarı ile daha irtibat
lı değildir. 10 seneden eski bir memur istik
rarlı bir hale getirmiştir dış problemleriyle, 
vazife problemlerini. Binaenaleyh birisine bir 
ay, birisine 20 gün tanımak, bakımından da, 
uygun değildir. 

Orduda da böyle. Subaylara 45 günlük izin 
hakkı tanınmaktadır. Bu izin hakkı rütbeye 
göre değil, subayların hepsine aynı şekilde ta
nındığı için burada vazifenin de aynı şekilde 
kutsallığını ifade etmektedir. Kaldı ki, mem
leketimiz coğrafi durumu dolayısiyle, ulaştır
ma durumu dolayısiyle mevsimin âdeta iklim 
farkı arz etmesi dolayısiyle bir memura 20 gün 
izin verdiğiniz zaman Edirne'den Hakkâri'ye 
ve Kars'a gidip gelmesini düşünelim. Bu, neye 
sebebolacaktır? 20 gün izin aldığı için gittiği 
yerden 5 gün, 10 gün, 15 gün istirahat almak 
peşine sevk edecektir. Bu da bir memur için 
doğru oimıyacaktır. Buna icbar etmiyelim. 

| Muhterem arkadaşlar, kanunda çalışma sa-
1 atini eşit tutuyorum Fakat bu madde ile çahş-
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ma saatini küçük memurun aleyhine fazlalaş
tı ny oruz, büyük memurun lehine azaltıyoruz. 
Çünkü, senede 10 gün birisi dinlenecek, diğeri 
senede 10 gün fazla çalışacak. Sonra şu da bir 
gerçektir ki, küçük bir memur çok az hasta 
olur, çok az rapor alır. Fakat büyük bir me
mur daha çök istirahat alır, izin müddetini da
ha da çoğaltmış olur. Bakın ben memurlar ara
sında, madem ki, vazifede bir eşitlik vardır; 
vazife, vazife olarak kutsaldır, onun için vazi
feyi .yapan memurlar da memur olarak tek an
lamda kabul edilir. O halde bunların çalışma 
saati ile izin saatlerini de aynı şekilde eşit tut
mamış gerekir. Bu önergemin kabul edilmesini 
bilhassa istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen 

sayın üye?... Yok. Sayın komisyon önergeye ka
tılıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Hükü
met?. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Muhterem 
senatörler önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

46 ncı maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Ka^ul edenler... Etmiyenler.. 
46 ncı madde kabul edilmiştir efendim. 

Ma:Me 47. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 105 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İzin süresinin sonunda hastalıklarının de
vam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu 
ile tesbit edilenlerin izinleri bir katma kadar 
uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmiyen 
Devlet memurları hakkında emeklilik hüküm
leri uygulanır,. Bunlardan gerekli sağlık şart
larını yeniden kazandıkları resmî sağlık ku
rullarınca tesbit edilenler tekrar görev almak 
istedikleri takdirde, eski sınır ve derecelerine 
öncelikle atanırlar. 

BAŞKAN — 47 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 
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Madde 48. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 125 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Bu madde gereğince verilecek disiplin ce
zalarının, 124 ncü maddede belirtilen sebep
lerden hangisi için verileceği bakanhkların gö
rüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Daire
since hazırlanacak bir tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 49. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kapsam : 
Madde 146. — Bu kanunun 1 nci maddesi

nin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet 
memurları aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili 
her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartlan 
bakımından bu kanundaki hükümlere; aynı 
maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren Dev
let memurları, özel kanunlarındaki hükümlere 
tabidir. 

Devlet memurlarına kanunların, tüzük ve 
yönetmeliklerin ve âmirlerin tâyin ettiği görev
ler karşılığında, bu kanunla sağlanan haklar 
dışında ücret ödenemez, hiçbir menfaat sağla
namaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum, efendim. Sayın Artukmaç, 
buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, halen yürür
lükte bulunan 671 sayılı Kanuna göre valilere, 
özel idare bütçesinden 1 500 lira bir ödenek 
verilmektedir. Şimdi, müzakere ettiğimiz bu 
49 ncu madde hükmüne göre valiler bu ödenek
ten mahrum kalacaklardır. Halbuki, valilerin 
görevleri, malûmları olduğu üzere, iki çeşit 
oluyor. 

Birisi, Devletin temsilcisidir. 
Diğeri il özel idarelerinin başıdır. 
idarei Umumiyei Vilâyet Kanununa göre 

valilere, il özel idaresi bakımından, çeşitli gö
revler verilmiştir. Genel Meclisin Başkanıdır. 
vilâyette aynı encümenin başkanıdır, bu sıfatla 
mesai sarf etmektedir ve bu mesaisinin karşı
lığı olarak da valilere 16 Temmuz 1905 tarihli 

| ve 671 sayılı Kanunla bir ödenek verilmiş idi. 
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Şimdi bu hükümle eğer bu ödenek kalkarsa va
liler tamamiyle mağdur bir duruma düşecekler
dir. 

Bu bakımdan bunun muhafaza edilmesi lâ
zım geldiği kanaatindeyim ve bu düşünce ile 
buraya bir fıkra eklenmesini istirham ediyo
rum. «16 . 7 . 1965 tarihli ve 671 sayılı Kanun 
hükümleri saklıdır» şeklinde bu maddeye son bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki önergemi verdim, 
iltifat buyurulmasını istirham ederim. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ar-
tukmaç. 

Söz istiyen sayın üye?.. Sayın Alpaslan, 
buyurunuz efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir durumu 
bilhassa sayın Hükümetten öğrenmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Şimdi, bu madde ile, Devlet memurlarına; 
kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin ve âmir
lerin tâyin ettikleri görevler karşılığında, bu 
kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödene
mez, hiç bir menfaat sağlanamaz, diyoruz. 

Muhtelif zamanlarda çıkarmış olduğumuz 
kanunlarla Hazine menfaatlerini korumak için 
dâva takibeden avukatlara muayyen bir ücreti 
vekâlet ödenirdi. Bu ücreti vâkaletlerin öden
mesi yalnız kendilerini bu hizmete hasredebile
cek avukat bulmaktan ötürü değildi. Daha zi
yade avukatların eline, karşı taraftan gelebi
lecek büyük menfaat meseleleri ile çarpışabile
cek Hazinenin büyük menfaatleri tevdi edildi
ği için avukatlar bu yol ile kazandıkları dâva
dan hükmedilen vekâlet ücretinin bir kısmını 
alıyorlardır. Ve gerçek olan şu idi M, bir avukat 
şüphesiz bir vazife ifa ediyor, ama bu arada da 
dâvayı kazanmanın gayretini daha çok gösteri
yordu. Çünkü, oradan alınacak ücreti vekâlet
ten bir miktarı, pek az bir miktarı avukatın 
eline o-eçiyordu, üst tarafı, yine şüphesiz, Ha
zineye intikal ediyordu. 

Acaba bu maddenin kapsamına bu avukat
ların, işte bu suretle almakta oldukları ücreti 
vekâletler konusu da ithal ediliyor mu, eğer 
ithal ediliyorsa o takdirde yarın karşılaşılabi
lecek, tatbikat olarak meslekin içerisinden ye
tişmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum, ya
rın karşılaşılabilecek mahzurlar dikkate alın

mış mıdır? Bu cihet hakkında malûmat rica 
ediyorum. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekür ederim, Sayın Alp

aslan. 
Sayın özgüneş, buyurunuz efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanunun en güzel nok
talarından birisi, tek ödenek sistemini getirme
sidir. O, bohçalı, akçalı bütün ödenekler kal
dırılmıştır. Şuradan alınan, buradan alman, 
sağdan alınan, soldan alınan, şunu yaptığı için 
alınan, daha iyi hizmet etmesi için verilen bir
takım ek ödenekelerin hepsi kaldırılmış 
ve Devlet memurunun ödeneği açıkça ve tek 
esasa bağlanmıştır. 

Şimdi, burada biz, ben valilerin gördüğü 
hizmeti küçümsenıiyorum,, ama başka Dev
let memurları da var ki, valilerden asla da
ha az hizmet görmez. Avukatlar için de aynı 
şeyi söylemek mümkün. «Eğer avukata biü 
aldığı ücretin bir kısmını vermezsek karşı ta
raf meselesi çıkarsa.» deniyor. Meselâ, size bir 
örnek vereyim. Bir alay yahut tümen levazım 
müdürü milyonlarla uğraşır ve sadece o günkü 
erzak listesine patlıcan yerine biber yahut şunu 
yazması bir mütaahhide binlerce lira kazandı
rır veya kaybettirir. Şimdi gelir de buraya, 
aman mütaahhit ile anlaşır korkusu ile leva
sını müdürüne ek ödenek getirelim, ama baş
ka şey yaparsa şuna ek ödenek getirelim, der
sek o zaman yapacağımız bir şey var, bu ka
nunu bir tarafa itmek. 

Binaenaleyh, ben bu kanunun en güzel nok
talarından birisi olan ve açıklık getiren tek 
ödenek prensibinden dönülmemesini bilhassa 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Özgü
neş. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, Sayın 
Alpaslan'ın sualine cevap verecek misiniz efen
dim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, bura
da verilmiş bulunan önerge mühim görevler 
ifa eden idare âmirlerinden bulunan valilere 
ve dolayısiyle kaymakam ve bucak müdürleri
ne.. («Kaymakam ve bucak müdürleri yok» 
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sesleri).. Umumi görüşmelerde ve sırası gel
dikçe ifade edildiği veçhile bir ilâve tediye
yi tazammun edecek şekilde düzenlemeler ya
pılmasını âmir bulunmaktadır. 

Burada da, valilerin durumu nazarı itiba
ra alınmak sureti ile, valilere bir ek ödemeye 
imkân verecek tarzda, bu maddeye bir fıkra 
eklenmesi derpiş edilmek istenmektedir. 

Takdir edersiniz M, müzakere ettiğimiz ka
nun sisteminde esas prensibolarak tek ücret 
sistemi vazedilmiş bulunmaktadır. Filhakika 
valiler ağır görevler ifa etmektedirler. Onlar 
vilâyette merkezî idarenin âmiri ve aynı za
manda özel idarenin de başı bulunmaktadırlar. 
Bu vazifeleri ifa ederken vali sıfatı ile bun
ları ifa etmektedikler ve görevleri icabı bun
ları deruhte etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu itibarladır ki, bu maddeye bir fıkra ek
lenmek sureti ile kanun tasarısının umumi es
prisine ve tek ücret sistemine mugayyir ve 
muhalif bir fıkraya komisyon olarak katıla-
mamaktayız. 

İkinci husus, yine 146 ncı maddenin kap
sam maddesidir, eski metninde, «10 . 2 . 1929 
tarih ve 1389 sayılı Devlet dâvalarını intace-
den avukat, ve saireye verilecek ücreti ve
kâlet hakkındaki Kanun hükümleri saklı
dır» ifadesi de bu defa muaddel maddede red
dedilmiş ve çıkarılmış bulunmaktadr. Bu avu
katlara da tekrar ücreti vekâletin verilmesi 
yolunda maddeye bir imkân sağlanması iste
nilmiştir ki,, yine valiler için, arz ettiğim umu
mi prensip muvacehesinde, bu mümkün ve ka
bil değildir. Avukatlar bunları görevleri ica
bı yapmaktadırlar. Ancak, büyük ve fevkalâ
de önemli dâvaları idare lehine kazanmış bu
lunan avukatların siyaneti bu kanunun espri
si içerisinde yer almış bulunmaktadırM, 123 
ncü madde ile ödül getirilmiştir. Burada, on
ların tatminleri mümkündür. 

Bu itibarla bu önergelere katılmadığımızı 
Komisyon adına arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ko
misyon sözcüsü. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Önerge'eri okutuyorum, efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Müzakere etmekte olduğumuz 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında ka
lan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısının 49 ncu maddesi so
nuna «16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Ka
nun hükümleri saklıdır» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Adana Ankara 

Mukadder Öztekin H. Oğuz Bekata 
Zonguldak 

M. Ali Pestilci 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere etmkete olduğumuz «657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında 
kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısı» nın 49 ncu maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Eklenecek fıkra : 
16 . 7 . 1965 günlü ve 671 sayılı Kanun hü

kümleri saklıdır. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere etmekte olduğumuz 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında ka
lan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun tasarısının 49 ncu maddesi sonuna 
«16 . 7 . 1965 gmı ve 671 sayılı Kanun hüküm
leri saklıdır» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hakkâri 

Necip Seyhan 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, okunan 
önergelerden anlaşılıyor ki, Sayın Öztekin,, Sa
yın Bekata, Sayın Pestilci ile Sayın Seyhan'ın 
ayrı ayrı vermiş oldukları önergeler, metin 
itibariyle, tıpa tıp ayniyet arz etmektedir, iki 
önerge bir arada müzakere edilecektir. 

Yalnız, Sayın Artukmaç, zatiâlinizin öner
gesinde «gün» yerine «günlü» tâbiri kullanıl-
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mıştır. Bu ise mânaya tesir etmektedir. Mü
saade ederseniz zaitâlinizin önergesini de tı
pa tıp ayniyet arz etmesi bakımından diğer 
önergelerle birlikte arz ediyorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Önerge
mi, okunması için arz etmiştim, iltihak ediyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — 3 önergeyi bir arada müza
kere ediyoruz, efendim. Söz istiyen sayın üye?. 
Yok. 

Sayın Kamisyon, önergelere iştirak ediyor 
musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FAİK 
ATAYURT (Uşak) — etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, tasarı ile göstergeler tesbit edi
lirken hangi işe hangi göstrege, hangi de
rece tesbit edilecektir, bu tâyin edilmiş. 

Şimdi, valilik görevi de 1, 2, 3, 4 ncü dere
ceden olacaktır ve her görevin bir ücreti ola
cak, her bir hizmetin bir karşılığı olacak ve 
ücret ile görev arasında, görevin mesuliyeti, 
önemi ve ağırlığı ile bir münasebet bulunacak
tır. Bu suretle gösterge tespit edilmiş ve edi
lecektir. 

Böyle olunca bir sayın vali icabında hangi 
derecede olursa olsun 1, 2, 3, 4 ten, icabında 
1 000 nin üstünde göstergede tâyin edilmek, 
ilâve gösterge verilmek suretiyle 8 400 liraya 
kadar maaş alabilecektir. Bu suretle tasarının 
ücret ile iş arasındaki önemine işaret ettik
ten sonra tek ücret persibi esasını da muhte
rem Heyetinize hatırlatırını ve eğer yeniden 
özel idareden veya başka bir yerden bir me
mura bir ek ücret verilmesi esası kabul edilir
se bu, tasarının prensibini önemli şeklide ze-
deliyecektir. Bu bakımdan önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mali
ye Bakanı. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
Bakana bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun sorunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan; Sayın Bakan, buna esbabı mucibe olarak, 
1 nci, 2 nci, 3 ncü, ve 4 ncü dereceye kadar olan 

I valilerin durumundan "bahsettiler. Demek ki, 
I bunlar ödenek alacaklar. Şimdi, 4 ncü derece^ 
I den aşağıya vali tâyin etmek mümkün olrnı̂  

yacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı; 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Valiler için gösterge 1, 2, 3, 
ve 4 ncü dereceden olacaktır. Muhterem arka
daşlarım bilirler ki, valilik bir istisnai mev-
kiidir. Hakkı müktesebi ne olursa olsun, han
gi derecenin valiliğine, hangi kadronun valili
ğine tâyin edilmişse onun maaşını alacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mali
ye Bakam. 

Muhterem senatörler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergelere katılmıyor. Önerge
leri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Önergeler reddedilmiştir, 
efendim. 

49 ncu maddeyi okunan şekli ile oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... etmiyenler... 

I Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 50. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 147 nci maddesinin (B) ve (E) 
bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ay
nı maddeye aşağıdaki (G) bendi eklenmiştir. 

(B) Sözleşmeli ücreti: Bu kanunun 4 ncü 
maddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan 
personele, sözleşme şartlarına göre ödenen pa
rayı, 

(E) Ders görevi ücreti: Bu kanuna tabi 
kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğre
tim kurumları ile okul, kurs veya benzeri ku
ruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği 
yapan öğretmenlerle öğretim üyelerine ve di
ğer Devlet memurlarına belirli bir öğretmen
lik kadrosuna ait aylıktan ders saati itiba
riyle ödenen parayı, 

G) İşgüçlüğü ve riski zammı : Hayat ve 
sağlık için tehlike veya çalışma şartları ba
kımından güçlük arz eden veya normalin üs
tünde gayret sarfım gerektiren görevler için 
yönetmelik hükümlerine göre ödenen parayı. 

I BAŞKAN — 50 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I Kabul edilmiştir efendim. 

190 — 
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Madde 51. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 148 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 

Made 52. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 149 ncu maddesi aşağıdalri şekil
de değiştirilmiştir : 

Kademe aylığı : 
Madde 149. — Kademe aylığı 36 nci maddede 

gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablo
sundaki derecelere dâhil kademelerden her 
biri için tesbit edilen gösterge rakamına teka
bül eden aylıktır. 

BAŞKAN — 52 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 53. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 150. — Derece aylığı 36 nci madde
de yer alan sınıflara ait genel gösterge tablo
sundaki derecelerin her birinin muhtevi bulun
duğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade 
eder. 

BAŞKAN — 53 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 54. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 151 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylık
ları : 

Madde 151. — Gösterge tablosunda yer 
alan derecelerden her birindeki 1 nci kademe 
göstergesine tekabül eden miktar o derecenin 
ilk kademe aylığını; aynı derecenin son ka
deme göstergesine tekabül eden miktar da o 
derecenin en yüksek kademe aylığım göste
rir. 

BAŞKAN — 54 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 55. — 657 sayılı Devlet Memurlau 
Kanununun 154 ncü maddesi aşağıdaki şekil 
de değiştirilmiştir : 

Katsayı : 
Madde 154. — Sınıflara ait gösterge tab

losunda yer alan gösterge rakamlarının aylık 

tutarlarına çevrilmesi için tek katsayı uygula
nır. 

Bu katsayı her yıl memleketin ekonomik ge
lişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî 
imkânları göz önünde bulundurulmak suretiy
le, Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilir. 

Katsayı değişimi, Emekli Kanunu hüküm
leri dışında, aylıklarda artış veya eksiliş sa
yılmaz. 

BAŞKAN — 55 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 56. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 155 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Memurlara ödenecek aylık tutarları: 
Madde 155. — Bu kanunun 36 nci madde

sinde yer alan sınıflara ait gösterge tablo
sundaki rakamların, genel bütçe kanununda o 
yıl için tesbit edilen katsayı ile çarpılması 
sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece 
ve kademelerindeki memurların aylık tutar
larını gösterir. 

BAŞKAN — 56 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 57. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 156 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yurt dışında aylıklar : 
Madde 156. — Kurumların yurt dışı kuru

luşlarına dâhil kadrolarında görev alan Dev
let memurlarının aylıkları,, 155 nci maddeye 
göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak 
vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün 
kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandı-
dığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet 
Personel Dairesi, Dışişleri ve Maliye bakan
lıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Ku
rulu tarafından tesbit edilecek emsal ile çar
pılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden öde
nir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı 
arasındaki fark, her türlü vergiden müstes
nadır. 

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda göste
rilir. 

BAŞKAN' — 57 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 
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Madde 58. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 158 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir :: 

Adayların aylıkları : 
Madde 158. — Her hangi bir sınıfta aday 

olarak göreve başlıyanlar, bu kanunun 54 ncü 
maddesindeki esaslara göre girecekleri dere
cenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tesdik edilince
ye kadar kademe terfii uygulanmaz. 

BAŞKAN — 58 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 59. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Asaleti tasdik edilen memurların alacağı ay
lıklar : 

Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu 
kanun hükümleri çerçevesinde asli memurluğa 
atananlardan : 

A) Bir yıldan kısa süre içinde asaleti 
tasdik edilenler memuriyetin birinci yılını ta-
kibeden bütçe yılı başından, 

B) Bir yıl ve daha uzun süre içinde asa
leti tasdik edilenler asaletin tasdikini takibe-
den bütçe yılı başından, 

itibaren bir ileri kademeye yükseltilirler. 
C) (A) ve (B) fıkralarına göre kademe 

ilerlemesi yapan memurlar bulundukları de
recede, başarılı 2 kademe ilerlemesi (ilkokul 
mezunları 4, ortaokul ve lise ve bunların dengi 
okullar mezunları 3 kademe ilerlemesi) daha 
yapmadan derece terfiine hak kazanamazlar. 

BAŞKAN — 59 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 60. — 657 saydı Devlet Memurları 
Kanununun 161 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verile
cek aylık : 

Madde 161. — Bir sınıf içindeki muhtelif 
dereceler arasında bir dereceden bir yukarı 
dereceye yükselmeye hak kazanan Devlet me
muru : 

A) Yeni girdiği derecenin ilk kademe gös
tergesine tekabül eden aylığı ahr. 

B) Yeni girdiği derecenin ilk kademe 
göstergesine tekabül eden aylık, alt derecede 
iktisabettiği, göstergeye tekabül eden aylık
tan az veya ona eşit ise, iktisabettiği göster
geden yüksek olan ilk kademenin göstergesine 
tekabül eden aylığı ahr. 

BAŞKAN — 60 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 61. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 162 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 62. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklardan ayrılanların du
rumu : 

Madde 163. — istisnai memuriyetlere : 

a) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış 
olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri 
takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş ol
dukları süre, bu kanunla derece terfii için 
belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni 
derecenin tâyininde normal derece terfii sü
relerine karşılık sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşı
lık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe 
terfiinde dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 
71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiy-
le, başka bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan 
atananları bu kanuna tabi kurumlarda bir gö
reve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai 
memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki 
esaslara göre ve girilecek derecenin sınav ve
ya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve ka
deme ilerlemesine sayılır. Bu jjibiler için aday
lık hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 62 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 63. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 168 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma : 



C. Senatosu B : 101 25 . 7 . 1970 O : 2 

Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Dev
let memuru, bu ilerlemeye ait onay tarihini ta
kibeden bütçe yılı başından itibaren aynı dere
cenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kaza
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var mü
zakere açıyorum. 

Söz istiyen sayın üye?,.. Yok. 
önergeyi okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 63 ncü madde

sinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Muş 
isa Bingöl 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Sayın Komisyon önergeye ka
tılıyor musunuz? Katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet? 
BTALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, izah ediniz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya Milletvekili) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler; 166 ncı maddenin, müza
keresi tamamlanmış olan, elimizdeki metnin 
24 ncü sayfasındaki, tasarının 27 nci ve ka
nunun da 65 nci maddesiyle ilgisi vardır. Bu 
müzakeresi tamamlanmış geçmiş olan madde, 
«kurumlar, sınıfların her derecedeki kademe 
ilerlemelerini, gelecek bütçe yılı başında ge
çerli olmak üzere Şubat ayı içinde aynı tarih-
de alınacak toplu bir onayla yaparlar.» de
mektedir. Bu maddede kademe ilerlemesine, 
Devlet memuru bu ilerlemeye ait onay tari
hini takibeden bütçe yılı başından itibaren 
aynı derecenin bir ileri kademesine ait ay
lığa hak kazanır.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, ha
lihazırdaki sistem terfi süresini hangi ayda 
doldurmuş ise mütaakıp ay başından itiba
ren o terfi hakkına nail olmaktadır ve buna 
hak kazanmaktadır. Kademe ilerlemesi her 
sene yapılacağına göre, hangi ayda bir me
mur bir yılını dolduruyorsa normal olarak o 
ayı takibeden ay başından itibaren kademe 
ilerlemesinin farkını alması icabeder. Halbuki 
burada toplu sistemi getirilmiş oluyor ve 28 
Şubatta bu toplu onaylar yapılıyor. Bu su

retle, her memurun bu farkı alması bir yıl 
gecikiyor, ve bâzı memurların bir yıl geci
kiyor, bir defaya mahsus olmak üzere, bir 
yıl gecikiyor ve fakat bir yıl bütün memu
riyeti süresince devam ediyor. Eski metinde 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu 
sistem böyle değil idi. Arkadaşımızın öner
gesi «kademe ilerlemesinde Devlet memuru 
bu ilerlemeye ait onay tarihini takibeden 
bütçe yılı başından itibaren aynı derecenin 
biî* ileri kademesine ait aylığa hak kazanır» 
tâbirinin maddeden çıkarılmasını derpiş edi
yor. Bu madde çıkarılınca, 657 sayılı Kanu
nun 166 ncı maddesi mer'i olacaktır. 166 ncı 
madde şöyle diyor : «Kademe ilerlemesinde 
Devlet memuru bu ilerlemeye ait onay tari
hini takibeden ay başından itibaren aynı de
recenin oir ileri kademesine ait aylığa hak 
kazanır. Eski metindeki hüküm hem şimdiye 
kadar yapılan tatbikata uygun, hem de eğer, 
İJir yıl içerisinde, bir yıl dolduktan sonra, 
kademe terfüne hak kazanılıyor ise onay 
tarihini takibeden ay başından itibaren buna 
hak kazanılmasını temin ediyor ve daha âdil 
oluyor, memurun bir kaybı olmuyor. O ba
kımdan arkadaşımızın önergesine iştirak etmek 
istiyoruz. Ancak, bir mesele var, o mesele de 
geçmiş olan 65 nci maddenin yeniden müzake
resinin temini. Eğer bu önerge kabul edile
cek olursa 65 nci madde ile tezat haline dü
şüyor, halihazırdaki 657 sayılı Kanunun 166 ncı 
maddesi. Bu önerge kabul edildiği takdirde 
bu 65 nci maddenin, elimizdeki metnin 
24 ncü sayfasında, tasarının 27 nci, kanunun 
65 nci maddesinin de yeniden müzakeresi ve 
önergenin kabul edilmesi esasına göre düzel
tilmesi gerekiyor. Bunu arz etmek için söz 
aldım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ma
liye Bakanı. 

Muhterem senatörler; önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmaktadırlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... önerge kabul edil
miş, böylece 63 ncü madde tasarıdan çıkarıl
mıştır efendim. 

Muhterem senatörler, şu hâdise karşısında 
62 nci maddeden sonra gelen tasarıdaki mad-

— 193 — 
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de numaraları birer numara düşmüş bulun
maktadır. Ona göre tashihte bulunmanızı rica 
ederim. 

Sayın Komisyon mikrofon çalışıyor efen
dim, bir şey mi söyliyecektiniz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkanım, bu kabulden sonra bir yanlışlık ol
maması bakımından tekrar 24 ncü sayfadaki 
madde 27 - «657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir» denen kısma avdet edilerek 
buranın yeniden müzakeresi gerekmektedir. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 77 noi maddesi ge
reğince bir önerge vermenizi rica ederim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAİK ATAYUET (Uşak) — Tak
dim ediyorum, efendim. 

Madde 63. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Vekâlet aylığına hak kazanma : 
Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu gö

reve başladıkları tarihten; 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet eden

lerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilen
ler 45 günden fazla devam eden süre için, 
bu sürenin bitimini takibeden işgününden, 
ibaşka kurumlardan vekâlet ettirilenlerle, öğ
retmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, 
eczacı, mühendis, veteriner, hayvan sağlık me
murluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrola
rına açıktan vekâlet ettirilenler işe başladık
ları tarihten itibaren hak kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üye
liği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, ve
teriner, hayvan sağlık memurluğu, köy ve ka
saba imamlığı kadrolanna vekâleten atananlar 
hariç, diğer boş kadrolara 6 aydan fazla vekâ
let aylığı verilmez. 

BAŞKAN — 63 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 64. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir göreve vekâleten atananlara vekâlet 
edilen görevin dâhil olduğu sınıftaki me

muriyete giriş derecesinin ilk kademe aylığı
nın üçte ikisi, öğretmenlik, öğretim üyeliği, 
tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendislik, 
veterinerlik, hayvan sağlık memurluğu, köy ve 
kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekâ
let edenlere, sınıflarının bu görevler için tes-
hit edilen memuriyete giriş derecesinin ilk ka
deme aylığı verilir. Bulundukları mahalden 
gayrı bir mahalde bir göreve vekâlet suretiyle 
atananlara Harcırah Kanununun geçici görevle 
başka mahalle gönderilenlere ait hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN" — 64 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 176 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Ders ve konferans ücretleri : 
Madde 176. — 89 ncu madde gereğince ken

dilerine ders görevi verilenlere ders veya kon
ferans saati başına ödenecek ücret her yıl büt
çe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — 65 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 66. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti : 
Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dı

şında, fazla çalışılan süreler hakkında bu ka
nunun 99 ncu maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman az
lığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edile-
miyen ve dolayısiyle fazla çalışmalarının izinle 
telâfisine imkân olmıyan meslek mensupları
na fazla çalınma ücreti ödenebilir. 

Hangi meslek mensuplarına ne miktar 
fazla mesai ödeneceği her yıl bütçe kanun
larında gösterilir. Ve uygulama ilgili kuru
luşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesi tarafından hazır
lanacak hir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 66 nci maddeyi oylarnıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Madde 67. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 190 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 
Madde 190. — Devlet memurlarının ek sos

yal sigorta, konut, dinlenme kampları ve 
diğer ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı ol
mak, tasarruflarını yurt kalkınmasına ya
rarlı olacak verimli sahalarda değerlendir
mek üzere bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç bir yıl içinde çıkarılacak özel 
bir kanunla «Devlet Memurları Yardımlaşma 
Kurumu» kurulur. 
Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamı

na alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hak
kındaki 3 . 1 . 196il gün ve 205 sayılı Kanuna 
tabi Devlet memurları bu hükümden müstes
nadır. 

Bu kanunun 1'55 nci maddesinde tanımla
nan aylık tutarlarının % 5 i bu kurum için 
kesilir. 

Halen bu kanunun kapsamına giren ku
rumlara ait dinlenme kampları ilerde Me
mur Yardımlaşma Kurumuna devredilmek üze
re müşterek bir idareye tevdi olunur. 

Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı 
olduğu merci Maliye Bakanlığınca hazırla
nacak (bir tüzükle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var. 
Müzakere açıyorum. Söz istiyen Sayın üye? 
Yok. önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1462 sıra sayılı kanun 
tasarısının 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 190 ncı maddesini değiştiren 67 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

«Madde 67 - 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 190 ncı maddesi aşağıdaki •şekilde 
değiştirilmiştir. 

Ek Sosyal Sigorta ve Yardımlaşma. 
Madde 190. — Devlet Memurları ve emekli

lerini ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kamp
ları ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta yar
dımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına 
yararlı olacak Verimli sahalar da değerlendir
mek üzere bu kanunun yayımı tarihinden iti-
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baren en geç bir yıl içinds çıkarılacak özel bîr 
kanunla «Devlet Memurları Yardımlaşma Ku
rumu» kurulur. 

Kurum bütün devlet memurlarım ve kurum
da kalacaklarını beyan eden emeklilerini kap
samına alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hak
kındaki 3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna 
tâbi Devlet Memurları bu hükümden müstesna
dır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan 
aylık tutarlarının ve emeklilerin aylıklarının 
% 5 i bu kurum için kesilir. 

Halen bu kanunun kapsamına giren kurum
lara ait dinlenme kampları ve buna mümasil 
diğer tesisleri ilerde Memur Yardımlaşma Ku
rumuna devredilmek üzere müşterek bir idare
ye tevdi olunur. 

Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı ol
duğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Buyurunuz, Sayın Demir Yüce. 

Sayın Karaman, Lehte, aleyhte? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Lehte 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, lehte, aleyhte? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Lehte. 

BAŞKAN — Lehte mi? O zaman mümkün 
olmıyacak efendim. Sayın Karaman size tekad-
düm ediyor efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Hükümeitten bir soru efendim. 

BAŞKAN — Mümkün olur o vakit. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başjkan, sayın senatörler, 68 nci maddey
le Devlet Memurları Kanununun 190 ncı mad
desi. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, bir madde 
çıkması hasebiyle müzakere ettiğimiz madde 
68 değil 67 olmuştur. Hatalı geçmesin için sizi 
ikaz ediyorum, efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Te
şekkür ederim, Sayın Başkan. 67 nci madde, 
sosyal sigorta ve yardımlaşma gibi, hepimizin 
hasretini çektiğimiz ve Devlet Memurlarını 
gayet iyi bir noktaya rapteden fevkalâde bir 
madde niteliğindedir. Onun için bu maddeyi 
getirmiş olmasından dolayı Hükümeti tebrik 
ederim. Yalnız, bu madde, bir eksikliği ihtiva 
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ettiği için, bendeniz buna emeklilerin de eklen
mesini teklif eden çok küçük değişiklikler ge
tirmiş bulunuyorum. Bu, bir sosyal haktır ve 
sadece memurlara değil onların emekli olduk
ları takdirde de bu İnaktan istifade etmeleri çok 
faydalı olur. Bütün sandıklar, Sigorta Huku
kunun getirmiş olduğu esaslar dâhilinde, onun 
haklarından kesenekleri ödemek suretiyle isti
fade etmeyi veyahut etmemeyi ihtiyarları dâ
hilinde bırakmıştır. Binaenaleyh, bir memur 
emekli olduğu takdirde şayet, kendisi «ben bu 
kurumun haklarından istifade ediyorum» de
diği takdirde emekli aylığından bu kesenek
lerin kesilmesi suretiyle bu yardımlaşma kuru
munun temin ettiği menfaatlardan istifade 
etmelidir. Bendeniz, sırf bu gaye ile küçük bâzı 
tadillerle bu maddenin değiştirilmesini istedim. 
Zannediyorum ki, hepiniz de bunda fayda mü
lâhaza edeceksinizdir. Günkü, Ordu Yardım
laşma Kurumu Türkiye'de bunun en iyi bir 
örneğidir. Subayların emekliye ayrıldıktan son
ra bu yardımlaşma kurumuyla ilişkilerinin de
vam edip etmemesi hususunu düşünmemiş ve 
bunu temin etmemiştir. Fakat, memurlar için 
ele geçmiş olan bu iyi kurumu ihtiyarları dâ
hilinde olmak kaydiyle emeklilere de teşmil et
mekte çok büyük faydalar vardır. Bu bakımdan 
önergeme iltifat buyurulmasını hassaten istir
ham ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın De
mir Yüce. 

Sayın Karaman, buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, görüşülmekte olan 67 inci madde, 
Devlet Memurları Kanununda yeni bir hüküm 
getirmekle Devlet memurlarına yepyeni imkân
lar getirmekte ve bu yönden de kanun tasarı
sının reform taşıyan niteliklerinden birini orta
ya koymaktadır. Bundan 9 sene evvel, 10 sene 
evvel ordu için böyle bir şey yapüaııştı. Ordu 
personeli iğin sağladığı imkânları görmekteyiz. 
Çok geniş imkânlar sağlamaktadır, üstelik bir 
de büyük bir sermaye yatırımı, büyük bir ser
maye birikimi meydana getirmiştir. Devlet me
murları için olacak olan bu kısım çök daha bü
yük, her ne kadar % 5 kesiliyorsa da, çok daha 
büyük bir sermayenin toplanmasına ve iş alanı
na büyük bir sermayenin girmesine imkân ve

recektir. Devlet memurlarına böyle bir şeyin 
sağlanmış olması isabeti. Ama, biz bugüne ka
dar her şeyde Devlet yoliyle bir uygulama ya
parken, emeklileri ihmal ediyoruz. Emeklilerin 
de böyle bir şeye ihtiiyacı olabilir. Personel Ka
nunundan sonra, ben eminim M, sivil kadrolar
dan da genç yaşta bâzı kişiler ayrılacaklardır. 
Onların da mecburi tasarruflarını sağhyacak 
% 5 lik bir imkânla istedikleri takdirde, tabiî 
ihtiyarî olacaktır bu, bu işe katılmalarını sağ
lamak uygundur. Bu sandık hem istlikbalini 
sağlıyacak, hem kendi paralarının tasarruf edil
mesini temin edecek hem de genç yaşta çocukla
rına bir yuva kazandıracaktır. 

Her ne kadar bu, bir Devlet Memurları Ka
nunu ise de emeklilere ait maddeleri de vaddır. 
Emeklilere ait bu işi de yapması ve emeklilik 
mevzuatına giren herkese bunu tanıması, sosyal 
düzen bakımından, sosyal düzenin daha da ga
rantili bir temele dayanması bakımından yarar
lı olacaktır. Bu itibarla önergenin lehinde ol
duğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kara
man. 

Önergenin aleyhinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

Sayın özgüneş buyurunuz, sualinizi sorunuz 
efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, kanaatimce, önerge çok haklı bir hüküm 
getirmektedir. Ancak, şöyle bir problem vardır. 
Bu önerge kabul edildiği takdirde, Hükümet 
Ordu Yardımlaşma Kurumuna da buna paralel 
bir hüküm getirmeyi düşünmekte imidir? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Efendim, Sayın özgüneş'in 
sorduğu sual iyi anlıyannadlm. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş bir kere daha 
tekrar eder misiniz sualinizi? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, şimdi bu önerge kabul edildiği takdirde 
Devlet memurları ve Devlet memurlarınla ilâve
ten emeklilerin de bu maddeden faydalanmala
rına imkân verilmektedir. Ordu Yardımlaşma 
Kurumu içlin böyle bir hüküm yoktur. Simidi bu 
önerge kabul edilir, Devlet memurları ve emek
lilere bu hak verilecek olursa, subay emeklileri 
için de buna paralel bir hüküm getirmeyi Hü
kümet düşünmekte midir? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, biz bu öner
geye katılmıyoruz, evvelâ. (C.H.P. sıralarından 
«oldu mu ya» sesleri) Çünkü, emekliler için, 
arz edeceğim sebeplerini, her şeyin bir sebebi 
varıdır gayet tabiî. Ratılmıyorsak niçin katıl
mıyoruz onu arz edeceğim. Emekliler için ken
dilerinin ve ailelerinin tedavilerini sağlıyacak 
hükümler getirten bir tasan hazırlanmaktadır. 
Ve son çalışmaları yapılmıştır bu tasarının. Ay
rıca, emekliler için dinlenme kampları, Batıdaki 
misalleri gibi dinlenme kampları, teslisini düşü
nüyoruz. Simidi, buradaki Memur Yardımlaşma 
Kurumudur. Emeklileri de bunun içine almak, 
200 bin küsur emekliyi buraya dâhil etmek, on
ların aylıklarından kesilecek paraların toplan
ması ve bu işin hesapları kurumun da vüsatini 
artıracağı için doğru oümıyacağı kanaatindeyiz. 

Emeklilere ait hususların ayrı bir kanunla 
temin edilmesi lâzımgeldiği fikrindeyiz. Bu se
beple tasarı hazırlanırken emeklilerini buraya 
ithal etmedik. Emeklileri buraya ithal edince, 
eğer bu madde kabul buyurulursa, ki biz taraf
tar değiliz. Sayın Özgüneş'in sorduğu sual el-
betteki varidi hatır oluyor. O zaman, Ordu Yar
dımlaşma Kurumu ile emekliye sevk edilmiş su
baylar arasındaki münasebetler ne olacaktır ve 
eğer o kurum ile emekliye sevk edilmiş subay
lar arasında bir münasebet tesis edilemez ise, 
bu kurum ile emekliye sevk edilmiş subay ara
sında bir münasebet tesis etmek lâzım mıdır, 
değil inidir? Bu problemlerin elbetteki düşü
nülmesi geerkiyor. Bizatihi Sayın Özgüneş'in 
sorusu dahi emeklileri bu maddeye ithal etme
nin bâzı meseleler çıkardığını göstermektedir. 
Bu sebeple önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

Sayın Ege buyurunuz, sualinizi sorunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, Sayın Bakanın biraz önce ifade 
buyurdukları tasarıyı bendeniz de sual olarak 
soracaktım. Ve ek olarak da şunu ilâve edecek
tim. Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyo
rum. Bu kanun tasarısının kapsamı içerisinde 
halihazırda emekli olanların da durumunu göz 
önüne alan bâzı maddeler vardır, Eğer sayın 

I arkadaşımız Ahmet Demir Yüce'nin yermiş ol
duğu önerge kabul edilirse bundan sonra emek
liye ayrılacaklar bu hükümden istifade edecek
ler. Ayrılmış olanlar edecek mi, etmiyecek mi 
gibi bir mesele ortaya çıkıyor ve bu durum kar
şısında bence Sayın Bakandan öğrenmek iste
diğim husus, emekliye ayrılmış olanlar tekrar 
böyle bir statüye kendi arzuları ile girerler mi, 
girmezler mi suallerinin tesbit edilmesinin bir 
karışıklık doğuracağını sanıyorum. Bu suali 
sormak için söz aldım. 

BAŞKAN — İzah ettiler, efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Et

mediler efendim. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Ege'
nin sorduğu sual, «isteği ile» diyor, Sayın Öz
güneş'in mütalâalarına ilâveten. Sayın Demir 
Yüce'nin önergesi kabul buyurulduğu takdirde 
buraya emekliler de ilâve edilirse bir mesele 
daha ortaya çıkıyor. «Bu kanun yürürlüğe gir
dikten sonra emekli olacak olanlarla halen 
emekli bulunanlar arasındaki fark ne olacak
tır» diyorlar. O fark şudur, benim anlıyabildi-
ğime göre. Bu kanun yürürlüğe girdikten son
ra, bu kanun yasarkenki hizmetlerini ifa etmiş 
olanlardan % 5 1er kesilecek. Tabiî bu kuruluş 
için bir aidat kesilecek. Arkadaşımız diyor ki, 
«eski emekliler de bundan faydalanır dersek, 
bu fark ne olacaktır» bu takdirde onların borç
landırılmasını temin edecek hükümler sevk et
mek lâzım. Yahut da, biraz önce arz ettiğim gi
bi, emeklilerin sosyal durumlarını ayrı kanun
larla düşünmek lâzım. Sayın Ege'nin suali dahi 
bizim önergeye katılmamamızın bir esbabı mu-
cibesini teşkil ediyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

ıSayın komisyon katılıyor musunuz? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Hükümetin 
verdiği izahata paralel olarak katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
I Muhterem senatörler, sayın komisyon ve sa

yın Hükümet önergeye katılmıyorlar, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Muhterem senatörler öner-

| ge kabul edilmiştir efendim. 
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Sayın Topaloğlu bir önergeniz var, bu mad
de kabul edildikten sonra önergenizi muamele
ye koyalım mı efendim? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ben, ik
tisadi Devlet Teşekküllerini teklif etmiştim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 
ncı maddesini değiştiren 67 nci maddeye aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
ihsan Topaloğlu 

«özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 
bu kamına bağlı olan kamu iktisadi teşebbüs
leri, il özel idareleri ve beledSiyeler personeli 
de bu maddeye uygun olarak yardımlaşma ku
rumu kurabilirler.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Sayın komisyon önergeye iştirak ediyor 
musunuz efendim? 

BÜTÇE VS PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Hükü
met? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyerJer.. önerge reddedilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, 67 nci maddeyi kabul 
ettiğiniz önerge ile birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan 
bir hata var, efendim. 

BAŞKAN — Nedir, izah eder misiniz? Sayın 
Ünaldı zatıâliniz de bana yardımcı olursanız 
memnun olurum. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Değerli arka
daşlarım, bir arkadaşımızın verdiği önerge oy
landı. ikinci arkadaşımızın aynı mevzuda ver
diği önerge de oylanmış bulunmaktadır. («Aynı 
mevzu değil» sesleri) birisi, Sayın Demiryü-
ce'nin önergesi kabul edilmiştir. Diğer arka
daşımızın verdiği önerge kabul edilmemiştir. 
Kanaatimce, önergenin dikkate alınıp alınma

ması hususu oylanıp, kabul edildikten sonra 
önerge ile birlikte maddenin komisyona iade 
edilmesi lâzımgelir idi. Bunu arz etmek için 
söz aldım. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz teşekkür ederim. 
Sayın Ünaldı bana yardımcı olacak mısınız 

efendim? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz, arz edeyim. 
Hükümet ve komisyon önergeyi kabul etme

diği için önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oylamak lâzımdır. Eğer önerge kabul edilirse, 
madde ile birlikte önerge komisyona verilir. 
Komisyona göre maddeyi yeniden düzenler 
veya iştirak etmediğini bildirir ve tekrar oyla
nır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, bir dakikanızı rica 

edeceğim; müsaade ediniz, bu hususta şüphesi 
olan arkadaşlarımızı itminan içinde bulundur
mak, Riyasetin vazifesidir. 

Arkadaşlarımın İçtüzük maddelerinde teda
hül meydan getirdiklerini ifade etmek ve tes-
bit etmek istiyorum. 

Tadil tekliflerinin komisyona iadesi: «Bir 
tasarı veya teklifin birinci veya ikinci görüşül
mesi sırasında sözcü, tadil tekliflerinin komis
yona havalesini isterse, bunun kabulü mecbu
ridir» Komisyona verilmesi mecburi olan tadil 
teklifleri: «Bir tasarı veya teklifin birinci gö
rüşülmesi bittikten sonra yapılan tadil teklif
lerinin ilgili komisyona verilmesi mecburidir.» 

Muhterem senatörler, müzalkere etmekte bu
lunduğumuz kanun tasarısının ivedilikle görü
şülmesi karar altına alınmış bir tasarı elması 
hasebiyle bu tasarıda tadil tekliflerini biz, 96 
ncı maddedeki hükme göre, muameleye tabi tut
mak mecburiyetindeyiz. «Bir tasarı veya tek
lifin birinci görüşülmesi bittikten sonra» yani 
bugünkü görüşülme esnasında yapılan tadil 
tekliflerinin ilgili komisyona verilmesi mecbu
ridir. Bunun mânası; İçtüzük gereğince kanun 
tasarı ve tekliflerinin iki defa görüşülmesi mev
zu bahistir. Birinci görüşülmesi sırasında, He
yeti Umumiyede ikinci görüşülmesi sırasında 
larada zaman ve fark olduğu için sayın teklif 
sahipleri Riyasete verecekleri önergeleri komis
yona vermek mecburiyetindedirler. Çünkü, ko
misyonda bunlar tekrar tezekkür edilip Heye-
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ti Umumıiyeye intikal edecektir. Bu sebepten 
dolayı bugün muamelesini icra etmiş olduğu
muz husus, İçtüzüğün 96 ncı maddesi ile alâ
kalı değildir. Bunun dışında da Heyeti Umu-
miyece alınmış olan İkarann komisyona iadesi 
mecburiyetini âmir bir hüküm yoktur. İcra at
mış olduğumuz muamele doğrudur, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Raraöz, buyurun. 
ILYAS KARAÖZ (Muğla) — Değerli arka

daşlarım, tadil teklifinin komisyonda izahı, 
madde 97 «Birinci ve ikinci görüşme sırasında 
yapılan tadili tekliflerinin, komisyona havalesi 
komisyon tarafından istenmediği talkdirde; bu 
tadillerin gerekçesi, sahipleri tarafından kısa
ca Genel Kurula açıklanır. 

ikinci görüşme sırasında yalnız komisyon 
buna cevap verebilir. 

Bunun üzerine tadil teklifinin dikkate (alı
nıp (alınmamasınla, Genel Kurulca jkarar verilir. 

Tadil teklifi dikkate alınırsa komisyona ha
vale edilir. Komisyon, dikkate alınan tadil 
teklifine uymak zorunda değildir. Son karar 
Genel Kurula aittir.» 

Benim tereddüdüm bu meıjkezdedir. Tat
bikatın da bu yolda olması kanaJtindeyim, 96 
ncı madde ise komisyona verilmesi mecburi 
olan tadil tekliflerini ihtiva etmektedir. Mad
de 96, bir tasarı veya teklifin birinci görüş
mesi bittikten sonra yapılan tıadil tekliflerinin, 
ilgili komisyona verilmesi mecburidir» hüîkmü-
nü kapsamaktadır. Binaenaleyh, kanaatimce, 
burada 97 nci maddeyi uygulamamız lâzımgeli-
yor. Arz ederim efendim. (C. H. P. sıralarin-
Û?JR «oylandı» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; Riyaset, 
daima emrivaMnin karşısında bulunmaktadır. 
Binaenaleyh doğru muameleyi bulmaya kendi
sini, Başkanlık DivanındaM arkadaşlariyle bir
likte, mecbur addetmektedirler. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Oylandıktan 
sonra yapılacak muamele ayrıdır, oylandı bitti, 
efendim. 

BAŞKAN — Onu da arz ederim efendim. 
(O. H. P. sıralarından «oylandı bitti» sesleri) 
(A. P. sıralarından «madde oylanmadı» sesleri) 

Muhterem senatörler, icra eylemiş oldu
ğum muamelenin doğruluğu hususunda de
minki esbabı mucibem, kanaatimize göre, doğ
rudur. 67 nci maddeyi kabul edilmiş olan öner
ge ile birlikte oylarınıza arz ettim. 67 nci 
madde bu suretle kabul edilmiştir efendim. 
(A. P. sıralarından «madde oylanmadı» sesleri) 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Madde oylanma
dı, önerge oylandı. 

BAŞKAN — Peki. Muhterem senatörler, 
şimdi 67 nci maddeyi, kabul ettiğiniz önerge 
ile birlikte, oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 

Ayağa kalkarak oylıyacağım, ayağa kalk
manızı rica edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde reddedi
liyor. (C. H. P. sıralarından «maddeyi redde
diyorsunuz» sesleri) (A. P. sıralarından «mad
de değil, değişiklik oylanıyor» sesi) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Tadil 
edilen şekli ile oylara sunuluyor, Madde değil. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... (A. 
P. sıralarından «komisyon maddeyi geri alsın» 
sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Oyla
ma sırasındayız. 

IBAŞKAN — Kabul etmiyenler... (C. H. P. 
sıralarından «oylamaya geçildi» sesleri) 

Muhterem senatörler; 67 nci madde üzerin
deki muamele hususunda Başkanlık Divanı ka
rar vermek üzere 15 dakika oturuma ara ve
riyorum. (C. H. P. sıralarından «oylama sıra
sındayız» sesleri) 

Kapanma saati : 16,50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açıhna saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca C. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 101 ncd Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 657 sayılı Devlet Memurlun Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132), 
(S. Sayısı: 1462) 

BAŞKAN — Müzakerelerle devam ediyoruz 
efendim. 

67 nci madde üzerindeki müzakerelerde Ri
yaseti uyandıran Sayın Karaöz'e ve Sayın Baş-
kanvekili Ünaldı'ya Riyaset DİVMU olarak te
şekkür eideriz. 

Muhterem senatörler, 67 nci madde üzerin
de bir önerge verilmiş, önerge Heyeti Umumiye-
ce dikkate alınmış bulunmaktadır. Ondan son
ra 67 nci maddenfcı oylanmasına geçtiğimiz sı
rada, demin isimlerinden iftiharla bahsetmiş 
olduğum arkadaşların ikazları ile, oylamaya 
gidilmemiştir. Biüâhara oylamaya gidilmiş oy
lar müsavi şekilde tecelli ettiği bir anda, ha
tadan Genel Kurulu ve Başkanlık Divanını 
kurtarmak için 15 dakikalık bir ara verilmiş
tir. 15 dakikalık aradan sonra Başkanlık Diva
nı tarafından yapılmış olan tetflrifcat şu neticeyi 
doğurmaktadır: 97 nci maddenin birinci fıkra
sının son cümlesi «Komisyona havalesi; komis
yon tarafından istenmediği takdirde bu tadille
rin gerekçesi sahipleri tarafından kısaca genel 
kurula izah edilir.» Bu hâdise cereyan etmiştir. 
«Bunun üzerine tâdil teklifinin dikkate alınıp 
alınmamasına genel kurulca karar verilir.» Ge
nel Kurulun oylarına arz edilmiştir. «Tadil tek
lifi dikkate alınırsa Komisyona havale edilir.» 
97 nci maddenin son fıkrasının 1 nci cümlesij 
gayet sarih bir ifade taşımakta ve riyasete bu 

vazifeyi, bu vecibeyi taJhmil etmektedir. «Ko
misyon dükkate alınan tâdil teklifine uymak 
zorunda değildir.» Komisyon bu tadal teklifine 
uymadığı takdirde son karar Genel Kurula ait 
olacaktır. Şimdi, 97 nci maddenin arz etmiş ol
duğum fıkraları gereğince, Yüce Heyetiniz ta
rafından dikkate alınmış olan önerge, Komfeyo-
na iade edilmiştir efendim. 

Madde 68. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 191 nci ve 192 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
m:i}t> efendim. 

Madde 69. — 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 iskân Bakanlığınca tesfoifc edi
lerek Bakanlar Kurulunca onanacak program
lar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl 
konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan 
karşılanır. 

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
üzerinde müzakere açıyorum efendim. Söz isti-
yen sayın üye .. Yok. Önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
69 ncu maddeye aşağıdaki ikime* fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
«Memur konutlarının aylık kiraları, mahallî 

kira rayicinin yarısından az olamaz. Bu konut 
ünitelerkıin asgari 3/4 nün gösterge tablosunun 

— 200 — 



C. Senatosu B : 101 25 . 7 . 1970 O : 3 

9 ve aşağusımdaki derecelere göre maaş alan
lara tahsisi mecburidir.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz 
istsyorum. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde?... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Önerge sahibi önergelerini izah 

edecekler mi efendim? 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Hayır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Muh

terem arkadaşlarım, kanaatimce, önerge çok 
önemli bir noktayı huzurunuza getirmektedir. 
Malûm, bugün birçok Devlet konutları vardır, 
gülünç denilecek fiyatlarla kiraya verilmektedir. 
Beş lira, ikftbuçuk lira gübi karalanmakta ve bu 
konutların maalesef bakım ve tamiri yapılama
makta, böylelikle Devletin binlerce lirası heba 
olmaktadır. Halbuki, bunlar makul bir fiyatla, 
meselâ sayın önerge sahibanin teklfi gibi, yarısı 
kadar bir fiyatla tutulur kiraya verilirse bun
dan elde edilecek paralarla bu konutların ta
mirleri, bakımları yapılabilir. Ve böylece bu ko
nutlar da haraJbolmaz. Binaenaleyh, önergenin 
kabulü uygun olur, kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgü
neş. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz 
efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye ka
tılıyor musunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Bu konu incelendikten son
ra, - ki, bu konunun bâzı hususiyetleri vardır, 
memleketimizin bâzı şartları vardır. Halihazır
daki tatbikat da mükemmel bâr tatbikat değil
dir - Maddeye dikkat edilecek olursa, bunun 
bir özel kanunla tanziim edilmesini öngörmekte
dir. Bu konu incelendikten, etüd yapıldıktan 
sonra Mr kanunun getrirûmesinin doğru olaca

ğını düşünüyoruz; bu itibarla katılnuyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendimi. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manüm) — 

önergemi, Sayın Bakanın izahatı üzerine ve 
meselelerin halledileceği inancı iüe, geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Önerge sahibi önergele
rini, Sayın Bakanın izahatı üzerime, geri almış 
bulunuyorlar. 

Muhterem senatörler, 69 ncu maddeyi oku
nan şekliyle oylarmııza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmâyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 70. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 196 ncı maddesinin biripci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değişftMlmiştir : 

Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne za
man, hangi hallerde ve görevlerde ödenek ve
rileceğim, ne zaman ve hangi şartlarda bu öde
nek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme 
usulü şekil ve şartlan Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tesfbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum efendim. Madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. 

MEHMET HAZER (Kars) —- Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka-

daşlanım, yıllarca özlemi çekilen bir tedîbir bu 
maddede yer almış bulunmaktadır. Bu itibarla 
bu tedbiri, bu kanunun ileri hıükümlerftıden 
(birisi olarak nitelemek ve bunu ifade etmeyi 
vazife sayıyorum. Fakat bu hüküm yıllarm: 
özlemini tümü ile karşılayacak börr esas ve ke
sinlikte değildifl". Bu getirilen hüküm, biraz 
sonra arz edeceğim, sadece teşvik ediei bir 
hükümdür. Şimdiye kadar olan uygulamaların 
VG teşviklerin, hizmeti mahrumiyet bölgelerine 
götürmeye yetmediğini göstermiştir. Bu itibarla 
bir teklif sundum, Sayın Bakana da daha ev
vel incelemeleri için takdim etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere, Tür
kiye geri kalmış bölgelerden biridir. Türkiye'
nin içinde de geri kalmış yerler, bölgeler var
dır. Bu bölgeler sadece Doğu - Anadolu'da de
ğildir, Orta - Anadolu'nun, Güney Anadolu'nun 
çeşitli yerlerinde geri kalmış mahrumiyet yer-
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lerî vardır. Bir taraftan kalkınma hızını artır
mak ve refahı tabana, yurt sathına yaymak için 
uğraşırken, bir taraftan da hizmetleri yerinde 
değerlendirmek ve ehil insanları hizmette kul
lanmak ihtiyacında ve mecburiyetindeyiz. Hal 
böyle iken, hepiniz bilirsiniz ki, bâzı mahru
miyet yerlerine tâyin olunan memurlar ya git
memekte, ya da gidenlerin gözü biran evvel kaç
makta, vasıtalar, tavassutlar anyarak, raporlar 
uydurarak bu hizmet yerleri ihmal olunmakta
dır. 

Bu yerlerin bâzılarında Devlet eliyle yapılan 
imar hizmetlerinin, çoğu. arızalı; yollar köprü
ler, okullar arızalıdır. liseler açarsınız, orta
okullar açarsınız. Burada, öğretim yapacak 
öğretmen gönderemezsiniz, öğretmeni olmadığı 
için bu liselerden mezun olan gençler emsallerin
den geri kalır, yüksek tahsil yapma imkânına 
kavuşamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bir ba,şka mahzur da
ha vardır. Bu yerlere sadece mahallî memurları 
göndermek zarureti doğuyor. Mahallî memur
ların bu yerlerde istihdamı birtakım mahzurlar 
doğurmakta, ihtilâflar yaratmaktadır. Bütün 
bunları nazara alarak, bu maddenin ciddî, 
köklü ve şümullü bir halde çıkması için Yüce 
Heyetinizden ilgi istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar halen mevzuatımızda 
ve tatbikatımızda bâzı örnekler vardır. Meselâ; 
askerler, subaylar istisnasız bu bölgelere tâyin 
edilmekte ve herkes bu âdil nöbetleşmeyi yap
maktadır. Hâkimler hakkında alınan son bir 
karar da yine böyle bir rotasyonu öngörmüştür. 
İdare âmirleri hakkında da bu usul yıllardan 
beri uygulana gelmektedir. Bunun dışında ka
lan memurların bu nöbetleşmeye dâhil edilme
mesi için hiçbir haklı ve yerinde sebep yoktur. 
Arz ettiğim gibi, bölgeler arasında dengesiz
liği kaldırmak, hizmeti muhite yaymak için, 
Devlet elindeki imkânları iyi kullanmaya ve 
oraya giden memurları - biraz belki incitici ola
caktır ? müstemlekeye gider gibi memur gönder
memeye dikkat etmeye mecburuz arkadaşlar. 
Tıpkı müstemlekeye giden memur gibi, gözü kaç
makta ve iltimas aramakta olan bâzı memurları 
bu töhmetten kurtarmak ve muhite itimat vere
bilmek. için, her sınıfta, her kademede, her 
meslekte memurları eşit şartlarla bu yerlere 
göndermek zarureti vardır. Anayasamızın ön

gördüğü vatan bütünlüğünü sağlamak da ancak 
böyle ciddî bir tedbire ihtiyaç göstermektedir. 
Daha fazla izahat vererek huzurunuzu işgal et
mek istemiyorum. Şimdi, müsaadenizle, teklifi
mi özetliyeceğim: Teklifimizi bir arkadaşımla 
beraber hazırladık, teklifimizdeki esas, Hükü
metin getirmiş olduğu mahrumiyet yerlerinde 
çalışanlara ödenek verilmesi prensibini muhafa
za ediyoruz. Bu lâzımdır fakat yeterli değildir. 
Yüksek Heyetçe hatırlanacağı gibi üniversite 
öğretim üyeleri için bir tedbir düşünüldü. Er
zurum, Trabzon, Diyarbakır üniversitelerine 
gidecek öğretim üyelerine bâzı ödenekler kabul 
olundu, 7 000, 8 000 liraya kadar ödenek veri
yoruz, uçak harcırahı veriyoruz, v. s. Bütün bun
lara rağmen, bu öğretim üyelerinin bir kısmını 
oraya göndermek mümkün olmuyor. Hattâ bu 
öğretim, üyelerinin bâzıları sosyal adaletçi, halk
tan yana, halkın yanında olduğunu da defaatle 
söyliyen kimselerdir. Bütün bunlar gösteriyor 
ki, sadece para teklifi, sadece prim vermek yet
miyor. Bunu umumileştiren, bir mecburi hiz
met haline getiren tedbirlere de ihtiyaç vardır. 

Eğer sadece bu teşvik edici primlerle iktifa 
edersek, bundan kolayca feragat etmesi müm
kün olanları böyle yerlere göndermek mümkün 
olmıyacak, ayrıca sadece para almak, için gi
denler de muhitte itibar toplamıyacaktır Taz
minat almak için geldiler, para için geldiler it
hamı altında kalacaklardır. Bütün bunları ber
taraf edebilmek ve memurlarımızı artık yurt 
bütünlüğünün mânevi havasına alıştırabilmek 
için ciddî tedbiri, elimize geçen bu fırsattan is
tifade ederek almalıyız. 

Müsaado buyurursanız özetliyeceğim; tekli
fimizin birinci kısmı müddetle ilgilidir. Şimdiye 
kadar olan uygulamaları örnek olarak arz ettim, 
bâzı yerlerde bu müddet iki yıl olabilir, ençok 
olanı dört yıl olabilir. Eğer o yerde kendi ar
zusu ile kalmak istiyenler ve oranın yerlisi me
murlar varsa bunlar daha da fazla kalabilirler. 
Bakanlar Kurulunca, her defasında özellikleri 
belirtilecek yerlere gönderilecekler hakkında, 
Personel Dairesince hazırlanacak esaslara göre 
yapılacak bir yönetmelik, uygulanacaktır. Bu
rada, Hükümetin yetkisi kısılmıyor, Hükümete 
imkânlar veriliyor. Çünkü, aslında Hükümet 
bunun mesulüdür, icranın başıdır. Binaenaleyh, 
Hükümeti böyle bir imkâna kavuşturmak için 
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Parlâmento onu desteklemeli, ona imkân sağla
malıdır. 

Arz ettiğim teklif, bu imkânı Hükümete ha
zırlamakta ve sağlamaktadır. Fıkra şudur efen
dim: «Devlet memurları; Bakanlar Kurulu ka
rarı ile özellikleri belirtilecek mahrumiyet yer
lerinde, bu kararda belirtilecek sürelorle, görev 
yapma zorunluğundadırlar. Bu süre her defa
sında iki yıldan as, dert yıldan çok olamaz. t> 
tiyenler bu yerlerde daha fazla göreve devam 
edebilirler» Diğer fıkra: «Bu yerlerde veya 
mahrumiyet yerlerinde çalışanlara Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak yönetmelik esaslarına 
göre ödenek verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Hazer, iki dakikanız var, 
hatırlatıyorum efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. «Atandıkları halde bu yerlere git-
miyen Devlet Memurları hakkında üç yıl süre 
ile kademe ve derece yükselmesi uygulanmaz. 
Bu süre bittiği halde yine görev yerine gitmi-
yenlerin memurluk ve Emekli Sandığı ile iliş
kileri kesilir. Hastalık mazeretleri, ancak tam 
kadrolu sağlık kurulu raporu ile kabul olunur. 
Bu takdirde görev yerine gitme, rapor süresi
nin bitimine ertelenir.» Yani sadece «hastayım» 
demek yetmesin, raporu bir sağlık kurulundan 
alsın. Sağlık Kurulu raporu mevcut ise bu em-
r:n tebliği tehir olunsun, fakat her halükârda 
tâyin edilenler tâyin edildikleri yerlere gitsin
ler. G-itmiyenlere üç sene ioinde ne kademe ve 
ne de derece yükseltmesi yapılmasın, üç sene 
sonra tekrar gitmemekte ısrar ve inadedenler 
olursa bunların da emeklilikle ilişkilerinin ke
silmesi suretiyle ciddî bir müeyyideye mâruz 
bırakılsın. Teklif bu müeyyide ihtiyacına göre 
hazırlanarak Yüce Heyetinize.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasaya 
aykırı değil mi? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Anayasa
ya aykırılık bunda mevzuubahis değildir, çün
kü, halen uygulanmakta olan usullerimizde em
saller vardır, hâkimler hakkında bile bunu uy
guluyoruz. Bu arz ettiğim sebeplerle Yüce He
yetinizden bu takririn desteklenmesini bilhassa 
istirham ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — önerge 

aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergelerin müzakeresine he
nüz geçilmedi efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — O halde 
bu madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz sıranızı tesbit ediyorum 
efendim. 

Sayın Kalpaklıoğlu buyurunuz efendini. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

'Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, verilen 
önergeye ben katılıyorum. Çünkü, halihazırdaki 
tasarı hükmüne paralel ve aynı gayeye matuf, 
ondan da daha ileriye atılan bir adım olduğu 
için destekliyorum. Tasarının esprisi; mahru
miyet mıntıkalarını kabul ve orada çalışanlara 
birkısım ödenek verilmesine matuftur. Demek 
ki Hükümet bu tasarı ile mahrumiyet mmtakası 
olan yerlerin, memur için cazip bir hale geti
rilerek, hiç olmazsa bir ücret karşılığı, orada 
vazife görülebileceğini kabul etmiş ve bu tasarı
yı getirmiştir. Fakat, teklifi dikkatle inceler
seniz muhterem arkadaşlar, teklif sahibi bu işi 
çok daha ileri götürüyorlar ve aynı gayenin ta-
haıssuiü için mahrumiyet yerlerinde çalışan 
insanlara bir mecburi çalışma müddeti ve ça
lışma imkânı tanıyorlar. Yalnız teklifin alt ta
rafından, tatbikatta mahzurlar doğacak gibi 
geliyor, bana. Hükümetlerde biraz ağırlık var, 
onun için ben istirham ediyorum, mümkün ise 
şu teklifi komisyon alsın. Bu konuşmaları ve 
teklifi dikkatle tetkik ve hükümet tasarısı ile 
karşılaştırıp, daha munis, kendilerince görüle
bilecek mahzurları da düzelterek, tatbikatın da
ha iyi şekilde işlemesi ve ileride bir şikâyet mev
zuu olmaması bakımından, maddeyi teklifle bir-
lifte mütalâa edip yeniden heyeti umumiyeye 
getirmesini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, işi uzatmak istemiyo
rum, yıllardan beri parlamenterler olarak va
zifemizin biri de memur nakli ve tâyini ile uğ
raşmaktır. Ben, söylesem de söylemesem de, 
realite budur. Hepimize her türlü memur gelir, 
Van'dan Siirte', Siirt'ten Bitlis'e, Bitlis'den An
kara'ya, Ankara'dan istanbul'a «Aman benim 
?u mazeretim var, benim şu işim var». Bir sürü 
misaller, filân şurada çalışır, filân burada ça
lışır. Tâyinde, nakilde şöyle haksızlık oldu». 
E sn, dokuz senedir bunun hem de yüzlercesine 
muhataboldum. Herbiriniz de asgari benim ka
dar muhataboldunuz. Burada milletin kürsü-
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sünde bunu saklayacak ne halimiz var. Kıssa
nız da kızmasanız da bu bir realite. Bu reali
teyi kabul edelim tam sırası gelmişken de taşı 
gediğine koyalım. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Kızmıyoruz, 
ıbtiz hiç yaptırmadık da... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
istirham ediyıorum, alsınlar şu espri idinde 
maddeyi tetkik etsinler, bir çıkar tarafı ve 
kolaylığı varsa, ki zaten şu tasarının tümü me
mura hazmet, daha doğrusu memura hizmetle 
beraiber, asıl memuru doyurarak, tatmin ede^ 
rek, bulgüne kadar yapılan haksızlıkları önli-
yerek, halka ve millete hizmettir. Bu da aynı 
şey, memuru tatmin edeceksiniz, haksızlığı 
önliyeceksiniz, böylece memur huzursuz olmı-
yacak. Gittiği yerde rahat çalışma, vazife 
verme imkân ve fırsatını bulmuş olacak. Niye 
Hüseyin Kalpakluoğlu veya oğlu Ankara'dan 
ayrılmıyor da filân Derviş Mehmet Efendinin 
oğlu Van'da kalıyor? Hep şikâyet mevzuumuz 
bu. öyle memurlar biliyoruz ki, istanbul'da 
doğmuş, isfcanlbuTda memur olmuş, istanbul'
da kalmış. Zavallı her nasılsa Siirt'te doğmuş, 
Bitlis'te doğmuş kalmış, Siirt'ten, Bitlis'ten 
dışarı çıkamamış. Hiç olmazsa bir istanbul'da 
doğanın oğlu, Haizi da artık Van'a veya Bit
lis'e böylece gitsin, çalışsın, öbürüne taanda 
bulunma imkân ve fırsatını vermemiş olalım. 
Kimseyi, şahsı itibariyle, itham etmek aklı
mızdan geçmez. Ama, (bugüne kadar yapıla-
gelmekte olan hatayı da düzeltmek biz Farlö-
manterlerin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar; ben sözümü uzat
mak istemiıyorum. Sayın komisyondan tekrar, 
tekrar rica ediyorum. Hakikaten güzel ve ye
rinde bir teklif. Fakat sivri noktaları olabilir. 
Kabule medar olmıyacak bâzı kelimeler veya 
fıkralar bulunabilir. Şundan mülhem olarak 
daha iyi bir şekil kendileri tarafından mad
deye verilebilir; alkışlarız. Şu hizmet imkânını 
getiren Hükümete teşekkür ederim. Sayın ko
misyon üyelerinin binbir zahmetle günlerden 
beri çalışıp getirdikleri şu maddeyi de bu mâ
nada düzeltirler ve şikâyeti muayyen ölçüde 
azaltabilirler. Beni dinlediğiniz için hepinize 
(teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kal-
pakhjoğlu. 

Sayın Melen, buyurunuz efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bu değişiklik, eski 
hükme nazaran, sebebini anlayamadığım bir 
kısıtlama getirmektedir. Eski hükümde mah
rumiyet yerlerinde çalışanlara, ne zaman, 
hangi hallerde ödenek verileceği yazılı olduğu 
halde İm gelen değişiklikte «Mahrumiyet yer
lerinde çalışanlara, ne zaman, hangi hallerde 
ve ne görevlerde» denilmektedir. Burada bir de 
«görev» ilâve edilmektedir. Bundan anladığı
ma göre, mahrumiyet yerinde, faraza bir il 
veya bir ilçe veyahut bir nahiye mıntakası 
mahrumiyet yeri olarak kabul ediliyorsa ora
da çalışanların bir kısmına, bâzı memurlara 
verilebilecek, bâzı memurlara verilmiyecek. 
Bu, bir ayırmadır, dtekriminasyondur. Bir 
ciddî sebebe dayanmak lâzım. Tahmin ederim; 
ıbunun sebebini izah edeceklerdir. Ama, bana 
göre mahzurludur. Bir defa bundan evvelki 
esas hükmü, müesseseyi koyan 195 nci madde 
ile birlikte mütalâa edersek; ki esas hükmü 
o koyuyor. Mahrumiyet yeri ödeneğini tâyin 
eden 195 nci madde, «Memleketin, tabiî, eko
nomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma 
şartları dolayısiyle Devlet memurlarından, 
(burada umumi) yaşama ve çalışmasında zor
luk ve darlık gösteren yerlere sürekli görevle 
atananlara o yerin mahrumiyet derecesine gö
re mahrumiyet yeri ödeneği verilir.» diyor. 
Yani mahrumiyet ödeneği müessesesini kuran 
madde mahrumiyet ödeneğini umumi şekilde 
koyuyor ve tarifini de yapıyor. Bir yer mah
rumiyet yeri ise, mahrumiyet yeri olarak ka
bul ediliyorsa orada çalışan memurların hepi-
sine verilir. Ama, hemen arkasından gelen 
maddede, yapılan bu değişiklikle, hangi hal
lerde verileceğine ilâveten, bir de «hangi gö
revlerde» ibaresi var. Şu halde bâzı memurla
ra verilebilecek, bâzı memurlara verilemiyecek. 
Bunun izahı yoktur; veyahut da ben henüz 
iyi kavrıyamadım. Bu, bir. 

İkincisi; korkanım ki, böyle bir diskrimi-
nasyon, (böyle bir ayırma yaparsak yarın bu 
madde bu kanunun prensiplerini bozacak şe
kilde kullanılır. Bir daire faraza bir yere me
mur göndermekte müşkülât çekiyorsa o vakit 
bu maddeyi işletir. Ne olur? Bir yerde faraza 
Maliye memuru tazminat alır adliye memuru 
almaz. Aynı mahrumiyet şartları içinde çalış-
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tığı halde falan daire tazminat alır, falan daire 
almaz. O vakit işte bugünkü karışık sistemi bu 
madde yolu ile, bu açık kapı yolu ile yeniden 
kurmuş oluyoruz ki; ben mahzurlu görüyorum. 
Bu sebeple bu değişikliğe hiç lüzum yoktur. 
Bu maddenin, bana göre çıkarılması lâzımdır. 
Çünkü, getirdiği değişiklik sadece budur. Ayır
ma yapıyor ve bir kısıtlama yapıyor. Sebepsiz
dir, lüzumsuzdur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
ıSayın Bingöl, buyurunuz. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler, fevkalâde önemle ve dikkatle 
takibettiğimiz bu kanunda huzurunuzu ilk defa 
işgal ediyorum. Hakikaten kanunun anaesprisi-
ni bütün heyecanı ile duyan birisi ve mahrumi
yet mıntakasmın bir evlâdı, yıllarca acısını, 
üzüntüsünü yaşamış birisi olarak huzurunuzu 
işgal etmek mecburiyetini hissettim. 

Ben, şahsan 657 sayılı Kanunun tatbikatını 
bilhassa bu espri ile hasretle bekleyenlerden 
birisi idim. Parlâmento hayatına başladığım 
günden bugüne kadar 6 seneyi mütecaviz müd
det içinde kendi ilime teknik eleman götürmek 
imkânını bulamadım. Mümkün değil.. Tabiî, 
esprileri: çok çeşitli sebepleri var ve bunlar 
muhtelif arkadaşlarımız tarafından burada di
le getirildi. Ben, teferruat ve detayına girmiye-
ceğim. Ancak, Sayın Hazer'in burada ifade 
ettikleri bir konuya temas etmek istiyorum. Şu 
konuyu sarahatle ve bütün vuzuhu üe kıymet
lendirmek istiyorum. Hiç bir kimseyi zorla bir 
yere gönderemezsiniz. Hangi çeşit mevzuat ge
tirirseniz getirin bunu istismar eder. insan bün
yesi buna hazırdır, yapacaktır. Şu halde; Dev
let bütünlüğü, memleket, yurt parçası eşitliği
ni mutlaka düşünüyor isek ben muhterem Hü
kümetten istirham ediyorum. Çıkaracakları ka
rarnamede bu konya büyük ağırlık lütfetsinler. 
Memlekette eşitlik düşünüyor isek bu konuya 
büyük ağırlık lütfetsinler ve arzusu ile çalışan 
insanları oraya göndermek imkânını bulalım. 
Bugün mecburi hizmet konusu Ordu'da, öğret
menlikte mevcuttur, idareciler de vardır. Ama, 
yaşadığımız için ifade ediyoruz, arz ediyoruz; 
mazur görünüz. Çilesinin dolacağı günü bek
liyor. Böyle hizmet olmaz. Tatmin edici ol
maz- Onun için şahsan bu konuyu kîyfmetÜen-

diren iki üç tatbikatı dikkatle takibettim ve 
birisi burada kanunlaşırken yine huzurunuza 
gelmiş, yine konuya işaret etmiş idim. Maale
sef işaret ettiğim konu tatbikatta hakikaten is
tismar edildi. Bunların tatbikatlarından birisi 
1948 -1949 yıllarında meriyete konmuş, uzun is
tihaleler geçirmiş olan yevmiye baremidir. Ön
celeri Karayolları Genel Müdürlüğünde tatbi
katı başladı. Asaleti atınız, kolalı gömlekleri ve 
kravatları atınız, işçi gömleğini giyiniz işbaşına 
geliniz denilen yüksek mühendislere baz yev
miyesinin yanında % 80 i kadar bir ücret veren 
mahrumiyet mıntakası tazminatları verildi ve 
1949 yılında inşaat yüksek mühendisi zatı 
Hakkâri'de kuş uçmaz kervan geçmez kapanlar
da, Sayın Melen iyi bilirler, tünel açarken gör
düm. Bugün inşaat yüksek mühendislerinin 
hepsi Ankara'da kaloriferli odalarda ve kristal 
masaların başındadırlar. Şantiyede kimseyi bu
labilmeniz mümkün değildir. Aşağıdan yetişti
rilmiş insanlar gelmiştir. Yani sanat simli gm-
pundan insanların elindedir. Bugün Bölge mü
dürlüklerinde teknik eleman bulmanız mümikün 
değildir. Zira Hakkâri'de baz yevmiyesinin ya
nında 24 lira mahrumiyet tazminatı ödenmekte 
idi. Burada, pek tabiî olarak; kazanç, insanı ça
lışmaya teşvik eden en ciddi unsurlardan biri
sidir. Genç yaşta gidebilir, ailevî şartları müsa
it olanlar gidebilir, fakat bunu mecburiyet hali
ne getirdiğiniz takdirde bundan nema alabil
mek imkânı yoktur. Burada 45 nci maddenin 
müzakeresinde çok kıymetli arkadaşlarım ifade 
ettiler, buyurdular ki; iki gün dinlenme vere
lim ; morali düzelsin. Ama, 3 sene bir yerde bek
letiyorsunuz. «Mecbursunuz buraya gideceksi
niz» diyorsunuz. Karda, kışta, kıyamette 7 ay 
içerde kalan bir insanda moral mi ararsınız? 
Mümkün değil. Ama, kendisi maddeten mutma
in ise arzusu ile mutlaka buraya gider. 

ikinci konu; sağlık sosyalizasyonu tatbika
tıdır- En evvelâ bu mıntakaya gidenlere bir 
tazminat ödenmesi mevzuubahsolduğu 2 500 li
raya kadar bir tazminat ödendi, ilk sosyali
zasyon tatbikatının yapıldığı Muş ilinde bölge 
hastanesinde 13 tane mütehassıs vardı. Bugün 
bir tane bulmaktan âciziz. Bacağındaki yarayı 
tedavi ettirmek için buraya kadar gelmiş olan 
hastayı sabahleyin hastane hastane gezdir
dik, lütfen bir hastaneye ancak yerleştirebildik. 

— 205 — 
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Mümkün değil, yok. Çünkü, mütehassıs olma
yınca tazmiantını alamıyor. İstediğiniz kanun
ları getiriniz, istediğiniz müesseseleri kurunuz 
orada çalıştıracak elemanı tatmin edici gönül
den arzulu kılmadığınız müddetçe orada çalış
tırmak imkânı yoktur. Sağdık ve Sosyalizasyon 
tatbikatı çalışabilirdi, muhterem senatörler. 
Ama, 1965 yılında burada bir full - time tatbi
katı mevzuubahsoldu. Ankara, istanbul ve İz
mir hastanelerinde çalışan mütehassıslara, mü
tehassıs bulamadığımız için, aynı haklan verdik 
ve 7 244 sayılı Kanunun, hatırlıyamadığım mad
desindeki, tahdidedici hükmü kaldırdık. Dolayı-
Siyle buralara bir tane mütehassıs gitmez oldu. 

Bir üçüncü konu da; bilhassa kendimde bu
rada sarahatle arz etmiştim. Veterinerlere veri
lecek tazminat konusudur. Rahmetli Hasan Âli 
Türker'in teklifi idi. Burada Hükümetten şunu 
istirham etmiş idim. Bunu bir meslek tazminatı 
olarak kabul etmeyiniz. Bir veterinere mutlaka 
ayda 1 000 lira tazminat verilecek şekilde müta
lâa etmeyiniz, lütfen. Mahrumiyet mıntakasma 
gidenlere, en mustar durumda olanlara 1 000 li
ra veriniz, fakat Ankara'da kristal masalarda 
oturanlara lütfen vermeyiniz diye istirhamda 
bulunmuş, yalvarmıştım. Ama, maalesef bugün
kü tatbikat bunun tamamen aksi. 1 000 lira alan
lar Ankara'da oturuyorlar. Biz, veteriner bula
mıyoruz. Sayın Hazer, Sayın Melen, yani bu 
mıııtakanm parlömanterleri. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çile
keşleri. 

İSA BİNGÖL (Devamla) — «Çilekeşleri» di
ye işaret buyurdunuz. Doğrudur, buralarda ele
man bulmak imkânı yoktur. 

İkincisi; ben Sayın Hazer'in fikrine iştirak 
etmediğimi, zor yerine arzuyu ikame etmelerini 
bu tatbikatta bilhassa istirham ediyorum. Zor, 
daima tepki yapacaktır. Müspet mânası yerine 
menfi neticeler getirecektir. 

İkincisi; bilhassa bu tazminatlar, memurun 
şahsına değil, Sayın Melen'in de işaret ettikleri 
gibi, mekâna bağlı olmalıdır. Bir vilâyet mınta-
kajsmm tamamına teşmil ederseniz bu vilâyetin 
kazaları da çok değişiktir. Ankara'yı çok lüks 
bir yer olarak mütalâa edebilirsiniz ama Anka
ra'nın kazası Güdül, belki bizim mmtakaları-
mızden da daha geridir, daha imkânsız seviye
dedir. Binaenaleyh, şahsa değil, mekâna ve me

kânın hususiyetlerine göre teferruatlı ve detaylı 
tetkik edilmelidir. 

Bir ikinci konuyu, Hükümetin dikkat naza
rına arz ederim, Bir, müddet sonra da artırıla-
bilmelidir. Yani iki senelik müddetten sonra 
kendisi yerinde kalırsa artırılabilir durumda 
olmalıdır. Sık sık değiştirilmemelidir. Çünkü, 
bâzı ihtisas unsurları, ihtisas hizmetleri vardır 
ki, uzun müddet hizmeti ioabettirir. Sık sık de
ğiştirirseniz, - her gelen kendisini bir sene mu. 
hiti etüde hasreder - fiilî hizmetinden, teknik 
kabiliyetinden, fikri kabiliyetlerinden istifade 
edebilmek imkânı olmaz. Bunun, bir müddet ge
çirildikten sonra, artırılması kabiliyetli insanla
rın buralarda hizmet görebilmelerini mümkün 
kılabilir, zannederim. 

Bir konu da, Devlet Memurları Kanununda 
tatbik edildiği gibi, umumi olmalı, şahsa bağlı 
olmamalıdır. Katsayı veya benzer bir emsal şek
linde ve şâmil olmalıdır. Bir mekânda çalışan
lar aynı mahrumiyeti çekerler. Aynı doktorsuz-
luk, aynı mektepsizlik, aynı malı bulamama im
kânsızlıkları, aynı yolun kapalı oluşu mahrumi
yetlerini beraber insan olarak yaşarlar. Müm
kün ise bunun da bir katsayı şeklinde mütalâa
sını istirham edeceğim. 

BAŞKAN" — Sayın Bingöl, bir dakikanız 
kaldı, hatırlatıyorum efendim. 

İSA BİNGÖL (Devamla) — Maddeyi, şekli 
ile uygun mütalâa ettiğim için ben sadece ar
kadaşlarımın konuşmalarından aldığım ilham 
ile ve bu konuyu kıymetlendirebilmek kastı ile 
huzurunuzu işgal ettim. Kararname ile bütün 
bunlar teferruatlı ve detaylı nazarı itibara alı
nabilir. Daha kolay bir prosedürdür. Daha ra
hat değiştirilebilir. Kararnameyi esas alan mad
de metnine aynen itibar edilmesini istirham 
eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bin
göl. 

Sayın Komisyon söz istemiş bulunuyorsunuz. 
Şimdi mi konuşacaksınız 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş-
k^nnı. arkadaşlarımız mütalâalarını bildir-
dlktsn sonra arz edeceğim. 

DAŞICAN — Tefekkür ederim iefendim. 
Sayın Alpaslan, buyurunuz. 
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FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem Başjkan, sevgili arkadaşşlarım; hakika
ten hele bizim gibi bir hayli mahrumiyet içe
risinde kıvranan bölgelerin temsilcileri için iç 
açma, iç dökme fırsatını veren bir madde üze
rinde görüşüyoruz. Yalnız meselenin bu tara
fını benden evvel konuşan arkadaşlarım izah 
ettiler. Gerçekten birçok yerlerimiz maalesef 
çojk muhtacoldukları hailde hizmet edecek ele
mana 'Sahiboîıamıyorlıar. Bu, yıllar yılı böyle 
devam ediyor. Şimdi bunun tedbirini düşünü
yoruz. 

Bu arada sevgili arkadaşım Hazer bir de 
önerge verdiler. Önergeyi verişlerinde kendi
lerine hâkim oılan düşünce ile yüzde yüz bera
berim. Hele hele memleket bütünlüğü sözünü 
ettiği zaman o sözünden aşağı - yukarı Türki
ye'nin bu mahrumiyet bölgelerini tanıyan, ora
da yaşıyan, gençliğini orada geçiren bir insan 
olarak ziyadesiyle duygualndığımı, bunda ken
disiyle yüzde yüz beraber olduğumu ifade etmek 
isterim. 

LâJkin Sayın Hazer'in getirdiği değişiklik, 
zannediyorum ki, bu personel kanunu bünye
sinde halledilecek mevzu değildir. Burada 
Personel Kanununun tümü üzerindeki görüşme
ler sırasında hemen bunun arkasından idari re
form denilen bir sistemin getirileceği de ifade 
edildi. Yani bu, bizim ıstırabımızın ifadesi ola
rak, ihtiyaçların ifadesi olarak ortaya attığımız 
mesele memurun şahsı veya memurun istihdamı, 
görevi meselesi değil, daha ziyade bir istihdam 
politikası halidir ve yılların ıstırabı da bu istih
dam politikasından doğmaktadır. 

Sonra; ikaüdı ki, Sayın Hazer bir taraftan 
mahrumiyet bölgelerinde çalışmayı bir mecbu
riyet olarak vaz'ederken, aşağısında istihdam 
politikasını ciddî surette tatbik edecek hükü
metleri âdeta bağlıyacak gibi yeni hükümler ge
tiriyor. «Efendim, memur gitmezse iki sene ter
fih etmezmiş, ondan sonra yine gitmezse iiki se
ne daha sonra emekli olurmuş.» 

Ganim efendim, bugünkü mevzuat buna yeter 
yani yeni Personel Kanununa lüzum yok. Ge
çerli olan mevzuata göre bdr memur memuri
yet mıahalline atanır, eğer gitmezse 15 gün son
ra müstafi addediiMr. Bitti. Ayrıca, efendiye 
bir de iki sene daha müddet tanımak için bir se

bep de yok. Bütün mesıeılie, herkes terfi edebil
mek için mutlaka, işte bu tesbit edilen mahru
miyet bölgelerinde hizmet versinler şejklini ge
tiriyorsak o hem genellik ifade eder, hem doğru 
hüküm olur. Buna kimsenin bir diyeceği kal
maz. Bu arada işte bu mecburi görevi geçi
recek olanlara da mahrumiyet çektikleri süre 
için bir mahrumiyet tazminatı verilir diye bir 
hüjküm getirmiş oluruz. Nasıl M, orduda Şark 
hizmeti vardır, bunun gibi. Ama bir de tâyin 
edeceğim, gitmezse iki sene terfi ©titirmiye'ce-
ğim, yine gitmezse... Yani memur isterse gide
cek, isterse gitmiyeeek. Böyle bir şieyin memu
riyet statüsününde mevzuubahsolması müm
kün değil. 

Bir de ©ski kanundan farklı olarak Sayın 
Melen'in verdiği izahatta hangi hallerde ve gö
revlerde ödenelk verileceği konusu zikredildi 
ve bu görevler meselesi üzerinde duruldu. Bu 
mevzularda tatbikatçı olarak, şüphesiz M, Sayın 
Melen'in fikirlerine çok hürmet ederim ama 
hangi görevler meselesini eğer ayırmazsak o za
man görevlere adam bulma meselesi de değişik 
manzara arz eder. 

Benim memleketimi ele alalım, Artvin'i ele 
alalım. Artvin'de idari memurluk yapacajk, ka
lemde kâtiplıilk yapacak çok şükür yüzlerce lise 
mezunu vardır. Ama, Artvin'de 12 seneden be
ri bir tane dahiliye mütehassısını oturtmanın 
imkânını bulamamışızdır. O halde işte bu gö
rev meselesi buradan çıkarsa, zannediyorum ki, 
bir uygunluk olabilir. Yani içinde yaşadığımız 
hâdiseler dolayısiyle arz ediyorum. 

O itibarla idari reformu biran evvel getir
mek ve bu ve bundan sonraki hükümetleri, bu 
kanunun esprisi içerisinde istihdam politikasın
da daha iyli davranacağı yolunda ikaz etmiş ol
mak şartayle, zannediyorum M, ayrıca hüküm 
tedvirine lüzum olmryacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alp
aslan. 

Saym Ucuzal buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım, hayli zamandan 
beri müzakere edilen bu madde üzerinde beriden 
evvel konuşan arkadaşlarım hakikaten memle
ketin yıllardan beri çektiği bir ıstırabı dile ge-
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tündüler. Istıraplarına aynen iştirak ederim. Her 
yönüyle haklılar. Ancak, madde metnini tetkik 
buyurduğunuzda göreceksiniz M, bu madıde, me
murların tâyini üe alâkalı bir madıde değil. 
Metni okuduğumuz zaman mahrumiyet yerlerin
de çalışanlara ne zaman ve hangi hallerde ve 
görevlerde ödenek verileceği zikredüyor. Bu 
durum karşısında, kanaatim odur ki, deminden 
beri ortaya atılan fakirleri bu maddede derle
yip toplayıp bu madde metnine ilâve etmeye 
imkân yoktur. Madde, Garplte çalışan kimseler
le Şarkta çalışanlar arasında veya her türlü 
imkânların bulunduğu yer ile imkânsızlıklar 
içinde çalışan memurların mâruz kaldıkları bu 
imkânsızlılkları kısmen telâfi edebilmek için 
Anayasanın 117 nci maddesinde tasrih edilmiş 
olan hak mefhumuna uygun olarak bir hüküm 
getiren bir madde halinde tedvin edilmiştir. O 
Ipılde bu maddeyi uzun uzun müzakere etmeye 
kanaatimce imkân yoktur. Bu maddeye memle
ketin yıllardan besi çektiği, hakîkaten mâruz 
kaldığı sıkıntıyı ortadan kaldıracak hükmü 
getiriş koymaya da imkân yoktur, değerli ar
kadaşlarım. 

Yukardan beri maddeleri tetiktik edersek ça
lışan memurlara verilecek birtakım hakları tes-
bit eden maddelerle karşı karşıyayız. Aslında 
orduda olduğu gibi, polis teşkilâtında olduğu 
güJbi, yargı organında olduğu gibi memleketin 
Doğu kısmında bütün bu çalışan memurları is
tihdam etmek hükmünü düşünecek olursak, arz 
ettiğim gaibli, bu madde metnine böyle bir hü
küm koymaya imkân yoktur. 

Esasen hiçbir memur Batıdan Doğu'ya tâyin 
edildiği zaman yüzde yüz ısrarla «ben buraya 
gidemeyeceğim» diye bir tutumun içerisine gire
mez. Ama, mevcut mevzuatları nazarı itibara 
abr, birtakım bahaneler ihdas eder, ortaya bir
takım vesikalar koyar, Doğu'ya gitmemekte 
belki direnir. Direnir ama yüzde yüzü de diren
me sonunda bunu bir neticeye götüremez. Haki
katen hasta ise o zaman hasta bir insanı şu 
madde hükmünde belirtilen mahrumiyet mmta-
kasına göndermeye de bizim gücümüz yetmez. 

Benim arz etmek istediğim husus şu : Arka
daşlarımın dile getirdiği ıstırapları bu madıde 
içinde tedvin etmeye imkân yoktur. Madde, 
mahrumiyet esasını ele alarak mahrumiyet mın-
takasında çalışan memura verilecek birtakım 

j hakları tesbit eden, teslis eden bir maddedir. Bu 
bakımdan sayın arkadaşlarımızın verdiği öner
genin bu maddede yeniden bir fıkra olarak 
tedvin edilmesine ve ileri sürdükleri fikirleri de 
bu madde ile bağdaştırmaya imkân yoktur. Be
nim mâruzâtım bu kadar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Muhterem senatörler, 6 sayın üye konuşmuş 

I bulunmaktadır. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 

verülmiyecek mi efendim? 
BAŞKAN — 6 sayın üye konuşmuş bulun

maktadır. Bir yeterlik önergesi var, onun hak
kında muamele icra edilecektir. Sayın Komis
yon görüşmek istiyorsunuz, buyurun. 

FÎKRET GÜNDOAN (istanbul) — önerge 
üzerinde konuşamıyacak mıyız? 

BAŞKAN — önerge üzerinde... Nasıl konuşa
mazsınız? Şüphesiz konuşursunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SöZCtiSÜ 
M. FAtK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 

I muhterem arkadaşlarım, tasarının 71 nci mad-
I desiyle «getirilen ek madde üzerinde yani iş güç

lüğü ve rizki zammını kapsıyan madde üzeıiude 
I çok değeri fükir ve mütalâalar ileri sürülmüş 
I bulunmaktadır. Bunun baştan aşağı değiştiril-
I mesi hakkında da bir önerge mevcuttur. 
I Muhterem arkadaşlar, bu önergede iş güçlü-
I ğü ve rizM zammının eleman sıkıntısı çekilmek

te bulunan Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri için 
bir teminat olarak bu maddede yer alması sure-

I tiyle yeni bir istihdam politikası görüşü ortaya 
atılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bizim idare teşkilâtı
mızda ve eski mevzuatımızda kanun, tüzük ve 

I yönetmeliklerle evvelce mecburi hizmet sistemi 
ihdas edilmiş idi. Devlet memurlarına ilişkin 
bu mevzuatı yakinen tetkik etmek imkân ve 
fırsatını bulmuş arkadaşlarımız göreceklerdir ki, 
mecburi hizmet sistemi bu memlekete gerektiği 
şekilde faydalı olamamıştır. Tatbikat aksamış ve 
fakat yine bu bölgeler elemansız kalmıştır. Bu 
elemansızlık bilhassa bâzı periyotlar içerisinde 
de had safihalara ulaşabilmiştir. 

Bu defa getirilmekte bulunan ek madde, bu 
I kanuni mecburi hismet sistemi yerine daha zi

yade iş güçlüğü ve rizki zammı gibi bir tediye 
mekanizmasını ve sistemini vaz'etmek suretiyle 

| lüzumlu olan. ihtiyaç hissedilen personeli gere-
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ken yerlere sevlk etm«, gönderme ve oralarda 
daha iyü şartlarla istihdam edebilme elâstlMyeti-
nâ teküif etmek ve huzurlarınıza getirmek sure
tiyle idarenin esneklik içerisinde ve tam mâ
nası ile bir seyyaliyete kavuşması ve îkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânlarında ve yıllık icra pro
gramlarında muayyen bölgelerde yerine getiril
mesi gereken âmme idare ve hizmetlerinin plân 
hedeflerine uygun bir istikamete yöneltilmesini 
ve belli gayelere vasıl olmasını hedef ittihaz et
miştir. 

Gerçekten usul bakımından bu mecburi hiz
met sisteminin hakikaten Sayın Hazer'in yapmış 
olduğu teklif veçhile ele alınması kabil olsa idi, 
tedvinde bu hususlar da nazarı itibara alınırdı. 
Maddeyi dikkatle tetkik edecek olursak; bu
rada daima tereddüde meydan bırakılmıyacak, 
şüpheleri izale edecek hükümlerin yer almış bu
lunduğu görülür. Buradaki mahrumiyet zammı 
yani iş güçlüğü ve riski zammı istihdam politi
kasının icaplarına uygun olarak yürütülecektir 
ve madde bu espri altında kaleme alınmış oldu
ğu cihetle komisyonumuzca da aynen benimsen
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde bu 
Personel Kanununun sekiz sınıfa ayırdığı per
sonelden her sınıfta kâfi derecede ve arzu edi
lir seviyede ve muayyen formasyonlardan geç
miş ve plânın öngördüğü miktarlarda, gruplar
da ve meslek gruplarında Türkiye, elemana sa
hip değildir. Bilhassa teknik sahada, mühen
dislik alanında, tababet alamnda, veteriner he
kimliği alanında ve emsali bâzı ihtisas sahala
rında kâfi derecede elemanlara sahip değildir. 

Buna mukabil bâzı alanlarda ihtiyacın fev
kinde formasyon görmüş ve bâzı branşlarda bir
takım fazla elemanlar da bulunmaktadır. Bâzı 
elemanlar vardır ki, mahallinde mebzulen mev
cuttur. Bulunması ve istihdam edilme kolaylık
ları vardır. Bâzı hallerde de bunları bulmak ka
bil olmamaktadır. Yurt ihtiyacına yetmemek
tedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve ondan 
evvelki Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 
yıllık icra programları gerek eğitim alanında 
ve gerekse Devlet personelinin istihdamında ve 
idari reformlarda bütçe meselelerinde, program 
bütçe teklifleri gibi meselelerde, daima bu nok
tainazarı ele almak suretiyle kamu idaresini 
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ucuz, kolay, pratik ve lüzumlu olan bölgelerde 
kâfi sayıda ve cevvaliyetde arzu edildiği kadar 
elemanları rasyonel bir şekilde istihdam etme
yi istihdaf etmiştir. 

Bu itibarla bütün bu esaslara uygun olarak 
tedvin edildiği görülen ek madde, muhterem ar
kadaşlarımın tamamen şüphelerini ve tereddüt
lerini izale edici bir istikamet taşımaktadır. 

Nitekim burada «görev» tabiri geçmek su
retiyle şüphesiz belli ve muayyen görevler kas-
dedilmekte ve belli formasyona haiz, belli nite
liğe haiz elemanların muayyen bölgelerde istih
dam edilebilmesi ve istihdam politikasının icap
larına göre çalıştırılabilmesi içindir ki, iş güç
lüğü ve riski zammı buraya vazedilmiştir. 

Biliyorsunuz M, Devlet olarak memleketimiz, 
vatanımız bir bütündür. Her yerdeki ithiyaç-
lar önem derecesine göre sıralanmakta ve tas
nif edilmektedir. Elemanların istihdamında cari 
mevzuata göre muayyen personel, muayyen 
esaslara göre muayyen görevlere ve yerlere 
atanmaktadırlar. Buraya gitmiyenler şüphesiz 
müstafi addedileceklerdir. 

Bir arkadaşım, bu ek maddenin verilmiş bu
lunan önerge ile birlikte komisyona iade edil
mesi noktai nazarını savundular. Şahsan geri 
alınacak bir madde ile karşı karşıya bulunma
dığımızı ve bu ek maddedeki ibare, düşünce, fi
kir ve kelimelerin tamamen istihdam politika
sının icaplarına tevafuk eder mahiyette oldu
ğunu, dikkatle tetkik eden arkadaşlarımız, gö
receklerdir, bu bakımdan ek maddenin aynen 
kabulünde mahzur olmadığını Komisyonumuz 
adına arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ko
misyon Sözcüsü. 

Sayın Hükümet konuşacaklar mı?.. Konuş-
mıyacaklar. 

Yeterlik önergesi var, okutuyorum efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — önergem üzerin

de söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Son söz zatıâlinizin Sayın Bil
gen. 

Sayın Başkanlığa 

Madde üzerindeki müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

209 — 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmitşir. 

Son söz Sayın Bilgen zatıâlinizindir. Buyu
runuz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; hakikaten bu madde, Türkiye'
nin kalkınmasında mühim bir yer tutacaktır. O 
bakımdan her arkadaş söz aldı ben de kısaca 
zamanınızı alacağım. 

Bugünlerde gazetelerin mevzuu Güney - Do-
ğu'daki kuraklık. Herkes bunu okuyor, bir mik
tar etkileniyor ve atıyor. Ondan sonra da unu
tuyor gayet tabdî Bu, kötü bir hâdiseyi ancak 
ilme yakinen öğrenme durumudur ve işte o ka
dar olur tesiri. Ama, oraya giden o susuzluğu 
ıgören, yaşıyan gazeteci o kötü olayın uzun 
'müddet etkisi altında kalacaktır. Çünkü, o git
miş, görmüş, yaşamıştır, aynı ile yakın olarak 
yaşamıştır. Elbette etkisi fazla olacaktır. Ama, 
bir de orada yerli olan halk, devamlı olarak o 
susuzluğun içinde doğmuş, büyümüş, susuzluk
tan dudakları çatlamış, yıkanamamış, aylarca 
çamaşır yıkamamış insanlar vardır. Onlar da 
hakkelyakin olarak orada yaşarlar ve esas söz 
hakkı onlarındır. 

Şimdi, ben o bölgelerde Kars'tan Hakkari'ye 
kadar bütün doğu vilâyetlerinde o yerli halk 
misali hakkelyakin olarak yaşadığım, gördü
ğün ve katır sırtında günlerce dolaştığım için, 
birkaç şey söylemek istiyorum. 

Gerek Saym Hazeri'n teklifinde, gerek bu
na karşı olan fikirlerin hepsinde hakikat payı 
var. Yalnız bir şey varsa, oraya giden memu
run kafasında «Ben, buraya sürgün geldim» 
düşüncesinin yerleşmemesi lâzım. Bu, mühim 
bir noktadır. 

Her memura, her sınıfa, umumi olarak mec
buri hizmet konmalıdır, öğretmene, doktora, 
mühendise konurda başkalarına konmazsa, ol
maz. Naisıl ki, askerliğe hiçbirimiz itiraz etmi
yoruz. istanbul'dan Hakkâri'ye kadar, Edirne'
den Hakkâri'ye kadar her yerde yapılabilir, 
umumi olduğu için itiraz etmiyoruz. Mecburi
dir. Vergiyi de hiç kimse gönlü ile vermiyor, 
Ama, zaruri olduğu için veriyoruz. ~ öyle ise, 
mahrumiyet bölgelerinde vazife yapmak, mut
lak surette her memurun bir devresinde katıla

cağı bir iş olmalıdır. Bunu İngilizler yapıyorlar. 
Müstemleke hizmieti vardır 5 sene. Ama, 5 se
nelik hizmetin karşılığını; iyi bir yerde 5 sene 
ise daha kötü yerde 3 - 4 senede tamamlamak 
da mümkündür. 

Onun için, Türkiye'nin her yerinde istan
bul'dan Kızılca'ya kadar bir işyeri katsayısı 
tesbit etmek şarttır, mutlak surette. Her memur 
mutlaka her zaman herkesin aldığı maaşı ala
cak değildir. Şu noktada şu miktar maaş alı
yorsa, başka bir noktada farklı bir para alma
lıdır ki, böylece tatmin yoluna gidilebilsin. 

Hem mecburi hizmet konmalıdır, hem de iş 
yeri katsayısı tesbit etmek suretiyle ki, bunun 
için normal bir insanın ihtiyaçları hesabedilir. 
Oranın ekmeği, suyu, havasının durumu, evi 
olup olmadığı, lojmanı var mı, yok mu, elektri
ği var mı yok mu, susu, busu, tesbit edilir. Bun
lara ne kadar veriyorsa o nisbette maaşından 
indirme veya çıkarma yapılabilir. 

O kadar kötü yarler vardır ki Türkiye'de, 
orada hakikaten bir insanın, morali bozulmadan 
bir sene bile devamlı tutmak mümkün değildir. 
Böyle yerlerde icabında bir senelik hizmeti iki 
sene, üç sene sayılabilmelıidir. Ama, hakikaten 
arkadaşlarımın dediği gibi, Türkiye'nin bütün 
gerçeklerini gazetelerden, radyolardan ilme 
yakın olarak öğrenmekten ileri gitmiyen yer
lerdeki insanları da alacağı maaş, hikmet süresi 
ve saire ona göre hesabedilmeMir. 

Belki hani, söyleniyor «Anayasaya aykırı
dır» falan diye. Ben şahsan Anayasaya aykırı 
bulmuyor um. Anayasa, Türkiye'nin hizmetleri
nin geri kalmasını emretmiyor yapılmasını em
rediyor. 

Ama, bir şey daha var: 30 senelik memuri
yetinin belirli devrelerini mutlaka orada geçir
melidir. Askerler bunu kısımen yapıyorlar sanı
yorum, yanlış bilmiyorsam. 

Bir mektep mezunu ilk defa acemiliğini 
mutlaka mahrumiyet bölgelerinde geçirmemeli
dir. Belirli devrelerde ama çok da olmamak 
şartı ile ora halkını tanıtmak, orada iyi hiztmet 
ettirmek üzere umumi bütün memurlara mec
buri hizmet yüklenmelidir ama, karşılığını da 
vermek şarttır. O zaman ne olacaktır? Bir Ba
kanlığın elinde haritası olacaktır, işyeri katsa
yısı vardır, her memurun alacağı para vardır. 
Bir aday geldiği zaman müracaat edecektir. 
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Evvelâ serbest olarak şuradan beğendiğini ayır, 
falan yerde kalırsan üç senede şu kadar para 
alacaksın, falan yerde kalırsan 5 senede şu ka
dar para alacaksın aylıklar şudur denilmelidir. 

Doğu bölgesinde, maihrumiyet bölgesinde 
çalışan memurları ençok üzen şey de, o vazifeye 
eşitlikle katılmıyan geride kalmış olan insanla
rın ona yukarıdan bakmalarıdır. 

Ben, yaşadığım bir olayı anlatmakta hiçbir 
sakınca bulunuyorum. 20 gün devamlı olarak 
katır sırtında vazife görmüştüm. Döndüğüm sa
man bana bir arkadaşım yarı şaka, yarı ciddî 
olarak takıldı «Kazanç nasıl» dedi. Ben de ce
vap verdim, katırın kazancından % 40 noksan. 
Çünkü, o zaman ben kiraladığım katıra 10 lira 
veriyordum, kendim günde 6 lira harcırah alı
yordum. 

Saygılar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
Maddenin tümü üzerindeki müzakere bit

miştir. önergeler var okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen mahru
miyet bölgelerinde çalışanlar arasında ayırma 
yapan 70 nci maddenin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Sayın 
Melen buyurunuz, izah ediniz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, teklifimin, bir iltibasa, 
bir yanlış anlayışa mahal vermemesi için tekrar 
söz aldım. Esas meseleyi izah etmiştim. 

Maddeyi kaldırırken mahrumiyet tazminatı
nı kaldıran bir teklif vermiş gibi bir mânaya 
alınabilir, bu sebeple... 

Benim kaldırmak istediğim şey değişikliktir. 
Esas madde mevcuttur, esas madde daha şümul
lüdür, daha geniştir. Ben, sadece getirilen bu 
değişikliğin kaldırılmasını istiyorum. Çünkü, 
bu değişiklikle kısıtlanıyor. Sadece her memu
ra değil, mahrumiyet bölgesi olarak kabul edi
len yerde bütün memurlara değil, lüzum görü
lecek bâzı memurlara verilmesini âmir hale ge
tiriyor M, bence bu yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Alpaslan arka
daşım işaret etti. «Bâzı yerlerde mahallî memur 

[ veya şu memur bulunuyor ama, buna mukabil 
doktor bulunmuyor. Bu sebeple bunlara vere
lim.» Bence bundan sonra gelecek, bunu sağlı-
yacak bir madde daha vardır. O maddeyi işlete
biliriz bu gibi haller için. Ama, eğer mahrumi
yet sebebi ile veriyorsak bu takdirde bir ayır
ma yapmanm faydadan çok zararı var. Hem o 
memurlar arasında biri alır ötekisi almaz, ayır
ma yapmak yanlış olur, ve hem de bu kanunun 
prensibini bozmuş oluruz. Tek ücret prensibi 

i getiriyoruz. Tek ücreti bir mahrumiyet yerin
de, bir belgede, bir kasabada bölüyoruz, bir kıs
mına zam veriyoruz, bir kısmına vermiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlar Sayın 
Hazer'in teklifi o mahiyette, mahrumiyet bölge
lerine gidişi bir mükellefiyet şekline sokmak 
istiyorlar. Ben öteden beri, buna karşıyım. Mü
kellefiyet belki bir vatan müdafaasında, asker
likte mevzuubahsolabiMr. Ama, onun dışında 
mükellefiyet koyduğunuz zaman, mükellefiyet
ler umumiyetle angarya halini almaktadır, an
garya telâkki edilir. Aynı zamanda mükellefi
yet koyduğunuz insanlardan alacağınız hâsıla 
da büyük olmamaktadır. Mükellefiyet koydu
ğunuz zaman bu insanlar bir sürgün yerine git
miş gibi kendilerini telâkki ediyorlar, zorla gön
derildikleri zaman o vakit hakikaten mesaile
rinden de faydalanılmıyor, küskün oluyorlar. 
Oralarda bunlardan faydalanmak mümkün ol
muyor. Bunun yerine, teşvik unsurunu hareke
te getirmek lâzımdır. Teşvik unsuru da fazla 
para vermek, bir fark vermedir. Bu etkili bir 
teşvik unsuru, emin olun M, mahrumiyet böl
gelerine iyi memur, vasıflı memurun gönderil
mesine ve bunların oralarda daha verimli ve 
daha hevesli çalışmaları bakımından daha iyi 
ve daha doğru bir vasıtadır. Bu sebeple, ben 
onu tercih ediyorum. Farklı bir ücret verelim. 

Sosyalizasyon bölgesi ilk ihdas edildiği za
man, farklı bir ücret verildi ve akın halinde 
birçok doktorlarımız oraya giderek seve seve, 
canla başla çalıştılar, ilk seneler hakikaten bi
ze iftihar verecek bir müessese halinde idi. Ama, 
aynı miktarda ücreti bu tarafta verince onlar 
tekrar bu tarafa akın ettiler ve oraya bugün 
doktor bulamıyoruz. Mecbur etseniz dahi, bin-
bir bahane ile oralardan kurtulmak için çareler 
aramaktadırlar. Gitmeye mecbur olanlar da o 

| takdirde hevesle çahşmamaktadırlar ve mesaî-
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leri de verimli olmamaktadır. Bu sebeple, ben 
§ahsan mükellefiyet yerine teşvik unsurunu ter
em ederim. Teşvik etmek daha faydak bir me-
ıtottur. Ama, arz ettiğim gibi, bu müesseseyi 
farklı şekilde işlefemiyelim. Bir yer mahrumi
yet yeri ise, - kanunun prensibi de odur - zaten 
bunu yaparsak, 195 nci madde ile 196 neı mad
deler arasında bir de tezat meydana gelmiş 
olur. Birisinde umumi olarak düşünüyoruz. Al
tında diskriminasyon yapıyoruz. 

Teşekkür ederim. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Söz istiyen sayın üye? 
MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer lehte, aleyhte?.. 
MEHMET HAZER (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarını; bâzı arkadaşlarımız tek
lifin temel prensibini iyice incelememiş olacak
lar ki, bu yerlerin farklı özelliklerini evvelâ unu
tuyorlar. Sonra, bizim teklifte temel fikir; 
«Hükümetçe özellikleri belirtilecek yerler.» ya
ni, vilâyet merkezi ayrı, ilçesi ayrı, bucağı 
ayrı yerler. Ve bunları birinci sınıf, ikinci smf 
diye ayıracak. Bugün Türkiye'de bu usul ca
ridir. Arkadaşlarım sadece teşvik unsurunu esas 
alıyorlar. Teşvik unsuru bugünkü uygulama 
karşısında sadece bir fantazidir. Artırma sure
tiyle nerede daha pahalı bir yer bulacaksa, ne
rede daha fazla para bulursa oraya kaymaktır. 
Halbuki, eşit ve ciddî bir nöbetleşme usulünde 
sağa sola kaçma imkânı yoktur. Herkes gide
cek ve herkes bilecek ki, ben gittiğim gibi, fa
lan arkadaş da gidecek. Akranlar arasında bir
birini takibetme, Hükümetten ve sicil dairesin
den daha iyi olmaktadır. «Ben giderim ama, 
benim akranım da gelecek.» der. Ve niteldin, 
idarede, askerlikte böyle olmaktadır. Er? kıy
metli bir kurmay subay hudut karakoluna kadar 
gitmekte, dağ başında vazife yapmaktadır. Hiç
bir zaman onun aklına sürgün, hiçbir zaman 
onun aklına mükellefiyet ve mecburiyet gelmi
yor ; «Eşit vazifedir, haklı vazifedir, benim için 
olduğu kadar, arkadaşım için de vardır.» de
mektedir. Şimdi, sadece para teklif ediliyor. 
Sosyalizasyonda bunun acı tecrübesini gördük 
arkadaşlar. Gitti, para verdik, burada daha 
fazla para görünee herkes buraya kaçtı geldi. 

Binaenaleyh, sadece para vermek yetmez. Ve 
sadece para verilerek eğer bu işi yürütmek müm
kün olsa, o zaman vatandaşın aklında, kafasın
da, civdanında şu hüküm yerleşecektir: «Bun
lar satılık adamlar, bunlar paralı askerlerdir. 
Para ile iş görüyorlar.» sadece para ile değil, 
Doğu - Anadolu'da, mahrumiyet bölgelerinde 
görev mecburi olmalıdır. Sonra bu mahrumi
yet bölgesi sadece Doğu - Anadolu değildir. Kır
şehir'in Şabanözü ilçesi bizim Sarıkamış'tan 
on defa geridir. Oraya kimse gitmiyor. Bili
yorum, orada memuriyet yaptım. Ve ayrıca ar-
daşlar, o bölgelerin mahallî memurlara kalması 
büyük mahzurlar doğurmaktadır. Mahallî me
murlar birtakım, ihtilâtlar yaratmaktadır. Son
ra bâzı arkadaşlar diyorlar ki, «Yerinde istih
dam edilecek, bol elemanlar olan hallerde bu 
hüküm uygulanmasın.» Bendenizin teklifimde 
bu var. Bir yerde kalmak istiyen, arzusu ile 
devam etmek istiyen varsa o sonuna kadar de
vam edecektir. Ona bir söz yok. Niçin iki 
sene gitmesin, üç sene gitsin diye bir tahdit ko
yuyoruz? Sebep şu: Yani, herkes bunun ka
nuni bir mecburiyet olduğunu, kanuni bir sı
nır olduğunu daha başlarken bilsin. Her sınıfta, 
her kademede, her meslekte bu uygulanmalıdır. 

Arkadaşlar, kalkınma yapıyoruz, Doğu'da 
mühendis bulundur ama dığımız için bütün inşaat
ların % 80 i arızalıdır, hilelidir, kontrolsuz
dur ve yıkılmaya mahkûmdur, işte Sayın Fe-
rid Melen ve Sayın isa Bingöl kendi bölgele
rinde bunun acı acı misallerini görmüşlerdir. 
Nasıl oluyor da bütün bunları gördükten sonra, 
«mecburiyet değil, mükellefiyet ü3ğil» diyor
lar? Elbette mecburiyet olacak. Vatan kalkm-
dırıyoruz, hizmet yapıyoruz, ümran eseri gö
türüyoruz. Ne ile gidecek, herkese yalvaracak 
mıyız? Fara ile herkesi satmaimaya mı kalkı
şacağız?. («Bfavo» sesleri.) Bunların hiçbirisi, 
şimdiye kadar gördüğümüz acı tecrübelerle sa
bittir ki, bu memleketin kalkınmasına, bölgeler 
arasındaki dengesizliği gidermeye yetmemiştir 
ve yetmiyecektir. O itibarla arkadaşlar, tizleri 
fazla meşgul, ettiğimden özür dilerim, ama içim 
yanarak söylüyorum; bu meseleyi ciddî olarak, 
fırsat ele geçmişken, ele, alalım. Birtakım fan-
tazi ile, birtakım nazariyelerle bu işi bir tara
fa atmıyalım. Tekrar bir misal arz ediyorum: 

Profesörlere büyük ücretler verdik, gidin 
Erzurum'a, Trabzon'a dedin. Lojman var, su 
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var, elektrik var. Bütün bu imkânlar olduğu 
halde kaç tanesi gitti? Ve bunların çoğu da 
halktan yana, sosyal fikirli birtakım iddiaların 
sahibi insanlardır, arkadaşlar. Bütün bu acı 
gerçekler ortada. Sağdan, soldan gelen bası 
yanlış telkinlere kapılmıyalım, Yani, efendim 
oraya kötü memur gidebilir. Herkesle beraber; 
«Elle gelen düğün bayramdır.» derler, hepsi be
raber giderse ne onlar orada gariplik çeker, ora
da tedirgin oluyoruz diye, ne de oradaki vatan
daşlar bunlara geçici adam nazan ile bakarlar. 
Binaenaleyh, bu umumi istihdamı bir formüle 
bağlamak, bir ciddî müeyyideye bağlamak mec
buriyeti vardır. Zamanı gelmiş ve geçiyor. Bu 
getirilen müeyyide bunu temin etmeye şimdilik 
yetecektir, arkadaşlar. 

Tekrar istirham ediyorum; arz ettiğim se
beplerle teklifimizi kabul edin, memlekte büyük 
hizmet etmiş olacaksınız. Bu ümitle Yüce He
yeti saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? yok. 

Sayın Komisyon maddenin tasarıdan çıkarılma
sı hususunu kabul ediyor musunuz 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, şifahen arz ettiğim gerekçeler muvacehe
sinde gereken teşvik unsurlarını temin eden bu 
maddenin tasarıdan çıkarılmasına muarızız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, şimdi zanne
diyorum ki, görüşülen önerge Sayın Melen'in 
önergesidir. Sayın Melen'in önergesi olduğuna 
göre mecburen geri kalmış bölgelerde veya 
mahrumiyet bölgelerinde bâzı memurlar Sayın 
Hazer'in önergesindeki müddet ne ise, üç sene 
beş sene hizmet etsinler, şeklindeki önerge gö
rüşülmüyor. Şu halde ben mütalâalarımı sadece 
Sayın Melen'in önergesine inhisar ettiriyorum. 

Sayın Melen'in önergesi aslında «görevler» 
tâJbirinin maddeden çıkarılmasını öngörüyor. 
Sayın Melen, «Madde çıkarılsın» demekle, eski 
madde kalsın demek istiyor. Bu maddeyi tama-
miyle çıkarmıyor. Hangi hallerde, nerelerde, ne 
şekilde mahrumiyet ödeneği verilecektir; ©ski 
madde onu gösteriyordu. Yeni madde, «hangi 

görevlertde» ibaresini buraya eklemiştir. «Bu, 
maddenin tatbikatını daraltır» şeklinde arkada
şımızın bir mütalâası vardır. Ve bu sebeple de 
maddenin metinden çıkarılmasını istiyor. Eski 
kalsın diyor, fikri budur. 

Burada Sayın Alpaslan da işaret ettiler, bir 
mahrumiyet bölgesinde doktor bulunamaz, kay
makam bulunamaz, mühendis bulunamaz, öyle 
memuriyetler vardır M, yıllarca orası kayma-
kamsız kalmıştır, doktorsuz kalmıştır. Şimdi 
biz, «hangi görevlerde» diye fıkraya ilâve et-

! mekle eski maddeyi daraltmıyoruz. Ancak, han
gi görevlerde ne miktar ödenek verilir «görev 
de» nazan itibara alınmaktadır. Öyle görevler 
de vardır ki, seyyanen ödenek verdiğiniz tak
dirde, o göreve yine gitmez. Çünkü, seyyanen 
ödenek vermek, bir imkân meselesidir. Halbuki, 
mahrumiyet bölgesindeki şu veya bu göreve 
farklı mahrumiyet ödeneği verilmesini temin 
edersek, o görevlere daha ziyade memur ve ele
man bulunabilir diye düşündük. V© görevle il
gisini bu bakımdan tesis etmeye çalıştık. 

Bu arz ettiğimiz esbabı mucibe dolayısiyle 
Sayın Melen'in önergesine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

Muhterem senatörler, Sayın Melen'in öner
gesine Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon ka
tılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1462 sayılı tasarının 70 nci maddesi ile de

ğiştirilen 657 sayılı Kanunun 1% ncı maddesi
nin 1 nci fıkraJsının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars Yozgat 
Mehmet Hazer Sadık Artukmaç 

«Madde 70. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 196 ncı maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet memurlan, Bakanlar Kurulu kararı 
ile özellikleri belirtilecek mahrumiyet yerlerin
de, bu kararda belirtilecek sürelerle görev yap
ma zorunluğundadırlar. Bu süre her defasında 
iki yıldan az, dört yıldan çok olamaz. Istiyen-
ler, bu yerlerde daha fazla göreve devam edebi
lirler. 
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Bu yerlerde çalışacaklara Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kuru
lunca onaylanacak yönetmelik esaslarına göre 
ödenek verilir. 

Atandıkları halde bu yerlere gitmiyen Dev
let memurları hakkında üç yıl süre ile kademe 
ve derece yükselmesi uygulanmaz. Bu süre bitti
ği halde yine görev yerine gitmiyenleri memur
luk ve Emekli Sandığı ile ilişkileri kesilir. 

Hastalık mazeretleri, ancak tam kadrolu 
sağlık kurulu raporu ile kabul olunur. Bu tak
dirde, görev yerine gitme rapor süresinin biti
mine ertelenir.» 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri müta-
addit konuşmalarla görüşlerini açıkladılar. 

Önergenin aleyhinde Sayın Türkmen, buyu
run efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; mahrumiyet böl
gelerine bazan istenen eleman ve memur gitme
diği için, bâzı hizmetlerin yerine getirilemediği 
bir hakikattir. Buna bir çare bulma ihtyacını 
bütün memleket hissetmiş ve niteîkim bu gelen 
kanunla da bâzı tedbirler getirilmiştir. Bu dert 
üzerinde durulmuş ve tedbir alınmak istenmiş
tir. 

Şimdi, bir yere bir memur veya bir müstah
dem gitmezse nasıl götürülebilir meselesi orta
ya çıkıyor. Yani, gaye müttefiktir, vasıtayı bul
makta ihtilâf vardır. 

Tasarıda bunu çekici hale getirmek ve bu 
mahallere gidecek olanları teşvik etmek unsuru 
getirilmiştir. 

'Sayın arkadaşlarımızın verdikleri takrirde 
ise, bu teşvik etme, çekici olma unsuru çıkarılı
yor. Bir müeyyide getiriliyor. Yani deniyor ki, 
herkes buraya gitmeye mecbur olsun. Esbabı 
mucibede de diyorlar ki, «Efendim, para ile gi
derse halk içinde itibarını kaybeder. Bu pa
ra için gelmiştir, der. Bunu kaldıralım, bunu 
herkese mecburi koyalım. Daha seyyanen tat
bik edelim ve herkes gitsin. Nitekim misal ola
rak da askeriyede de bu usul mevcuttur. 

•Muhterem arkadaşlarım; askeriyede bu sis
tem kabili tatlbiktir. Çünkü, onun hususiyeti 
vardır. Halkla teması yoktur. Gider, herkes 
hizmetini yapar. Ama, memur halka hizmet 
ederken buraya kendi arzusu ile gitmezse, zor
la giderse bir angaryaya göndermiş oluyor

sun. Benim memleketime gelen Ziraat Banka
sının bir müdürü vardı, halka işkence yapı
yordu. işini mahsus yapmıyordu ve halka di
yordu ki; «Gidin milletvekillerinize beni şikâ
yet edin, beni atsınlar. Çünkü, Patnos'tan 
daha kötü yer yok ki gideyim.» Yani adam 
diyor ki; «Beni atsınlar.» Ve hakikaten biz 
bu adamı şikâyet etmek mecburiyetinde kai
ldik. Çünkü, adam kasiden yapıyordu. 

Şimdi, ıbu sistem getirilirse, herkesi mec
buren gönderirsek yine derhal gidecek. Ve 
bir angaryanın müddetini doldurmak için iste-
miyerek çalışacaktır. Veyahut kötü muamele 
yapacaktır, müddetini bitirecektir. Bu kâfi 
değildir. Bence buraya hakikaten gitmeyi is
tiyerek gitsin. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Nereye gitsin? Haydi bakalım istiyerek gön
der. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Nasıl 
olur, ben arz edeyim. Buraya istiyerek nasıl 
getirilir. Hükümet gelen tasarıda diyor ki, 
bunu çekici yapmak için ne? Meselâ; böyle 
mahrumiyet bölgelerine lojmanlar yapılır, gi
den memur orada oturur ve rahat çalışması 
sağlanır, diyor. Arkadaşlar, ben bir şey mi 
söyledim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çok doğru, 
çok doğru Sayın Türkmen, siz devam edin. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun efen
dim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Bu iti
barla meselâ; oralarda hakikaten fazla maaş 
verilir. Parasız lojman temin edilirse çekici 
olur ve seve seve gider. İstiyerek gelmiştir. 
«Sen menfaat gördün de geldin» diye kimse 
kimsenin başına kakmaz. Bilâkis öbürüsünde 
«Sen cebren gelmişsin, seni bıraksalardı rı
zanla gelmezdin» denir. Bu itibarla bu tâbir 
aslında faydalı olmak için getirilmekteyse de 
hakikatte ters tepen bir silâh oluyor. Cebrî 
oldumu çekici olmuyor, kimse gitmez. Kanun 
metni daha faydalıdır. Teşvik edici ve çekici 
hale getirdiği için takririn aleyhindeyim. Mad
de daha lehtedir. Hükümet zamanla, şartları 
müsaidoldukça, yerine göre, memuriyete göre 
çekici hale getirecektir. Madde daha doğru
dur. Bu itibarla takrire iştirak etmiyorum. 

Hürmetlerimle. 
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/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk
men. 

iSayın komisyon önergeye iştirak ediyor 
musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, önergeye katılmamıza imkân yoktur. 
196 ncı madde ödeme usulü ve mahrumiyet ye
ri derecesini iyi bir şekilde düzenlemektedir. 
Birinci fıkra kaldırılarak ıbu şekilde getirilen 
fııkra, 3 ncü ve 4 noü fıkralarla, organik ve 
tam manasiyle, idare hukukuna uygun bulu
nuyor. Şartlarımıza tevafuk etmektedir. Ay
nen muhafazasiinı arz ederiz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın komis
yon sözcüsü. 

(Sayın Maliye Bakanı konuşacak mısınız? 
Buyurunuz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) Sayın Başkan, muhterean 
arkadaşlar; aslında yerimden önergeye katıl
madığımı söylemekle iktifa edebilirdim. An
cak, hâzı fikirlerimizi bu takdirde iyi anlata
mamış oluyoruz. Ve sayın üyelerin oylarının 
izharında da bâzı tereddütler hâsıl oluyor. 
Bu Ibakımdan huzurunuza geldim. 

iSayın Mehmet Hazer arkadaşımızın teklifi 
evvelâ, bamfbaşka Ibir konudur. Bu kanunla 
ilgisi, direkt ilgisi olmıyan !bir konudur. Oda 
bâzı bölgelerde, mahrumiyet bölgelerinde mec
buren hizmet esası ile ilgilidir. Bir mecburi 
hizmet vez'ediyor. Bir medburi hizmet ihdas 
etmek istiyor. Şimdi, meoburi hizmet ihdas et
mek isteyince hu meselenin ariz amik tetkik 
edilmesi ve objektif esaslara bağlanması ica-
beder. Sayın Hazer'in önergesi bir küldür. 
Bütün memurlar için, o bölgelerde istihdam 
edilecek olan bütün memurlar için bir medbu
ri hizmet ihdas etmektedir. E, şimdi, birçok 
arkadaşlarımız aynı madde için verdikleri 
başka önergeler vesilesiyle arz etti'ler. O mınta-
kalarda kendilerine ihtiyaç duyulan görevler 
vardır. O görevlere gidecek memurlar vardır. 
Meselâ; doktorlar gider. O mıntakalarda ken
dilerine ihtiyaç duyulmıyan, Ibol bol tedarik 
edilebilen memurlar vardır. Hangisi için mec
buri hizmet ihdas edeceksiniz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Onlar hak
kımda da var efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi, Ibu meseleyi şunun için de söy
lüyorum. Bir arkadaşımız da dedi ki; «Dok
toru nasıl göndereceksiniz?» Bir müddet önce 
bir Hükümet .tasarısı kabul edildi. Doktorlar 
için o bölgelerde muayyen müddet meclburen 
hizmet etmeleri esası kondu. Binaenlayeh dok
torlar babında mesele halledilmiş oluyor. Ay
rıca, Ibir yerde mecburi istihdam esasını ihdas 
ettiğiniz zaman onun tatbikattaki şeklinin ne 
olacağını, tatbikatta uygulanıp, uygulanamı-
yacağını da bilmek gerekir. 788 sayılı Memu
rin Kanununda da Türkiye'nin bâzı bölgelerin
de mecburi hizmet ihdas eden hükümler mev
cut idi. Ve o hükümler bugüne kadar uygula
namamıştır. Binaenaleyh, esasları iyi tesbit 
edilmeden ve hu kanunla direkt alâkası olmii-
yan (bir mecburi hizmet müessesesini buraya 
koymanın doğru olmadığı kanısındayız. Bu
nun haricinde, arkadaşımız önergesinde ıdiyor 
ki; «Eğer gitmez ise terfi ettirilmez, şu mua
mele yapılır, bu muamele yapılır.» Bugünkü 
tâyin esası şöyledir : Bir memur Türkiye'nin 
hangi mmtakasında olursa olsun bir göreve 
atanır. Eğer o göreve gitmez ise bu kanunda 
da hükümler var. Müstafi sayılır, görevi ile 
ilgisi kesilir. Binaenaleyh zaten mecburi bir 
husus var. Oraya atadığınız zaman hir memur 
oraya nasıl olsa gidecek. Gitmezse görevle il
gisi kesilir. Binaenaleyh, ceza mahiyetinde 
zaten bir eisas konulmuştur. Burada, maddeler
le temin edilmek istenilen husus şudur : Tür
kiye'nin mahrumiyet bölgesi sayılabilecek böl
gelerinde aynı hizmeti gören bir şahıs ile, Tür
kiye'nin mahrumiyet bölgesi sayılamıyan bölge
lerinde aynı hizmeti gören hir şahıs aynı üc
reti aldığı takdirde bir adaletsizlik oluyor. 
Türkiye'nin mahrumiyet bölgelerinde çalışan
ların mâruz kaldığı fbu adaletsizliği giderebil
mek için oralara bir mahrumiyet ödeneği ve
rilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, biraz önce Sa
yın Melen'in önergesi vesilesiyle arz ettiği mü
talâayı da hatırlıyacak olursanız, belli gö
revlere daha büyük miktarda, daha çok mik
tarda mahrumiyet Ödeneği vermek imkânı da 
hâsıl olduğu için bu suretle belli görevlerde 
o mınıtakalara memur gönderme hususu daha 
ziyade temin edilmiş ve teşvik edilmiş olmak
tadır. Bu arz ettiğim sebeplere binaen önerge
ye katılmıyoruz. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Maliye 
Balkanı. 

Muhterem senatörler, sayın feomisyon ve 
sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
657 sayını Devlet Memurları Kanununum 

70 nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değişftiriMesini arz ve ıtekEf ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

«Başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir 
sınıftan diğer bir sınıfa geçmek isteyenler 
(Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfın
dan geçenler toariç) Ibtt sanlın bir alt derece
sine g-eçebölMer.» 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Saym 
Başkan, el yasası ile başka bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, daktilo ile 
yaamis olduğunuz bir önergedir. Ve tamamen 
maddeye tetabuk etmektedir. Madem yanlış 
kabul ediyorsunuz, geri|ye mi alıyorsunuz? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Bu hu
sufta bir başka önergem var. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, 9 ncu mad
de ile ilgili olabilir. O zaman komisyona ha
vale edilmiş bulunuyor. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Hayır, 
şimdi, biraz evvel verdim. 

BAŞKAN — El yazımızla önergeniz var. 
Yalnız bu 71 nci maddeye taalluk etmektedir. 
Şimdi 70 nci maddeyi müzakere ediyoruz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Madde 
değişti, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, ben zatıâli-
nize göndereyim. Bunu 72 nci madde olarak 
yazmışsınız. Biz de değişen maddeye göre 71 
olarak tashih etmişiz. Lütfen (tetkik buyuru
nuz. Fikrinizi beyan ediniz. 

70 nei madde üzerinde önerge yok. 70 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 71. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun VI ncı kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

%güçlüğü ve riski zammı : 
Ek madde — Hayat ve sağlık için tehlike 

veya çalışma şartları bakımından güçlük arz 
eden veya normalin üstünde gayret sarfım ge
rektiren görevler için işgüçlüğü ve riski zamimı 
ödenir. 

Bu zammın miktarı ve hangi memurlara ve
rilebileceği, meslek nitelikleri, çalışma şartlan 
teminlerinde ve hizmette tutulmalarında güçlük 
bulunması ve benzer hususlar nazara alınmak 
suretiyle tesbit edilir. 

Uygulama ilgili kuruluşların görüşü alına
rak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire
si tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü ve 
riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanunla
rında gösterilir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
üzerinde önerge var, müzakere açıyorum. 

Muhterem senatörler, müzakere tarzımız, 
şüphesiz ki, malumlarınızdır, önce müzakere açı
yoruz, sonra önergesi olan kıymetli senatörler 
tekrar önergelerini izah edebiliyorlar. Bu sebep
ten tümü üzerinde müzakere açtığımız zaman 
sayın önerge sahiplerinin söz isteyip, istememek 
hususunda kendilerini şu beyanımla ikaz etmiş 
oluyorum. 

Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan-

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, önergeniz var. 
önergeniz üzerinde görüşmiyecek misiniz efen
dim? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ayrıca, 
görüşmem efendim. Bir defa görüşeceğim. 

Bayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu iş
güçlüğü ve riski zammı Personel Kanununun 
tesbit ettiği tek ücret sisteminin dışında zaruri 
hallerin getirdiği gayet isabetli bir maddedir. 

Başka türlü de memleket meselelerinin hal
li mümkün değildir; kanaatini taşıyorum. 

Bu mevzu ile alâkalı olarak verilmiş bir kı
sım önergeler vardır, bir tanesini de bendeniz 
takdim etmiş idim. önergem üzerinde ayrıca 
görüşmiyeceğim için meselenin bu tarafını kısa
ca izah etmek lüzumunu hissediyorum. 

Şimdi, realist bir görüşle, meseleyi ele aldı
ğımız zaman bâzı işler vardır, hakikaten güçlük 
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arz eder. Binaenaleyh, buna bir ödenekle çare 
aramak lâzımdır. Bâzı işler vardır, riski var
dır, tehlikesi vardır, buraya herkesin kendi ca
nını atması mevzuubahis değildir, bunun için 
de bir karşılık aramak lâzımdır. Ama, bâzı iş
ler vardır ki, mücerret işgüçlüğü, ağırlığı şek
linde değildir, tehlikesi de yoktur, ama bu işte 
hakikaten bugünkü ücret statüsü içerisinde ele
man temin etmek mümkün değildir. Nitekim 
bugün Bayındırlık Bakanlığı camiasında çalışan 
ve diğer yatırımcı dairelerde çalışan, yani 
10195 in sistemi içinde çalışan teknik eleman
lara «salâhiyet ve mesuliyet zammı» diye bir 
para verilmektedir. Bir zatı gitirmişsinizdir, 
bir işin başına oturtmuşunuzdur, masa başı ça
lışması yapmaktadır, ama bir proje yapması ile, 
memlekette ilkokul binalarının yapımı da bir 
proje işi, milyonlar, milyarlarla yatırımı icabet-. 
tiren bir iş, bir ters proje epeyce Türk parası
nın harcanmasına sebebolmuştur. Ve bunun dü
zeltilmesi ile de büyük hizmetler görüldüğü bir 
vakıadır. 

Şimdi, istanbul köprüsünü yaptırıyoruz, za
ten bizim Türkiye'mizde köprücü mühendisi ko
lay kolay bulmak mümkün değildir. «Canım ne 
yapacak işte, köprü inşaatında proje işini ya
pacak yahutta proje tatbikatı ile meşgul olacak 
bir mühendis, istanbul'da yaşamaya mühendis
ler can atar, binaenaleyh, buna da normal esas
larla ücret verelim çalışsın» dersek ve Türkiye'
de sayısı belki de bir ikiyi bulmıyan bu mühen
disleri de genel statü içerisinde istihdama yel-
tenirsek, o zaman orada mutlaka çalışmasında 
zaruret olan, çalışmasında fayda umulan bir 
zatı çalıştırma imkânı hâsıl olmaz. 

Maddenin içerisinde de zaten «meslek nitelik
leri, çalışma şartları, teminlerinde ve hizmette 
tutulmalarında güçlük bulunması ve benzer hu
susları nazara alınmak suretiyle tesbit edilir.» 
diyor, bu zamlar, işte buna bir şekil verebil
mek için, maddenin başlangıç kısmını, matla-
bını, «iş güçlüğü, risk ve teminindeki müşkü
lât zamları» diye düzeltip, ondan sonra hayat 
ve sağlık için tehlike veya çalışma şartlan ba
kımından güçlük arz eden veya normalin üs
tünde gayret sarfını gerektiren veya eleman te
mininde müşkülât çekilen görevler için iş güçlü
ğü, risk ve teminindeki müşkülât zamları öde
nir». Teminindeki müşkülât keyfiyetini, gerçi 

maddenin, demin de okuduğum gibi, aşağı kıs
mında «teminlerinde ve hizmette tutulmaların
da güçlük» ibaresi geçmektedir, ama bir vuzuh 
vermek daha uygun olur. 

Bir de, son fıkrasında, «uygulama, ilgili ku-
ruluşlann görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlana
cak bir yönetmelikle düzenlenir.» Burada ilgi
li kuruluşun mücerret görüşü alınıyor. Halbu
ki bizim getirdiğimiz teklifte, «ilgili kuruluş ve 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi ta
rafından müştereken hazırlanacak bir yönetme
likle» diyor. 

Arkadaşlarım, şüphesiz ki, Personel Dairesi, 
bu personel mevzuatının tatbiki için en yetkili 
organ, icabederse kendisinin bilmediği mesele
leri, teknik elemanlar istihdam etmek suretiyle 
veyahut onların görüşlerini almak suretiyle 
değerlendirebilme mevkiinde olan bir makam. 
Ama, tatbikatta bu işler çoğunlukla, «efendim 
Maliye Bakanlığı ile Personel Dairesi kendi gö
rüşlerine göre bir talimatname hazırladılar, bu 
yüzden de bizim işlerimiz aksak gidiyor» gibi söz
lerin olduğunu da hepimiz biliyoruz. O itibarla, 
o kuruluşu da, hazırlanacak olan yönetmeliğe 
iştirak ettirmeliyiz ki, evvelâ kendi kendilerini 
tatmin etsinler ve kendi kendilerini bağlayıcı 
bir ruh haletine gelsinler. Teklifimiz tamamiy-
le yapıcı ve zaruretlerden doğma bir tekliftir. 
Kanun metni esas itibariyle hakikaten hem fay
dalı, hem lüzumlu anlamdadır, fakat bu işe bi
raz daha vuzuh vermiş oluyoruz. O itibarla ile
ride okunacak önergelerimizin de, bir iki nok
taya münhasır olan değişiklikleri göz önünde 
tutulmak suretiyle, bu maddenin kabulünün uy
gun olacağını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. 

Sayın Demir Yüce, söz sırası zatıâlinizindir. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, 71 nci maddede 
Hükümet «iş güçlüğü ve riski zammı» namı al
tında fevkalâde güzel birtakım meslek grupla
rına eleman çalıştırabilmek ve çekmek niteliği
ni haiz güzel bir madde ile gelmiştir. Bundan 
dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Yalnız, Alpaslan'ın ifade buyurduğu gibi, te
min güçlüğünün de bâzı mesleklerde nazarı iti
bara alınmasının zaruri olduğunu kabul etmek 
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gerekir. Nitekim, Hükümet teklifinde de( zan
nediyorum ki, bu konu dercedilmiş, fakat son
ra komisyon çalışmaları sırasında kaldırılmış
tır. 

Her ne kadar maddenin 2 nci fıkrasında «te
minlerinde güçlük» bulunması gibi bir nitelik 
de zikredilmiş ise de, bunun maddenin içeri
sine ayrı bir tarif ve unsur olarak alınmasın
da cidden faydalar vardır. 

Türkiye'de Devlet eliyle işletilen madenlerin 
nisbeti, hususi sektör eliyle işletilen madenlerin 
nisbetinden fasladır. Hususi sektörün işletmiş 
olduğu madenlerde teknik elemanlara temin et
miş olduğu menfaatler çok yüksektir. Bu yük
seklik dolayısiyle, Devlet eliyle işletilen maden
lerde teknik eleman istihdam etmek güçleşmek
tedir. Bu, hem istihsalin azalmasına sebebolan 
unsurlardan birini, teşkil etmekte, hem de iş ka
zaları gibi emniyetsizliği yaratan unsurlardan 
birini hâsıl etmektedir. Binaenaleyh, Devlet 
eliyle işletilen madenlerde istihdam gücünü ar
tırabilmek için, orayı daha cazip hale sokabil
mek için bu maddede sayılmış olan unsurlara 
ayrı bir unsurun konması zaruridir. 

Bugün Türkiye'de madenlerimizin Devlet 
eliyle yahut hususi sektör eliyle işletilmesi ik
tisadi icapların ve onun iktisabetmis olduğu 
vüs'atin sebebi dolayısiyle münakaşa konusudur. 
Binaenaleyh, Devlet eliyle işletilecek madenle
rin miktarının gittikçe çoğalması bir arzu ve 
belki bir iktisadi icap olarak teessüs edecektir. 
O halde bu sahanın ihmal edilmemesi ve bu sa
haya birtakım teknik elemanların daha fazla, 
gereğince çekilmesi bir zaruret halinde görül
mektedir. 

Bunlardan en mühim unsur, yer altında ça
lışanlardır. Ben, sayın ilgililerin, bu maddenin 
2 nci fıkrasını zikrederek bu unsurlardan bir ta
nesinin yer altında çalışanlara değişik şekilde 
tatbik edileceğini söyliyeceklerini umuyorum 
ve nitekim, muhakak ki, böyle olacaktır, mad
denin tarifi bunu emretmektedir. Ancak, yer 
altını, bir mukayese yapmış olduğumuz takdir
de, Askerî Personel Kanununda, denizaltılara 
ve havacılara tanınan ayrı bir zikrin, burada 
geçmiş olması icabettiğini zaruri görmekteyiz. 
Bu, ileride her hangi bir ihtilâfı, her hangi bir 
çekilmeyi, münakaşayı önliyecek ve üstelik bu 
sahaya daha emin, daha istenen miktarda tek
nik elemanın akmasını temin edeceği için, za
ruridir. 

Sayın arkadaşlarım, denizaltı ve uçaklar, il
min icaplarına göre, fevkalâde riskli, tehlikeli, 
zor olmasına rağmen, yine bir konforu haizdir
ler. Halbuki, yer altında bu konfora sahip de
ğilsiniz. Kanunlar ve ilim, yeraltında her nevi 
emniyet tedbirlerinin alınmasını ve bir mik
tar konforun temin edilmesini emretmiş bulun
masına ve çalışma kanunlarımız bunların yapıl
masına, kontrol etmeye ait hükümler getirmiş 
bulunmasına ve işveren de bütün bunları harfi
yen tatbik etmiş olmak arzusunda bulunmasına 
rağmen, madenlerde daima kötü şartlar içerisin
de çalışmak mecburiyetindedirler. Bir kere mes
lekin icabı dar bir galeri içerisinde - galerileri 
genişlettiğiniz zaman maliyet unsuruna tesir 
eder - dar bir galeri içerisinde, kömür istihsal 
veya maden istihsal edeceksiniz, getirmiş oldu
ğunuz konfor o noktada o zaman için mevcut
tur, fakat her istihsalde, her saat o konfordan 
uzak bir badirenin içerisine sürükleneceksiniz 
demektir. Binaenaleyh, Askerî Personel Kanunu 
ile denizaltılara ve uçanlara tanınmış olan, 
tasrih edilmiş olan halikın, onlardan daha badi-
reli, riskli ve aynı zamanda konforsuz, mecbu
ri konforsuz, bir zemin içerisinde bulunanlara 
haydi haydi tanınması lâzımdır. 

Bendeniz ve arkadaşlarım, yeraltında çalı
şanlara hususi bir şekil tanınmasını, meselâ; 
«tesbit ve tâyin edilmiş olan iş gücü, iş zorlu
ğu ve risk zammı; bunlara bir misli» verilir gi
bi, onları emin bir istikamete sokacak bir tak
ririn, kabulünü bilhassa istirham ediyoruz. 

Arzımız şudur; madencilik, yer üstünde ya
pıldığı gibi, yeraltında da yapılmaktadır. Biz, 

Muhterem arkadaşlarım, burada, yani mad
denin 2 nci fıkrasında «Bu zammın miktarı, 
hangi memurlara verilebileceği, meslek nitelik
leri, çalışma şartları, teminlerinde ve hizmette 
tutulmalarında güçlük bulunması ve benzer hu
suslar nazara alınmak suretiyle tesbit edilir.» 
diyor ve unsurlarını tadadediyor. 

Ancak, şunu ifade etmek isterim M, Türki
ye'de bir maden mesleği vardır. Maden, Tür
kiye'ye çok eski zamanlardan beri döviz geti
ren, yani bir ihraç metaıdır. Bugün kalkın
mamızın ve millî gelirimizin de büyük unsurla
rından birini teşkil etmektedir. 
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sadece yeraltında çalışan madenciler için, tek
nik elemanlar için bunu talebediyoruz. 

Talebimiz bir de şu noktadan geliyor, muh
terem arkadaşlarım, bugün toplu sözleşmelerle 
işçi niteliğinde aynı yerde çalışmış olan kişilere 
bunlar ziyadesiyle tanınmıştır. Bunlar tamamen 
hangi esaslardan diğer meslek gruplarına na
zaran daha fazla olacakları toplu sözleşmelere 
dercedilmiştir. Binaenaleyh maddenin 2 nci fık
rası tarif unsurlarını ihtiva ediyor ise de yer 
altında çalışan teknik elemanlar için bunun da
ha fazlası verilecektir gibi emin bir unsurun da 
getirilmesinde ziyadesiyle faydalar mevcuttur, 
buna iltifat buyurulmasmı hassaten istirham edi
yorum, teşekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, önergeniz okunduğu 

zaman mı konuşmak istersiniz? Daha tesirli 
olur, ümidederim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Okunduktan sonra, efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Topaloğlu? Yoklar. Sayın özden? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, bâzı tereddütlerim vardı, Sayın Bakan te
mas ettiler, tatmin oldum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok. 
önergeler var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ta

dil eden tasarının 71 nci maddesinde işgüçlüğü 
ve riski zammı altında bir ek madde ilâve edil
miş bulunmaktadır. 

Elimize gelen metni vuzuha kavuşturmak 
için aşağıda arz edeceğimiz hususların değişti
rilmesi gerekmektedir. 

a) Maddenin ismi, tabı hatası olarak eksik 
yazılmıştır. Bunun «işgüçlüğü, risk ve teminde
ki müşkülât zamları» olarak tadil ve tashih edil
mesi lâzımdır. 

b) Tasarının ek geçici onuncu maddesinde
ki hükme paralel olarak maddenin ilişik olarak 
sunulan metinde belirttiğimiz gibi, tashihinde 
zaruret vardır. 

Bu hususların kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Afyon Karahisar Balıkesir 
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu Cemalettin inkaya 

Madde 71. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun VI nci kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

iş güçlüğü, tedarik güçlüğü ve iş riski zam
ları : 

Ek madde — Hayat ve sağlık için tehlike 
veya çalışma şartları bakımından güçlük arz 
eden veya normalin üstünde gayret sarfını ge
rektiren veya eleman temininde müşkülât çeki
len görevler için iş güçlüğü riski ve temindeki 
müşkülât zamları ödenir. 

Bu zamların miktarı ve hangi memurlara 
verilebileceği, meslek nitelikleri, çalışma şartla
rı, teminlerinde ve hizmette tutulmalarında güç
lük bulunması ve benzer hususlar nazara alın
mak suretiyle tesbit edilir. 

Uygulama, ilgili kuruluş ve Maliye Bakanlı
ğı ile Devlet Personel Dairesi tarafından müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

Hangi görevler için ne miktar iş güçlüğü, 
risk ve temindeki müşkülât zamları ödeneceği 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — Muhterem Alpaslan, ayniyet 
teşkil eden bir önergeniz var, her iki önergeyi 
bir arada müzakere ediyorum, efendim. 

Önerge üzerinde Sayın Karaağaçlıoğlu, bu
yurunuz. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım; huzurunuzda müzakeresi yapılan 
71 nci maddenin Türk personel rejimi üzerinde, 
administration üzerinde rahatlıkla çalışabilmesi, 
memleketimizin büyük meseleleri olan kalkın
ma ve sağlık hizmetlerindeki kadroların devam
lı bir şekilde doldurulamayışmı önleyici en gü
zel bir imkânı sağlamış bulunmaktadır. 

Batı demokrasilerinin, en ileri personel re
jimlerini tatbik eden ülkelerin personel rejim
leri içerisinde dahi bulunmıyan bu fikri bizim 
Personel Kanunumuz içerisine yerleştirmek su
retiyle administration'a bir suples getirmek ve 
bilhasssa kalkınmanın muhtaç olduğu yetişmiş, 
seçkin mütehassıs elemanları Devlet kadroların
da çalıştırmak imkânını bahşetmesi bakımından 
cidden takdire şayan çok mühim, çok kıymetli 
bir maddedir. 

Ancak, bu maddenin mâna ve maksadı içe
risinde mütalâa ettiğimiz zaman matlabında ko-
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misyonlarda kabul edilmiş olan bir husus, zan
nederim M, baskı esnasında unutulmak sure
tiyle, «işgüçlüğü, risk zammı» diye geçmiş. Had
dizatında bunun, «işgüçlüğü, risk ve teminin
deki müşkülât zamları» şeklinde ifade edilmesi 
lâzımgelirdi. Esasen vermiş olduğumuz öner
geyle tadilini arzu ettiğimiz husus, ilerde mü
talâa edeceğimiz geçici ek 10 ncu maddede de 
ayniyle ifade edildiği için, maddeler arasında
ki mübayeneti kaldırmak maksadı ile bu öner
geme iltifat buyurulmasmı ve bu hususun tas
hih edilmesine imkân buyurmanızı bilhassa is
tirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kara-
ağaçlıoğlu. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok . 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz, 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, Sayın Karaağaçlıoğlu tarafından verilen 
önergede ek maddenin matlabma «işgüçlüğü, 
risk ve teminindeki müşkülât zamları» şeklinde 
bir ifade eklenmek istenmektedir. Kendileri aca
ba bu matlabm redaksiyonu bakımından «iş
güçlüğü, tedarik güçlüğü ve iş riski zammı» 
şeklinde kabulüne taraftar olurlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu... 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, kelimenin ifade et
tiği maksat aynıdır. Bu itibarla Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümetçe «tedarik» veya «temi
nin» değiştirilmesinde bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, o halde lüt
fen maddeyi geriye alınız, o redaskiyonu yapı
nız bilâhara daha açıkça bu maddenin müzake
resi ve tarafların anlaşması mümkün olsun, 
efendim. Geri alıyorsunuz. 

71 nci madde, önergelerle birlikte, Komisyo
nun talebi üzerine, geriye verilmiştir, efendim. 

Madde 72. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 214 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiş
tirme esasları : 

Madde 214. — Devlet memurlarının yetiş
melerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve da
ha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygu

lanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dai
resi tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazır
lanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

BAŞKAN — 72 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 73. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 235 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 74. — 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 giren kurumlarda geçici sü
reli olarak görev verilebilir. 

YukardaM fıkraya göre geçici süreli olarak 
görevlendirilen memurların kadroları ile ilişki
leri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emek
lilik hakları devam eder. 

Geçici süreli görevlendirme şartları : 
Ek Madde 2. — Geçici süreli görevlendirme 

yolu ile başka bir görevde çalışan memurlar hak
kında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen me
mur, hem kendi sınıf ve meslekinin ve hem de 
geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mev
zuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışın
da, bir kurumda geçici süreli olarak görevlen
dirilen memurlar aylıklarını gittikleri yerlerin 
bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlendi
rildikleri kadronun aylık ve diğer haklarından 
yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirme memurun muva-
f aakti ile olur ve 2 yılı geçmez. 

d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci 
ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görev
ler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlen
dirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şart
tır. 

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Per
sonel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Ba
kanlıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek ka-
rariyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendirme
nin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil 
ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 
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Ek Madde 3. — Bu kanunun konusu ile il
gili hükümler buna ek olarak yapılacak kanun
larda yer alır. 

Ek Madde 4. — Bu kanunun 59 ncu madde
sindeki «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi» ibarelerinden sonra «Memurluklarına» ke
limesi ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — 74 ncü maddeyi ek 1, 2, 3 ve 
4 ncü maddeleriyle birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 75. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 94 ncü maddesinin birinci fıkrası
nın sonuna aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir. 

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edi
len mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve 
bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halin
de, yazık müracaat şartı aranmaksızın, çekilme 
isteğinde bulunulmuş sayılır. 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi oylarıınza arz 
ediyorum. Kabul edenled... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 76. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — 76 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 77. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Genel Kadro kanunu tasarısı hazırlama sü
resi : 

Geçici madde 3. — 1970 bütçe yılında, bu 
kanuna tabi kurumlarda her ne ad altında olur
sa olsun çalışan personelden, bu kanunun 4 ncü 
maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru 
'sayılabilecek olanlara ait kadroların 33, 34 ve 
35 nci maddelerde belirtilen esaslar dâhilinde 
hazırlanacak Genel Kadro kanunu tasarısı, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç bdr ay içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
fcdilmliiştir, efendim. (1) 

(1) Not : 77 nci madde 79 ncu maddesinin 
görüşülmesi sırasında tasarıdan çıkarıldı. 

FERİD MELEN (Van) — Bu maddeye as
lında lüzum kalmamıştır. 

BAŞKAN — Müzakere açmadığımız için oy
lamaya mecburum. 

Madde 78. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

intibak işlemlerini yapacak merci : 
Geçici Madde 4. — intibak işlemleri, bu 

kanunun geçici 22 nci maddesi gereğince kuru
lan İntibak Komisyonunun tesbit edeceği genel 
esaslar içinde bu kanunun hüMmlerine göre 
kurumlarınca yapılır. 

BAŞKAN — 78 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş'tir, efendim. 

Sayın Hükümet, Sayın Melen'in haklı bir 
itirazı oldu. 77 nci maddede eğer bu itirazı siz
ler de haklı olarak telâkki ederseniz bunun, 
içtüzüğün 77 nci maddesi gereğince, tekrar mü
zakeresini talebetmenizi rica edeceğim. 

Madde 79. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memurların intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 5. — Bu kanuna tabi kurum
lardaki memurların bu kanunda belirtilen nite
lik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıf
ların derece ve kademelerinde alacakları ay
lık 'tutarları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen 
aylık tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan 
zam ve 819 sayılı Kanunla verilen avansın da 
eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan 
aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kedeme 
ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle gide
rilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesine 

göre istihdam edilenlerden, bu niteliğin bulun
madığı yeni kadrolara atanan, (intibak sıra
sında aynı görevde kalmak şartiyle), 

2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara 
atanan (intılbak sırasında aynı görevde kalmak 
şartiyle). 

3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Ka
nunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fık
rası ile 1 veya 2 üst derece kadroya atananlar
dan aradaki farkı Bakanlar Kurulu kararı ile 
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tazminat olarak almakta iken yeni kadrolara 
atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun
la değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi de
ğiştiren 30 . 5 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları 
kadroların 1, 2 veya 3 üst derece aylığını kaza
nılmış hak olarak alanlardan, yeni kadrolara 
atanan, 

5. özel kanunları gereğince, tazminat, öde
nek (temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tah
sis edilen belirli görevlerden yeni kadrolara 
ataman, 

Memurların bu kanunda belirtilen nitelik ve 
'diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların dere
ce ve kademelerinden alacakları aylık tutar
ları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları 
aylık tutarlarından veya aylık ve 1 . 3 . 1970 
tarihine kadar çıikmış kanunlarla kabul olun
muş tazminat, ödenek toplam tutarlarından 
aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesi suretiyle giderilinceye ka
dar ödenmekte devanı olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak so
nunda girecekleri derece ve kademe aylığı ile 
bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın 
toplamıdır. 

Bu farklar, tamamiyle kalkıncaya kadar, 
her yıl bütçelerinde belirli tertiplere konulacak 
ödeneklerle karşılanır. 

SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum efendim. Sayın Artukmaç, 
haddizatında bir de önergeniz var. önergenizi 
izah ederken konuşursanız, önergeniz oylanır
ken daha müessir olur, ümidederim. 

Sayın Bekata, buyurunuz efendim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının bu 
maddesi bir muğlak hükmü ihtiva ettiği için 
yarın tatbikatta birçok memurların aleyhine bir 
uygulamaya meydan vermemek amaciyle bir 
hususun tavzihini ve eğer yeterli bulmazsak de
ğiştirilmesini rica edeceğim. Bu maddeyi aynı 
zamanda geçici 2 ve geçici 8 nci maddelerin ışı
ğı altında mütalâa edersek, sözümün daha iyi 
anlaşılacağını düşünerek, geçici 2 ve geçici 8 

nci maddelerin konu ile ilgili fıkralarını oku
mak istiyorum. 

Geçici 2 nci maddenin fıkrası : «İhtisas kad
rolarında bulunanların intibakları ise ihtisas 
kadrosunun görevini fiilen yapmakta olanlar 
kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden, 
kadro görevini fiilen yapmıyarak bir başka gö
revde çalıştırılanlar ise emekliye esas olan ay
lık veya ücret dereceleri üzerinden yapılır.» 

Geçici 8 nci maddenin ilgili hükmü ise şöy
le: «3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o kademenin gösterge rakamına 
ilâve edilecek 200 rakamından sonra bulunacak 
sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda el
de edilecek miktar esas tutularak yapılır.» Hâ
kimler ve savcılar için. 

Şimdi, konuyu böylece ifade ettikten sonra 
işin mahiyetini arz edeyim. Devlet memurları 
arasında birçok memurlar, işgal ettikleri kadro
da terfi sürelerini doldurduktan sonra geçebi
lecekleri boş kadrolar bulamadıklarından, bildi
ğiniz gibi; 100, bir daha 100 ilâve edilmek sure
tiyle, maaş almakta devam etmektedirler. Şim
di, bu gibilerin aldıkları bu 100, 100 kendileri 
için müktesep hak olmuş bulunması dolayısiyle 
kanun bu farkın verileceğini hükme bağhyor. 
Ancak, emeklilik bahis konusu olduğunda 
emekliliğine esas olacak kadro nedir? Burada 
hâkim ve savcılarla ilgili kısımda büyük bir sa
rahatle ifade edildiği halde diğer memurlarla 
alâkalı kısımda tereddüt hâsıl olmaktadır. Ya
ni, kendisinin kadro aylığı faraza 100, ama 100 
deki terfi sürelerin 2 defa bitirdiği için 150 ye 
tekabül eden parayı alan memur bu müktesep 
hakkına rağmen emekliye sevk edildiği, emekli 
olduğu takdirde kadro aylığı olan 100 ü mü, 
yoksa müktesep hak haline gelmiş bulunan ve 
fakat işgal etmediği kadronun aylığını almış ol
makla beraber işgal etmediği kadro aylığı olan 
150 üzerinden mi emekliye sevk edilecektir? İş
te konu budur. 

Hak, nasafet, adalet elbette ki, 150 üzerin
den emekliye şevkini icabettirir. Buradaki mad
de ise ikisinin arasındaki farkın memuriyet sü
resinde devam ederken kendisine verileceğini 
yazıyor ama, emekliliğe esas olan kadronun iş
gal ettiği 100 mü, müktesep hak olan 150 mi ol
duğunda tereddütü mucip bir durum ifade edi
yor, hele geçici 2 nci ve 8 nci maddelerle bera
ber mütalâa edildiğinde. 
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Bu itibarla Sayın Bakandan kesinlikle şim
di arz ettiğim ayrıntılara cevap verecek şekil
de bu maddenin işgal ettiği kadro ile mi, mük
tesep hak haline getirdiği ve fakat 100, 100 al
mak suretiyle mülhak kadro olmadığı için işgal 
edemediği ama müktesep hakkı olan derece üze
rinden mi emekliye sevk edeceğini ve şayet bu 
şıkkı ifade buyurdukları takdirde bunun kanu
nun maddesi içindeki hükmü göstermesi sure
tiyle yarınki uygulamada vuzuha kavuşulması
nın sağlanması için kendisinin izahatını rica 
edeceğim. Eğer tatmin edici bir nokta buluna
mazsa bu açık hakkı ihlâl etmemiş olmak için 
verdiğimiz önergeye itibar gösterilerek, memur
lar arasında, hâkimlere başka, savcılara başka, 
istisna mevkiinde bulunanlara başka, ama diğer 
bütün memurların iktisabettikleri, müktesep 
hak haline getirdikleri emekliliğe esas olması 
lâzımgelen kadrodan iki derece, üç derece aşa
ğı kadrodan emekliye sevk edilmesi gibi daha 
evvel çıkarılmış bulunan Emekli Kanunundaki 
adalet ve birbirine mutabakat esasını sarsan bir 
yanlışlığa meydan verilmemesini rica etmek 
için önergemize itibar edilmesini istirham ede
ceğim. 

Teşekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beka-
ta. 

Sayın Alpaslan buyurunuz, efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; benden evvel 
görüşen Sayın Bekata arkadaşımızın görüşleri, 
meseleyi vuzuhla ifade tarzları içerisinde ger
çekten dikkatle ele alınmaya muhtaç bir hal
dir. Şahsan da bu görüşe katılıyorum. Filvaki 
intibaklar meselesi ayrı bir madde ile görüşüle
cektir, geçici maddelerde, ama burada bir hü
küm var ki, bu intibaklar meselesini bizim kar
şımıza dikiyor. Yani bu kadar reformist olan 
bir tasarının nasıl olup da bir tarafta kazanıl
mamış haklara permi vermesi, diğer tarafta da 
kazanılmış hakları geri itmesi mümkün oluyor 
diye düşünmeden edemiyoruz. Kendisinin hiz
met vasıflarından doğmuş olabilir, ama tatbi
kat olarak dayısını bulanların daha çok kendi
sini gösterdiği bir şekilde asıl kadrosundan iki 
derece, üç derece daha üst bir mevkii işgal ede
ne, o işgal ettiği kadro alınmak istese bile alı-
namadan veriliyor. Devlet baba dediğimiz, ba-

j balık vasfına uymıyan tutumu ile Devlet, ter-
fie müstahak olan, terfi etmenin bütün şartları
nı nefsinde toplamış bulunan şahsa kadro vere
mediği için bu zat da aşağı kadrolarda, ama 
emeklilik iktisabı da yukarıya çıkmak suretiyle 
bir yer işgal ediyor. 

Şimdi, intibaklar maddesinde görüşeceğiz 
dedim, burada ona veriyor, «aradaki fark veri
lir» demekle bu prensibi bir defa kabul etmiş 
olacağız ve bize geliyor diyor M, o nasıl olsa 
devletin kendi kusurundan doğmuş veya yolunu 
yordamını bulmak suretiyle üst kadroyu bula
mamış zatı, müktesep haklarına rağmen, aşağı 
kademesinde tutacağım, yalnız eğer aylığı tut
maz ise buna fark vereceğim, yani öteki terfi 
edecek, iki derece, üç derece üstünü alabilecek, 
onun farkını geri almıyacak, ama berikinin de 
eğer bir farkı oluyorsa onun parasını fark, taz
minat olarak ödiyeceğim. Yani, bunu yerinde 
tutacağım. Hani bu kadar gönülle bağlandığı
mız bir tasarının böyle geçmiş hakları yüzüstü 
bırakması ve intibaklar müessesesinde de kar
şımıza acaip bir durum getirmesi cidden beni 
üzen bir haldir. 

Sayın Maliye Bakanının Millet Meclisinde 
bir konuşması geçti; «canım, Cumhuriyetin ilâ
nından beri 50 yıldır meydana gelen hataları 
biz mi düzelteceğiz? Nasıl düzeltebileceğiz?» 
Belki haklıdırlar. Bunun portesinin neye mal 
olacağı hakkında benim kesin bir malûmatım 
yok. Ama, yani reform dediğimiz zaman gerçi 
ileriye matuf, istikbale muzaf bâzı atılımlar ya
pılıyor ama, geçmişteki bizzat devletin elinden 
sâdır olmuş, devlet eliyle vukubulmuş hataları 
da izale etmek her halde bu reformistliğin tabiî 
icabı olmak lâzım. Hiç olmazsa tazminat, mazmi-
na't deyinceye kadar, bu adamları kendi kadro
larının ilk derecesine yerleştirme imkânını bu
lalım. iki derece altta, gösterge tablosundaki 
kademe sistemiyle, bakıyorsunuz bir hayli me
safe alıyor, işini uydurup üst kademeye çıkmış 
olan ne imtihan geçirecek, ne bilmem başarı 
gösterecek, bu yeni dereceler atlamasında, o 
orayı işgal edecek, bu zat seneler evvel iktisa-
betmiş olduğu ama, kadrosuzluk yüzünden ora
da kalmış bulunmasına rağmen, yeniden kim-
bilir derece atlamak için imtihanlara mı tabi 
olacak neler olacak? Birsürü işler geçirecek. 

| Bu, benim garibime gitti bir. 
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Bir de, maddenin 5 nci bölümünde diyor ki, 
«Memurların bu kanunda belirtilen nitelik ve 
diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların dere
ce ve kademelerinden alacakları aylık tutarları, 
esM kadrolarında fiilen almakta oldukları ay
lık tutarlarından veya aylık ve 1 Mart 1970 
tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olun
muş tazminat, ödenek toplam tutarlarından aşa-
ğı ise,» Niye 1 Mart 1970 tarihine kadar? Ya
ni 1 Mart 1970 ten sonra eğer kanun çıkarma-
mışsak, böyle bir kanun, tazminat kanununa 
aklım erer. Yani, biz demek ki, parlömantsr 
olarak Personel Kanunu 'hazırlığı mevcudolma-
sma ve bu hazırlığın da mevcudiyetinden ma-
lûmattar bulunmamıza rağmen burada bir sürü 
marifet işlemişiz ve bunu şimdi tescil ettirecek
ler bize; 1 Mart 1970. Ne imtiyazı var; 1 Mart 
1970 ten evvel yine bizim kararımızla, bizim oy
larımızla kendilerine tazminat bağladığımız in
sanlarla, 1 Mart 1970 ten sonra tazminat veya 
ona benzer bir ek ödenek verdiğimiz insanlar 
arasında? Yani; bu, biraz da bizim parlömanter 
olarak şahıslarımıza vâki bir taarruzî hali ifade 
ettiği için bunu kesinlikle dikkatinize arz ediyo
rum, arkadaşlarım. Biraz insafla, biraz kendi
mizi toparlıyarak düşündüğümüz zaman ne an
lamı var 1 Mart 1970 tarihinin diye düşünürüz. 
Bu parlâmentodan şimdiye kadar çıkarılmış 
olan tazminat kanunlarının hiçbirisini nazarı 
itibara almıyahm, hep beraber karar verelim. 
Mümkün. Ama, bu Parlâmentodan şimdiye ka
dar çıkarmış olduğumuz tazminat kanunlarını, 
eğer aradakini fark olarak vereceksek, bugüne 
kadar verdiğimiz kısmı aynen tatbik edelim. 

Bu kanun 1 Mart 1970 de uygulanacak ya, 
ondan sonra bu kanunun uygulanması tarihine 
göre bilmem ne olmuşsa olur. Eğer, 1 Mart 1970 
te uygulanmasını düşündüğümüz, bir o zamana 
kadar çıkarılmış olsa, zaten 1 Marttan sonra 
böyle bir tazminat kanunu çıkarmak gibi bir hal 
de vukubulmazdı. 

Demek M, 1 Marttan uygulıyacağız, ta Ağus
tos ayına gelmişiz, uygulama ameliyesi de Ara
lık ayında cereyan edecek. 7 ay, 8 ay, 9 ay, 10 
ay sonra tatbik edeceğiz. Bu safhasında vazıı 
kanun olarak bir kanun çıkarmışsak bunu geti
rip de böyle kayıtlayıcı bir hükme bağlamaya, 
zannederim ki, kendi kendimize olan saygı duy
gumuz müsaade etmiyecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Alpas

lan. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 

önergeler var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ge
çici 5 nci maddesini değiştiren kanun tasarısı
nın 79 ncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirildiği takdirde, halen işgal ettikle
ri kadrolarda kazanılmış hak olarak 1, 2 veya 
3 üst derece maaş alanların bu maaşlarına teka
bül eden dereceler üzerinden emekli olabilme
leri sağlanmış olur. 

Bu gerekçe ile 79 ncu maddenin son fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

«4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esas teşkil edecek aylıkları; kazanılmış 
hak olarak aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık veya ücretlere tekabül eden dereceler üze
rinden ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrasına 
göre ödenecek aylık ile bu madde gereğince ve
rilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar, tamamıyle kalkıncaya kadar, 
her yıl bütçelerinde belirli tertiplere konula
cak ödeneklerle karşılanır.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye iştirak ediyor 
musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FAHRİ 
ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz, efendim.. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. 

Muhterem senatörler, önergeyi, oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Önerge reddedilmiştir, efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Başkanlığa 

657 sayılı Kanun tasarısının 79 ncu mad
desi ile değiştirilen geçici 5 nci maddesinin 
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sondan bir evvelki fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

istanbul Ankara 
Fikret Gündoğan H. Oğuz Bekata 

Adana 
Mukadder özteMn. 

«4 numaralı bendde yazık memurların emek
liliğine esas teşkil edecek aylıkları 1, 2 veya 3 
üsıt derece aylık ve ücretlere tekabül eden de
recelerin ilk kademe aylıkları ile bu madde ge
reğince ödenebilecek farkın toplamıdır.» 

BAŞKAN — Bu kadar mı efendim, önerge
niz? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Şimdi
lik bu kadar. Zira, Sayın Bakan demin sordu
ğum suale cevap lütfetmediler. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'ın aynı mahi
yette bir önergesi daha var, müsaade ederseniz 
okutuyorum ve iki önergeyi aynı zamanda mü
zakere ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Kanun tasarısının 79 ncu madde
si ile değiştirilen geçici 5 nci maddesinin son
dan bir evvelki fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

«4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esas teşkil edecek aylıkları; 1, 2 veya 3 
üst derece aylık ve ücrete tekabül eden dere
celerin ilk kademe aylıkları ile bu madde gere
ğince ödenebilecek farkın toplamıdır.» 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç; Sayın Beka
ta, Sayın Maliye Bakanından bir sual sormuştu, 
bu sual cevaplandırdığı takdirde siz de konuş
manızdan vazgeçer misiniz? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben öner
gemi izah edeyim de, ondan sonra Sayın Bakan 
izahat versinler. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Bekata ve Alpaslan ar
kadaşlarım burada durumu gayet güzel bir şe
kilde ifade buyurdular. Bendeniz önergemin 
muhtevasına göre maruzatta bulunacağım. 

Önergem, eski 80, şimdiki 79 ncu maddenin 
5 nci maddenin 3 ncü fıkrasını ilgilendirmekte, 
yahut da maddenin tümünü ele alırsak en son

dan bir evvelki fıkrayı ilgilendirmektedir. Bu 
tasarının umumi hükümlerine göre, kadrosunun 
1, 2 veya 3 üst derecesini müktesep hak olarak 
almakta bulunan memurlara almakta oldukla
rı üst derece aylıklarının tekabül ettiği derece
lerin ilk kademe aylıkları verilecektir. Tasarı
nın hükümlerinden bu çıkar. 

Buna mukabil, tasarının şimdiki 79 ncu mad
desi ile değiştirilen geçici 5 nci maddenin 5 nci 
bendinin 3 ncü fıkrası gereğince fiilen ödene
cek olan bu aylıklar emeklilikte kabul edilme
mektedir. Bu hükme göre bunların emeklilik
lerinde kadro derecesinin tekabül ettiği derece
nin karşılığı üzerinden muamele yapılacaktır. 

Şu duruma göre, 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık almakta olan meselâ, aldığı maaşı aslî 60 
lira ise; 70, 80, 90, bu derecelerden aylık alan 
onbinlerce belki de daha fazla sayıda memur 
emeklilik yönünden büyük bir haksızlığa mâruz 
kalmış bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan, yine madde aynen kabul 
edildiği takdirde birçok eski emeklilerin aylık
ları da bu esasa göre düzenlecek ve netice ola
rak bunlar da mağdur olacaklardır. 

Ayrıca, bu durum; 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun anahükümlerine ve sosyal gü
venliğin eşitlik ve genellik prensiplerine de ay
kırı düşmektedir. 

Bu sebeple, sözü geçen fıkranın değiştiril
mesinde zaruret bulunduğu inancındayım. De
ğiştirge önergemin arkadaşlarımınki ile aynı
dır. Bu önergemizde bu aksaklık giderilmiştir 
ve burada gerek yeni ve gerekse eski emeklile
rin durumları hakkaniyet esasları dairesinde 
göz önünde tutulmuş bulunacaktır. Yüce Heye
tinizin maruzatımızı göz önünde tutarak önerge
mize iltifat buyurmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Artuk
maç. 

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

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler, Komisyon sırasında oturduğum anda 
çeşitli konulara umumiyetle cevap vermek mec
buriyeti hâsıl olduğu için, belki bu konuda söz 
söyliyen arkadaşlarımın hepsinin fikrini iyi an-
lıyamamış olabilirim. Yalnız anladığım tarzda 
arzı cevabetmeye çalışacağım, 
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Zannediyorum ki, buradaki tereddüt şu : 
Muhterem senatörler, Hükümet tasarısının 
Meclise geldiği şeklindeki metinde kadroya in
tibak vardı ve ister bir üst derece alsın, ister 
2 üst, ister 3 üst derece alsın kadroya intibak 
edecekti. Bu müddettler; ki, 3 üst derece oldu
ğuna göre, 9 sene, her 1 sene bir kademe ter
fii sayılacak ve 9 ncu kademeye intibak edecek
ti ve işte o kademenin aylığı da emekliliğe esas 
olacak idi. Yani, Hükümet tasarısının getirdiği 
sistem bu idi. 

Fakat bir de başka madde vardı. Halen aldı
ğı aylık ile bunu mukayese ettiğiniz zaman eğer 
aldığı aylık fazla ise - bugünkü aylık - aradaki 
fark da verileceği için, o farkla beraber toplamı 
emekliliğe esas tutulacak idi. 

Şimdi, Komisyonda ve Mecliste yapılan de
ğişiklikten sonra bu tamamiyle değişmiştir. Ko
misyonda yapılan ve Meclisin de tasvibettiği 
değişiklikten sonra bu intibak, yani üst derece 
alan memurların intibakı şöyle olacak; bilfarz, 
bugünkü duruma göre 90 liralık maaşta, kadro
da 3 üst derece alıyorsa, yani 150 lira alıyor
sa kendisinin intibakı yine 90 a yapılacak, fa
kat sanki 1 nci dereceye intibakı yapılmış gibi 
maaş alacak ve sanki 1 nci derecede imiş gibi 
de tekaüde sevk edilecek. Yani, aradaki hangi 
derecenin maaşını alıyorsa o derece maaşı üze
rinden istediği zaman veya müddeti dolduğu 
zaman tekaüde sevk edilecek.. 

Şimdi, verdiğim misale göre 150 den tekaüde 
sevk edilmiş gibi muamele görecektir. O halde, 
zihinlerde şöyle bir tereddüt hâsıl oluyor, öyle 
ise bu 90 a intibak ne oluyor? Şimdi, meseleyi 
90 dan aldığım zaman pek farkı olmuyor. Ama, 
60 da 90 alıyorsa fark oluyor, gayet tabiî. Bu
rada şahsa bağlı olarak bu muamele yapılıyor. 
Niçin böyle yapılıyor denilince de, şunu arz et
mek isterim. 

Muhterem senatörler, burada bir pramit teş
kil edilmek isteniyor. Yani, pramidin en üstün
de en önemli ve mesuliyetli görevler ve aşağı
ya doğru bu görevler azalarak gidiyor. Ve o 
mesuliyeti, o görevi deruhde etmedikçe ve o 
görevin icabettirdiği ehliyet ve liyakati kazan
madıkça oraya çıkmak yok. Bu, bir pramit sis
temi. Bizim bugünkü sistemimiz de bir yay sis
temidir. Herkes 1 noi dereceye kadar çıkabil
diği için en üstün görevler ,en önemli görev-
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ler en üstte ve en yüksek maaşlar da en üstte 
sistemi yok, bugün. Zamanın geçmesi ile işte 
3 üst derece sistemi ile herkes birinci dereceye 
kadar terfi ettiği için bu, bir yay sistemidir. 
Bu kanun, terfileri ehliyet ve liyakate bağladı
ğına göre, bir de emrivaki karşısındayız, birin
ci dereceye kadar çıkmış olanlar vardır. Bu ka
nunun tesbit ettiği şartlar eğer evvelce kemali 
ile mevcudolup da uygulanmış olsaydı, yani şu 
tasarının tesbit ettiği şartlarla o derecelere ka
dar gelemiyecek olanların ihraz etmiş oldukla
rı dereceler vardır. Bu emrivaki kabul ediyor, 
bu madde. Ama, bu emrivâkii istikbalde daha 
fazla devam ettirmemek için bu esası getiriyor, 
şahsa bağlı olarak kabul ediyor. 

Binaenaleyh, burada tereddüt, olsa olsa 
emekli aylığına esas olacak miktar nedir, ora
dadır tereddüt. Emekli aylığına da, hangi dere
cede intibak etmişse, kadroya demiyorum, yani 
90 da 150 alıyorsa 150 den, 60 da 90 alıyorsa 
90 a göre hangi dereceye intibak edecekse, onun 
tutarı ne ise o emekli aylığına matrah olacak
tır. Emekliliğinde de bu hal ve bu nokta göze
tilmiş ve o memur için eski hükümlere göre bu
raya geldiği için hakkı muhafaza edilmiştir. 

Bilmiyorum, arkadaşlarımın bu konudaki 
tereddütlerini izale edebilmiş miyim? 

Yalnız bu noktada bir hususa işaret ederek 
huzurunuzdan ayrılacağım. Sayın Alpaslan de
diler ki, «Maliye Bakanı Mecliste dedi ki, 50 se
nenin hatalarını biz düzeltecek değiliz, böyle 
bir beyanatı oldu» 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — «Olmuş» 
dedim, 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bu, vakidir, bu beyanat doğru, böyle bir 
söz söyledim. O zaman Sayın 0. H. P. sözcüsü 
Mecliste bu sözümü ele alarak bu söz etrafında 
güzel bir konuşma da yaptı. Yalnız burada tas
hih etmek fırsatını buluyorum. Bu sözümle şu
nu kasdetmiş oldum. Bu hataları devam etti
riyor, bu tasarı demedim. Sayın Alpaslan da 
bu noktaya işaret etti. Bu tasarı istikbale matuf 
olarak bu hataları gideriyor. Böyle hatalara 
düşmemeye çalışan hükümler getirmişti. Ama, 
50 senelik münferit bâzı memurları haksızlığa 
uğratan hükümleri varsa ve onları burada dü
zeltmeye kalkar isek bu takdirde reformun 
vasatiyle, bu tasarının ulaşmak istediği gaye-
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nin vüsatiyle bu münferit hâdiseleri düzeltecek 
hükümleri bu tasarıya sokmak birbiriyle bağ
daşmaz, ben bunu arz etmek istemiştim. 

Teşeekkür »derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 

Bakanı. 
Sayın Bekata, mutmayin oldunuz mu efen

dim? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bu 

izahatın Sayın Bakan tarafından verilmiş olma
sından büyük fayda gördüm. Ve bunun zabıt
lara geçmiş olması. «Yorum» diye bir müessese 
Parlâmento da bulunmadığına göre, bu izahatın 
ışığı altında bu maddenin yapılmış bulunması-
•p.1 öğrenmekten müteşekkirim. 

BAŞKAN — önergeyi geri alıyor musunuz 
efendim? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Kendi
lerinin ifade ettikleri izahatları, kanun metnine 
ışık tutacağından, bunun oya konulmasında 
isabet vardır. 

BAŞKAN — Muhterem komisyon, önergeye 
katılmıyorsunuz. Sayın Hükümet, önergeye ka
tılmıyorsunuz. 

Muhterem senatörler; Sayın Bekata ve ar
kadaşlarının ve Sayın Artukmaç'ın önergeleri
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 

Bir önerge var, aynı madde üzerinde. Oku
tuyorum efendim.. 

Yüksek Başkanhğa 

79 ncu maddenin geçici 5 in sondan üçüncü 
fıkrasındaki « 1 . 3 . 1970 tarihine kadar» keli
melerinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Sayın Tuna, izah edecek misiniz? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Hükümet izah ederse. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon dinlediniz mi? 
79 ncu maddenin geçici 5 nci maddesinin üçün
cü fıkrasında «aylık ve 1 . 3 . 1970 tarihine ka
dar çıkmış kanunlarla» ibaresinin tasarıdan çı
karılması teklifi hakkındaki görüşünüzü rica 
ediyorum. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılı
yor musunuz? 

önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... 
önerge reddedilmiştir. 

79 ncu maddeyi okunan şekli ile oylarnıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmitşir. 

Muhterem senatörler; 77 nci madde üze
rinde içtüzüğün 77 noi maddesine uygun ola
rak bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
77 nci made ile değiştirilen geçici üçüncü 

madde muhtevası tahakkuk etmiş bulunması 
sebebiyle haşiv hale gelmiştir. Böylece hatalı 
olarak kabul edilmiş bulunan 77 nci madde
nin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Muş 
isa Bingöl 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Mevzu açıktır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın Hü
kümet kabul ediyor musunuz? 

Sayın Bingöl'ün önergesini sayın komisyon 
ve sayın Hükümet kabul ediyorlar, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... önerge kabul edilmiş, böylece 77 nci 
madde tasandan çıkarılmıştır. Bunun netice
sinde 78 nci madde olarak kabul ettiğimiz 
madde 77, 79 ncu madde olarak kabul etmiş 
olduğumuz madde 78 olarak düzeltilmiştir, oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma usulümüzle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
90 nci maddenin müzakeresinin sonuna ka

dar çalışmaya devam edilmesinin oya sunulma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

iskender Cenap Ege 
BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
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saat 19,00 da normal çalışmalarımız sona eri
yor. Muhterem arkadaşlarım, bazan yarım 
saat fazla çalışmak, bir günlük çalışmayı 
önleyecek şekilde bir tedbir getirebilir. Eğer, 
arkadaşlarım sükûnetle dinlemek lûtfunda 
bulunurlarsa arz edeceğim husus bunu temin 
etmek babındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele şudur : 
Şimdi tasarı üzerinde bâzı değişiklikler ol
duğu için, - eski olarak ifade edeyim, - eski 
92 nci madde, ek geçici maddelerin başlan
gıcıdır ve ek geçici maddeler böyle başlı
yor. Şimdi, bu ek geçici maddelerin müzake
resine kadar gelen maddeleri süratle müza
kere etmeye kavuşabilirsek, bu ek geçici mad
deler üzerinde aşağı - yukarı 34 - 35 tane önerge 
vardır. Sayın komisyon bu önergeleri de ge
riye aldığı takdirde - zatıâlileri bulunmadığı 
zaman burada bâzı arkadaşlarımız kabul 
etmiyorlar, kabul etmez görünüyorlar - Pa
zar günü de Komisyon toplanacaktır. Daha 
uzun çalışmakla bir himmet gösteriseniz ko
misyon, havale edilmiş olan bütün önerge
leri konuşmak imkânına kavuşacaktır, istirha
mım bu noktadır. Onun için arkadaşları
mız lütfetsinler, şurada yarım saat, bir saat 
daha fazla çalışalım, komisyona da diğer 34 
maddeyi müzakere etmek için zaman vermiş 
olalım. Eğer bugün burada saat 19,00 da biti-
rirsek bu önergeler kalacaktır. Komisyon ya
rın toplanacaktır. Kendisine havale edilen 
maddeler ve önergeler üzerinde konuşacaktır 
Pazartesi günü tekrar gelinecektir, müzakere
lerde yine komisyonun almak mecburiyetinde 
kaldığı maddeler olacaktır. Tekrar komisyon 
toplanacaktır. Böylelikle Umumi Heyetin ça
lışmaları aksıyacak ve kanunun müzakereleri 
uzayacaktır. Arzım bu noktadadır. Onun 
için arkadaşlarım önergeye iltifat buyurur
larsa, bu önergenin kapsadığı zaten üç beş 
maddedir. Üç beş maddenin müzakeresini ya
par, son ek maddelerle ilgili olan kısmı da sa
yın komisyon geri alırsa böylelikle müzakere
leri kolaylaştırmış oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
LÛTFi BİLGEN (içel) — Lehte. 
BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde 

Sayın Ege konuştular. Eğer noksan tarafları 
varsa buyurun ikmal edin. 

ALÂEDDİN YTLMAZTÜRK (Bolu) — 
Şimdi yapacağımız müzakerede acalba kaç 
madde üzerinde önerge vardır? 

BAŞKAN — Arz edeceğim Sayın Yılmaz-
türk. Efendim, iki madde üzerinde önerge 
var. iki madde üzerinde de müzakere açaca
ğım. Malûmatınıza sunarım. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Madde 79. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malî esas
lar : 

Geçici madde 6. — Bu kanuna tabi kurum
larda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne göre Mihdam edilen daimî hizmetlilerle 
bütçelere ekli (ıS) cetveline dâhil kadrolarda 
çalışanların bu kanunda belirtilen nitelik ve 
diğer şartlara göre girecekleri sınıfların de
rece ve kademelerinde alacakları aylık tutar
ları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık 
tutarlarına, 263 sayılı Kanunla yapılan zam 
ve 819 sayılı Kanunla verilen avansın da ek
lenmesinden sonra elde edilecek miktardan 
aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle gi
derilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

(Millî istihbarat Teşkilâtında 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam .di
len daimî hizmetlilerin bu kanunda belirtilen 
nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sı
nıfların derece ve kademelerinde alacakları 
aylık tutarları eski kadrolarında fiilen almakta 
oldukları ücret ile 644 sayılı Kanuna göre 
aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli 
toplam tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sure
tiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam 
edilir.) 

BAŞKAN — 79 ncu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenuer... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 80. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunununun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esas
lar : 
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'Geçici Madde 7. — Bu kanuna tabi kurum
larda, 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne göre bütçelerin masraf tertiplerinden alı
nan kadrolarda istihdam edilen geçici hizmet
lilerden bu kanunda belirtilen nitelik ve li-
ğer şartlan taşıyanlar halen bulundukları 
kadrolarda aldıkları ücretler ne olursa olsun 
yeni derecelerinin ilk kademe aylıklarını alır
lar. 

BAŞKAN — 80 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 81. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intiba
kında malî esaslar : 

Geçici Madde 8. — Bu kanuna tabi kurum
larda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rma bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli 
hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik per
sonel yönetmeliği» ne göre alman yevmiyeli 
fkadorlarmda çalışan personelden bu kanunda 
belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre gi
rebilecekleri sınıfların derece ve kademelerin
de alacakları aylık tutarları, 4/10195 sayılı 
Kararnameye göre almakta oldukları 30 gün
lük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdir
de, aradaki fark , kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar öden
mekte devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum : Söz istiyen sayın üye?.. 
Saym Özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Saym Baş
kan, önerge olan maddeleri, suhulet bakımın
dan, komisyona verirsek ve komisyon da bu mad
deleri geri alırsa, diğer maddelerin görüşülme
sinde bir kolaylık sağlanmış olur. 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Saym Baş
kan, komisyona iadeyi tazammun eden bir hal 
yoktur. Müzakerelerin devammı istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Söz istiyen 
saym üye?.. Yok. Önergeler var, okutuyorum, 
efendim. 

Saym Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1462 sıra sayılı kanun 
tasarısının 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun geçici 8 nci maddesini değiştiren 81 nci 
maddesinin, geçici 8 nci maddeye aşağıdaki fık
ranın eklenmesiyle değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

«4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışan 
teknik elemanlardan normal sicil almış olup da 
kadro noksanlığı sebebiyle terfi edemiyenlerin 
intibakları müstahak oldukları dereceden yapı
lır.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Yüce buyurunuz. 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu önergemle zarara 
uğramış 10195 le çalışan mahdut birtakım tek
nik elemanların zararlarının telâfi edileceği 
kanısı ile vermiş bulunuyorum. Ve bunlar da 
çok mahdut kişilerdir. Fakat bir vakıadır ki, 
mevcutur ve önergemi kabul ettiğiniz takdirde 
hiçbir külfet tahmil edilmeden bu konu halle
dilmiş olacaktır. Müsaade ederseniz, konuyu 
çok kısa olarak arz etmek istiyorum. Malûmu 
âliniz 10195 sayılı Kararname teknik eleman
ların istihdamı için bir muvakkat istihdam ola
rak nazarı itibara alınmış. Fakat sonra bu 
10195 sayılı Kararname ile çalışanlar daima ça
lışıyorlarmış gibi bir duruma itilmişlerdir. Ay
nı daire veya kurumda birer ay farkla terfi 
etmek durumunda olan İM çalışkan elemanda 
ki, burada iyi sicil almış olmalarını da tasrih 
etmiş bulundum, bir ay eski olanın terfiinin ya
pıldığını ikinci elemanın bir ay sonra teklif 
edilen terfiinin ise, kadrosuzluk nedeni ile ya
pılmadığını, birinciye günde 10 Türk lirası, ikin
ciye 2 Türk lirası zam verildiğini düşünecek 
olursak. Hiçbir kusuru olmıyan ikinci eleman 
240 Türk lirası noksan kadro ile intibak edecek. 
Bekleme müddetini 10 yıl kabul edersek, ikinci 
eleman ayda 240, senede 2 880 ve 10 senede 
28 800 Türk lirası zarar edecektir. Hiçbir gü
nahı olmıyan, iyi sicil almış olan, aynı dairede 
istihdam edilirken bir ay farkla terfileri gelmiş 
olan insanların ne kadar zarardide olduklarını 
bu izahatımla her halde arz edebilmiş oluyo
rum. Bunlar çok mahdut kişilerdir ve eğer be
nim takririme iltifat buyurursanız büyük bir 
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O. Senatosu B : 101 25 . 7 . 1970 O : 3 

külfet yüklemeden bu mağduriyetlerin telâfisi 
imkânı hâsıl olmuş olacaktır. İltifat buyurma
nızı istirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, bu önergede sadece muayyen bir sınıf 
için kadrosuzluktan ötürü terfi edememe duru
mu derpiş edilmektedir. Diğer personel istisna 
edilmektedir. Farklı bir tatbikat olduğu cihetle 
şimdi bu haliyle önergeye katılmamıza imkân 
olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge, umumiyet prensibini 
ihlâl ettiği için katılmıyorsunuz. Sayın Hükü
met?.. Katılmıyorsunuz. Önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir 
'efendim. 81 nci madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1462 sıra sayılı Kanun 
tasarısının 81 nci maddesi ile değiştirilen 657 
sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesine aşağı
daki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

«4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışan 
teknik personelden, normal sicil almış olup da 
kadro noksanlığı nedeniyle terfi edemiyenlerioı 
intibakları müstahak oldukları dereceden yapı
lır.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, biraz evvel oylanan önergenin 
aynısı olduğu için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın 
Pestilci, bizim dikkat nazarımızdan kaçmış efen
dim. 81 nci maddeyle ilgili bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de
ğiştiren tasarının ek geçici maddesi metni tasa
rının komisyonlarda ve Mecliste görüşülmesi sı
rasında ileri sürülen ve Anayasamızın 134 ncü 

maddesine dayandırılan iddtalarla çelişki arz 
ettiğinden madde metninin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

«Ek geçici madde 8. — Anayasa Mahkemesi 
raportörleri ile hâkimlik ve savcılık... 

(«Önergenin bu madde ile alâkası yok.» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendini, ek geçici 8 nci mad
deden bahsediyorsunuz, 81 nci maddedeki hü
küm de odur. Maddeyi tasrih eStımemişsiöiz. Ya
nılma, buradan zuhur etmiştir efendim. 

Muhterem senatörler, 81 nci maddeyi oku
nan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Muhterem senatörler, 71 nci madde üzerin
de Sayın Komisyon çalışmalarını ikmal etmâş 
ve metin hazırlıyarak Başkanlığa göndermiş bu
lunmaktadır, okutup oylarınıza arz edeceğim 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

incelenen önergeler muvacehesinde (madde 
71) in ekli olduğu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
M. Faik Atayurît 

Madde 71. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun VI nci kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

işgüçlüğü, iş riski ve temindeki güçlük zam
ları : 

Ek madde — Hayat ve sağlık için tehlike 
veya çalışma şartlan bakımından güçlük arz 
eden veya normalin üstünde gayret sarfını ge
rektiren veya eleman temininde müşkülât çeki
len görevler için iş güçlüğü, »} risk ve teminin
deki müşkülât zamları ödenir. Bu zamların mik
tarı ve hangi memurlara verileceği, meslek ni
telikleri, çalışma şartları, teminlerinde ve hiz
mette tutulmalarında güçlük bulunması ve ben
zer hususlar nazara alınmak suretiyle tesbit edi
lir. 

Uygulama ilgili kuruluşların görüşü alınarak 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi 
tarafından hazıranaeak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 
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Hangi görevler için ne miktar güçlüğü iş 
riski ve tebinindeki güçlük zamları ödeneceği 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun efen-
dipı. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu madde için benim de 
bir önergem vardı. Benim önergemde bu mad
deye başka bir unsur daha ilâvesini Iteklif edi
yordum. O da ağır mesuliyet yükliyen görev
ler. Aslında bu türlü açık kapılar yara
tılması belki bu kanunun prensiplerini bir öl
çüde zedeler. Fakat muhterem arkadaşlar, sos
yal meseleleri, böyle değişen şartlar içerisinde, 
değişmiyen katı kaidelerle yürütmeye imkân ol
muyor, çoğu zaman. Faraza; biz 1929 dan beri 
birbiri ardınca bir kaç teadül kanunu, barem 
kanunu yaptık. Fakat hemen kısa zamanda bu 
kanunlar dejenere oldu- Sebep; çok katı kaide
leri vardı, hayatın değişen şartlarına uymuyor
du, bu kaideler. Faraza hayat pahalılığı yürü
yor, veyahut bâzı memuriyetlerde eleman bul
mak güçlüğü oluyor, şu veya bu zaruretlerle 
kısa zamanda yeni kanunlarla istisnalar yarat
mak mecburiyetinde kalıyorduk. Bunu, hayatın 
kendisi zorluyordu. Bu sebeple katı kaidelerin 
yanı başında bu kaidelere bâzı yumuşaklıklar 
veren, tabiî geniş suiistimale imkân vermemek 
şartiyle, hükümlerin kabulü zaruridir. Şimdi, 
burada bâzı hükümler konmuştur, tazminat için. 
«Hayat ve saflık için tehlike arz eden isler» 
doğru bu. Böyle isler vardır. Çalışma şartları 
bakımından güçlük arz eden işler. Bu, iki mâ
nada alınabilir, maddi bakımdan güçlük arz 
eden isler var. Bunun yanı başında ağır sorum
luluğu olan isler var. Faraza maddi sorumlulu
ğu olan işler var. Misal vereyim, belki maliye 
memurlarını söylersem «kendi meslekdaşları 
için konuşuyor» diyeceksiniz ama, söylemeye de 
mecburum, hakikaten büyük maddi sorumluluk 
içinde çalışırlar, muhasiplerimiz bilhassa- Gü
nün birinde, hattâ öldükten sonra kendisine mil
yonun üstünde tazminat yüklenmesi karsısında-
dırlar. Daima böyle bir sorumluluk içinde çalı
şırlar. En ufak bir hata yaptıkları takdirde bu 
hatadan malen mesul olurlar. Bunun yanı ba
şında siyasi bâzı mühim memuriyetler vardır. 
Hakikaten ağır sorumluluk içinde çalışırlar. Ve
yahut vatandaşın hayati ile ve sairesi ile ilgili 

hizmetler vardır. Ağır sorumluluk içinde çalı
şırlar. Hata ettikleri takdirde hem kendilerine, 
hem de öteki vatandaşlara büyük ziyan verir
ler. Bu sebeple bu getirilen unsurların yanı ba
şında belki bir de ağır sorumluluk yükliyen iş
lerin de ilâvesini ben zaruri ve faydalı görüyo
rum. Bu, maddeye biraz daha genişlik verir. 
Bu kanunla hükümete çok yetkiler veriyoruz. 
Âdeta icranın takdirine bırakıyoruz, bir çok 
şeyleri. Kanunun tatbikatında bu, kanunu ge
nişletip daraltmak, istendiği şekilde yürütmek 
işin mahiyetine ve şartlarına göre icra tarafın
dan tesbit edilecek, genişletilecek veya deraltı-
lacaktır. Şartların bir kısmına sorumluluk mev
zuuna belki, saydığım hâdise, girmiyebilir. Mü
nakaşa edilebilir, sokulabilir de. Ama, buna 
açıklık vermek için bir fiil daha teklif ettim, 
takririmde. Komisyon, en güç kabul edilmesi 
lâzım gelen şartı kabul etmiş aslında; daha acık 
k^/pıdır, o. Onu kabul ettiğine göre benim tekli
fimi de kabul etmesinde sanıyorum ki, büyük 
fay^a olacaktır- Takdirinize arz ediyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Melen, 
bu konuşmanızda takririnizin oya konulmasını-
mı tabediyorsunuz? 

FERİD MELEN (Van) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Melen'in takririni okutu
yorum, oylarınıza arz edeceğim. 

Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 71 nci madde
siyle Devlet Memurları Kanununun VI ncı kıs
mının sonuna eklenen ek maddenin birinci ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Ek maddenin, 1 nci bendi : 

«Hayat ve sağlık için tehlikeli olan, veya 
çalışma şartları bakımından güçlük arz eden, 
veya normalin üstünde gayret sarfını gerek
tiren, veya ağır sorumluluklar taşıyan görevler 
için işgüçlüğü ve riski zammı ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katı
lıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Hayır. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan. Bu maddede-
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ki mefhumlar işgüçlüğü, iş riski zamları; Sayın 
Melen İn kasdettiği mânayı mündemiçtir. Bu
nu, bu mefhumları temin etmeye kâfidir diye 
düşünüyoruz ve o bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Muhterem senatörler, Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet önergeye katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.... önerge reddedilmiştir efendim. 

Sayın Pestilci, buyurunuz efendim, önergeni
zin üzerinde müzakere istiyorsunuz değil mi 
efendim? Buyurunuz. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler. Maddenin 
müzakeresi sırasında Sayın Ahmet Demir Yücs'-
nin izah etmiş olduğu; yer altında çalışan perso
nele ek birtakım haklar sağlanması hususundaki 
fikirlerine aynen iştirak ediyorum, önergem 
hakkında da kısaca bir, iki malûmat vermek is
tiyorum. 

Biraz evvel Sayın Maliye Bakam bu madde
deki işgüçlüğü ve riski zammının, birtakım ha
yati ve sağlığa tehlikeli işlerde çalışanların mağ
duriyetlerini gidereceklerini söyledi. Şimdi, 
Millet Meclisinde kabul edilen ve önümüzdeki 
günlerde Senatoya g'elecek olan 326 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda da aynı, 
sivil Personel Kanununa mümasil maddeler ge
tirilmiş. Orada da «işgüçlüğü ve riski zammı» 
diye, ek madde üç şeklinde, biraz evvel okunan 
maddeye mümasil maddeler Askerî Personel 
Kanununda da getirilmiş. Fakat, bunun dışın
da ek beşinci madde ve ek 6 ncı maddelerle Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununda; denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adamları personeline bu işgüç
lüğü ve iş riski zammından ayrı olarak, iş gör
dükleri görev itibariyle ikinci bir zammın da 
verilmesi öngörülmüştür. 

Muhterem senatörler, bütün dünya yüzün
de kabul edilmiştir ki, gökyüzünde, denizaltın
da ve toprağın derinliklerinde çalışan insanlar, 
gördükleri iş itibariyle karşılaştıkları hayatî teh
like bakımından, birtakım avantajlı muamelelere 
tâbi tutulurlar. Eğer, bu muameleleri burada 
çalışan personele de tatbik edemezsenis; havada, 
denizin altında ve toprağın altında çalışan in
sanlar». bu yerlerde çalıştırmanıza imkân yok
tur. Burada, görülen iş bakımından, hayatî teh
like çok büyüktür. Burada birtakım personeli 

istihdam etmek için birtakım ek imkânlar, te
min edilir gördüğü vazifenin ağırlığı karşısın
da, yerin üstünde normal, vazife gören insanlar
dan çok ayrı ve fazla olarak bir ek ücret ödenir. 
Bir uçucu pilot, hava meydanlarında çalışan pi
lotun en aşağı iki üç misli bir ücret alır. Bir 
deniz altına dalan personel bir motorda, bir san
dalda çalışan personelden iki, üç misli fazla üc
ret alır. 

Şimdi, arkadaşlar; denizin altında çalışan 
insanların gördüğü işin ağırlığını kabul ediyor
sunuz da suyun, toprağın altında, madenlerde 
çalışan insanlann gördüğü işin ağırlığını kabul 
etmiyorsunuz. Bugün, Zonguldak kömür hav
zasında nakıs 425 metrenin altında maden per
soneli çalışır, yeraltı personeli çalışır. Arkadaş
lar, buradaki çalışma şartlarının zorluğu karşı
sında eleman bulamaksınız. Bugün, Zonguldak 
istihsal bölgesi, maden havzası ihtiyacının % 50 
si ile ancak çalışabilmektedir. Bir misal vereyim 
size; bütün rakamlariyle önümüzdedir. Bugün 
Zonguldak'rn en büyük istihsali bölgesi olan G-e-
lik bölgesinde G-elik ocağında 14 mühendise ih
tiyaç varken 4 tane maden mühendisi ile çalış
maktadır. Şimdi, yer üstünde daire başına otu
ran bir maden mühendisi ile yer altında çalışan 
bir maden mühendisine aynı imkânları sağladı
ğınız takdirde yeraltına kimseyi sokamazsınız. 
Yeraltına kimseyi sokamadınız mı bu, istihsal
de güçlükler, yeraltında çalışan diğer personele 
de örnek olması bakımından, çok büyük mah
zurlar doğuracaktır. Yeraltında çalışan işçilere, 
gerek Almanya'da, gerek İngiltere'de, çok bü
yük malî imkânlar sağlanmaktadır ve ancak 
bu sayede yerin altına birtakım personeli sok
mak imkânı bulunmaktadır. Bu getirilen ek 
madde ille bunun sağlanamıyacağını kuvvetle 
ümidediyorum. Çünkü, yer altında çalışan in
sanlara, eminim ki, yer üstündekilerden çok 
farklı olmıyan belki üç, beş imkân verilecektir 
ama, bu da teknik personeli veyahut da yer 
altında çalışması icabeden persenelin yer al
tına sokulmasına kâfi gelmiyecektir. Bu ba
kımdan bir önergem vardır, maddeyi bir ek ilâ
vesiyle bu işgüçlüğü ve riski zammının yeral
tında çalışan personele iki misli olarak öden
mesini teklif ediyorum. Önergeme iltifat bu-
yurulmasmı rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pestil
ci. 
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Muhterem senatörler, Sayın Ahmet Demir 
Yüce ve Sayın Mehmet Ali Pestilci tarafından 
verilen önergeler aynı mahiyettedir. Okuyo
rum. 

«İşgüçlüğü ve riski samımı, yer altında ça
lışan teknik personele iki kat olarak ödenir.» 
şeklinde'dir. 

Saym Pestilci ve Saym Yüce Önergeleri 
üzerinde konuştular. Önerge üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, öner
geye katılıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Bu hususu 
mevcut madde temin ettiği cihetle, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym Ko
misyon. 

Sayın Hükümet? Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, huzurunuza, arkadaşlarımla aynı 
fikirde olmadığımı ifade etmek için gelmedim. 
EOİbette ki, yer altında nakıs şu kadar derece
de maden ocağında gayet gayrimüsait şartlar 
içinde ve tehlikelerle karşı karşıya olarak ça
lışan teknik elemanlara, yüksek mühendislere 
yer üstünde çalışan mühendislerden farklı bir 
muamele tatbik etmek, farklı ücret tatbik et
mek elbetts ki, lâzımdır. Bu hususta gerek Sa
yın Demir Yüce arkadaşımla, gerek Sayın Pes
tilci arkadaşımla aynı fikir ve kanaatteyim. 
Yalnız, bizim burada işaret etmek istediğimiz 
husus şudur; şimdi görüşülmekte olan madde 
zaten bu işler için sevk edilmiş bir maddedir. 
Zaten bu nevi hususiyetler göz önünde bulun
durulsun da onlara ilâve bir tediye imkânı bu
lunsun, bu imkân ve salâhiyet kanunla verilsin 
diye getirilmiş olan bir maddedir. Saym Arkada
şımız Pestilci'nin «bu zam iki kat verilsin» iba
resi vardır. Muhterem arkadaşlar, zam, böyle 
seyyanen verilecek olan, «her türlü risk taşı
yan işe bilfarz günde 100 lira», öyle ise «ma-
dendekine günde 200 lira verilsin» şeklinde 
mütalâa edilmemek gerekir ve sayyenen veri
lecek bir şey değildir. Yer altında çalışan mü
hendis şu kadar, başka işte çalışan, şantiyede 
çalışan, yer altında değil, fakat şantiyede ça
lışan mühendise ondan daha az bir miktarda 
a m verilecektir. Mâruz kalman tehlikenin de

recesine göre bu zamlar tâyin edilecektir. Bi
naenaleyh arkadaşlarımızın tereddüt etmelerine 
mahal yoktur. 

Bir de, benim anladığıma göre, arkadaşla
rımızın bir tereddüdü var. Bilmiyorum, yanlış 
mı anlıyorum? Askerî Personel Kanunundaki 
uçuş, dalış zamlarını misal göstererek, madem 
ki, orada uçuş, dalış tazminatı veriliyor, ay
rıca; öyle ise burada bir de yer altı tazminatı 
verilsin ve Askerî Personel Kanunu ile paralel
lik olsun fikrini taşıyorlar. Bir defa şunu tas
rih edeyim ki, Askerî Personel Kanunu tasa
rısı hazırlanırken de; havada uçan, deniz di
binde yüzen askerî personele, tehlikeli, riskli 
işler olduğu için; bu maddenin genel esasları 
dâhilinde, bir tazminat verilmesi mümkün ola
caktır. Binaenaleyh, bunların ayrıca tasrihine 
lüzum yoktur, diye mütalâamızı bildirdik ve o 
fikri beyan ettik. Ama, uçuş ve dalış tazminat
ları öteden heri verilen ve alışılmış bir şey ol
duğu için sanki bu zamlar kaldırmıyortmuş gi
bi bir mâna çıkar, -böyle bir hava taşır., bina
enaleyh bunlar kalsın fikrini Millî Savunma
mız müdafaa etmiştir. Böyle olunca o uçuş ve 
dalış zamlarını şöyle anlamak lâzım hem uçuş,; 
dalış zammını alacak hem de bu maddenin ge
nel esasları dairesinde işgüçlüğü ve iş riski 
zammını alacak değildir. Uçuş, dalış zammı di
ye tasrih edilmeseydi, işgüçlüğü ve iş riski 
zammını alacaktı. Tasrih edilmiş olduğu için 
uçuş, dalış zammını alacak ve artık ayrıca iş
güçlüğü ve iş riski zammı olması mevzuubah-
solmıyacaktır. Zaten uçuş, dalış zammını alma
sının sebebi, o vazifenin güç ve tehlikeli olu
şudur. Arz ettiğim sebeplerle arkadaşlarımızın 
tereddütlerini giderdiğimi sanıyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Mali
ye Bakanı. 

Muhterem senatörler. Saym Komisyon ve 
Saym Hükümet önergeye iştirak etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum... KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Saym Topaloğlu? Yoklar. Saym înkaya 
metne iştirak ediyor musunuz efendim? 

CEMALETTIN ÎNKAYA (Kalıkesir) — 
Hangi metne? 

BAŞKAN — 71 nci maJdde üzerinde öner
geniz vardı, Komisyonun yeni şekliyle tedvin 
ettiği metne iştirak ediyor musunuz? 
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CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
İştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu? Sayın 
Alpaslan? 

MUSA KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — iştirak ediyoruz. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Katılıyo
rum. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. Tl nci 
maddeyi» yeni tedvin edilen ve okunan şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 71 nci madde okunan şekliyle ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri 
kaldırılmıştır. 

«057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri kaldırılmış tır. 

BAŞKAN — 82 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenlr... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 83. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve tek
nik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz
metlerinin değerlendirilmesi : 

Geçici Madde 12. — Halen sağlık hizmetleri 
ve te'knik hizmetlerde çalışmakta olanların 
Devlet memuriyetine girmeden önceki hizmet
leri, sınıfların tesisi ile ilgili 36 nci maddenin 
II nci teknik hizmetler sınıfı vs III üncü sağ
lık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bö
lümündeki esaslara göre değerlendirilir. 

Bu değerlendirme, aynı şekilde Parlâmento
da bulunan sağlık ve teknik hizmet sınıfları 
mensupları için de uygulanır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler, öğrenim durumlarına gö
re yükselebilecekleri derecenin son kademe ay
lığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek ge
çici 2 ve ek geçici 3 ncü madde hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 83 ncü 
madde üzerinde önerge var. Müzakere açıyo
rum? Söz istiyen sayın üye?.. Yok önergeleri 
okutuyorum. l 

25 . 7 . 1970 O : 3 

Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısının 83 ncü madde
siyle düzenlenen geçici 12 nci maddesi, uygula
mada, bâz iltibasa yol açabilecek nitelikte oldu
ğundan vuzuh vermek bakımından mezkûr mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ©deriz. 

Geçici madde 12, — Halen teknik hizmetler
de çalışmakta olan yüksek öğrenim görmüş 
personel ile sağlık hizmetlerinde çalışan perso
nelden Devlet memuriyetine girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest 
olarak veya özel müesseselerde ifa edenler veya 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu şekilde çalı
şarak tekrar devlet memuriyetine girmiş bulu
nanlarının : 

a) Teknik hizmetlerde geçirmiş bulunduk
ları sürenin 3/4 ü, 

b) Sağlık hizmetlerinde geçirmiş bulun
dukları sürenin 3/4 ü (sosyalizasyon bölgesinde 
en az üç yıl çalışmış olanlar için tamamı) me
muriyette geçmiş sayılarak her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her 3 yılı bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu değerlendirme aynı şekilde T. B. M. M. 

nde bulunan sağlık hizmetleri ve yüksek öğre
nim yapmış teknik hizmet sınıfları mensupları 
için de uygulanır. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet yılları sü
resi 12 yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göre
ve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığı
nı geçemez. 

5 . 3 . 1970 tarih ve 1243 sayılı Kanundan 
yararlanmış olanlar hakkında bu madde hükmü 
uygulanmaz. 

Konya Urfa 
Sedat Çumralı İ. Etem Karakapıcı 

Adana Elâzığ 
M. Nuri Âdemoğlu Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye işti
rak ediyor musunuz 
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BÜTÇE PLÂN KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ M. 
PAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
bu maddede derpiş edilmek istenen hususlar, 
maddenin kendisinde vardır. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Hükümet?.. Katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir, efendim. 

83 ncü madde ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısının 83 
ncü maddesiyle ilgili geçici 12 nci maddesinin 
4 ncü paragrafının başındaki «yapılacak» keli
mesinden evvel, ek geçici 4 ncü maddenin 8 nci 
satırında olduğu gibi, «yeni» kelimesinin ilâve
sini arz ederim. 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Önergeye sayın komisyon .. Ka
tılmıyor. Sayın Hükümet?... Katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

83 ncü maddeyi okunan şekliyîle oylarınıza 
arz ediyorum r Kabul edenler... Etmiyenler... 83 
ncü madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 84. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde ça
lıştırılan 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 görev
de kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre def ece ve kademelerinde 
alacakları aylık tutarı, eski kadrolarından fii
len almakta oldukları mahrumiyet şartlan taz
minatı ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan 
sözleşme ücretlerinden aşağı ise, aradaki fark, 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiy
le giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

BAŞKAN — 84 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 85. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 14, 15, 17, 18 ve 19 ncu mad
deleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 85 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etaıiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 86. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürür
lüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin 
yürürlükte kalacağı : 

Geçici madde 20. — 32 ve 33 ncü maddedeki 
yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci 
maddedeki tüzük, 79 ncu maddedeki yönetme
lik, 80 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 mad
dedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 178 nci 
maddedeki yönetmelik, 179 ncu maddedeki yö
netmelik, 190 nci maddedeki tüzük, 193 ncü 
maddedeki tüzük, 194 ncü maddedeki yönetme
lik, 196 nci maddedeki yönetmelik, 210 ncu 
maddedeki yönetmelik, 211, 212 ve 213 ncü 
maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetme
likler, 214 - 217 nci maddelerdeki yönetmelikler 
ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki yö
netmelikler, 231 nci maddedeki tüzük ve yönet
melikler, VI nci kısmın sonuna eklenen ek mad
dede adı geçen iş güçlüğü ve riski zammına iliş
kin yönetmelik, 

Altı aylık süre içinde düzenlenip yürürlüğe 
konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlük
teki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — 86 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 87. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 21 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 87 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 88. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

întıbak komisyonu : 
Geçici madde 22. — Bu kanun hükümlerine 

göre yapılması gerekli intibakın genel esaslan-
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nı tesbit etmek üzere kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte Maliye Bakanlığından 3 ve Devlet 
Personel Dairesinden 3 temsilcinin katılmasiyle 
«Devlet Memurları Kanunu İntibak Komisyo
nu» adı ile bir komisyon kurulur. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince 
yapılması gerekli intibak ille ilgili her türlü in
celemeyi yapabileceği gibi komisyonda kurum
ların memur ve müstahdemlerini geçici olarak 
çalıştırabilir. 

BAŞKAN — 88 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 89. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 23 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 23. — ilkokul mezunu olmayıp 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı 
kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvel
lerinden alman kadrolarda çalışmakta olanların 
intibakları duruimlanna göre ilkokul mezunu | 
olanlar gibi yapılır. j 

BAŞKAN — 89 ncu maddeyi oylarınıza arz I 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir efendim. \ 

Muhterem senatörler, Yüce Heyetinizin al
mış olduğu kararla çalışma müddetimiz hitam 
bulmuştur. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Sayın Ege'nin ifade buyurduğu gibi, 
eğer komisyon bu maddeyi geri alacaksa mesele 
hallediliyor demektir. Eğer, Pazartesi günü ko
misyon 92 nci maddeyi geri alırsa bu mesaimizin 
bir değeri olmaz. 

BAŞKAN — Muhterem Tanyeri, zatıâlmiz 
de öyle bir önerge veriniz, Heyeti Umumiyenin 
reylerinize arz ederim. Almış olduğunuz karar, 
90 nci maddeye kadar müzakerelerin devamı 
hususuna ait idi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben, 
esbabı mucibesini arz ettim efendim. İfade et
tiğim husus, 90 nci maddeye kadardır. 90 nci 
maddeye geldiğimiz vakit - esasen bu arada ve
rilmiş 34 önerge de vardır. - Komisyon isterse 
maddeyi geri alabilir. 

25 . 7 . 1970 O : 3 

(«Maddeyi geri alsın» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon 90 nci madde

deki önergeleri geriye alır mısınız? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, önergeleri özel olarak da görmemiz müm
kün ve kabildir. Nasıl tensibederseniz, her iki 
şekil de mümkündür. 

Buyurun Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim, bu ek ge

çici maddelerin kademe kademe müzakeresinde 
tebellür edecek yeni konular da olabilir. 

(«Maddeye ait birçok ek maddeler var» ses
leri) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, ben saba
ha kadar çalışmaya hazırım. Siz kendi gücünüze 
bakınız. 90 nci maddeye kadar talepte bulundu
nuz, onu oyladım. Neticesini istihsal ettik. Şim
di, yeni bir mevzu çıkmıştır 90 nci maddeyi oku
tacağım efendim. 

Ancak; 90 nci maddenin çok uzun olması 
hasebiyle bir önerge var, onu muameleye koyu
yorum efendim. 

Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
90 nci maddenin komisyona iadesini arz ve 

teklif ederim. 
Muğla 

İlyas Karaöz 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önerge hak

kında ne buyuruyorsunuz? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Uygun bulu
ruz. Önergeleriyle birlikte geri alalım. 

BAŞKAN — Evet efendim, 90 nci maddeyi 
önergeleriyle birlikte sayın komisyon geriye alı
yorlar. İçtüzük hükümleri gereğince talepleri 
is'af edilmiştir. 

Böylece çalışıma müddetimiz bitmiştir. 
Muhterem senatörler, 101 nci Birleşimin 3 

ncü oturumunu 27 Temmuz 1970 Pazartesi saat 
10,00 da toplanılmak üzere kapatıyorum, efen
dim. 

Kapanma saati : 19,46 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

101 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 7 . 1970 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANIÎHN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. •—• Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

3. —• Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
secimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kabın kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünal di'mn, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
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 araştırması ist iyen önergesi 
(10/33) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

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

5. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'ın 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 İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul 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 Güler'iıı yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu rapora (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 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-

2 — 
ee 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 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 , 1970) 


