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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının Komisyondan 
dönen bâzı maddeleri ile ek geçici 34 ncü mad
desine kadar görüşüldü. 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçla
rına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikine mütaallik Protokolün onay
lanması hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısını görüşmek üzere tasarının havale 

edildiği komisyonlardan beşer üye seçilmek su
retiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Maliye Bakanı Mesut Erez'in 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

29 Temmuz 1970 Çarşamba günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşime saat 19,12 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Geçici Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

Âdil Ünlü 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Türkiye'de mukim şahısların ticari 

borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki An
laşmanın muvakkat tatbikine mütaallik Proto
kolün onaylanması hakkındaki 3 Eylün 1961 ta

rihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/341; Cum
huriyet Senatosu 1/1140) (Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet: 
20 şer gün) 

nrj'jftıııı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir) Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 104 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına Af
yon Milletvekili Hasan Dinçer'in atanmasının uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez 
keresi (3/906) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Afyon 

Milletvekili Hasan Dinçer'in atanması, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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4. — GÖRÜŞÜ 

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 Milllet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) (1) 

BAŞKAN — Personel Kanunu üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Hatalı kabulden dolayı işlem yapılmasını 
isteyen üç önerge vardır okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının hatalı olarak 

kabul edilen ek geçici 10 ncu maddesinin içtü
züğün 77 nci maddesine göre yeniden müzake
resini arz ve teklif ederiz. 

Van Konya 
Ferid Melen ıSedat Çumralı 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 77 nci maddesine göre hatalı ka

bul edilmiş bulunan Gerici 10 ncu maddenin ye
niden müzakeresini ve düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Tokat Ankara 
Zihni Betil Hıfzı Oğuz Bekata 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek geçici 10 ncu maddenin (a) bendindeki 

« .. Program hizmetlerini doğrudan doğruya ya
pan ve yürütenlerden...» deyimi açıkça an
laşılamadığından teklif hatalı olarak kabul 
olunmuştur. 

İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince yeni
den görüşülerek (a) bendinin Komisyonun ka
bul ettiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederim. 
Adana 

Muslihittin Yılmaz Mete 

BAŞKAN" — Ek geçici 10 ncu maddenin 
ha+alı kabulünden dolayı gerekli i"!em yarıl

masını isteyen önergelere göre, içtüzüğün 77 nci 
maddesi gereğince önerge sahipleri. Komis-

(1) 1462 Sıra Sayılı basmayazı 23 . 7 . 1970 
tarihli 99 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

,EN İŞLER 

yon ve Hükümet dinlendikten sonra görüşme 
yapılmaksızın mesele çözümlenir. Şimdi »Sa
yın Bekata, Sayın Betil, Sayın Melen ve Sayın 
Çumralı... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Buradan arz 

edeyim. Bu mesele yanlış kabul edilmiştir 
ididasiyle, görüşme talebediliyor. Halbuki baş
lanmış bâzı maddeler vardır. Onlar bittikten 
sonra, en sonra bunları yapabiliriz. 

BAŞKjAN — Bunlarda müzakere çok az 
süreceği için, izin veriseniz 5 - 1 0 dakika içe
risinde yapılacak işlemdir ve bir önergedir. 
Çabucak çıkacaktır, önerge de okundu. 

Sayın Melen, Sayın Bekata hanginiz ko
nuşacaksınız?... ikinize de ayrı ayrı söz vere
ceğim. Yalnız kısa olsun. 

Sayın Melen, buyurun. Niçin hatalı kabul 
olunduğunu çok kısa olarak rica edeceğim. 

Sayın Bekata, sonra da size ayni şekilde! 
söz vereceğim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; TRT nin haber alma 
servislerinde çalışan memurlara aidolan bu 
maddede önergeler üzerinde müzakere açılma
dığı için maalesef arkadaşlar aydınlanamadı; 
bu sebeple bu madde hakikaten aydınlığa ka
vurmadan oylandı ve bu yüzden bir hataya 
düşülmüş olduğuna kaani oldum, önergeyi bu 
yüzden arz ettim. 

Muhterem arkadaşlar, TRT ve onun altın
daki maddeler Devlet Tiyatroları ve saire daha 
birçok şeylerde olduğu gibi bir ayrı sta
tüye tâbidir, bugüne kadar. Buradaki perso
nel, özerk olduğu için müessese, mukavelelerle 
bir ayrı statü içerisinde istihdam edilmekte
dir. 

Simdi bunları bu kanun ile Devlet perso
neli sisteVine adapte edeceğiz. Bunu varnnca 
hakikaten özellio-ini. hususiyetini, istihdam sek
lini ve bilhassa bu haber teşkilâtında çalışanla
rın hususiyetlerini nazara almak icabeder. Bu
nun içindir ki, bu tasarı Meclisin Bütçe Ko
misyonunda konuşulurken Hükümet ve Bütçe 
Kornişonu TRT ile başbasa konuşarak bütün 
bu özellikleri dikkate alan bir madde tesbit 
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etmişlerdi. Bu madde Tatmin edici idi; bu
nunla TET personelini, TET yi Devlet memuru 
statüsüne tâbi kılmaya imkân vardı. Bir başka 
rejim kabul ettiğiniz takdirde sanıyorum ki, 
bunların Devlet hayatında, Devlet hizmetinde 
hizmetleri geçmediği için, basın âleminden gel
dikleri için, bunların intibakları çok aşağı de
recelerden yapılmaya mecbur kalınacak ve bu 
yetişmiş personeli, bu vasıflı personelin tama
mını TET kaybedecektir ve burada çaresiz, ha
kikaten bu vasıfta oîmıyan kimseleri istihdam 
gibi bir garip netice ile karşı karşıya geleceğiz. 

Bu sebeple, bilhassa Hükümet de bu zaru
ret üzerinde durmuş ve Hükümetle komisyon 
arasında tanı bir mutabakat tesis edilmiş idi. 

Muhterem arkadaşlar, bundan sonraki mad
delerde artistler de aynı mahiyettedir. Cumhur
başkanlığı Senfoni Orkestrasında çalışanlar da 
aynı mahiyettedir. Bunlar bu rejime yeni inti
bak ettirilmektedir. Bu sebeple bu özelliklerini 
dikkate alarak bunların intibak rejiminde bir 
hususiyet gözetmek zaruretiyle karşı karsıya-
yız. 

TET den belki bâzı insanlar, bâzı kimseler 
bir başka statüyü de istiyebilirler. Faraza isçi 
statüsünü istiyenler olaMîir, Bilhassa bu türlü 
bir âmme hizmeti, çok nazik bir âmme hizmeti 
görmekte olan bir müessesenin isçi statüsüne 
tabi tutulması, grev hakkını alması ve saire, 
işçilerin haiz oldukları haklan iktisabetmeleri
nin mahzurları da meydandadır. 

Bütün bu hususiyetleri göz önünde bulundu
rarak Hükümetin de dinlenmesinde:!, sonra, ka
naatimce kabul edilmiş olan bu hükmün göz
den geçirilmesi zarureti vardır. Hükümetle ilk 
mutabık kalındığı şekilde, komisyonlar avasm-
da ilk mutabakat tesis edildiği şekilde. Meclis
ten geldiği gibi veyahut da hiç olmazsa Senato 
Komisyonumuzdan geldiği gibi, ka^ul edilme
sinde hayati zaruret görüyorum. Bu sebeple 
önergemizi takdim ettik. Kabulünü rica ede
rim, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, çok kısa rica 
edeceğim, buyurunuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; hatalı kabulü 
usul ve esas bakımından kısaca arz edeceğim. 
10 ncu madde usul bakımından hatalı kabul edil
miştir. Çünkü, zabıtları tetkik edince görürsü
nüz ki, bu madde ile ilgili değiştirge önergesini 

I veren arkadaşımızın izahatı dinlendikten sonra 
' önergeye katılıp katılmadıklarını Başkan, Hü

kümete sordu; «Hükümet, önergeye katılmıyo
ruz, maddenin komisyondan geldiği gibi kabu
lünü istiyoruz» dedi. Komisyona sordu : «Öner
geye katılmıyoruz. Maddenin komisyondan gel
diği gibi kabulü isabetli olur» dedi. Başkan oy-
ladı ve aldığı sonucu tebliğ etti. «Önerge redde
dilmiştir» dedi. Bir, iki oylamaya arkadaş iti
raz etti. Bunun üzerine kabul eden ve etmiyen-
lerin ayağa kalkmaları söylendi; Başkan bu se
fer, «Önerge kabul edilmiştir» diye tebliğ etti. 

Bu iki tebliğ arasındaki fark, şimdi arz ede
ceğim esastaki anlaşmanın, esastaki anlayışın 
yanlışlığından doğdu, o da şudur : Önerge sa
hibi arkadaşımız bu kürsüye çıktığında konuş
masında aynen şöyle söyledi : «TET mensupla
rına bu farklı muameleyi yapmak doğru değil
di?*. TET mensupları farklı muamele alacaktır, 
TET mensupları farklı tâyin edilecektir.» 

Halbuki madde böyle değil. Şimdi maddeyi 
okuyorum : «Kurumun haber ve program hiz
metlerini doğrudan doğruya yapan ve yürüten
lerden yüksek öğrenim» yapanlar, yapmıyanlar. 

BAŞKAN — Yüksek öğrenim yapmış olan
lar, 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Yap
mış olanları ve yapmamış olanları ayrı ayrı, ya
zıyor. Ne imiş o halde fıkranın mahiyeti? TET 
mensuplarına toptan farklı muamele diye bir 
konu yoktur, ortada , Önerge sahibi arkadaşımı
zın burada konuştuğu gibi değildir, konu. Ya 
nedir? Kurumun haber ve program hizmetleri
ni doğrudan doğruya yapan ve yürütenler.. Bu 
Mr ihtisas isidir. Savısı cok az bulunan bilgi, 
ih+ı^as, tecrübe şahinlerine aidolan bir fıkradır. 
Nitekim bu tasarının bundan evvelki maddeleri 
içinde, bu gibi özellikler taşıyan sınıflara, mev
kilere bu cins muameleler yapılmıştır. 

O halde kanundaki umumi tenazuru bozma
mak için, komisyonun isabetle getirdiği fıkra
nın, yanlış anlatmadan doğan hatalı kabulüne 
mâni olarak, Hükümetin ve komisyonun katıl
dığı gibi maddenin ve fıkranın aynen kabulün
de umumi tenazur ve hakkaniyet bakımından 
isabet olacaktır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, önergeler sizin tan
zim ettiğiniz metin şeklinde değişiklik yapıla
rak düzeltilmesini istemektedir. Katılıyor musu
nuz, efendim? 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ- j 
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — 5 dakika mü
saade eder misiniz, izah edeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, katılıyor musu
nuz, katılmıyor musunuz? Mesele gayet basit, 
sizin tanzim ettiğiniz şekle rücu edilmesi isten
mektedir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Bu, Heyeti Umumiyenin tak
dirine kalmıştır, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet Genel Kurulun takdi
rine bırakıyor. Komisyon, kendi asıl metninin 
kabulü şeklindeki bir değişiklik yapılmasını ön
gören önergelerin kabulü lehinde bulunuyor. 
Önergeleri oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... (Anlaşılmıyan gürültüler) 

Yeni verilen önergelerin, yani düzeltme ve 
değişiklik yapılmasını istiyen önergelerin kabu
lünü oylarınıza arz ediyorum : Komisyon öner
genin kabulüne katılıyor, Hükümet de takdiri
nize bırakıyor. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi istenilen husus şu : Sayın Kemal Tur
gut önergesinde, ek geçici 10 ncu maddenin ko
misyonca hazırlanan ve Millet Meclisi metninin 
aynı olan (a) bendinde değişiklik istemiştir ve 
bu şekilde kabul edilmiştir. Şimdi önerge diyor-
ki, yapılan bu değişiklikten rücu edilsin, komis
yonun daha önce hazırlamış olduğu ek geçici 
madde 10 un (a) bendi, komisyonun metni şek
linde kabul edilsin. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 10 u oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bir saniyenizi 
rica edeyim, Sayın Başkan. Oylamada bir yan
lışlık oldu. Komisyonun son hazırladığı met
nin... 

BAŞKAN — O dâhildir, dâhil tabiî. Gayet 
tabiî ilâveler dâhildir.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Çünkü bâzı ta
dilâtlar yapıldı. 

29 . 7 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Köker, eğer dikkat etmiş 
olsa idiniz, sadece (a) bendi dedim. Önerge ek 
geçici madde 10 un (a) bendi hakkında idi. iş
lemler sadece (a) bendi ile ilgilidir. Komisyo
nun yaptığı (c), (g) bendi ilâveleri için hiçbir 
şey yok; onlar o şekli ile oylandı. 

NAHİT ALTÂN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, bir şeyin açıklanması lâzım, burada. Yük
sek tahsil yapmamış olanlar tâbirine yalnız lise 
mezunları mı giriyor, yoksa ilkmektep mezunla
rına kadar iniyor mu? 

BAŞKAN — İzahat, ek geçici 10 ncu mad
denin (a) bendi içerisindedir. Başkanın bu hu
susta izahat yetkisi yoktur. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sizin değil, 
Hükümetin vermesi lâzım. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. Hükü
metin de yoktur. 

Sayın Zerin Tüzün, bir önerge vermiştir. Fa
kat İçtüzüğümüzün 77 nci maddesine göre, 
önergeyi veren dinleneceğinden, Sayın Tüzün'-
ün önergesini işleme koymaya imkân yoktur. 

Şimdi ek geçici madde 8; 
Ek geçici madde 8 üzerinde verilen önerge

lerin bir kısmı işleme tabi tutulmuş idi, bir di
ğeri tartışmaların konusu edilmiş idi. O da 
«Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleri, bi
rinci sınıf hâkim savcılarla» tâbiri için birçok 
önergeler verilmiş idi. Bu önergelerden «birinci 
sınıf hâkim ve savcılarla» tâbiri yerine, «birinci 
derece» şeklinde değiştirilmesi istenmiş idi. 

İlk önerge sahibi olan ve ilk önerge verip 
konuyu tartışma sahnesine getiren Sayın Salâ-
hattin Acar önergesini geri almıştır. Ancak, bu 
arada diğer önergeler verilmiş bulunmaktadır. 
Şimdi önergeleri okutacağım. İstiyen önerge sa
hiplerine söz verip meseleyi kendi oylarımızla 
halledeceğiz, önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hâkimler Kanunu muvacehesinde ek geçici 

8 nci maddedeki 1 nci sınıf hâkim tâbiri doğru 
olduğundan maddede aynen ipkasını arz ve tek
lif ederim. 

Ahmet Nusret Tuna 
Kastamonu 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ek geçici 8 nci 

maddesinin 3 ncü fıkrasının ilk cümlesindeki 
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«Birinci sınıf hâkim ve savcılarla» ifadesinin, 
«birinci dereceden aylık alan birinci sınıf hâkim 
ve savcılarla» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı 1462 numaralı tasarının 8 nci ek 

geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında zikri gecen 
«birinci sınıf hâkim ve savcılarla» ibaresinin çı
karılarak yerine «birinci derece Yargıtay savcı
ları, başkanı ve üyeleriyle» ibaresinin yerleşti
rilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
İOrhan Kürümoğlu 

Sayın Başkanlığa 
1462 sıra sayılı kanun tasarısının ek geçici 

madde 8 in sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini saygı ile arz ederim. 

Bitlis 
fOrhan Kürümoğlu 

Ek fıkra : Gösterge rakamlarına ilâve edilen 
100, 150, 200 rakamları emeklilik işlemine esas 
olmaz. 

Sayın Başkanlığa. 
Ek geçici 8 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

«Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleri 
birinci dereceden maaş alan birinci sınıf hâkim 
ve savcılarla, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına 
göre birinci derece kadroda bulunanlar, göster
ge tablosunun birinci derecesinin son kademesi 
olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık 
ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 
200 rakamından sonra bulunacak sayının belli 
katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek geçici madde 8 deki «Birinci sınıf hâkim 

ve savcılar» tâbiri 88 sayılı Kanuna göre «Yar
gıtay Başkan ve üyelerini» ifade ediyor. Bu se
beple değiştirmeye lüzum olmadığını saygı ile 
arz ederim. 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ek geçici 8 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

Ek geçici madde 8. — Anayasa Mahkemesi 
raportörleriyle, hâkimlik ve savcılık meslekin
de, bu meslekten sayılan görevlerde bulunanla
rın ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları 
ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, 
fiilen almakta bulundukları aylıklarının derece
lerinin gösterge tablosunda tekabül ettiği dere
celere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 

Bunlıarın (kademelerinin tesbiti intibakları
nın esas olan aylıklarında geçirdikleri süre esas 
alınmak ve bu sürenin herbir yılı için bir kade
me verilmek suretiyle yapılır. Arfaan yıl kesir
leri girdikleri kademede geçmiiş sayılır. 

Yukarda sayılan meslek mensuplarından 
olanların aylık ödemeleri 10, 9, 8 ve 7 nci de
recenin kademelerinde bulunanlara o kademe
nin gösterge rakamına eklenecek 50; 6, 5 ve 4 
ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o 
kademenin gösterge rakamıma eklenecek 100; 
3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına eklene
cek 150 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek mliküar esas tutularak yapılır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargı Lay, Danıştay 
ve Sayıştay Başkan ve üyelerine 1 000 + 200 
lük gösterge üzerinden ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Ek geçici 8 nci madde ile ilgili 
önergeler okundu. Genel Kurul şayet izin verir 
veyahut münasip görürse, «Anayasa Mahkemesi 
asil ve yedek üyeleri birinci sınıf hâkim ve 
savcılar» tabirinin bizim Hâkimler Kanununda 
veyahut ilgili mevzuatta neyi ifade ettiği ve 
bu maddede hangi anlama geldiği hususunda 
Genel Kurul üyelerine, Adalet Bakanlığı Zatiiş-
leri Umum Müdürü veya Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkan veyahut vekili yetki ve vukuf içe
risinde bilgi vermesi İçtüzüğün 59 ncu madde
sindeki yetkiler dairesinde mümkündür. Ge
nel Kurul bu hususta münasip görürse, kısaca 
ve sadece bu hususa mahsus olmak üzere ken
dilerinden bilgi alabiliriz. Genel Kurul bu hu
susu münasip görür mü? 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öner
ge veren arkadaşlar (izah ©derler. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Önergelerin 
değerlendirilmesi için dinlenilmesi muvafıktır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Önergelerimizi izah ©delim. 

BAŞKAN — Önergeleriniz var, Sayın Tuna. 
Sizlere söz vereceğim. Yalnız yetkili zevattan 
bu ifadenin neyi ifade ettiği hususunda görüş
melerden önoe bilgi alırsak, daha rahatlıkla bir 
sonuca varılabilir. Yülksek Hâkimler Kurulu 
Başkan veya BaşkanveMIıiınn... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayn Başkan, bir dakika; 884 numaralı ve 
15 . 6 . 1967 tarihli Kanundan bir başka arka
daşımız bahseder ve arkasından da ©k cetvel 
izah edilirse, bu istediğiniz izahata hiç lüzum 
yok. Kanun var ve sarihtir. 

BAŞKAN — Evet var ama, arkadaşlarımız 
başka şekilde anlıyor. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Efendim, bir başka kanun var, bu kanun
dan bahsedilirse mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Var efendim. İçtüzüğün 59 ncu 
maddesinde; «Başbalkan yahut onun yetki ver
diği bir bakan veya birinci derecede sorumlu 
daire âmirlerinden biri; Hükümet 'adıma düşün
cesini bildirmek üzere, her görüşmenin başından 
sonuna kadar hazır bulunur. Bundan başka bir 
bakanlıkla ilgili tasarının görüşülmesi gınasın
da bakanın yahut onun namıma birinci derecede 
sorumlu daire âmirlerinden birinin bulunması 
şarttır.» şeklinde hükümlerimiz mevcuttur. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Burada, 
bu maddede tatbik edilmez bu, Sayın Başkan 
Hükümet burada, Komisyon faaliyeti değil ki. 
Arkadaşlarımız izah ederler, mesele hallolur. 
Ne diye karıştırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Peki o halde, her hangi bir şe
kilde dinleme hususundan vaz geçiyoruz. Sa
yın önerge sahiplerine sıra ile söz vereceğim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Vazge
çilmiş değil, iki Mşi itiraz etti, niçin vazgeçil
sin? 

BAŞKAN — Peki efendim, eğer dinlenecek-
se önce dinlenmesi lâzım ki, ona göre rey vere
lim. Bâzı üyeler dinlenmesini teklif ediyorlar. 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan veya Başkan-
vekilinin dinlenmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

Eğer salonda iseler, Yüksek Hâkimler Kuru
lu Başkan veyahut Başkanvekilini rica edece
ğiz. Yalnız kürsüde kendinizi sayın üyelere ta
nıtacaksınız. 

istenilen husus şudur; «Anayasa Mahkeme
si asil ve yedek üyeleri birinci sınıf hâkim ve 
savcılarla..» tâbirimi bu kanun kapsamı içeri
sinde maksadı temin edecektir? Yoksa, bunun 
yerine; «Birinci derece» tâbirinin ilâvesi mi? 

Kendinizi Yüksek Heyete takdim edin, efen
dim. 

YÜKSEK HÂKİMLER KURULU BAŞKAN-
VEKiLi RÜŞTÜ AYKAN — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; iTüksek Hâkimler Kuru
lu Başkanı Şeref Altan'm mezun olması dola-
yısiyle, Başkanvekili sıfatı ile mâruzâtta bulu
nuyorum. ismim, Rüştü Aykan. 

Hâkimlerin sınıf ve derecelerini 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununu va değişiklikleri tesbit et
miştir. Bu kanunun 884 sayılı Kanunla değişik 
17 ve 18 nci maddelerine bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerde birinci sınıf hâkim; Yargıtay üyeleri, 
ikinci ve birinci başkanları ile, Yargıtay savcı
ları, ikinci ve birinci yargıtay savcıları, Adalet 
Bakanlığı müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 
genel müdürlerdir. 

ikinci sınıf hâkimler ise, Yargıtayın dışında 
kalan hâkim ve savcılardır. Bu sınıf da iki kıs
ma ayrılmıştır. Hâkimler Kanununun 47 nci 
maddesine göre, birinci sınıfa ayrılmış hâkim
lerle, zamanı gelmediği için birinci sınıfa seçil
memiş hâkimlerden ibarettir. 

Üçüncü sınıf hâkimler ise, birinci ve ikinci 
sınıf üâkimlerin dışında kalan hâkimlerden iba
rettir. 

Hakimlerin derecelerine gelince; hâkimlerin 
dereceleri 2556 sayılı Kanuna bağlı değişik 1 
ve 2 numaralı cetvellerde 1 den 10 ncu dereceye 
kadar, 10 ncu derece dâhil, tesbit edilmiştir. 

Tasarının ek geçici 8 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası, «Birinci sınıf hâkim ve savcılar» ibare
si ile Yargıtay üye ve savcılarını kasdetmekte-
dir. Bu fıkraya sadece Yargıtay hâkim ve sav
cıları girmektedir. 

Yargıtay dışında, 884 sayılı ve 1251 sayılı 
kanunlarla verilen 45 aded 2 000 liralık, 75 
aded 1 750 liralık kadrolar mevcut bulunmakta-

— 397 — 



O. Senatosu B : 104 29 . 7 . 1970 O : 1 

dır. Bu duruma göre Yargıtay hâkim ve savcı
ları ile, bunların dışında kalan hâkim ve savcı
ların durumlarını birbirine karıştırmamak için, 
tasarının geçici ek 8 nci maddesinin son fıkrası 
Yargıtay dışında kalan hâkimleri derece ile ifa 
de etmiştir. 3 ncü fıkraya «derece» tâbiri girer
se, son fıkradaki «derece» tâbiri ile tedahül 
edecektir. Bu suretle tasarının ek geçici 8 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası, Yargıtay hâkim ve 
savcılarını sınıf, Yargıtayın dışında bulunan 
hâkim ve savcıları derece ile tesbit etmiştir. Bu 
maddenin 3 ncü ve son fıkrasındaki; «sınıf» ve 
«derece» ibareleri özel hâkimler kanunundaki 
tasnife ve ibarelere uygundur. 

Ek geçici 8 nci maddenin 3 ncü ve 4 ncü 
fıkralarının maddede aynen kalması Anayasa 
ve diğer kanunlarımıza uygundur. 

Takdir Yüce Senatonundur. 
Saygılarımı arz eder, teşekkürler ederim. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kor'un önergesini okutuyorum. Sa- j 

yın Kor? Yoklar. Bu sebeple önergelerini işle- | 
me tabi tutmıyacağım. I 

Sayın Kürümoğlu? Yoklar. Görüşemiyecek- j 
ler.. Fakat önergesini biraz sonra okutacağım. | 

Sayın Kürümoğlu'nun ikinci önergesi; yine \ 
aynı şekilde muamele görecektir. j 

Sayın Oral Karaosrnanoğlu? Buradalar, Sa
yın Karaosrnanoğlu konuşacak mısınız efen
dim? 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — İs
terseniz izah edeyim? 

BAŞKAN — Hayır, açıklama yapmaya mec
bur değilsiniz. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
öyleyse kalsın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yetkinim, kullanmıyorsunuz. 
Sayın Türkmen? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İzahat üzeri

ne vazgeçtim. | 
BAŞKAN — izahat üzerine konuşmıyacak-

siniz. Sayın Tuna? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Siz de vazgeçtiniz. Sayın öz-

türkçine? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — öner

gemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Tuna önergenizi geri alıyorsunuz? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Evet. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen siz de geri alı

yor musunuz? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evet. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; önergelerini 
açıklamak istiyen arkadaşlarımızın üzerinde 
durdukları konu, ek geçici 8 nci maddenin 
3 ncü fıkrasındaki, birinci sınıf hâkim ve savcı
ların durumuna ait idi. 

Bendenizin vermiş olduğu önerge, onların 
tamamen dışında, kanun tatbikatı yönünden bir 
aksaklığa ve bir tereddüde meydan vermemesi 
içindir, önergeme rahatlıkla oy kullanabilme
niz için izah etmek zorundayım. Şöyle ki : 

önergemiz «Anayasa Mahkemesi raportör
leri ile, hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve 
Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı 
ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bu
lundukları aylıkların derecelerinin gösterge 
tablosunda tekabül ettiği derecelere intibak et
tirmek suretiyle hesaplanır.» şeklindedir. Tasa
rıda bulunan «44 sayılı Hâkimler Kanununun 
18 nci madesinin son fıkrasındaki geçici ra
portörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur.» 
kısmı kaldırılmıştır. 

2 nci fıkra aynen muhafaza edilmiştir. 
3 ncü fıkra tamamen kaldırılmıştır. 

4 ncü fıkrada da rahatlıkla bir ödeme yapı
labilmesi için; Hâkimlik ve savcılık mesleklerin
de ve bu mesleklerden sayılan görevlerde bulu
nanların Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, 
Sayıştay ve Danıştay meslek mensupları ile, 
Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylık ödeme
leri; 10 - 9 - 8 ve 7 nci derecelerinin kademele
rinde bulnanlara, tasarıda 100 değerini, biz 
âdil bir ölçü içerisinde 50 olarak kabul ettik, 
6 nci, 5 nci ve 4 ncü derecedeki kademelerde 
bulunanlara 100, 3 ncü 2 nci ve 1 nci derecede 
bulunanlara da 150, Anayasa, Yargıtay, Danış
tay Başkan ve üyelerine de 200 olarak kabul et
tik. 

önergemize iltifat buyurulduğu takdirde 
madem M, hâkimlerimiz sosyal adaleti terazide 
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tartıyor. Bu önergemiz de adaleti tam teraziye 
koymaktadır. Kabul buyurmanızı saygı ile rica 
ederim. 

BAŞKAN — Beş önerge vardır, iki önerge 
Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üleleri bi
rinci sınıf hâkim ve savcılarla ilgili olan kısma 
aittir. Diğerleri, başka yönleri ilgilendirmekte
dir. Sırası ile halledeceğiz. 

Şimdi Sayın Orhan Kürümoğlu önergesinde; 
«Birinci derece Yargıtay savcıları, Başkanı ve 
üyeleri ile...» şeklinde değiştirilmesini istemek
tedir. Sayın Orhan Kor da önergesinde; «Birin
ci sınıf hâkim ve savcılarla...» 

ORHAN KOR (izmir) — önergemi izah et
mek isterim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kor, biraz önce açıkla
manızı yapmak üzere sizi arattım, yoktunuz. 
Şimdi oylama safhasına girdim, özür dilerim. 

ORHAN KOR (izmir) — Çok kısa olarak 
izah edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; ben önergemde «Birinci dereceden 
aylık alan birinci sınıf hâkim ve savcılarla» 
ibaresinin koydurulmasmı istemiştim. Bundan 
maksadım, bu ibare konmadığı takdirde 150 as
li maaşın altında olan, 125 asli maaşta olanla
rın da bu duruma girmelerini önlemek içindi. 
Benim önergem bunu daha iyi şekilde açıkla
maktadır. Onun için, «Birinci dereceden maaş 
alan hâkimlerin...» ibaresinin konmasının daha 
uygun olduğu kanaatindeyim ve bunu kabul 
etmenizi rica ediyorum. Bu suretle, birinci dere
ceden daha aşağıdaki derecelerde maaş alanla
rın, bu durumun dışında kalacakları açıklıkla 
izah edilmiş oluyor. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kor ve Sayın Kürümoğ

lu; «Birinci sınıf» yerine, «Birinci derecenin» 
metinde yer almasını ve bu değişikliğin yapıl
masını isterler. Komisyon önergelere katılıyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade eder
seniz açıklama yapmak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ek geçici 8 nci mad

de üzerinde çok değerli fikir ve mütalâalar ile
ri sürülmüş bulunmaktadır. Daha evvel tedvin 
etmiş bulunduğunuz 2556 sayılı Kanun ve bu hü
kümleri değiştiren 884 sayılı Kanunlar muvace
hesinde durumu ek geçici 8 nci maddedeki hü
kümlerle karşılaştırmak mecburiyeti hâsıl ol
maktadır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleki esas itibariyle 
dört kategoride toplanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, muavinlik sınıfı, ikinci
si, üçüncü sınıf hâkimlik veya savcılık sınıfı. 
Üçüncüsü, ikinci sınıf hâkimlik veya savcılık 
sınıfı. Dördüncüsü de, birinci sınıf hâkimlik ve
ya savcılık sınıfıdır. 

Hâkimler Kanunu ve buna bağlı cetvellerde 
birinci sınıf hâkimlik sınıfında üç kategoride 
hâkim yer almış bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi, Yargıtay Birinci Başkanı, 
ikincisi Yargıtay ikinci başkanları, üçüncüsü de 
Yargıtay üyeleridir. 

Birinci sınıf savcılık sınıfı da yine 4 kate
goride mütalâa edilmektedir. Bunlardan birisi 
Cumhuriyet Başsavcısı, ikincisi Cumhuriyet 
ikinci Başsavcıları, üçüncü Yargıtay Cumhuri
yet Savcıları ve dördüncüsü de Adalet Bakanlı
ğı Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel 
müdürler bulunmaktadır. 

Ek geçici 8 nci maddenin 3 ncü fıkrasında 
tesbit edilmiş hükümle, birinci sınıf hâkim ve 
savcılardan maksut yukarda unvanları sayılan 
kimseler derpiş edilmiş bulunmaktadır. Birinci 
sınıfa ayrılmış savcılar ve hâkimler ise, yine 
kanunlara bağlı cetvellerde kadroları gösteril
diği veçhile 2 nci sınıfın içerisindedirler. Bun
lar hakkında ek geçici 8 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasının uygulanması iktiza etmektedir. Ve 
bu hâkim ve savcılar mahkemelerde çalışan hâ
kim ve savcıları kapsamaktadır. 

Ek geçici 8 nci maddenin istihdaf etmesi 
icabeden esas gaye, bilfiil hâkimlik yapmak ve 
o sınıftan olma keyfiyetidir. Hâkimler Kanunu
nun bütün fasıl ve maddeleri hâkimleri ve sav
cıları sınıf ve dereceler bakımından nazara al
mıştır. Hâkim ve savcıların terfileri, tecziyeleri, 
yer değiştirmeleri ve teminatları sınıflarına gö
re düzenlenmiştir. Bu sebeple sınıf ve derece 
Hâkimler Kanununa göre ayrı ayrı mütalâa 
edilmektedir. Hâkimler Kanununa bağlı cetvel
de 1 nci sınıf hâkim ve savcılar sarahaten gös-
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terilmiş bulunduğu cihetle ek geçici 8 nci mad
denin başka bir şekilde değerlendirilmesine im
kân olmadığını, komisyon adına arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz zabıtlara geçmesi bakımından kürsü
den arz edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; önergenin mahiyeti 1 nci derece
deki kadrodan maaş alan 1 nci sınıf hâkimlere 
bu imkânın sağlanmasıdır, önergenin mânası, 
önergenin özü bu. 

Bu suretle, arkadaşlarımızın da dediği gibi, 
eğer 1 nci dereceden maaş almıyan, bilfarz 2 nci 
dereceden maaş alan 1 nci sınıf hâkim mevcut 
ise, sadece 1 nci dereceden maaş alanlar 1 000 
göstergeye otursun ve 200 liralık ek göstergeyi 
alsın tarzındadır. Eğer böyle bir hal var ise 
önergenin bir mânası vardır. Böyle bir hal var 
mı, yok mu baktığımız zaman, biraz önce Yük
sek Hâkim Kurulunun Sayın Başkanı da izah 
etti. 884 sayılı Kanun, 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununa bir cetvel eklemiştir. Bu cetvelde 1 nci 
sınıfa ayrılmış hâkimler ibaresi vardır. Bunlar 
950 liranın tekabül ettiği dereceden başlıyorlar, 
1 nci dereceye kadar çıkıyorlar. Yani, 1 nci sı
nıfa ayrılmış hâkimler arasında 950, 1 100, 
1 250, 1 500, 1 750 ve 2 000 lik kadroları işgal 
eden hâkimler vardır. Kimler arasında? 1 nci 
sınıfa ayrılmış hâkimler arasında. Bir de, - bu 
cetvele devam ediyorum, kanuna merbut cetve
li okuyorum, yani 884 sayılı Kanuna merbut 
cetveli okuyorum, bu tamamen kanuni hüküm
ler - 1 nci sınıfa ayrılmış hâkimler ayrı, 1 nci 
sınıf hâkimler ayrı. 1 nci sınıf hâkimliği de tas
rih ediyor. Yargıtay üyeliği 2 000, Yargıtay 
2 nci Başkanlığı 2 000, Yargıtay 1 nci Başkan
lığı 2 000. Demek ki, 1 nci sınıf hâkimler ara
sında 2 nci derece kadrodan maaş alan bir hâ
kim mevcut değil j 

Şimdi, kalıyor savcılar. Savcılarda da «1 nci 
sınıfa ayrılmış savcılar» diyor. O da tıpkı hâ
kimler gibi 950 den başlayıp, 2 000 e kadar ma
aş alan 1 nci sınıfa ayrılmış savcıları ihtiva 
ediyor. Onun altında bir de 1 nci sınıf savcılık 
var. «Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 2 000, 
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Cumhuriyet 2 nci Başsavcılığı 2 000, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı 2 000, Adalet Bakanlı
ğı Müsteşarlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ge
nel Müdürlükleri 2 000» diyor. Şu halde bu ka
tegoride de 2 000 in altında maaş alan, birinci 
derecenin altında maaş alan bir kimse mevcut 
değil. 

Şimdi, maddeye geçiyorum. Maddeye geldi
ğimiz zaman «Anayasa Mahkemesi asil ve ye
dek üyeleri, 1 nci sınıf hâkim ve savcılarla» de
diği için, «1 nci sınıf hâkim ve savcılarla, 1 nci 
sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılarla» demediği 
için, sadece «birinci sınıf hâkim ve savcılarla» 
dediği için 1 nci dereceden maaş alan 1 nci sı
nıf hâkim ve savcıları kavrıyor. Bunun haricin
de bir geniş mâna vermek mümkün değil. Bina
enaleyh arkadaşlarımızın önergesinin isdihdaf 
ettiği gayeyi bu madde, bu fıkra metni aynen 
sağlıyor, («tamam», «bravo» sesleri). 

Ama, derseniz M, kuvvetlendirmekte mah
zur yoktur. Aynı şeyi yapıyorsunuz, demektir. 
Yalnız bir fazla fıkra, bir fazla kelime eklemiş 
olursunuz. 

Bu vesile ile bir konuyu daha zabıtlara geç
mesi bakımından arz etmek istiyorum. Bunun 
altında gelen fıkrada ve bu fıkrada 1 nci dere
ceye, yani 1 000 göstergeye 1 nci sınıf hâkimler 
geçeceklerdir. 1 000 göstergeye geçtikten sonra 
da zait 200 ek gösterge alacaklardır. 

Şimdi, altında bir fıkra daha var. Altındaki 
fıkrada da; «o kademenin gösterge rakamına 
ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas tutularak 
yapılır.» diyor. Şimdi, bu fıkra ile biraz önce 
1 nci sınıf hâkim ve savcılarla diye başlıyan fık
rayı birlikte mütalâa ettiğiniz zaman şöyle bir 
mâna da çıkabilecek gibi bir hal oluyor. 1 nci 
smıf hâkimler 1 000 göstergeye geçecekler, ora
ya tâyinleri yapılacak, zait 200 alacaklar, o fık
ra gereğince; aşağıda, biraz önce okuduğum 
fıkra gereğince, zait 200 daha alacaklar, demek 
ki, zait 1 400 alacaklar gibi bir mâna çıkmama
sı için ve bunun zabıtlara geçmesi için burada 
bunu konuşuyorum. Sadece 1 200 olacaktır. 
1 200 X 7 = 8 400 lira tavan olacaktır. 9 800 
lira olmıyacaktır. Bunu da tashih etmekte fay-



O. Senatosu B : 104 29 . 7 . 1970 O : 1 

da gördüm. Teşekkür ederim, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Kor ve Sayın 
Kürümoğlu'nun önergelerine katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Metnimizde 
değişiklik yapmak istiyen önergelere katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet de 
burada ifadelerinde katılmadığını beyan etmiş
lerdir. önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önergeler ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Oral Karaosmanoğlu'nun önergesin
de... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Peki sorun. Ayakta sorun, zap
ta geçsin ve Sayın Bakan cevap versin. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, 1 nci sınıf hâkim ve savcılarla, 
terimi içerisinde 1 nci dereceden maaş alan Yar
gıtay üyelerinin girdiğini beyan buyurdular. 
Bunlar içerisinde, Sayın Yargıtay üyeleri yahut 
diğer yüksek yargı organları içerisinde 1 750 
lira üzerinden maaş almakta bulunanların, 
3 ncü fıkra muvacehesinde, 1 000 göstergeye in
tibakları otomatikman yapılacak mıdır? Bu hu
susu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) •— Sayın Başkan, bu hususta 
dün de tereddüdedilmişti, bugün de tereddüde-
diliyor. Bu tereddütlere geçenki oturumda biz 
de katılmıştık. Şimdi bu 884 sayılı Kanuna mer
but cetveli görünce, kürsüde de tasrih ettim, 
2 000 in altında Yargıtay üyeliği yok. 884 sa
yılı Kanundan önce var imiş. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu önerge
lerini geri aldılar. Mesele bitti. 

Sayın Kürümoğlu önergesinde gösterge ra
kamlarına ilâve edilen 100, 150, 200 rakamla
rı emeklilik işlemine esas olması kaydının ilâ
vesini istemektedirler. Hükümet ve Komisyon 
katılıyorlar mı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bu kanunun 

genel esprisine ve diğer eşitlik ilkelerine tama
men aykırı bir teklif olduğu cihetle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met?... . 

MALİYE BAKANİ MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Biz bu ek göstergelerin 
emekliliğe sayılmıyacağı kanısındayız. 

BAŞKAN — Komisyonla Hükümet görüş 
ayrılığında. Komisyon kanunun umumi prensi
bine göre gösterge rakamlarına ilâve edilen 100, 
150, 200 rakamlarının emeklilik işlemine esas 
olacağı.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Hayır, aksini 
söyledim. 

BAŞKAN — Siz de katılmıyorsunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz 
efendim. Gerekçeli olarak arz ettiğim veçhile 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met de katılmıyor. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, bunu bu şe
kilde anladığımızı ben arz ettim. Ama madde 
metni bu hususta tereddüde sevk edecek şekil
de ise, ki, önerge sahibi arkadaşımızın verdiği 
önergeden öyle olduğu anlaşılıyor, tasrihinde 
fayda mülâhaza ederiz. 

BAŞKAN — Prensipte zaten bu mevcut. 
Bunun bir ilâve olacağı sebebiyle takdire bıra
kıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Tereddütleri gidereceği için 
önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Bu sefer Maliye Bakanı öner
geye katılıyor, komisyon katılmıyor. Çünkü 
umumi prensipleri içerisinde mevcuttur, diyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Sayın öztürkçine'nin önergesi vardır. Sayın 
öztürkçine önergenizi geri alıyor musunuz? Al
mıyorsunuz. Sayın öztürkçine'nin önergesini 
tekrar okutuyorum. («Geri al» sesleri). 

(istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin önerge
si tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Sayın öztürkçine önergesini bi
raz önce izah etti. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, bu ek geçici 8 nci maddeye muhalif olduğu 
cihetle katılımıyoruz. Bir hususu tekrar teyiden 
arz etmek isterim ki, 1 000 gösterge rakamı üze
rinde, bu 8 nci madde ile ödenek şeklinde veri
lenler emeklilikle alâkalı değildir. Komisyonun 
görüşü budur. Tekrar zapta bu şekilde geçme
sini arz ederim. 

BAŞKAN — Bakan katılıyorlar mı, katılmı
yorlar mı?... Takdire bırakıyorum. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın özgüneş tarafından verilip kabul edi
len «Savcılık meslekinde» tâbiri «Savcılık mes
lekinde» şeklinde değiştirilmek suretiyle, ek ge
çici 8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 
Ek Geçici Madde 34. — Bu kanunun malî 

hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında T. O. Emekli Sandığına tabi iş
tirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve 
artış farkları dâhil) karşılık ve % 1 nisbetin-
deki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tes-
bit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tu
tarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara 
isabet eden miktarlar T. C. Emekli Sandığına 
gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hak
kında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 nci mad
desi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 35. — Evvelce, 36 nci mad
dede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da 
sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere 
atananların, emeklilik kesenekleri evvelce ikti-
sabetmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylık
ları üzerinden kesilir ve emeklilikleri bu dere
celerden düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 36. — Bu kanunun ek ge
çici 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca Devlet 

memurluğuna intibak ettirileceklere Devlet me
muriyetine girişte yüksek okul mezunu olmayıp 
da memuriyet sırasmda yüksek öğrenim gören
lerden dört yıldan az süreli yüksek öğrenimi 
başarı ile tamamlıyanlara 1, dört yıl ve daha 
fazla süreli yüksek öğrenimi başarı ile tamam
lıyanlara 2 kademe ilerlemesi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilen iki 
önerge vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek Geçici 36 nci maddenin aşağıdaki şekilde 

kabulünü saygı ile arz ederim. 
istanbul 

Rif at öztürkçine 
«Bu kanunun ek geçici 2 nci ve 3 ncü mad

deleri uyarınca bu kanunun hükümlerinden is
tifade ederek intibak ettirileceklere Devlet me
muriyetine girişte yüksek okul veya fakülte me 
zunu olmayıp da memuriyet sırasında yüksek 
öğrenim görenlerden 4 yıldan az süreli yüksek 
öğrenimi başarı ile tamamlıyanlara 1, dört yıl 
veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi başarı 
ile tamamlıyanlara iki kademe ilerlemesi veri
lir.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları kanun tasarısı

nın Ek Geçici 36 nci maddesi ile getirilen hü
kümde, halen memur olanların bu maddeden 
yararlanamıyacağı, kanunun yayımından sonra 
yüksek öğrenimlerini tamamlıyanlarm yararla
nacağı gibi bir anlam taşımaktadır. 

Tereddüde mahal kalmamak üzere madde
nin açıklığa kavuşturulması ve daha âdilâne bir 
d arama getirilmesini, aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Kayseri 
Ziya Termen Sami Turan 
Zonguldak izmir 

Ahmet Demir Yüce Mümin Karlı 
Tabiî üye 

Suphi Karaman 
Ek Geçici Madde 36. — Bu kanunun ek ge

çici 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca Devlet 
memurluğuna intibak ettirileceklere, Devlet 
memuriyetine girişte yüksek okul mezunu ol
mayıp da, memuriyet sırasında yüksek öğrenim 
görenlerden 4 yıldan az süreli yüksek öğrenimi 
basan ile tamamlıyanlara 2 kademe ilerlemesi, 
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4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi ba
şarı ile tamamlıyanlara bir derece yükselmesi 
verilir. 

Bu kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
emekli keseneğine tabi aylıklarının gösterge 
tablosunda tekabül ettiği derecelere intibak et
tirilir ve eski derecelerde geçen hizmetleri yeni 
derecelerinde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — önergeler üzerinde söz isti-
yen? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Müsa
ade ederseniz, önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ek geçici 36 
ncı maddede memur iken yüksek tahsil yapmış 
olanlar, ancak kanunun metninden anlaşıldığı 
veçhile, Devlet memuru olanları kapsamakta
dır. 

Ama bu kanunun hükümlerinden istifade 
edecek olan Devlet memurlarının dışında İkti
sadi Devlet Teşebbüsünde çalışanların, beledi
yede ve özel idarede çalışanların durumu ne 
olacaktır? Yani açık bir deyimle 13 . 12 . 1960 
tarihli 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
şümulü içerisine giren memurlar da bundan is
tifade edecek midir, edemiyecek midir? Yani 
burada Devlet memuru dendiğine göre, bir te
reddüdü gidermek için bendeniz bu kanunun 
ek geçici 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca 
ve bu kanunun hükümlerinden istifade ettiri
leceklere demek suretiyle şümulünü daha geniş, 
daha anlayışlı bir hale sokmak istedim. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, teşekkür ede
rim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — önerge 
sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bu önerge
yi bitirelim, sonra sizin önergeyi görüşelim. 

Komisyon Sayın Öztürkçine'nin önergesine 
iltihak ediyorlar mı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, bu önergeye 3 noktadan iştirak etmek 
mümkün değil. Bunlardan birincisi bu gibilere 
intibakta kademe ilerlemesi yapılmaktadır. 

ikincisi, terfi için lüzumlu sıra beklenmeden 
bu formasyonu haiz olan öğrenim görmüşlerin 

tabanındaki münhallere derhal ilk anda tâyin
leri yapılmaktadır. 

Üçüncü bir nokta, yüksek öğrenim görmüş 
olmaları halinde, 1 nci derecenin son kademe
sine kadar çıkma imkânları vardır. 

Kanunun genel esprisi ve temel felsefesi na
zarı itibara alındığı takdirde, bu kabil husus
lara iltihak etmek mümkün değildir. Zaten Tür
kiye'de lüzumundan fazla Devlet memuru ol
ma temayülü ve eğilimi mevcuttur. Bu itibarla 
katılmıyoruz. 

Hükümet?... Katılmıyor, önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; birkaç değerli sena
tör arkadaşımla birlikte ortaklaşa imzaladığı
mız önergenin çok küçük bir arzusu vardır. Bu
rada bu kanuna göre, Devlet memuriyetine gir
dikten sonra yüksek tahsil yapanlara Ek Geçi
ci 36 ncı madde ile 4 yıldan az tahsil yapmış 
olanlara bir yıl kademe, 4 yıldan fazla yapmış 
olanlara iki kademe ilerlemesi öngörülüyor. Biz 
bunu birer kademe daha artırıyoruz. Yani bir 
yıl yerine iki yıl, iki yıl yerine de üç yıl, yani 
bir derece ilerlemesi şeklinde teklif ediyoruz. 

Gerekçemiz şu, kısaca arz etmek isterim. 
Devlet Personel Kanununun yeni getirdiği te
mel kurallardan birisi, tahsile göre, tahsil süre
sine göre bir başlangıç derecesi tâyin etmektir. 
Yüksek tahsilli bulunanları işe, genellikle 10 
ncu dereceden başlatıyor, lise tahsillileri 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden başlatıyor, iki de
recenin arasında, ise tahsilliler dörder yıl bek
lediklerine göre bir derecede, 12 yıllık fark 
vardır. Yani 13 ncü derecenin ilk kademesin
de ise baklavan bir lise mezunu, 10 ncu kademe
nin ilk kademesine 12 vılda srelir. 12 yıl bekle
me süresinden geçirilerek gelir. Şimdi iki şahıs 
düşünelim, bir tanesi liseyi bitirdi Devlet me-
murivetine prirdi, 13 ncü derecenin ilk kademe
linden başladı, diğeri yüksek tahsile devam et
ti, dört senede her hangi bir fakülteyi bitirdi, o 
da dört sene sonra 10 ncu dereceden başladı. 
ikisinin arasındaki mesafe 12 sene oluyor. Bu 
tahsilleri bakımından normal. Ama, ya bu lise 
tahsilli şahıs çoğu kez olduğu gibi, bu sürede 
hem devlet memuriyetini yapar, hem de yüksek 
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tahsile devam ederse, yani dört senelik, beş 
senelik bir fakülteyi bitirirse, lise tahsillisi gibi 
devam ederse arada 8 sene mesafe kalıyor aynı 
tahsili yaptığı halde. Yani gönül ister M, onu 
hemen getirelim onunla birleştirelim, fakat o 
da mümkün değil. Yani Hükümetin getirdiği 
tasarıdaki espri doğrudur. Ama şimdi Hükü
met tasarısı bir kademe ilerlemesi yapıyor dört 
seneden az tahsiller için, dört seneden fazlalar 
için de iki kademe ilerlemesi yapıyor. Biz bun
lara birer kademe ilerlemesi daha olmasını tek
lif ediyoruz. Mesele sadece bundan ibarettir. Ak
si halde aradaki mesafe son derece açık kala
caktır. Maruzatım bundan ibarettir, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? Katılmıyor. Hükümet? Katılmıyor, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

36 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 37. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim 
yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artırmak 
veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına 
çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt 
dışında öğrenim yapmaları kurumları ve ilgili 
yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında ka
rarlaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenim
leri süresince aylık ve ücretleri, bu kanunla yü
rürlükten kaldırılan hükümetlerle tesbit edil
miş tutarlar üzerinden kendilerine ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

90 ncı madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
NAHtT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kanım, benim de bir teklifim vardı. 
BAŞKAN — Sizin 90 ncı madde üzerinde 

bir teklifiniz yok. 92 nci madde üzerinde tekli
finiz var. 

90 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 91. — 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanununun 237 nci madesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç 
fıkra eklenmiştir : 

b) 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 28 . 2 . 1959 

tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların 
ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden ev
vel ve sonra yürürlüğe giren teşkilât kanunları 
ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, 
niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, iler
leme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve 
sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve 
diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son 
gününden itibaren yürürlükten kalkar. 

c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda 
hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olu
nacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
D "irimin mütalâası alınmak suretiyle Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 

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

e) 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanu
nun 17 ve 19 ncu maddeleri, 12 . 10 . 1960 ta
rihli ve 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sa
yılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu 
kararı ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Bekata önergeniz var
dır, önergenizin gerekçesi vardır. Gerekçeyi, 
açıklama yerine kabul edeceğiz. Gerekçeyi 
okursak açıklamak için artık söz almıyacaksı-
VJZ. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Peki 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Mülkî idare amirliği, Devlet idaresine lider 

sınıftır. 
Bu geçmişte böyle idi, bugün de böyledir 

ve yarın da böyle olacaktır. 
Bu itibarla vali ve kaymakamların Devlet 

hayatındaki özel durumları ve görevlerinin 
önemini mutlaka göz önünde tutmak gerektir. 
Bu aynı zamanda Devleti ve Hükümeti temsil 
yetkisini taşıyanlara karşı saygının da bir iti
bar belirtisidir. 

işte mülkî idare âmirlerine ve görevlerinin 
özelliklerine verilen önem ve bunların Devlet 
hizmeti kadrosu içindeki liderlik durumları do-
layısiyle kendilerine, işgal ettikleri makamın 
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zaruri bir icabı olarak tazminat verilmesi geç
mişte kabul edilmiş ve bu devlet itibarına ya
kışır anlayış kanunlarla da müktesep hak ha
line getirilmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz Personel Kanunu 
tasarısının ek geçici 7 ve 8 nci maddeleriyle hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinden ve bu mes
lekten sayılan görevlerde bulunanlara haklı 
olarak, iktisabedilmiş benzeri tazminatlar mah
fuz tutularak, verilmektedir. 

Buna rağmen mülkî idare âmirlerine aynı 
şekilde halen aldıkları müktesep ve kanunlara 
dayalı hakları ise ortadan kaldırılmak suretiy
le çok büyük, izahı ve telâfisi imkânsız bir hak
sızlık ve tedbirsizlik yoluna gidilmiştir. Bunda 
ısrar edildiği takdirde, övünülecek bir vekar 
içinde Devlet ve Hükümet mümessili olarak 
şerefle hizmet yapan mülkî idare âmirleri yani 
idarenin lider kadrosu içinde ciddî huzursuz
luklar yaratacaktır. 

Bu nedenlerle, tasarının 91 nci maddesine 
aşağıdaki (f) fıkrasının eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Ek fıkra : 
f) 7 . 1 . 1969 tarihli ve 1078 sayılı Kanun 

hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Bekata'nın 

91 nci maddenin sonuna ek fıkra olarak eklen
mesini istediği hususa katılıyor musunuz?. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 
Bu mesele ek geçici maddelerde ve ondan evvel
ki intibak hükümlerinde ariz ve amik konuşul
muş, Genel Kurulca tasvibedilmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıyor musu

nuz? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Birkaç defa aynı mahiyette 
önerge verildi ve Genel Kurulda reddolundu. 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

91 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Madde 92. — Bu kanunun ve diğer personel 

kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlı
ğı ve Devlet Personel Dairesi bu kanunlar kap
samına giren kurumlarla Devlet bütçesinden 
finanse edilen bütün kurumlarda organizasyon 
ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve di
ğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro 
talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli 
plân ve programlara dayanması şarttır. 

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

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

Di^er hususlar ve çalışma metotlarının ay-
rmtılan. .«rörev ve çalışma yönetmelikleri ile 
düzenlenir. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum. 

Gumhurivet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

95 nci maddesinin (B) bendine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hikmet İsmen 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile aylık ve 
ödeneklerinden ne suretle' olursa olsun gelecek 
zam ve ilâvelerden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ancak bu kanunun yürürlüğe girme
sini takibeden milletvekili genel seçiminden 
sonra yararlanır. 

Sayın Başkanlığa, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesine dair olan kanun 
tasarısının madde 95 metnindeki 1 . 3 . 1970 ta
rihinden geçerlik olan tarihlerin 1 . 8 . 1970 ta
rihinden geçerli olmak üzere değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

izmir* 
Orhan Kor 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tiren tasarının yürürlük esaslarını düzenliyen 
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93 ncü, eski 95 nci maddenin (D) işaretli ben
dinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın ismen'in önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Kocaeli üyesi Fatma Hikmet ismen'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Anayasaya göre, milletvekili 
ve senatörlerin bangi şekil ve surette aylıkla
rına hak kazanacakları 1 sayılı Kanun hüküm
leri ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun muvacehesinde böyle bir önerge
yi vermekte ısrar ediyorlar mı, etmiyorlar mı? 

F. HİKMFT İSMEN (Kocaeli) — Israr 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ediyorsunuz, önergeye Komis
yon katılıyor mu? 

BüTOF, V*. PT.AN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK AT A YURT HTsak) — Savın Başka
nım, 1 savrlı Kamın hükümTerivle bu husus dü-
zenlft'""'yıictfir. Takdir Genel KnruTnndur. 

BAŞKAN — Meclisle ilgili olduğu için Hü
kümet. bu hususta her hangi bir şekilde beyan
da bulunmuvorlar. Önero-evi ovlarınıza arz edi-
ynrmn. Ka^ıi edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul AfKI-nı emiktir. 

MTTSTAü'A TTftT.T (Sakarya) — Bir muha
life kafsı reddedilmiştir. 

BAŞKAN — S*vm Orhan Kor'un önergesi
ni tekrar okutuyorum. 

(iıonir üyesi Orhan Kor'un önergesi tekrar 
okundu.) 

Kn-mitsvryn k^+ ıhvn r m u ? 
Wrrniî TT*. PT.&N KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAVTTRT (Uşak) — Savın Başka
nım. bu husus tasarıda 1 . 3 . 1970 olarak ka
bul edi1^i«t,ir. Komisvonca da aynen benimsen
miştir. Teklif bunun dışında oldneıı için Ko
mi w™ olavn,V ko+ılmava imkân voktur. 

OPtTA-M KOR (izmir") — Söz istivorum. 
BAŞKAN — Savın Kor, bu izahattan sonra 

söz istivor musunuz? 
ORHAN KOR (izmir) — Evet. 
(«Oylamaya geçildi» sesleri) 
Henüz oylamaya geçmedim. Buyurun Sayın 

Kor. 
ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; devletimizin 
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malî imkânları hepinizce malûmdur. Personel 
Kanunu önümüzde henüz konuşulmaktadır ve 
bitmek üzeredir. Devletimizi 5 ay gibi büyük 
bir maaş farkı ödemeye mecbur etmiyelim. 1 mil
yarın üzerinde bir meblâğdır. Bu parayı, bu se
ne b*iyük bir kuraklık gören Doğu illerimiz ile 
susuz kalan Güney - Doğu illerimizin kalkınma
sına, su ve diğer ihtiyaçlarına sarf edilmek 
üzere biz almıyalım. Bu kanun bütün memurla
rımıza oldukça yüksek bir refah seviyesi vere
bilecektir. Bunu 1 . 8 . 1970 tarihinden itiba
ren yürürlüğe koyar, alırsak bütün memurları
mız da yine memnun kalacaklardır. Bunu elbir
liği ile düşünelim, vicdanlarımıza danışalım, bu 
kanunun başlangıç tarihini 1 . 3 . 1970 değil 
1 . 8 . 1970 olarak kabul edelim ve bu hususta
ki önergemi kabul buyurun. 

Vicdanlarınızla başbaşa kalarak, bunu bu 
şekilde destekliyeceğinize inanıyorum. Çünkü, 
bütçelerimiz geç kabul edilmiştir, hepinizce ma
lûmdur. Bütçelerden sonra getirilmiş olan vergi 
kanunları da henüz kabul edilmemiştir ve ver
gi - senenin 8 nci ayına giriyoruz - kanunları 
çıkmamıştır. Bu vergi kanunlarının Devlete ne 
getireceği de henüz malûm değildir. Bu bakım
dan vicdanlarınızla başbaşa bırakıyorımı. 
1 . 8 . 1970 ten itibaren geçerli olmasını teklif 
ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Kor'un önergesi madde 
92 de gösterilmiş, fakat madde 93 ile ilgilidir. 
G-örüşmeler yapılmıştır. 

Şimdi 92 nci maddeyi, Sayın işmen'in red
dedilen önergesi sonunda, başka bir konuşma 
olmadığı için, oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Melen, sizin önergeniz madde 93 te-
dir. 

93 ncü maddeyi okutuyorum. Kor'un öner
gesi 93 tedir. Onu şimdi işleme tabi tutacağım. 

Madde 93. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun yürürlüğe girmesi : 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 
(Aynı kanunun geçici 20 nci maddesi hükmü 
saklıdır.) 
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B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1.3.1970 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
aybaşından itibaren uygulanır. Ancak; 1.3.1970 
ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden aybaşma kadar geçen süre 
için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

1. — Her memurun Genel Kadro Kanunu
nun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itiba
riyle ve bu kanun hükümlerine göre yapılan 
intibak sonucunda tesbit edilen yeni derece ve 
kademe aylığı ile, 1.3.1970 tarihinden bu tarihe 
kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas 
olan aslî görevinden dolayı ve kaldırılan hü
kümlere göree ödenen aylık, ücret, 4/10195 sa
yılı Kararname hükümlerine göre ödenen yev
miye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi öde
meler arasındaki fark tesbit edilir ve bu fark 
Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve 
tesbit edilecek usule göre kendilerine ödenir. 
(Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai 
ücreti ve 6245 sayılı Kamına göre yapılan öde
meler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

2. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Ka
nununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden ay
başma kadarki süre zarfında durumlarında de
ğişiklik' olan memurlara bu değişiklik dikkate 
alınarak yapılacak gerekli intibak sonunda tes
bit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde 
ödenir. 

3. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Ka
nununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden ay
başma kadarki, süre içinde her ne şekilde olur
sa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, gö
revden ayrıldıkları veya öldükleri tarihteki du
rumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 
1 nci fıkra hükümlerine göre tesbit edilecek 
fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına öde
nir. 

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla bera
ber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri ted
vin edilen kurumlar personeline, bu kanun hü
kümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin 
başlangıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da 
yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır. 

C) Genel bütçeye dâhil olup da Genel 
Kadro Kanunu ile ilişkisi bulunmıyan kurum
larda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ge
reğince yapılacak her türlü ödemelerle ilgili 

hükümler 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 188, 189 ve 193 ncü madeleri, bu madde
lerde söz konusu kanunların yürürlüğe konul
duğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü 
maddeleri ile ek geçici 23 ncü maddesi bu ka
nunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden aybaşma kadar 1108 sa
yılı Maaş Kanununun değişik 13 ncü madde
sinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süre
si 5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olan
lar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu mad
dede yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde res
mî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzeri
ne yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin te
davi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenle
rin cenaze giderleri kurumlarınca karşılanır. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
Sayın Başkan, benim önergem yanlış maddeye 
girdi zannediyorum. Ben önergemi eski 95 nci 
madde için vermiştim. Yani, bu maddede deği
şiklik yapmak için ben önergemi size gönder
miştim. 

BAŞKAN — isterseniz bir kere daha, öner
genizi burada da oylıyalım. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
Evet. 

BAŞKAN — istiyorsunuz. Yani, yasama 
organı üyelerine maaş verilmesin diyorsunuz 
ve bu önergenizde ısrar ediyorsunuz. Geçen 
maddede oylanmıştı, bir kere de burada oylan
sın diyorsunuz. Oylarız efendim. . 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
Müsaadenizle önergem üzerinde konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — 93 ncü madde ile ilgili Sayın 
Kor önergesini, biraz önce 92 nci madde görü
şüldüğü sırada izah ettiler. 
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Sayın Melen'in önergesi de daiha önce 
92 nci maddede okunmuştu. 

(Van üyesi Ferid Melen'in önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — (C) işaretli bendin maddeden 
çıkarılmasını istiyorsunuz. (C) işaretli bend ise 
şu : 

«C) Genel bütçeye dâhil olup da Genel 
Kadro Kanunu ile ilişkisi bulunınıyan kurum
larda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ge
reğince yapılacak her türlü ödemelerle ilgili 
hükümler 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren geçer
li olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.» 

Bu hükmün çıkarılmasını istiyorsunuz. Sa
yın Kor ise ödemelerin 1 . 3 . 1970 tarihi yerine 
1 . 8 . 1970 tarihinde yapılmasını istiyor. 

Şimdi, evvelâ açıklamasını da yapmış bulu
nan Sayın Kor'un önergesini işleme tabi tuta
cağız. Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bundan evvel
ki görüşmemizde de izah ettiğimiz gibi katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekilli) — Sayın Başkan, bir önerge 
verdik, o önerge okunduğu zaman Sayın Kor 
arkadaşım da görecektir ki, kendisinin endişe
lerini giderecek tarzda bir önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — Siz ilerde ek bir 94 ncü madde 
ilâvesini istiyorsunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Evet. Bir geçici madde ek
lenmeğini istiyorduk. O önerge arkadaşımızın 
tediyede husule gelecek müşkülât ile ilgili te
reddütlerini de giderecek mahiyettedir. Bu iti
barla kendisinin önergelerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kor'un önergesine ko
misyon ve Hükümet katılmıyor, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Melen 93 ncü maddede... Konuşmak 
mı istiyorsunuz Sayın Melen?,.. Buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu kanun bütün memur
lar için 1 Kasım 1970 tarihinde yürürlüğe gire
cektir. Yalnız burada bir (C) bendi ile Genel 
Kadro Kanunu ile ilişiği bulunınıyan kurum

larda çalışanlar için derhal yürürlüğe girme
sini, yani kanunun yayınlanma tarihinde yü
rürlüğe girmesini sağlıyan bir hüküm vardır. 

Bu türlü kurum zannediyorum ki yalnız 
Parlâmentodur. Bunun dışında Genel Kadro 
Kanunu ile ilgili bulunmıyan bir kurum mev
cut değildir. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Var, 
başka da var. 

FERİD MELEN (Devamla) — Varsa ben 
"bilmiyorum. Varsa hiç şüphesiz bir ihtiyacın 
karşılığı olur; ama sadece Parlâmentoyu ilgi
lendiriyorsa muhterem arkadaşlar, filvaki hü
küm bir baJkıma yerinde sayılmak lâzım,, çün
kü ötekilerin 1 Kasımda yürürlüğe konmasının 
sebebi kadro intibakını sağhyacak bir zamanın 
geçmesi içindir, Parlâmento üyeleri için böyle 
bir şey mevzuu bahis değildir, uygulanabilir. 
Fakat, bunun bilhassa memurlarımız üzerinde 
yapacağı menfi etkiyi dikkatte alıyorum. Ar
kadaşlarımız umarım İd (herkes aynı şey^ du
yacaktır) 3 ay evvel almakla, 3 ay sonra alma 
arasında aslında bir fark mevcut değildir. Çün
kü ne bir fazla hak temin ediyor, ne de bir şey 
kaybettiriyor, çünkü kanun 1 Marttan itibaren 
mer'idiir. Kasım ayında uygulandığı takdirde 
de herkes 1 Marttan itibaren hak sahibi ola
caktır ve bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
uygulandığı takdirde de yine 1 Mart tarihinde 
hak sahibi olacaktır. Ama., memurlarla Parlâ
mento üyeleri arasında uygulama bakımından 
bir ayırma yapılmasının psikolojik tesirlerinden 
endişe ettim. Bunun bilhassa Parlâmento aley
hine istismar edilmesi, bu rejime düşman olan
lar tarafından istismar edilmesi mümkündür. 
Böyle bir istismarı önlemek için bu fıkranın 
buradan kaldırılmasını teklif ediyorum. Bu su
retle Parlâmento üyeleri de diğer memurlar 
gibi 1 Kasımdan itibaren bu kanundan fayda
lanmaya başlarlar. Kabulünü rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Melen'in (C) 
bendinin çıkarılması hakkındaki önergesine ka
tılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
bu (C) fıkrası Hükümet tasarısında. Hükümet 
tarafından Parlâmentoya sevk edilen tasarıda 
mevcut değildi,. Gene, Millet Meclisinin Bütçe 
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ve Plân Komisyonunda da mevcut değildi. Mil
let Meclisi Genel Kumulunda yapılan müzake
relerde tasarı metnine ithal edildiği görülmek
tedir. Tasarıya bu şekilde Millet Meclisi Genel 
Kurulunda verilen önergeler muvacehesinde it
hal edildiği görülmektedir. Bu bakımdan Ko
misyon olarak biz de katılmamaktayız. Arz ede
nim. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz. Hü
kümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Hükümet tasarısında olmı-
yan bir fıkradır, ben takdire bırakmıyorum. 
Ayrıca da Parlâmento ile .ilgilidir, takdire bı
rakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. Ko
misyon önergeye katılmıyor, Hükümet takdire 
bırakıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etnmyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın ismen, önergenizi açıklamak istiyor
sunuz. Demin 92 noi maddede var icîi redde
dildi, 93 ncü maddede tekrar İsrar ediyorsu
nuz, yeniden, okunsun diyorsunuz. Buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sırası geçti. 
NAZİF ÇAĞATAY (tamir) — Oylandı efen

dim. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Bir öner-

ke kaç maddede okunur, Sayın Başkan? 
NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Baş

kan, aynı şey oya sunuldu ve reddedildi. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Her 

madde de aynı önerge geçer mi, Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Bir üye tekrar verebilir efen

dim, niçin ısrar ediyorsunuz? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Bas. 
kan, sayın senatörler; ben önergemi Anayasa
mızın 82 nci maddesine tutarlı olarak hareket 
etmek: istediğim için verdim. Anayasaımızın 82 
noi maddesi açıktır. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Anayasa 
müsait değilse zaten almak mümkün değil. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Burada, 
evet, bütün sayın üyelerin de çok iyi bildiği 
gıibi gözden kaçmıştır belki, belki kargaşalık 
arasında unutulmuştur veyahut da başka bir 
sebeple yapılmıştır, bunları ben düşünemem. 
Ama benim bildiğüm, verdiğim önergenin yerin
de oluşudur. Bu burada kabul edilmez, fakat 

günün birinde mutlaka değişir. Çünkü Anaya
sanın 82 noi maddesi acıktır. Ben esasen öner
gemin bir kısmını oradan esinlenerek almış bu
lunuyorum.. 

<-;T. B. M. M. üyelerinin aylık ve ödenekle
rine her ne suretle olursa olsun yapılacak zam 
ve ilâveler, ancak bu zam ve ilâveleri takibe-
den milletvekilleri genel seçiminden sonra uy
gulanır.» diyor. 

Burada Saym Başkan biraz evvel 1 sayılı 
Karıdım birinci maddesinin bunu uygulaya
cağını söyledi. Demek ki, eğer o kanun mü
saade ediyorsa Anayasaya aykırı bir kanun sa
yılır, o zaman. Çünkü Anayasamızın C2 nci 
•ma d i es i gayet aç~k; izaha bile lüzum yek. Bon 
hattâ çıkıp açıklama yapmaya bile lüzum gör-
rnctnıiştim, fakat tutum karşısında boyla bir 
konuşma yaptım. Teşekkür ederim, saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu 
önergeye? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYÜET (Uşak) — Saym Başka
nım, bundan evvelki, maruzatımızda arz et
tik, Bunu tansim eden 1 sayılı Kanun vardır. 
Bu kanunla onun bir ilişkisi yoktur. Bu bakım
dan usul bakımından oylanmaması gerekece
ği kanısındayız, komisyon olarak. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler,, iki. Kabul etmiyerder.. 
önerge kabul edilmemiştir. 

03 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 93 ncü 
ir; ad d e kabul edilmiştir. 

Böylelikle tasarıda mevcut maddelerin ka
bulü bitmiş, yürürlük ve yürütme maddeleri 
kalmıştır. Anc!ak bu arada bân ek maddeler 
için önergeler vardır, ilk önerge Sayın Maliye 
B akanının dır, okutuyorum. 

94 ncü madde olarak bir madde teklifidir. 
Ağır okutacağım, saym üyeler dikkatle takip 
buyursunlar. 

Yüce Başkanlığa 
Ekli metin görüşülmekte olan tasarının 

95 nci maddesi olarak kabulünü ve tasarının 
bundan sonraki maddelerinin sayılarının düzel
tilmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

Kütahya Milletvekili 
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«Madde 94. — 657 sayılı Devlet Memurları 
kapsamına girenlerle, aylık ve ücretleri 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek 
geçici maddelerle düzenlenen personele halen 
ödenmekte olan aylık, ücret 4/10195 sayılı 
Kararname hükümlerine göre ödenen yevmiye, 
işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödeme
lerde bu kanun hükümlerinin uygulanctnasiyle 
husule gelecek ibürüt artışlardan, 1 Aralık 
1970 ile 28 . 2 . 1971 tarihleri arasında ve 1971 
malî yılında yapılacak ödeme oranı, bu öde
tmenin zaman ve ödeme şekli, kamu yatırımla
rının ve ekonomik kalkınma hızının azaltılma
sını ve ekonomik ve malî dengenin muhafaza
sını sağhyacak şekilde Bakanlar Kurulunca 
t̂esbit edilir ve 1971 yılı Bütçe Kanununda gös

terilir.» 
BAŞKAN — Bu ek madde için görüşme 

açacağız. Zira, tasarının metninde ödemelerin 
hangi şekil ve şartlar içerisinde yapılacağına 
dair çeşitli maddeler bulunmasına rağmen, sa
yın Bakan ayrıca yeni hükümler getirmekte
dir. Bu hükümler yeni olduğu için 94 ncü 
madde olarak bunun üzerinde görüşmeler aça
cağım. 

Sayın Bakan, bu görüşmeden evvel izahat 
vermek arzusunda iseniz buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — önergeyi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Sayın Bakan izah 
etsinler, ondan sonra sıra ile söz vereyim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena-
tionun muhterem üyeleri; şimdi müzakeresi ta
mamlanmak üzere bulunan ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun malî hükümlerinin 
ertelenmesini ortadan kaldıracak olan bu ka
nun tasarısı Türkiye'de personel rejimini esa
sından değiştiren, o rejimi muayyen prensip
lere bağlıyan, tek ücret esasını getiren, kat
sayı esasını getiren, ehliyet ve liyakate göre 
terfi ve tefeyyüz esasını getiren ve sahasında 
önemli bir reform yapan bir kanun tasarısıdır. 

Bu tasarı ile Türkiye'de kamu hizmetleri ba
kımından önemli bir iş başarılmış olmaktadır. 
Bunun önemini küçümsememek istiyenler bulu
nacaktır. Ama, ne kadar küçümsenmek iste
nirse istensin, bu büyük bir iştir, büyük vü
satte bir iştir. 
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Bu sebepledir ki, bu kanunun Devlet bütçe
sine yüklediği külfet Hükümet tasarısı olarak 
Yüksek Meclislere sevk edildiği anda 2,5 mil
yar lira olarak hesaplanmış idi. Komisyon
larda ve Meclislerde yapılan değişiklikler ile, 
daha önce de beyan ettim, bu 2,5 milyar lira
lık porte 4 milyar lira olarak hesaplanıyor ve 
bu hesaplar da henüz bitmemiştir. Değişiklik
lerin, intibaklar sonunda ne gibi bir külfet 
getireceği tam olarak hesaplanmamıştr. Ve 
yapılan çalışmalar bu portenin. 4 milyarın da 
üstüne çıkacağını ve önemli miktarda üstüne 
çıkmak istidadını gösterdiğini anlatıyor. 

Böyle olunca memleketimizde halen perso
nel giderleri olarak 8 milyar lira ödeniyor. 
Buraya 4 - 5 milyar liralık bir ilâve yaparsa
nız, bu 13 milyarı bulur. Türkiye'nin bütçe
si 29 milyar. Bu suretle bütçenin çok önemli 
bir kısmının personel masraflarına ayrılması 
gibi bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. 
Tasarıyı sevk ederken Meclislerde yapılan de
ğişiklikler ile portesinin bu derece önemli ola
cağını düşünmediğimizi, Yüksek Heyetinizin 
bunu anlayışla karşılıyacağını ümidediyorum. 

Muhterem senatörler; Türkiye az gelişmiş 
bir memlekettir. Türkiye'yi az gelişmişlikten 
çıkarmak, Türkiye için gayet hayati önem arz 
eden bir mevzudur. Bu sebepledir ki, Türkiye 
plânlı ve programlı kalkınma devrine girmiş
tir. Türkiye'nin imkânlarının büyük bir kıs-
raıra birden (bire gayet kısa bir zaman içeri
sinde personel giderlerine hasrederseniz, Tür
kiye'nin kalkınmasını arzu edilen zamanda, ar
zu edilen seviyede yapamamak gibi bir du
rumla karşılaşırsınız. 

Şimdi verdiğimiz önerge şuna dayanıyor. 
Evvelâ verdiğimiz önerge, bu kanun ile ya
pılmış olan yükseltmeleri daha aşağıya düşür
müyor. Bu kanım ile yapılacak olan yükselt
melerin hiçbir zaman tahakkuk etmiyeceğini 
de ifade etmiyor. Verilmiş olan önerge şunu 
anlatıyor : 

1970 yılında mutlaka bu kanun uygulana
caktır. Bu kanun Meclislerde tasvibedildiği 
şekilde mutlaka uygulanacaktır ve maaş ve 
ücretlerde yapılan yükselmeler mutlaka öde
necektir. Ancak, bu önergeye intibak mua
meleleri yapıldıktan sonra karşılaşacağımız 
külfet, kanun derhal yürürlüğe gireceği için, 
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1970 yılında derhal yürürlüğe girecek, bunun 
1971 yılı içerisinde birden bire tediyesini im- i 
kansız hale getirecek büyüklükte olursa Hü
kümet burada bu artışların o sene ne nisbette 
ödeneceğini ve ne zaman ödeneceğini tesbit 
etsin. Bunu da, kalkınma hızını düşürmemek 
için, memleketimizdeki ekonomik dengeyi ve 
malî dengeyi ortadan kaldırmamak için yapsın 
ve bu tesbiti de Bütçe Kanunu ile Parlâmento
nun tasvibine sunsun. 

İşte bu yetkinin Hükümete verilmesini isti-
yen bir önergedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yıl içerisinde 
4 milyar gibi, 5 milyar gibi bir edeme gücünün 
tamamiyle müstehlik durumunda olar kimseler 
tarafından piyasaya çıkması, ekonomiye zerk 
edilmesi, ayrıca fiyatlar üzerinde de olumsuz 
tesirler icra ederdi. 

Bu bakımdan da bunun iyi ayarlanması ge
rekir. 

Muhterem senatörler, Hükümetinizin istedi
ği bu yetki, tamamen memleket duygulariyle, 
vatan duygulariyle ve Türkiye'deki dengeyi 
sarsmamak içindir. Ayrıca, ekonominin dengesi 
kaybolur mu, kaybolursa Türkiye nereye gider 
endişesi duyularak verilmiş bir önergedir. 

Bu isteğimizin Yüksek Heyetiniz tarafından 
anlayışla karşılanacağını ümide diyorum, Te
şekkür ederim, saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualler var. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, tek
lif önümüze gelmediği için gerek tekliften ve 
gerekse Maliye Bakanının izahatından bir şey 
anlamadım. İntibaklar yapıldıktan sonra zamlı 
maaşlar verilecekti. Bu önerge, yoksa miatla
rın da yine geriye taliki mahiyetinde midir? Bu 
takdirde kanunun meriyet tarihi geriye bırakıl
mış oluyor. 

Bu hususun açıklanmasını istiyorum. 
BAŞKAN" — Buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MSSÜT EREE (Devam
la) — Sayın Başkan, arkadaşımızın tereddüdü
nü gidermeye çalışacağım. Yalnız şunu arz ede
yim ki, kamınım geri bırakılması diye bir şsy 
yoktur. Bu kanunda zaten Hükümet tasarısı 
olarak Meclislere sunulduğu zaman da bir ır?ad-
de mevcut idi, birikmiş aylıklarla ilgili olarak. 
Bu kanunda birikmiş aylıkların, yani fark ay

lıkların, birikmiş farkların ne şekilde tediye 
edileceğini, ne zaman tediye edileceğini göste
ren, Bakanlar Kuruluna bu hususta yetki ve
ren bir madde vardı. Şimdi verilen ve takdim 
edilen önergenin bununla ilgisi yoktur. Birik
miş farklar hakkında yapılacak muameleyi Hü
kümet tasarısındaki o madde zaten tâyin ve 
tesbit ediyor. 

Şimdi verdiğimiz önergeyi arz ettim. Biz 2,5 
milyar liralık bir porte ile geldik. Bunun 4 mil
yarın, üstüne çıkacağı yapılan değişikliklerden 
sonra anlaşılıyor, Bu paranın tediyesi hususun
da güçlükle karşılaşacağımızı ve bu paranın 
tediyesinin kalkınma hızına, yatırımlar aleyhi
ne bir tesir icra edeceğini, kalkınma hızını dü
şürebileceğini ve memleketteki ekonomik ve 
malî dengeyi bozabileceğini düşünmek iktiza 
eder. Bu dengenin bozulmaması için 1970 - 1971 
yıllarında fark maaşların ne oranda, mutlaka 
maa şiarda bir artış olacak, fakat 1970 ve 1971 
yılında bu artışların ne nisbette ödenebileceğini 
Hükümet tesbit etsin, ne nisbette ne zaman 
ödenebileceğini Hükümet tesbit etsin ve bunu 
Bütçe Kanunu ile 1971 yılında göstersin. 

Muhterem senatörler, zaten bu kanun Ara-
hk ayanda yürürlüğe girecek, tam kemaliyle 
tatbikata konacak. 1971 bütçesi de zaten o ta
rihlerde Meclise sevk edilmiş olacak, zannedi
yorum Ana yasa hüîonüne göre Kasım ayında 
Hükümet tarafından 1971 bütçesinin hazırlanıp 
Meclislere sunulması lâzınıgelir; o bütçe kanu
nunda da bu gösterilsin ve Parlâmentonun tas
vibine sunulsun. 

İste önergenin mahiyeti budur. 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz. 

FERÎD MBLEIT (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; evvelâ Sayın Maliye Ba
kanının bir önerge ile getirdiği ve yeni bir ka
nun teklifi mahiyetinde olan bu teklifin usule 
uygun olup olmadığını tetkik etmek lâzım. 
Hükümet yeni bir kanun tasarısı mahiyetinde 
olan bir şeyi, bir kanuna ek şeklinde, bir önerge 
ile teklif edebilir mi. edemez mi? Sanıyorum ki, 
edemez. Bizim tüzüğümüze uymaması lâzımdır. 
Hükümet tadilnameîeri, kanun tasarılarının 
geldiği hükme tabidir. Yani, Hükümet kararı
na bağlı olmak lâzımdır. Bu usul ile Meclise 
gelir ve sonra da Senatoya gelir. 

Bu bakımdan işin tetkike ihtiyacı vardır. 
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Esasa gelince; muhterem arkadaşlar, Hükü
met bu teklif ile, Saym Maliye Bakana da izah. 
etti, yeni ödemeleri mali duruma göre ayarla
mak istemektedir. Gerçekten bizde bugün 1969 
rakamlarına göre, genel bütçeden verdiğimiz 
ücretler 8 milyar tutmaktadır. Sayın Maliye 
Bakanı «bu rakamı 12 milyara çıkarıyor.» de
diler ki, 12 de ini kalacak, 14 de mi kalacak. 
pek belli değildir, onu arz edeyim, Çünkü basın
dan beri söyledim, Hükümetin bir ince hesaba 
dayanmış olduğunu sanmıyorum, 12 de de kal-
rnıyabilir, 14 e de çıkabilir. 

Kaldı ki, iş bundan da ibaret değildir. Bu 
kanun İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 
da uygulanacaktır, mahallî idareler tarafından 
da uygulanacaktır, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ve mahallî idarelerin bu kanuna tabi me
murları aşağı - yukarı Devlet personelinin sayı 
bakımından yarısına yakındır. Binaenaleyh, on
lardaki tesirleri vardır. Bunların bir kısmı ken
di imkânları ile ödiyeceklerdir, bir kısmı genel 
bütçeden yardım isteyeceklerdir. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin açıklıklarını hâlâ genel büt
çeden kapatıyoruz. Mahallî idareler saten ta
katsizlik içindedirler, kanunen kendilerine mev
du hizmetleri yapamamaktadırlar; malî kaynak 
yetersizliği sebebiyle bu kanunun onlara getire
ceği yekûn altında esilecekler! muhakkaktır. 
Onların da genel bütçeden yardım istiyecekleri 
muhakkaktır. Şimdi durum bu. 

Bu sebeple Sayın Maliye Bakanının bu an
da getirdiği teklif benim için bir sürpriz elma
dır. Ben bu teklifi bekliyordum, şimdi gelmese 
5 ay sonra gelecekti, 6 ay sonra gelecekti. Bu 
kanunun tümü üzerinde konuştuğum saman, 
arkadaşlar hatırlarlar, şunu söyledim.; bu ka
nunun bir malî macera halini alması mümkün
dür ve maalesef bir malî macera halini da al
mıştır T ey anut almak üzeredir. Durum budur. 

Saym Maliye Bakanı, benim konuşmaları
ma verdiği cevapta bir endişesi olmadığını söy
ledi ve ben de biraz müsterih olmuştum, öun 
kü, rakamlara daha yakından hakimdirler ve 
Malij-e Bakanı benim endişelerimi kısmen ber
taraf etmişti. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun bizi enf-
lânsyona götürmesi ihtimalinden de bahsettim. 
öünkü bu memlekette yeni bir ücret seviyesi 
getirecektir. Bunun Devlet hayatında, Devlet 
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memurlarının ücretlerinin yükselmesi ile kal-
mar, memlekette kamu dışındaki ücret seviye
sine de akisler, tesirler yaparak onları da ya-
vaş yavaş yükseltebilir. Bu sebeple, ücretlerin 
yükselmesi, maliyetlerin yükselmesi veyahut üc
retlerin yükselmesi ile talebin artması, bu ta
lebin karşılanamaması gibi sebeplerle, bilinen 
klâsik sebeplerle, bir enflâsyona da götürebi
lir. Satmayı Kanununun burada müzakeresi sı
rasında ben de temas etmiştim. Yine Sayın Ma
liye Bakanı, Hükümet gereken tedbirleri alacak
tır, bandan endişe edilmemesini söylemişti. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa Hükümet ha
kikaten büyük bir hesapsızlık içinde kalmıştır, 
bu işe, onu arz edeyim. 

Şimdi, «Meclise getirdiğimizle, Meclisten çı
kardığımız arasmda fark vardır,» dediler Sayın 
Maliye Bakanı. E, bu mukadder, bunu da he-
sabetnıek lâzım. Ben kendi hayatımda tecrübe 
etmişimdir. Vergi kanunlarını, hattâ birkaç de
fa da ifade etmişimdir, Meclislere gelen vergi 
kanunlarını tombul getirirsiniz, iskelet halinde 
çıkar. Buna mukabil masraf kanunlarını iske
let halinde getirirsiniz tombullaşarak çıkar, 
Meclislerden. Böyle. Demokratik hayatın tabiî 
bir neticesidir ve Meclisler daima birçok hak
sızlıkları ve saireyi şunu, bunu hattâ malî im
kânları gözetmeden düzeltmeyi ön plâna alırlar 
ve bu netice doğar. Bu husus sadece bizim mem
lekete mahsus değil, dünyanın her yerinde cere
yan eden bir şeydir. Bu sebeple, bunu da he-
pabetmek lâzımdı. Aslında gelen kanunda bir
çok haksızlıklar da var. Malî zaruretlerle, port
resinin büyümemesi zaruretiyle Hükümet bile 
bile bunları getirmişti. Meclisin yaptığı şey, bu 
haksızlıkların bir kısmını düzeltmekten ibaret
tir, tamamı da düzelmiş değildir. Meclisin yap
tığı şey bir kısmını düzeltmekten ibarettir. Bi
naenaleyh, getirdikleri kanunun Mecliste böyle 
bir muameleye tabi tutulacağını Hükümet he-
sabetmeli idi, edebilirdi ve etmesi lâzımdı ve 
bu neticeyi önceden daha evvel görebilirdi. 

i 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye Baka

nına iştirak ederim, tehlike bakımından. 
| BAŞKAN — Bir dakikanız var Saym Melen. 

FERİD MELEN (Devamla) — Evet. Sayın 
Maliye Bakanına iştirak ederim. Bir dakikam 

ş kalmış özetlemeye mecburum, kısa kesmeye 
! mecburum. Tehlike vardır ve büyüktür. Ama, 
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faraza Katsayı Kanunu buradan geçerken aynı 
şeyi söyledim. Biz Katsayı Kanununu esas ka
nundan evvel geçirdik. Esas kanunu geçirme
den katsayı kabul edilebilir mi? Bu kadar ted
birsizlik nereye götürür. Katsayı Kanununu 
bugün geçirmemiş olsa idik, belki orada yapa
cağımız bir kademelendirme ile meseleyi daha 
rasyonel bir şekilde halledebilirdik. Onu daha 
evvel geçirdik, bir emrivaki ile, yine1 Hükümetin 
isteği ile, Hükümetin talebi ile yaptık. 

Şimdi, Hükümet tehlikeyi nihayet anlamış 
vaziyettedir ve getirdiği teklif ile bu kanunun 
bir nevi tatbikatını durduracak veyahut tatbi
katını anormal bir mecraya sokacak bir sistem 
getirmek istiyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu sene için tehlike 
yok, bütçemizi yaptık karşılığı vardır, Kasım 
ayında uyguluyoruz. Ama gelecek sene bütçesi
ni yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, bu kanunun 
uygulaması sonunda o bir problem olarak önü
müze çıkacaktır. Ben gelecek sene bütçesi için 
bu kanunun büyük bir problem olacağına inanı
yorum. Ama bunu izin verirseniz, bu madde ile 
değil, bu madde ile böyle bir geniş şeyi tanzim 
etmek mümkün değil. Bunu bir sisteme bağla
mak, Hükümet ne miktar ödemeleri kısacaktır, 
hangilerinde kısacaktır, seyyanen yüzde şu ka
dar kıstığı takdirde bugün aldığı maaşın da al
tına düşme ihtimali var. Çünkü ayarlama so
nunda belli olacaktır. Binaenaleyh, böyle bir 
madde ile bu işi tanzim etmeye imkân yoktur. 
Bu ayrıca büyük ümitsizlik yaratır. Kanun Ka
sım ayında yürürlüğe girecektir. Kasım ayın
da Meclis burada toplantı halinde olacaktır, in
tibakların neticesi alınacağı için her şey belli 
olacaktır; eğer yeniden bir tanzim gerekiyor
sa o vakit Hükümet, detaylı her şeyi düşünen 
bir kanunla huzurunuza gelir ve o vakit tanzim 
ederiz. 

Sayın Maliye Bakanının endişesini anlıyo
rum. Bilhassa sorumluluk duygusu içerisinde 
hareket etmiştir. Meclis bu hale getirdi; bina
enaleyh böyle vahim neticeler doğabilir. Bu so
rumluluğu paylaşalım demek istemiştir, bu öner
gesiyle. Bunu anlıyorum ve hakikaten paylaş
mamız lâzımdır. Ama dediğim gibi, bir defa 
erkendir böyle bir teklif yapmakta; sonra böyle 
bir madde ile bu maddenin uygulaması bizi ne
reye götürebilir, o belli değildir. Bu işi tanzim 

etmek lâzımgelirse etraflıca düşünüp bunları 
bir sisteme bağlıyacak bir kanun getirilmesi da
ha yerinde olur. Bu sebeple bu maddenin red
dedilmesini rica ediyorum. Ama Hükümetin 
de böyle bir kanunu şimdiden hasırlaması ge
rektiğine inanıyorum. Hükümetten de bunu ri
ca ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Melen, konuşmalarına 

başlarken Hükümetin ek madde teklifinde bu
lunup bulunmıyacağı itirazında bulundular. 
İçtüzüğümüzün 99 ncu maddesi. Bir tasarı ve
ya teklife yeni maddeler eklenmesinin istenme
si halinde, bu bölüm hükümleri uygulanır.» der. 
Yani değiştirme önergeleri gibi uygulama ya
pılır. Yani ek madde teklifinde bulunabilir. Yal
nız Hükümet bulunur mu bulunmaz mı, 99 ncu 
maddede böyle bir kayıt da yoktur. Böyle bir 
teklifte bulunulmuştur. Ancak bu bulunmada, 
verilen önergenin mutlaka kanun tekniğine uy
gun ve yerindedir kanisiyle Başkanlık işleme ta
bi tutmamıştır. Sadece verilme şekli uygun
dur. Metnin yasa tekniği yönünden uygun olup 
olmadığına şüphesiz ki, Yüksek Genel Kurul 
karar verecektir. Bu sebeple, görüşmelere de
vam edeceğiz. 

Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu kanunun Meclise gel
mesinden beri, bilhassa Yüce Heyetiniz de ta-
kibettiği seyir, esaslara, prensiplere ve şimdiye 
kadar alışılagelen içtüsük hükümlerine aykırı 
bir istikamette yürütülmüştür. 

Aslında bu kanun daha Meclise gelmeden bir 
psikolojik tesir altında idi. Memurlara zam 
yapılacak ve bunun karşılığında da vatandaştan 
vergi alınacak havası var. Şimdi, kanunun ta
mamlanmak üzere olduğu bir sırada Sayın Hü
kümet ikinci bir psikolojik suçlama altında tut
mak istiyor, bu kanunu. Yani bu kanun, yal
nız memurlara maaş vermek için vergi ihdasına 
sebebolan bir kanun değil, aynı zamanda kal
kınma hızını ve kalkınma sahasına el atan, kal
kınma hızını eksilten, azaltan bir kanun halinde 
tamamlanıyor. 

Arkadaşlar, malî ve ekonomik meseleler yal
nız teknik tesirler altında kalmaz. Psikolojik 
tesirler çok kere bu teknik tesirlerden de daha 
çok etkili olur. İşte bu kanım böyle bir hava 
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içinde, boyla bir itham altındadır. Kanaatli 
Meclisler Hükümetin sorumluluğuna, meselele
rin ciddiyetine tamamiyle eğilmemiştir. Hükü
met de sorumluluğunu tamamiyle idrak ederek 
bu kanunu savunamamıştır. ,25 milyar lira por-
teli bir kanunun 4 veya 4.5 milyar liraya çıka
cağını çok kolaylıkla ifade eden bir Maliye Ba
kanı, Meclisin karşısına başka şeyle çıkmalı idi. 
Siz bunu yaparsınız ama, ben bunun sorumlulu
ğunu kabul edemem. 

Meclisler yetkilidir. Elbette kanunları Ba
yın Helen'in ifade ettikleri gibi, vergi kanama-
n şişkin gelir, zayıflar e:;kar. Tahsisat îr"'mal
ları aksi olur. Doğrudur ama, bütün banların 
karşıs-nda Meclislerin de sorun: lulağu vardır, 
hükümetlerin de sorumluluğu vardır. Hükümet 
bu sorumluluğu, hiç olmazsa kendi grupa içince 
başlangıçta bir prensibe bağlamak idî. Bu ka
dar dağınık, bu kadar perişan, sağdan, soldan 
gelen, ne olduğu belli olmıyan birtakım takrir
ler burada kabul olundu, 9 ncu maddenin aldı
ğı şekil, tesbit olunan' muhtevası hukuk bakı
mından, kanun tekniği bakımından izah edilni-
yecek bir keşmekeş ifade ediyor. Hükümetin 
karşı tutumu da maalesef umulan cesarette ve 
vuzuhta olmamıştır. İşte böyle sağdan, soldan 
gelen etkilerle, yama üstüne yama vurularak ge
tirilen bu kanun, maalesef s aka i çıkmaktadm 
Ölü doğmuş bulunmaktadır. Ben bası arkadaş
ların yaptığı gibi, gösteriş olsun diye, efendim 
bu şeyleri mebuslara uygulamıyalun, bilmem 
Ağustosta uygulayalım demiyorum ama, hiç ol
mazsa ciddi olarak bu Kamayı Kanununu Hü
kümet geri alsın, yeniden bir katsayı tesbit ede
lim. Eğer bu kadar kalkınma sahasına, kallem-
ma payına el usatılacaksa, eğer hakikaten ene
me güçlüğü çekilecekse, sadece bu yıl değil, iki 
şey getiriyor, birisi kanunun makievasmaa var. 
Birikmiş farkları tediye ve tasfiye için Vekiller 
Heyetine vazife veriyor, yetki veriliyor, Bir de 
şimdi yapılan teklifle maaş farkları İ97G te vs 
1071 de Bakanlar Kurulunca bâm esaslara bağ
lanacak. Arkadaşlar, basit olan herkesin bildi
ği bir gerçek var. Maaşlar ay basında tanı ola
rak ödenir. Bir maaş, bir istihlak, bir memur 
istihkakını gerek 1970 te, gerek İS71 da Bakan
lar Kuruluna verilen yetki ils bu esastan ayır
mak mümkün değil, kolay değil. Binaenaleyh, 
bu kadar ivicaçlı, o kadar sakat, o kanar ke
tali bir kanun cıkarmaktansa hic olmazsa Se

mi 

k e__H k ^s a m:'ml] mbd r C '»J '3 

d^ . ld ı r orl adaşlar. 

Memleketin siyasi hayatını, ekonomik haya
tım, kalkınmasına etki yapacak ve memlekette 
çeşitli sebepleri tahrik edecek bir konuyu sade-
oe ah. vah ederek, sadece efendim, ne yapalım 
Meclis boy"e dedi de, ben böyle yaptım diyerek 
isah ötmek bir Hükümet için başarı sayılamaz. 
Hükümet mesul iv etleri idrak ederek, hakikaten 
meselenin üsarine eğilmeli. Sayın Bakan dedi
ler ki, bu yapılan camlarla yükk maaş ödeme
leri, yalnıs Muvazene! Umumiye için zannedi
yorum, 12 ilâ 13 milyar liraya yükselecek. 12 
ile İS milyar arasında bir milyar fark vardır. 
Yani bir buruşla iki kuruş arasındaki fark gibi 
değil. Ö fark önemlidir. Sonra buyurdular ki, 
4 milyar lirayı geçecek, hesaplattık. Bu hesabı 
nasıl yaptılar. mye istinaden yaptılar ve bu he
sap hakikaten bbyls ise tedbirini şimdiden al
maları lâzım. Orada muvaffak olamazlar, bura-
3~a veren eopâ'yamadarsa., Millet Meclisinde, 
bu mesabeyi, bu şüphelerden uşak, yani kalkın
ma sakasm.a, kalkınma pay .ma el atan bir me
rmin maan. kam.mu olarak gösterecek şeyleri sil
mesi Ham dm, Hükümetin. Aksi takdirde ne 
memurun e eğe emden gecc-cek bu, ne mamura 
bu sur getirecek, ne piyasaya. Her kesin giküi 
memurun elinde kalacak, herkes memurdan si-
İra:e'e'. Hükümetten. aikfyetgi olacak ve dola-
ymiylo herkes Meclisten şikâyetçi olacaktır. 
Irorâs ıregek namlar yaranıdır. Hasgele tek
keleri kabul simi: tir, Hükümetm getirdiği 2,5 
milyar krabk bir kanunun portesi i - 4,5 mil
yar liraya çıkmıştır. Banan karşılığı yoktur, 
âeı uyealaııauuyacaktır, bu uygulanamaz ve sai
re.,. 'Bütün bunlar ciddî meselelerdir, Hükümet 
kmdi sadece bunları nasıl c-diyecek, bu maaş 
farklarını, onun tedbirini getiriyor. Temeli ağır, 
temeli esaslı tannanuyacak bir yükse bu yükü 
naâdkânok lâzım. Yükü hafifletmek de, yükü 
crrraiadıktan sonra, yola çıktıktan sonra olmaz. 
Yolun başında bu hafifletmeyi yapmak lâsım-
ebr. örGiliyorum. Hükümete ciddî vazife düşü
yor. Senatoda yapamadığını Millet Meclisinde 
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yapmalı ve meseleyi ciddî ciarak izah ederek 
bunun sorumluluğunun altında kalacaksa, b^y-
le bahanelere, mazeretlere el atmamak, kalmı-
yacaksa onu ciddî olarak açıklamalıdır. AKÎII 
takdirde bu kadar ay, bu kadar zamandan bari 
uğraşarak yaptığımız bu kanunu kimseye be-
ğendiremeyiz, çünkü başlangıcında biz beğenmi
yoruz. Çünkü yarım çıkmış, çünkü hasta çık
mıştır. 

Hükümeti vazifeye çağırıyorum. Hürmetle
rimle 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 

SALİH TÜBKMEM (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Maliye Ve
kilinin son dakikada verdiği bu tskiiı beni hay
rette bıraktı. Hakikaten günlerden beri gerek 
Mecliste, gerek Senatoda bu kadar çalınmaya 
lüzum yoktu. Yine günlerden beri memur maaş
larında ıslah yapılacaktır, memur. maaşlarında 
biraz artma olacaktır, dertlerine çare buluna
caktır, diyerek matbuata alındı ve hattâ bunun 
yanında hayat pahalılığı getirildi, bunları ve 
bu kanunu getirmeye lüzum yok ki. Eu kanu
nun mânası aslında Personel Kanununun tatbi
kini sağlamaktır. Evvelce Başbakan sözüm 
senettir, kısa zamanda bu kanunu getireceğim. 
dediği halde, bu kanunun malî hükümleri sene
lerce beklemiştir. Nihayet Hükümet çaresini 
buldu, tedbirini buldu, kanunu getirdi diye bek
lerken ve gece, gündüz çalışıp kanunu hasırlar
ken, son dakikada kanun tatbik edilmesin, ve 
yahut tatbikatında Hükümetin istediği nisbet-
te, istediği şekilde ödeme yetkisini istemesi hay
rete mucip bir tekliftir. Sir Hükümetin bu ka
dar tedbirsizce bir kanun getirmesi beklenemez, 
Şimdi bu teklif için gösterilen esbabı mucibe de 
tutarlı değildir. Sayın Maliye Vekili dediler 
ki, kanunun mahzuru birden bire memurların 
eline toptan 4,5 milyar lira geçerse, faraza 4,5 
milyar sarf edilirse, memurun iştira kaabiîiye-
ti artacağından, hayat pahalılığını tevlidedecek-
tir. Bu birikmiş paraların birden verilmesi için 
bir esbabı mucibe olur. Fakat her ay alman ma
aşların bile burada bırakılması istendiğine gö
re, bu esbabı mucibe de aslında tutarlı değildir. 
Yani hayat pahalılığını yaratmamak için demek 
değildir. Esas gaye, Hükümet şimdi düşündü, 
bu kanunun çıkması hususunda ben çıkarma
mam lâzımdı veyahut getirmemem lâzımdı, ge

tirdim, çıktıysa da bunu hiç olmazsa daha iste
diğim şekilde, daha az nisbettö vereyim demeye 
getiriyor. Şimdi kanunun hükümlerine baktım 
da, bu kanun biliyorsunuz ki, malî hükümleri 
1 Mart 1970 ten itibaren mer'i olacaktı. Şimdi 
gelen teklif diyor İd, 1 Aralık 1970 ile 28.2.1971 
tarihleri arasında ve 1971 malî yılında yapıla
cak ödeme oram ve bu ödemenin zaman ve şek
lini Bakanlar Kuruluna bırakmak istiyor. Peki
yi, 1 Aralık 1970 te olan kısım ne oluyor? On
dan tamamiyle vaz mı geçiyoruz? Onu ö&iyeeek 
miyiz, bunun için mi mehil istiyoruz? Bu da an
laşılmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bir hükü
metin bu kanunu bu şekilde müdafaa ettikten 
sonra bu mehili istemesi, bu kanunu getirirken 
hesabını da doğru yapmadığını gösterir. Eğer 
hakikaten bu giderler memleketin altından kal-
kamıyacağı şekilde ve kalkınma hızını azalta
cak mahiyetinde ise, bunu daha evvelce düşün
meleri lâzımdı. Aslında Meclislerde yapılan ta
dillerle bu kanunun mali portesinin 2,5 milyar
dan 4,5 milyara gittiği de bence bir hesaba müs
tenit değildir. Sırf tesir yapmak için söylenmiş
tir. Bir hesaba müstenit midir eski kanunun bü
tün metni, bütün muhtevası 2,5 milyarken bu 
zamlarla iki misline çıkması. Bu bize gösteriyor 
ki, bir hesap yoktur, gelişi güzel söyleniyor. O 
takdirde hakikaten, benim Sayın Maliye Vekili
nin şahsına itimadım var ama, bundan anlıyo
rum ki, Maliye Vekili ben bunun mesuliyetini 
istemiyorum, kusur hükümetindir, ben bunu gö-
tûremiyorum mânasına geliyor. Çünkü, bu ka
nunu hükümet getirmiştir. Şimdi bu durum 
kanundan rücudur. Yalnız başına Maliye Vekili 
rücu edemez. 

OSMAN ZEKİ GüMüŞOĞLU (istanbul) — 
Biz şişirdik, burada artırdık. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Şişirdik, 
şişirilen miktar Meclisin kabul edeceği bir şey
dir. Kabul edilmişse, Meclis bunu verilecek ma
hiyette görmüştür ve kabul etmiştir. Mecliste 
kabul edilen miktarın verilip verilmemesi mü
nakaşa edilir ama, bu esbabı mucibe yapılarak 
kanunun tatbikini tamamen bırakmak doğru 
değildir. Deniyor ki, bütçede geleceğim diye
ceğim ki, bu paranın ne kadarını, ne kadar za
manda vereceğimi ben tâyin edeceğim. Bu ne 
demektir? Bu demektir ki, kanun 1 Mart 1970 
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den itibaren mer'iyete bütün neticeleriyle gir
miyor. Evet, diyecekler ki efendim, kanun giri
yor da ödeme şekli girmiyor. Bunun mânası 
şudur. Ha girmemiştir, ha ben bunun bir kısmı
nı veriyorum, bir kısmını vermiyorum; bunun 
başka mânası yoktur. Bu hakikaten beklenme
dik bir şeydir ve bir hükümetin insaflı olması 
için yaptığı işle kabili telif değildir. Hakikaten 
eğer, diğer taraftan Maliye Vekili zaman zaman 
dediği gibi, bu kanunun karşılığı bütçede mev
cuttur; bir kısmı gizli gelirler olarak mevcut
tur, şimdi birden bire getirip bunu verirsek kal
kınma hızımız durur derse, o vakit eski sözle
ri hesapsız söylenmiş olur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Türk
men. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — O paralar 
verilebilirdi, kalkınma hızına müessir değilken. 
Şimdi nereden çıktı bu paranın verilmemesi? 
Kalkınma hızının geri bırakılmasına sebebolu-
yor. Hakikaten bu kanun o kadar antipati ge
tiriyor ki, bu kanunu bu şekli ile getirmemek 
daha iyi idi. Bu itibarla maddenin reddini say
gılarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ben de 

söz istemiştim. 

BAŞKAN — Söz istiyenleri okuyorum. Sa
yın Baysoy, Sayın Alpaslan, Sayın izmen, Sa
yın Ege, Sayın Altan, Sayın Dikeçligil, Sayın 
özer. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Kâtip 
arkadaş görmüştü. 

BAŞKAN — Çok özür dilerim, o halde sizi 
Sayın Alpaslandan sonra yazayım. Buyurun Sa
yın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; efendim, bu görüşül
mekte olan kanun tasarısı memlekette büyük 
bir kütleyi ilgilendiriyor. Daha personel daire
sinin kuruluşunda millet bir ümide kapıldı. Oh 
hele şükür, şu keşmekeş bitecek, maaşlarımız 
bir prensibe bağlanacak şöyle olacak, böyle ola
cak diye. Çok iyi niyetle kurulan bu personel 
dairesi maalesef vazifesini yapmadı, gelmiş geç
miş bütün hükümetler de buna vazifesini yaptı
ramadı. Daha doğrusu ne yapıyorsun diye de 
sormadı, galiba. Sene 1964, Personel Kanunu 
Meclise geldi. Karma Komisyonun bir üyesi 

olarak müzakeresinde bendeniz de bulundum. 
Sorduk, dedik ki, ilk sualimiz, bu kanunun fi
nansmanını nasıl yapacaksınız? Verilen cevap 
şu : Biz tetkik ettik ek görev, fazla mesai, yev
miye ve saire bunların tutarı 700 - 800 milyon 
civarında tutuyor. Ama kati bir rakam yok. 
Evet 400 milyon da bütçeye koyduk, 1 milyar 
200 milyon ediyor. Eh, bu bunu karşılıyacaktır. 
Hadi bakalım tatbikatına ondan sonra geldik, 
efendim malî hükümlerini geriye bırakalım. Na
sıl hesap, nasıl kitap... Şimdi gene Sayın Baka
nımız eh 12 de olur, 13 milyar da olur, diyorlar. 
Bunu vereceğimiz insanlar belli, malûm, hâlâ 
öyle zennediyorum ki, Maliyenin elinde ben me
mura kaç kuruş ödüyorum diye belli değil, bil
miyoruz. Bilseler karşımıza net çıkarırlar. Bu 
nasıl şeydir. Çünkü arada 1O0 kuruş, 300 kuruş 
değil, 100 milyonlar, milyarlar konuşuyor. Da
hası var. Bu kütle, dediğim gibi, senelerden be
ri bekler. Hergün ne zaman çıktı, ne zaman çı
kacak. Kanun çıkmadan evvel başta hükümet 
olmak üzere zanîları zaten getirdi koydu, piya
sa yükseldi, adam şimdi buradan alacağı ile ge
çimini temin edeceğini düşünür. Siz bunu şimdi 
gayrimuayyen bir zamana erteliyorsunuz. Bu 
büyük bir haksızlık olur, arkadaşlar. Belki hü
kümet haklıdır, Maliye Bakanı haklıdır. Bâzı 
maddeler fazla şişirilmiştir, olabilir. Ama, daha 
zaman geçmiş değildir, şişirilenler biraz daha 
aşağıya pekâlâ indirilebilir. Bir hesaba kitaba 
ve ödenebilecek bir duruma getirilir. Fakat her 
halükârda kanunun tatbikatını ertelemek kati
yen caiz olmaz. Bu durumda hükümet de müş
kül vaziyette kalır, Meclisler de müşkül vazi
yette kalır. Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurunuz, 
efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, iktidar olmanın me
suliyetini omuzunda taşıyan A. P. li senatörler; 
getirilen teklif öyle rahat rahat geçiştirilecek 
bir teklif değildir. Onun için, herşeyden evvel 
kendi gmpumuzu biran evvel toplamak sure
tiyle, bu teklifin ağırlığına katılıp katılmadığı
nızı tesbit etmeye mecbursunuz; onun için söz
lerime biraz kulak vermenizi rica ediyorum. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sen 
dün öyle konuşmuyordun. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Şimdi 
böyle konuşacağım. 
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Bu kanunun büyük talihsizliği, bu kanu
nun Demirel Hükümetinin eline düşmesindedir. 
Bu kanunun büyük talihsizliği, Demirel'i âdeta 
müflis bir zat haline getirmesidir; sözünü senet 
yapan bir zatın, senelerce bu milleti bekletme
sinde dir. 

Arkadaşlarım, bu kanun, ya bir kâbusun 
ifadesidir veya usulde asla yeri olmıyan bir if
lâs talebinin bizzat müflis tarafından istenilme
si halidir. Bu konkardato talebini de öteye geç
miş bir taleptir. 

Zamlar yapılmış; ne zamlar yapılmış? Cum
huriyet Senatosunda böyle dile getirilebilecek, 
ele alınabilecek hiçbir zam yapılmamıştır, ka
nuna, Orada, komisyonda çalışan arkadaşlarım 
ufak, tefek haksızlıkları izale eden bâzı madde
ler getirmişlerdir ve onun dışında bu kanunun 
üzerine yükümleyici bir teklif getirmemişlerdir. 

Eğer bu kanım, Millet Meclisinde hakikaten 
tutulamaz bir halde şişirilmiş idiyse, Millet Mec
lisinden buraya geldiği zaman bu kanunu gö-
ğüslemiş olan bir bakanın, burada Türk Mille
tinin karşısında, bu kanunun savunmasını yap
ması mevzubahsolamazdı. 

4 milyara çıkıyormuş. Bir kere bu senenin 
bütçesine 2,5 milyar lira para koymuşuz, 10 aya 
yakın zamanına, bütçe yılının 10 ayından fazla
sına ödeme yapmıyorsun. Sonra farkları ödiye-
ceğim, diyorsun. O 2,5 milyardan, bütçeye konu
lan paradan, bir defa büyük bir kısmını, aşağı 
yukarı 2 milyarlık kısmını tasarruf ediyorsun. 
Yani 2,5 milyara çıkarabileceği tasavvur edilen 
bir ödeme 4 milyara çıkmış olursa, aradaki 1,5 
milyar fazlalık olursa, bunun da o zaman, bu 
1,5 milyar farkı bulduğunuz zaman da, yine 
bütçeye bir miktar para bıraktığımız ortaya 
çıkacaktır. Bu ne haldir, bu nasıl hükümet ida
residir? Olacak şey değildir. Ben zannediyorum-
ki, mesuliyetinin idraki içerisinde bulunan ve 
onun o tarafına saygı duyduğum bir Maliye Ba
kanının bu şahsına raci olan bir teklif olacaktır. 
Eğer, hakikaten Demirel Hükümetleri kanunu 
bir nevi kenara itmeyi düşünmek suretiyle bu 
teklifi getirmişlerse, yüksek huzurunuzda öyle 
meseleyi yatırımlara gidecekmiş, bilmem nereye 
gelecekmiş falana götürmeye lüzum yok. Kimse
nin yatırımdan bir kuruş kesecek hali yok. Esa
sen Türk Milletinin yatırıma götürecek malî 
imkânı var mı, yok mu oda münakaşayı mucip. 
Meseleleri hiç buraya götürmeye lüzum yok. 

Türk Milletinin hizmetlerinin iyi görülmesi 
maksadına mâtufen getirilmiş olan bir kanunu, 
bu şekilde, hele ruhî haller üzerinde tamamiy-
le menfi tesir yapmak suretiyle, bir kenara it
menin Türk Milletine hizmet olmadığı kanaati
ni taşıyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın izmen buyurun, efendim. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatör arkadaş
larım; Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızın ka
nunun müzakeresinin sona erdiği sırada yaptı
ğı teklif, kanaatimce son derecede ciddî bir tek
lif mahiyetindedir. 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre, ilk tek
lif 2,5 milyarlık bir porte ile yapılmış iken bu
gün 4,5, 5 milyara doğru gittiği ifade edilmek
tedir. Gerek inisiyal gerek intiha rakamları 
kendilerinin, biz bilmiyoruz; aynı rakamlara 
istinaden konuşuyoruz. 

Şu halde, bundan şu neticeyi çıkarmak müm
kün. Hükümet Personel Kanununun malî hü
kümlerini yürürlüğe koymak için, yaptığı he
saba göre, 2,5 milyarlık bir masrafı göze almış 
ve bunun da kabili tahakkuk olduğunu tesbit 
etmiştir ki, yıllardan beri üzerinde konuşulan 
kanunun tatbikine müsait bir zemin hazırlamış
tır, bu hesabı sağlam yapmıştır, öyle olduğunu 
kabul etmemiz lâzım. Kanun Meclise geliyor, 
müzakere ediliyor, ifadelere göre 4,5 milyara 
doğru artıyor. Bu şu demektir ki, inisiyal tek
lifle, bugün şu safhadaki teklif arasında bir 
misli fark var demektir. 

Ben bir çok masraf kanunlarının müzakere
lerinde bulundum, bir misli artan bir hüviyet 
iktisabeden kanun görmedim. Bu netice hâsıl 
olabilir, iki şey akla geliyor, ya birinci rakam 
'hesaplarında yanlış var, ya vâki teklifler üze
rine meydana çıkacağı tahmin edilen rakamlar
da hata var. Bu kadar artış olamaz. Bir kanu
nun ilk şekli ile son şekli malûm. 

Eğer böyle ise, Sayın Maliye Vekili arkada
şımdan çok özür dilerim; Maliye Vekili arka
daşımız burada çok haklı olarak yaptığı müda
haleyi bu kanunun müzakereleri sırasında da 
yapmalı idi. Çünkü, tahakkuku mümkün olmı
yan ve bilhassa bu memleketi yıllardan beri sa
ran bir mevzu üzerinde, Meclisteki müzakereler 
sırasında vâki tezyit taleplerinin kanunun tü
münü tehlikeye sokucu bir hal alması sırasında, 
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Maliye Vekili arkadaşımızın daha tesirli bir mü
dahalede bulunması, daha katî bir tavır takın
ması lâzımdı. 

İktidar grupu arkadaşlarım mazur görsün
ler. Onların da Maliye Bakanına çok yardımcı 
olduklarını görmedim, ben burada. Meclisteki 
tutumlarını görmedim. 

Sayın arkadaşlarım, mesele çok ciddî bir saf
haya gelmiştir. Kanun müzakere edilmiştir, kar-
karşılıkları aranmıştır, hattâ gelirlere birtakım 
zamlar yapılmıştır, olgun bir hale gelmiştir. 
Tam bu sırada, rakamlar böyle bütün heybetiy-
le belirince, Maliye Vekili arkadaşım, bu mesu
liyeti taşıyan arkadaşım çok haklı olarak endişe 
etmiştir. Bir tavır takınmak, bir durum almak 
vaziyetine gelmiştir. 

Tablo şu arkadaşlar : Bugün Personel Ka
nunu olmaksızın bütçenin personel masrafları 
8 milyar, 4,5 milyar da diğer cari masraflar; 12 
milyarlık bir cari masraf. 4 milyarı da bunun 
üzerine koyduğumuz zamanda 16, 17 milyarlık 
bir cari masraf yükü karşımıza çıkıyor. Sade 
personel masraflarında bu hesaba göre % 50 -
60 artış var, yani personel masrafları % 8 iken 
bugün, 4,5 milyar ilâve ile % 50 nin üzerinde 
bir artış var. Topyekûn hesabettiğimz takdirde 
cari masraflarla birlikte personel masrafını ilâ
ve ederek cari masraflar yekûnu, biraz evvel 
arz ettiğim miktara baliğ olan 16 - 17 milyara 
doğru seyreden cari masraflara nisbet edilirse, 
% 30 dan fazla bir artış var. Halbuki bütçe ge
rekçemizin metninde sarih olarak ifade edildiği 
gibi, gelirlerimizdeki artış % 10 - 12 civarında
dır. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. 

Evvelâ bir kere bu kadar cari masrafı bu 
bütçe, bilhassa plâna dayanan kalkınma iddia
sında olan bir bütçe taşıyamaz. Mümkün değil, 
bu. 6 milyarlık bir kalkınma yapacağız, 17 mil
yarlık cari mesraf yapacağız. E., bu nasıl bir 
iktisadi devlet görüşüdür. Yahut da Devletin 
iktisadi hayata girdiği bir devirde nasıl bir ra
kam kompozisyonudur Bunu anlamak çok zor. 

17 milyar masraf, 6 milyarlık bir yatırım ya
pacağız bu çok karanlık bir tablodur ve netice 
alınması ihtimali az olan bir tablodur. 

Ayrıca şunu söylemek istiyorum : Maliye 
Vekili arkadaşım haklı. Şu bakımdan haklı; ne
tice buraya geldikten sonra, zararın neresinden 
dönülürse kârdır müdafaasına uyduğu için hak

lı. Maliye Vekili arkadaşımın teklifi bir nevi ta
dili tediyattır. Yani tediyeleri bir nevi imkânla
ra nisbeten dağıtmak. Bu hiç ödememekten da
ha fena tesir yapacak bir haldir ve bir hal çare
si de değildir, kanaatime göre. Şunun için; bi
raz evvel arz ettim, gider artışının temposu ar
tık % 50, 60 civarında, gelir artışının temposu 
% 11, 12, 14. Bununla ilerisi için daha fazla bir 
gelir tahmininde bulunamadığımıza göre, bu 
palyatif tedbirin ilerisi için nasıl yürütüleceğini 
de kestirmek zordur. 

Bu itibarla fazla vaktinizi almadan, bende
niz diyorum ki, eğer hakikaten mühimse, ki mü
him olduğu anlaşılıyor, ya kanunun yürürlüğü
nü açık olarak tehir etmek lâzımgelir veyahutta 
katsayısını indirmek lâzımgelir. Bunlardan biri
sinin ihtiyarı suretiyle ancak buna rasyonel bir 
çare bulunur. Yoksa tediyatm şu veya bu im
kânlara göre ayarlanması meseleyi halletmez, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaman buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 1965 yılından beri 
Personel Kanununun bir kadersizliği vardır. 
1965 yılında çıktı ve hemen 1965 seçimlerinden 
sonra derhal bir başka kanunla ertelendi. 

Şimdi 2,5 aydır Yasama Meclislerinde Per
sonel Kanunu 1965 tekinden daha da ağır, daha 
detaylı bir görüşme içerisinde, 2,5 aylık süre 
içerisinde görüşüldü, kabul edildi ve en son 
maddesine gelmiş durumda iken, sanki Personel 
Kanununun malî hükümlerini yeniden erteliyo
ruz gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. De
mek ki, 1966 senesinde yapılan bir durumla ye
niden başbaşa kaldık, en son maddesi sırasında. 

Tasarının Hükümetten gelen şekliyle yasa
ma organlarında aldığı şekil arasında fark var. 
Bu fark, reform niteliği bakımından var. Mali-
lik bakımından var. Reform niteliği, şahsi kana
atimi bundan önceki konuşmalarımda arz et
miştim, cidden yasama organlarında reform ni
teliği Hükümetten gelen şekline göre biraz yiti
rilmiştir. 

Malilik bakımından artırılmıştır. Malî yükü 
çoğaltmıştır, yasama organları. Bu doğru. Malî 
yükün artışının piyasa fiyatlarına ve yatırım
lara, kalkınma, hızma etki yapacağı da zaten bi
linen bir kaidedir. Bu ekonomik bir kaidedir, 
bilinir bu. Yani, malî yük arttıkça bunlar ters 
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yönde şeyler olur. Buna ait başka türlü malî 
tedbirleri almak da hükümetlerin görevidir 
ve alınır da. 

Arz etmek istediğini önemli nokta su; ma
lî yükü artırıcı, Hükümet şeklindeki ilk ha
line göre artırdığı, tedbirlerde bâzı değişiklik
ler olmuştur. Ama bunların % 99 u hattâ % 
99,5 u Millet Meclisinde olmuştur. Senatoda 
10 gündür devam eden müzakerelerde, komis
yonda devam eden müzakerelerde, bizim yap
tığımız değişiklik pek as % 1 den fazla bile 
değil. Bu iki kere iki dört.. 

Hal böyle iken Sayın Bakan, bu teklifi ile 
kanunun müzakeresinin tamamlanmakta oldu
ğu sırada bu teklifi bize getirmiş olması şok 
tesiri yapmıştır. Bu teklif eğer yapılmak la
zımsa, bu bir büyük bunalımın sebebi ise, bu
nu Millet Meclisinde yapmak lâzımdı. Bu
rada yapmanın lüzumu yoktu. 

Bu teklif burada yapılınca iki şey ortaya 
geliyor; bir tanesi evvelâ perişanlığı oriaya 
koyuyor. Ben kabul etmiyorum bunu. Yani he-
sabedilmedi, giinü, gününe yapılmadı, en son 
20 - 25 gün sonra Millet Meclisinin yaptığı 
durum meydana çıktı ki bunu kabul etmi
yorum. Olmaz, bu kadar büyük teknisyen 
kadrosu içerisinde bunun böyle olduğunu ka
bul etmek doğru değildir. Millet Meclisine 
karşı bir garip durumu meydana getiriyor. 
Ondan çıkan ve ondan ortaya getirilmiş olan 
tasarıda bir teklif orada yapılmıyor 20 - 25 
gün sonra Senatoya getiriliyor. Bu durum 
Senatoya karşıda bir tuhaf oluyor. Senatonun 
hiçbir sorumluluğu olmadığı halde, Senato 
şimdi Millet Meclisi ile karşı karşıya getiril
miş oluyor; millet önünde, kamu oyu önünde. 
Bu itibarla teklif yanlıştır. Aslında 1970 büt
çesinde 2,5 milyar tahsisat vardır. Şu halde, 
burada artan 1,5 milyardır veya 2 milyardır. 
1,5 milyarlık bir artışın 30 milyar fakat aslın
da bu yeni finansman kanunlariyle 35 milyar
lık bir bütçe içerisinde bir panik yaratma
ması lâzımdır. Bu hesap kesindir, yani. Öy
leyse bu teklifte bir başka maksat var. Bir 
başka maksat ve bir başka bahane arama var. 
Bundan 10 yıl evvel bizim çok bunalımlı bir 
yönetimimiz sırasında, her hangi bir şeyi bize 
getirenlere «fes arıyorum» derdik; bunun ne
den olduğunu burada arz etmiyeceğinı. Bura
da bir fes arama durumu var. Onun için Yü

ce Senatonun gerek Millet Meclisi karşısın
da, gerekse kamu oyu karşısında, gerek Türk 
Milleti karşısında müşkül durumda kalmama
sı için bu teklifin Sayın Bakan tarafından ge
ri alınmasını ve teklifin tasvip görmemesini, 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 sayın üye da
ha söz istemiş bulunuyorlar, şimdi mi görüş
mek istiyorsunuz? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Şimdi görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun muhterem üyeleri arkadaşlarımızın 
gösterdikleri hassasiyeti takdir etmemek müm
kün değil, bunu anlıyorum. Yalnız anladığım 
diğer bir husus daha var. Takdim etmiş oldu
ğumuz önerge ve bu önergenin mahiyeti iyi 
anlaşılamamıştır. Önergenin mahiyetini izaha 
gedmeden önce, değerli sözcü arkadaşlarımın 
bâzılarının mütalâalarına arzı cevabetmek 
istiyorum. 

Evvelâ bâzı muhterem üyeler, bu arada Sa
yın Ferid Melen, böyle bir problem olduğunu 
kabul ediyor. Ancak bunun halli, böyle bir 
madde ile mi olmalı, böyle, bu şekilde hallet
mek mi münasip olur, katsayının müzakeresi 
sırasında mı halletmek uygun olurdu veya Ka
sım ayında Meclis yeniden açıldığı zaman in
tibaklar yapıldıktan sonra, porte daha iyi 
belli olduktan sonra getirilecek bir kanunla 
mı halledilmelidir? Sayın Melen'in burada te
reddüdü vardır, diğer bâzı arkadaşlar da ay
nı tereddüdü izhar ettiler. Bu suretle bir 
mesele olduğunu, bir problem olduuğunu, de
ğerli hatiplerin büyük bir kısmı kabul etmiş
tir. Maliye Bakanınızı huzurunuza getiren ve 
böyle bir önerge vermeye sevk eden sebepler 
de bunlardır. 

Muhterem arkadaşlarım dediler ki, «Nediye 
böyle bîr teklif Mecliste müzakere edilmedi. 
Dayın Bakan daha ciddî bir tavır takınması 
lâzımgelirdi.» Huzurunuzda yapılan müzake
relerde de olabildiğimiz kadar, yapabildiğimiz 
kadar ciddiyet takındık ve bunu da göster
meye gayret ettik. Ben yapabildiğim kadar 
ciddiyet takmmışınıdır ama bu kâfi gelmiş
tir,, gelmemiştir, o başka. O kadar takmabiliyo-
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runı. Olabildiğinden daha fazla ciddî olmam 
mümkün değil. Hem buradaki müzakereler sı
rasında, hem Millet Meclisindeki, komisyonda 
ve Mecliste yapılan müzakereler sırasında ge
reken her şey söylenmiştir, lüzumlu her mü
dahale, tarafımızdan yapılmıştır. E.. Bu kadar 
artarmıydı, 2,5 milyar lira 4 milyara nasıl çı
kıyor? Bir misal vereyim. Hükümetin getir
diği tasarıda kadro esasına göre intibak var
dı. Alman bir derece üst, iki derece, üç dere
ce üstün sanki o derecelerden intibak yapılı
yormuş gibi katsayı çarpımının hâsılasının 
tediye edilmesi diye bir şey yoktur. Sadece 
bu değişiklik 1 milyar 200, 1 milyar 300 milyon 
civarındadır. Bakamları kati söylemiyorum 
diye bâzı arkadaşlarım da burada tarizde bu
lundular. E.. Söyliyemiyorsunuz ki kati rakam
ları öyle bir hesap ki, işin içinden çıkmak kolay 
kolay mümkün olmuyor. Bizim tesbit ettiği
miz hesap 2,5 milyar lira idi. E.. «Niye daha 
önce hesabı yapmadınız»? 

Muhterem senatörler burada geceli gündüzlü 
huzurunuzdayım, Vergi kanunlarını beraber 
müzakere ettik. Bu kanunun müzakeresi sıra
sında da hep beraber bulunduk. Benim arka
daşlarım da ben de daima huzurunuzdayım. 
Cumartesi, Pazar günleri de ayrıca Meclis ça
lışmıştır. Bunun portesini hesaplamak bir za
man alıyor, arkadaşlarımızın büyük kısmı me
sailerini buraya atfediyorlar. Mütaaddit defa 
tekrarladım, hesapların neticesi tam alınmış da 
değildir. 

Şimdi isin özü su : Bmm hesapladığımız 2;5 
milyar liralık porte, 4 milyara çıkmıştır, bunda 
hiç şüphe yok, bunun üstüne de çıkma istida
dında dır. Sadece hâkimlerle ilgili olarak yapı
lan değişiklik 80 - 100 milyon arasındadır. So
nuna kadar karşı durmusumdur, hiç kimse bir 
«ey söyliyemez, gerek komisyonda, gerek Mec
liste, gerek huzurunuzda sonuna kadar karşı 
durmusumdur, ama iyi anlatamamışımdır. E... 
Bu kadar anlatabiliyorum, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele ile ilgili 
olarak söz söylemek fevkalâde kolaydır, bunu 
iç politikada şu veya bu istikamette istismar et
mek de fevkalâde kolaydır. Çıkarsınız «Bu na
sıl hükümettir» dersiniz, «hesabedememistir, ki-
tabedememiştir» dersiniz, gayet kolaydır, bu. 
Ama burada Maliye Bakanını tenkid ederken 

şu hususu göz önünde bulundurmanız lâzım. 
Eer şeyi açık açık söyliyen, her şeyi size açıkça 
ifade eden bir Hükümet üyesi karşısında bulu
nuyorsunuz. Bunu açıkça size söyledimse bu 
sizin takdirlerinizi celbetmeliydi. Bunun ah vah 
etmekle ne alâkası vardır. Sorumlu bir arkada
şım öyle söyledi, «ah vah etmekle olmaz bu iş» 
dedi. Bunun ah ile vah ile bir alâkası yok. Bu 
sorumluluğunu idrak eden bir kimsenin size bu
nu duyurmasından ibarettir. 

Bâzı arkadaşlarım da dediler ki «bu bir ta
dili tediyattır, bir konkordatodur.» Bunun ne 
tadili tediyat ile ne de konkordato ile hiçbir 
ilgisi yoktur. Tadili tediyat olabilmesi için, öde-
miyorum demek lâzım. Konkordato olabilmesi 
için de, evvelâ borçlu bulunup sonra ba borcu 
ödemiyorum demek lâzım, İkisini de bu önerge 
ile söylemiyoruz. Seslerimin basında "da arz et
tim, önerge yanlış anlaşılmıştır; arkadaşlarımı
zı bu hususta mazur da görüyorum, anlıyorum 
yanlış da anlaşılabilir, çünkü burada ilk defa 
huzurunuzda okunmuştur. Okunurken muhte
rem arkadaşlarım dinlemişlerdir, ben önergeyi 
izah için söz aîmışımdır, bu izahatım esnasında 
maksadımızı iyi anlatabilmişimdir veya anlata
mamışımdır. Bu bakımdan da önerge yanlış an
laşılmıştır. Olabilir, doğrudur, önerge yanlış an
laşılabilir. 

Şimdi önerge ile neyi kasdediyoruz onu arz 
etmeye çalışacağım : Sayın senatörler bir defa 
işi basite irca etmek lâzım.. Önergenin istihdaf 
ettiği mâna şu : 2,5 milyar liralık porte 4 mil
yar olmuştur; iyi müdafaa ettik, edemedik o 
ayrı mesele ama 4 milyar olmuştur, 1,5 milyar 
liralık önemi küçümsenemiyecek bir ilâvedir. 
E... Bu tediye elbette ki Devletin imkânlariyle 
bütçenin imkânlariyle bağlıdır. Bunun bu tedi
yenin, 4 milyar liralık tediyenin yapılabilmesi 
için diyoruz ki, ne kadarını hangi sene ödiye-
biîiriz, o da 1971 ile de mahdudolmak üze
re ne kadarını hangi senede ödiyebiliriz, 
imkânlarımız ne nisbette ödemeye müsait
tir. Bir defa 2,5 milyar liralık farkı ©diye
ceğiz, onu bütçeye zaten koymuşuz. Ama 4 mil
yarlık farkı, 1970 bütçesi içinde de, 1971 bütçe
sinde tahakkuk edecek 4 milyarlık farkı da 
Devletin imkânlarının karşıîıyamamak gibi bir 
ihtimali vardır. Karşılarsa mesele yok. Bu ih
timal karşısında bize yetki veriniz, tadili tedi-
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yat diye bir şey yok. Bürüt artışların, bu kanu
nun her maaş, her ücret erbabına getirdiği bir 
artış vardır. Bâzısında % 100 artış, bâzısında 
% 50 - 60 artış vardır. İşte bu artışın ne mik
tarını 1970 yılında ödemeye imkânlarımız mü
saittir, ne miktarını 1971 yılında ödemeye mü
saittir, bunu Hükümet hesaplasın ve bu nisbeti 
de 1971 kanunu ile yasama organının tas
vibine sunsun, diyoruz. E... İsin özü bu. Bundan 
daha mâkul ne olabilir? Deseydiniz ki, biz bu 
tasarıyı uygulıyamayız. Tasarının geri alınma
sını mı bu arkadaşlarımız istiyorlar? Meclisler-
deki müzâkeresinde, buradaki müzakeresinde, 
çıkacağım diyeceğim ki, bu tasarıyı uygulıya-
mıyacağız. E... Bu tasarıyı geri almak demek
tir. Halbuki biz böyle bir kanaat içinde deği-

4. - 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 Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132), 
(S. Sayısı: 1462) (Devamı) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Sayın Maliye Bakanının vermiş olduğu ek mad
de üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. Sa
yın Şeref Kayalar A. P. Grupu adına söz iste
mişler. Bakan mı konuşmak istiyor? 

liz. Bu tasarıyı kemaliyle ve bir reform kanu
nu olarak uygulamak istiyoruz ve uygulıyacağı-
mıza inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeyim. Çalışma süremiz dolmuştur. Konuş
manız devam edecek mi, yoksa ara verdikten 
sonra mı görüşmek istersiniz? Eğer kısa ise de
vam edelim. Bunun için karar alayım. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan, konuşmamın mütebaki 
kısmını öğleden sonraki oturumda yapayım. 

BAŞKAN — Peki, saat 14,30 da toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

ÜLEN İŞLER 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Yarım kalan konuşmamı ta
mamlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; sabahki celsede Başkanlığa takdim et
tiğimiz önerge ile ilgili olarak mütalâalarını 
lütfetmiş olan muhterem senatörlerin mütalâa
larının büyük bir kısmına zaten arzı cevabet-
miş bulunuyorum. Bu sebeple bu konuşmamı 
fazla uzatmıyacağım. Daha ziyade bir özet ma
hiyetinde birkaç cümle söyledikten sonra huzu
runuzdan ayrılacağım. 

421 — 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvökili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

» 

BAŞKAN — 104 ncü Birleşimin ikinci oturumunu acıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu verdiğimiz öner
genin normal bir muhakemeye dayanmıyan, bi
naenaleyh, bir sürpriz teşkil eden bir tarafı 
yoktur. Şöyle bir muhakemeye dayanıyor : Hü
kümetiniz her zaman için Meclislere sevk ettiği 
tasarının hesabını vermeye muktedirdir vs ha
zırdır da, Ama o tasarının portesi, böyle 1,5 
milyar gibi, Meclislerde uğradığı değişiklik do-
layısiyle arttığı zaman ortada bir problem var
dır. Sayın Melen'in evvelce çeşitli vesilelerle iz
har ettiği endişelere ben katıldım. Sayın Me
len'in hafızasında işin o tarafı kalmamış, Hat
tâ ben hatırlıyorum, zabıtlara da gerçi bakma
dım, zabıtlar da ortadadır. Sayın Melen'in en
dişelerini en iyi anlıyabilecek birisi var»a o da 
benim, dedim. Ve bir başka konuşma dolayısiy-
le de nasıl karşılıyacaksmız, vergi kanunları 
daha çıkmadı, vergi kanunlarını tuna karşı tu
tuyorsunuz, bir taraftan veriyorsunuz, t ir ta
raftan alıyorsunuz, tarzındaki mütalâalara ce
vap verirken, 2,5 milyar liranın nasıl karşılan
dığını arz ve izah ettim. Bunu bir defa daha bu
rada tekrarlamryaeağım, vergi kanunları ile 
bunun alâkası yoktur, dedim. Ama Meclislerde 
ilâve edilen 1 milyar ve onun üstündeki porte
nin nasıl karşılanacağı bir problemdir, dedim. 
Bu zabıtlarda vardır. 

Binaenaleyh, ilk defa karşınıza getirdiğimiz 
bir mesele de değildir. Bugünkü gazetelerin 
manşetlerine bakacak olursanız, «MalİT̂ e Veki
li, çok zorlanırsa kanunun uygulanması tehli
keye girer, dedi» diye yazıyorlar. Personel Ka
nununun müzakere ve münakaşaları badıyah-
beri basına bakacak olursanız, bu sözlerin veya 
bu mânaya gelecek olan ifadelerin daima tara
fımızdan söylenmiş olduğu, beyan edilmiş ol
duğu da görülür. Şimdi, o halde bu ek porteyi 
nasıl karsılıyacağız diye düşünmek elbetteki 
normaldir. Ve gayet mâkul ve normal bir tarzı 
muhakemeye de müstenittir. 

Getirdiğimiz önergede diyoruz ki, öyle zan
nedildiği gibi kanunun tatbikatını, kanunun yü
rürlüğe girişini bir tarihi meçhule ertelemiyo
ruz ve belli olnuyan bir tarihe de bırakmıyo
ruz, avans verelim de demiyoruz, uygulamıya-
lım da demiyoruz. Diyoruz ki, bu porteyi kade
meli şekMe uygulıyalım; muayyen kademeler
le uyguîıyalım ve bu kademelerin her biri bir 
yılda uygulansın, iki yıl içerisinde, yapılacak 

hesaba göre zaruret varsa üç yıl içerisinde, tam 
uygulamaya geçidmiş olsun. Yani, bu tasarının 
getirdiği artışların bir kısmı bu sene verilsin, bir 
kısmı gelecek sene verilsin, bir kısmı da mütaa-
kıp sene verilsin, diyorum. Tamamı şiimdi ve
rilmek icabederse, malî imkânların düşünülme
si lâzımgelir, Devletin tediye gücünün düşünül
mesi lâzımgelir, Türkiye'nin % 7 kalkınma hı
zına ulaşacak şekilde yatırım yapması mecbu
riyeti karşısında olduğunun düşünülmesi lâ
zımgelir. Ve bu miktarda ödeme gücünün pi
yasada yaratacağı tesirlerin düşünülmesi lâ-
£imge!:ıv, diyoruz ve bir makul zamana bir 
veya iki yıla, ki bu bir yılın birisi geçmiştir 
zaten, 1970 yılı zaten geçmiştir. Bir veya ikj yıla 
bu külfeti yayalım diyoruz. Bizim tekliflerimizin 
mahiyeti budur. Yoksa muhterem üyelerin 
burada ifade ettikleri gibi ne tadili tediyat, ne 
konkordato ne de bu tasarının uygulanmasının 
bir tarihi meçhule bırakılması bahis mevzuudur. 
Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN 
adma. 

Sayın Kayalar, A.P. Grupu 

A.P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarını ; bu yılki çalışmalarımızda birçok bek-
lcnmiyen hâdiseler zuhur etti, Hükümetiniz 
iki bütçeyi hazırlamak, parlâmentolara getir
mek, yorucu çalışmalardan sonra parlâmento
ların tasvibime sunmak zorunda kaldı. Mütaa-
kiben, çok önemli ve Devletin hayatiyeti için 
ehemmiyetli vergi kanunları ve ötedenberi Hü
kümetin veriümiş sözleri içinde olan Personel 
Kanununu parlâmentolara getirdi ve şimdi bu
günlerde çalışmalarımızı ikmal etmek üzereyiz. 

Kısaca arz ettiğim bu çalışmaların mihve
rini! hepinizin de müşahade buyurduğunuz gibi, 
esasını pek değerli Maliye Vekilimiz teşkil etti. 
Sayın Bakanımızın parlâmentolar huzurunda 
bütün bu önemli kanunlar üzerinde titiızlik ve 
hassasiyetle duran, muhalefet ve gerekse ikti
dar partisi grupları karşısında, bütün sözcülere 
gereği gibi ve bütün berraklığı ile cevap ve
ril diıği hepinizin malûmudur. Şüphesiz bu ça
lışmalar yorucu bir çalışmayı icabettirmekte-
dir. Buna rağmen Personel Kanununun, Hü
kümetin vermiş olduğu bir s Özü olarak ikmal 
ve itham etmek için sayın Bakanımızın nasıl 
bir çırpınma fisinde olduğunu da hepiniz öyle 
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zannediyorum ki, takdirle müşahade ediyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlanm, izaha lüzum yok
tur ki, demokratik rejimin ilk vasfı açıklık 
ve berraklıktır. Eğer Hükümetimiz bir meseleyi 
Cumhuriyet Senatosunun yüksek huzuruna ge
tirip de bütün berraklığı ile bütün açıklığı ile 
va'zetmiş ise bu, Hükümetin Parlâmentoya 
karsı birinci vazifesi, samimiyet vazifesi ile 
izahı mümkündür. O itibarla Maliye Bakanı
nın ve Hükümetin getirmiş olduğu bu takrirden 
dolayı dahi, parlamenterlerin dikkatini bir nok
taya cellbettiğinden dolayı takdir etmemek müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanımız 
Yüksek huzurunuzda izah etmiş bulundu ki, 
verilmiş olan takrir ve madde ilâvesi bizatihi 
Hükümetin sözünü yerine getirmiş olmasının 
bir delilini teşkil etmektedir. O itibarla sureti 
katiyede bu takririn, bâzı arkadaşlarımızın 
yorgunluk sebebiyle dahi olsa, Hükümetin sö
zünden cayması şeklinde tasvir ve tasavvur et
meleri dikkate şayandır. Ama şimdi yeni ko
nuşmalara vesile verecek bâzı konuşmalar yap
mak istemiyorum. Netice itibariyle yüksek hu
zurunuzda şunu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin bu 
takriri üzerine muhtelif arkadaşlarımız gerek 
muhalefetin, gerek benim grupuma mensubo-
lan arkadaşlarımız kıymetli fikirlerini beyan 
ettiler. Hükümet de bir meseleyi bütün açıklığı 
ile demokratik sistemin icabettirdiği bütün sa
mimiyetle nazarlarımıza vazetmiş oldu. Ar
kadaşlarımızın şayanı şükür ki, tahsisen Sa
yın Maliye Bakanımızın çok eski arkadaşı olan 
değerli maliyeci Ferid Melen arkadaşımızın, 
sureti katiyede Hükümetin bu önergesini kı
nayan bir durum içinde olmadığı, Hükümetin 
meseleyi vazettiği, fakat bunun ertelenmesi 
lüzumunu öne sürdü M, diğer arkadaşlarımız da 
buna iştirak ettiler. Benim çok değerli gru-
pum, mutlaka birhakkın tecellisi yolunda yü
rüyen ve sureti katiyede hakkın tecellisinden 
gayri başka bir endişe içinde bulunmıyan bir 
gruptur. O itibarla ben bütün parlömanter ar
kadaşlarıma burada beyan ettiği fikirlerden do
layı. ve Hükümetin de bu berraklığı ile hâ
diseyi parlâmentoya getirdiğinden dolayı, Hü
kümete teşekkürler ediyorum. Fakat in

tibaklar yapılsın, meselenin malî portesi belli 
olsun ve gene Hükümete getireceği kıstaslar 
içinde hep beraber yardımcı olacağımız iti
madı ile değerli Hükümeftimioı bu takriri geri 
almasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz Sayın 
Bakan? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Müsaade ederseniz kürsü
den beyan edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; bugün burada cereyan eden müza
kereler ve Personel Kanunu tasarısı ile Meclis
lerde cereyan eden müzakereler Türkiye'deki 
genç demokrasinin yerine oturmaya başladı
ğını ve memleketin önemli konularının Parlâ
mentoda açık açık müzakere edilebildiğini ve 
olumlu neticelere götürülebildiğini göstermek
tedir. 

Bu bakımdan, bu müzakerelerin ve bu ça
lışma tarzının açık açık rejimin ve genç de
mokrasimizin teminatı olma vasfını kazanmış 
olduğunu burada memnuniyetle huzurunuzda 
beyan ediyorum. 

A.P. Grupu Başkanı Sayın Şeref Kayalar'm 
sözleri sarihtir. Ve aynı paralelde sabaJhki otu
rumda burada konuşan arkadaşlarımız olmuş
tur. Bu mütalâalar şuna dayanıyor. Böyle bir 
problem vardır. Ancak; bu problemin çözüm 
yolu Hükümetimizin şimdi getirdiği, takdim 
ettiği önergede yazılı şekilde mi olmalı, en mü
nasip çözüm yolu bu mu olmalı? Yoksa başka 
birçözüm yolu mu daha münasip olur idi, nok
tasında toplanıyor. 1970 yılının büyük bir kıs
mı geçmiştir. Bu kanunla, Genel Kadro Ka
nununun ilgili maddelerine bakılacak olursa 
Aralık ayından itibaren intibakların yapılıp 
Aralık ayından itibaren de memurlarımızın bu 
kanuna g*öre yükseltilmiş müktarlariyle maaş 
almaları bahis konusudur. 

Şu halde Aralık ayına kadar 1970 bütçe yı
lının 9 ayı geçmiş oluyor. Geriye 3 ayı kalıyor. 
Birikmiş olan 9 aylık maaş farklarının ne şekil
de tediye edileceğini gösteren bir madde ta
sarıda vardır, ve bu tasvip buyurulmuştur, 
Yüksek Heyetiniz tarafından. Şu halde, geriye 
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3 aylık süre içerisinde yapılacak muamele ka
lıyor. Onun için de Kasım ayında meclîsler tek
rar toplandığı zaman görüşülüp bir neticeye 
bağlama imkânı da elbette mevcuttur. 

Şu fikir de ağırlık taşıyor, Sayın Melen 
de bunu söylediler, intibaklar yapıldıktan son
ra portenin ne olacağı daha kesin olarak elbet
te ki önce yapılan hesaplara göre bâzı varsa
yımlara dayanılarak yapılan hesaplara g"öre, asıl 
portenin ne olacağı o tarihte belli olacaktır. E, 
bu fikir doğrudur ve ağırlık taşıyor. Bu itibar
la o porte belli olduktan sonra ne yapılacağı 
düşünülüp elbette ki, o dönemde huzurunuza 
bir tasarı ile gelmek mümkün ve bunun müna
kaşasını o tarihlerde yapmak mümkündür. Por
te hesapları daha kesin şekilde belli olacağı için 
o tarihte bu meselenin müzakere edilmesi daha 
doğru olabilir. 

Böyle bir problem olduğu da Yüksek He
yetinizin huzurunda beyan edildi ve müzakere 
edildi. Bu da anlaşılmıştır, bu durumda müza
kereleri daha fazla uzatmamak için ve öner
gemizin mahiyetimin iyi anlaşılamadığını da 
göz önünde bulundurarak, Sayın Şerek Kaya
ların da teklifine uyarak, takdim etmiş oldu
ğum önergeyi geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Balkanının, 94 ncü 
madde olarak Yasa tasarısı içerisinde yer al
masını istedikleri teklifi geri verilmiştir. 

Sayın Hazerdağlı siz de önergenizi geri alı
yor musunuz? 

M. SALÎH HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ha
yır geri almıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, tasarı 
metnine yeni bir madde eklenmesi teklifinizi 
geri alıyor musunuz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Geri 
alıyorum. 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Öner
gem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sırası gelince söz vereceğim. 

Sayın Altan 77 nci madde gereğince hatalı 
kabulden dolayı önerge vermiştir. Sayın Al
tan yok. 77 nci maddeye göre hatalı kabulden 
dolayı işlem yapılabilmesi için önerge verenin 
bulunup izahat vermesi gerekir. Bu sebeple bir 
lüleme tabi tutmaya imkân yok. 

Sayın Yurdakuler, Sayın Bakanın önerge
sini geri almasından sonra önergenizin işleme 

tabi tutulmasını istiyor musunuz, yoksa geri mi 
alıyorsunuz? 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
— işleme tabi tutulmasını istiyorum. 

BAŞKAN — istiyorsunuz. Önergenizi oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Aşağıdaki Ek Geçici Maddenin 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun bâzı maddesini 
değiştiren ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve Kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair Ka
nun tasarısına aşağıdaki ek geçici maddenin 
eklenmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Ek Geçici Madde — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili 
bükümlerinim uygulanacağı tarihe kadar bu 
Kanunun kapsamına gire memurlara kanunun 
yayımı tarihini takibeden günden itibaren ha
len aldıkları maaşlar üzerinden 1 maaş, Ekim 
1970 de 1 maaş avans verilir. 

BAŞKAN — Komisyon, Saym Muzaffer 
Yurdakuler'in geçici madde olarak tasarıya gir
mesini isteyen ve okunan önergesine katılıyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Bütün bu hu
susları tedvin etmekte bulunduğumuz kanun 
karşıladığı cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Yiğit Köker'le, Sayın Oral Karaos-
manoğlu da tasarıya 94 ncü madde olarak bir 
metnin ilâvesini istemektedirler. Geri almadık
ları anlaşılıyor, önergeyi okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Ekli metnin, görüşülmekte olan tasarıya, 

94 ncü madde olarak eklenmesi ve madde nu
maralarında gerekli değişikliğin yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Manisa 
Yiğit Köker Oral Karaosmanoğlu 
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Madde 94. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 232. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmi
yeli personel hakkında Türk Silahlı Kuvvet
leri iç Hizmet Kanununun ve yönetmeliğinin 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usu
lü Kanununun ve bunlar hakkında halen yü
rürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulanma
sını sağlama bakımından bu kanunda açıkla
nan; 

Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 
nci madde, 

Çalışma saatleri hakkındaki 99 ncu madde. 
Günlük çalışma saatlerinim tesbiti hakkındaki 

100 ncü madde,. 
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hiz

mette çalışma saat ve usulünün tesbiti hakkın
daki 101 nci madde, 

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 
138 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri açıklamada 
bulunmuyorlar. 

Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK AT A YURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, askerî teşkilâtta çalışıp bu kanuna tabi 
personelin bu kanun muvacehesinde paralel
liğini sağlamak bakımından komisyon olarak 
bu önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 94 ncü madde 
olarak metinde yer almasını istiyorsunuz. 

Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah-

3̂ a Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. Okunan 

metnin tasarıda 94 ncü madde olarak yer al
masını Hükümet ve Komisyon kabul etmiş
lerdik. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Okunan önerge, metinde 94 ncü madde ola
rak yer alacaktır. 94 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan benim önergem vardı. 

BAŞKAN — Sayın Altan, biraz önce öner
genizi okudum. Yoktunuz., içtüzüğün 77 nci 

maddesine göre hatalı kabulden dolayı önerge 
veren üyenin önergesini izahı ve ondan sonra 
Komisyonun izahı şarttır. Bu sebeple bulunma
dığınız için sileme tabi tutmadım. Geçmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. , 

Madde 6. — Bu kanunun Yasama Meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi başkanları, diğer hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyenler?.. 
Sayın Özgüneş aleyhte, Sayın İsmen oyunu 
hangi şekilde kullanacağına dair içtüzükteki 
hüküm gereğince kısa olarak söz istemişlerdir. 
Sayın Bekata söz istemişler. Yalnız sözün leh
te veya aleyhte olduğunu belirtmemişlerdir. 
Lehte mi Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Üze
rinde. 

BAŞKAN — Üzerinde mümkün değildir. İç
tüzük hükümlerine göre tümü üzerinde söz 
lehte ve aleyhte verilir. Sayın özgüneş aleyhte 
aldığına göre ancak lehte kullanabilirsiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Grup 
adına istedim, efendim. 

BAŞKAN — Grup adına olsun veya olmasın, 
tümü üzerinde söz iki şekilde mümkündür. Leh 
ve aleyhte. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Aleyh
te efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte sizden daiha önce Sa
yın Özgüneş söz istmiş, ifade ettim. Ancak leh
te mümkün. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Lehte. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Öner

gem hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hazerdağlı 

önergeniz tümünün reddidir. Bu sebeple tü
münü açık oya sunacağım sırada size söz vere
ceğim acele etmeyiniz. Aceleniz ne? 

içtüzük hükümlerine göre evvelâ lehte söz 
verileceğinden Sayın Bekata buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli ar-
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kadaşlarım; Personel Kanunu tasarısının görüş
meleri §u gerçeği meydana çıkarmıştır M, 
C.H.P. adına tümü üzerinde konuşan sözcümü
zün ileri sürdüğü görüşler tamamen doğrudur. 
Tasarı bu hali ile getirdiği eşitsizlikler, hata
lar yüzünden güvensizlik, istikrarsızlık, huzur
suzluk unsuru olmuştur ve olmakta devam ede
cektir. (A.P. sıralarından; «lehte mi aleyhte mi 
konuşuyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın üyeler, leh
te demek mutlaka metihiye ile başlamak demek 
değildir. Aleyhe döndüğü takdirde ikazımı o 
zaman yaparım. Sabırlı olun efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Leh 
ve aleyhteki söz sonunda belli olur. Bu itibar
la bir... 

BAŞKAN — Sayın Bekata becerir, merak 
etmeyin. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Se
natodaki* görüşmeler sırasında, kısmen de ol
sa düzeltmek için yaptığımız değişiklik teklif
leri ise iltifata mazhar olmamıştır. Devlet me
murluğunda taban ve tavan arasında oran öl--
çüsüzdür, âdil değildir ve tekrar ediyorum; ta
banın rahatı olmazsa tavanın huzuru sağlana
maz. 

Tasarı bir reform edebiyatı ile getirilmiş
tir. Halbuki umumi görünüşü bir maaş zammı 
mahiyetindedir. Bu hüviyeti ile Hükümet 800 
bin memuru 5 senedir oyahyacağı yerde her yıl 
% 20 maaş zammı ile bu konuyu bugüne kadar 
halletmiş olabilirdi ve Sayın Maliye Bakanı 
da bu kürsüden biraz evvelki konuşmasını yap
maya mecbur kalmazdı. 

Bakanın biraz önceki konuşmasının özeti 
şudur : (A.P. sıralarından; «lehte mi bu?» ses
leri) Bakanın konuşmasını söylüyorum aleyhte 
olur mu? 

Balkanın konuşmasının özeti şudur : «Biz bu 
tasarının portesini iki buçuk milyar lira ola
rak hesaplamıştık, halen 4 - 5 milyara çıktığım 
sanıyoruz. Böylece yılda 8 milyarlık personel 
giderleri 13 milyarı bulacaktır. Biz tasarıyı 
sevk ederken işin bu hale geleceğini düşüneme
dik. Bu paranın tediyesinde güçlük vardır. Üs
telik ekonomimizi de tehdiieder.» 

Yani arkadaşlar, bakanın bu açık beyanına 
göre ipin ucu Hükümetin elinden kaçmıştır. 
Bu sözler, Hükümetin basiretsiz bir gidişe ken
disini nasıl kaptırdığının acı itirafıdır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Olmaz böy
le şey. Aleyhinde konuşmak için metin hazır
lamış. Lehte mi bu 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Olmaz 
böyle şey, çok ayıptır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Efen
din lehe döneceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bekata. iti
raz eden Sayın Orhon, çok ağır konuşuyorsu
nuz, rica edeyim. 

Sayın Bekata, itiraz eden sayın üyelerin 
hakları vardır, içtüzük hükümleri tümü üzerin
de münhasıran lehte ve aleyhte söz imkânını ta
nımıştır. Sayın Özgüneş çok önce, günlerce ön
ce, aleyhte söz istemiştir. Aleyhte söz imkânı 
kapandığına göre siz lehte söz istediniz. Fakat 
konuşmanızın umumi karakteri ve istikameti 
aleyhteki bîr konuşma maJhiyetindedir. Bu se
beple ne konuşmanız münasipse kendinize has 
ustalıkla bir netice ile bitirin yahut lehe doğ
ru bir dönüş yapın. Bu iki tercih yolundan bi
risi olmazsa üzülerek sözünüzü kesmek zorunda 
kalacağım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ne için, 
bunu da suiistimal ediyorsunuz 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, sonuna getirdik. 
Şunu tatlılıkla bitirelim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ne lüzum 
vardı suiistimale? 

BAŞKAN — Karışmayın efendim. Müdaha
le etmeyiniz. Bir dakika. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Sayın 
A.P. li arkadaşlarımın en çok isyan ettikleri 
nokta, Maliye Bakanının konuşmasının özetin
de oldu. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Değil efen
dim, hayır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ben 
onları özetledim efendim. Neticeye bağ
lamadan evvel siz Maliye Bakanının konuşma
sına bu isyanı duyarsanız, o halde aleyhte ko
nuşan Maliye Bakanıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, A.P. li üyelere 
de hitabetmeyiniz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu 
hareket Senatoya şeref kazandırmaz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Halbuki cümleleri 
Maliye Bakanımız.... 

(A.P. sıralarından şiddetli gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Bin- | 
göl rica edeyim. Bitiyor efendim. Müsamaha 
edin. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Lehte diye | 
çıktı, lehte mi bu? 

(A.P. sıralarından gürültüler) I 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Bekata 

aleyhte bir konuşmaya içtüzük hükümleri cevaz 
vermiyor. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ta
mamen efendim, topluyorum. (A.P. sıralarından, 
neyi topluyorsun, aleyhte konuşmayı mı toplu-
yorsun? sesi) Sizden aldığım havayı topluyo
rum. 

Bu itibarla arkadaşlarım, aslında memleket
te ciddi huzursuzluk yaratmış olmasına rağ
men, 800 bin memurun huzurunu getirmemiş 
olmasına rağmen ve.. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Olmaz 
böyle şey, ayıptır böyle şey. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — işte 
lehte konuşuyorum, efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ayıptır 
böyle şey. Olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, rica edeyim ko
nuşmayı lehe çevirin yahut sözünüzü kesmek 
zorunda kalacağım. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Hay 
hay. i 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Zerre ka
dar mert olalım. I 

ORHAN KOR (izmir) — Böyle şey olmaz. | 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Niye . 

bağırıyorsunuz? 
(A.P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Sayın Kor bağır
mayın, bu şekilde bağırmak meseleleri hallet
mez. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Sa
yın Başkan, siz mi idare ediyorsunuz, Tığlı mı 
idare ediyor? Evvelâ ihtarı oraya yapınız, rica 
ederim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ben hak- j 
kimi kendim müdafaa ediyorum. Lütfen biraz j 
ciddî olalım. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica edeyim. Sa
yın Bekata, siz de.. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhte 
konuşacaksanız açıkça konuşun. I 

| BAŞKAN — Ama Sayın Tığlı, bu hareketi
niz doğru mu? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Evet, bu 
! mübarek harekettir. Benim müdafaam hakkın 

müdafaasıdır. 
I BAŞKAN — Sayın Tığlı, hareketiniz doğru 

değildir. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Böyle bağırıp çağırmaya hakkınız yoktur. Sa
yın Başkan, vazifenizi yapınız. 

(A.P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Bağırmayın efendim, bağırma

yın. Sabırlı olun. 
Sayın Bekata, konuşmanızı lütfen bitiriniz. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bitiri

yorum. 
Sayın Başkan, şimdi bir noktayı hatırlatma

ya mecburum. Her hangi bir üyenin, bu Sena
toda konuşan kimseye istikamet vermeye kalkış
ması, bizatihi başkana karşı saygısızlıktır. Baş
kanın vazifesini yapması lâzım. Bir konu lehte 
aleyhte olunca konuşulurken mutlaka ona alkış 
tutmak suretiyle lehte konuşulmaz. Aleyhteki 
faktörler de söylenerek; ama şu sebeple konu
nun lehindeyim denir, kendileri eğer parlâmen
to adabını bilmiyorsa Başkanın hatırlatması 
lâzım. 

M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Hadi 
canım artık. 

j (A.P. sıralarından anlaşılmıyan müdahale
ler, şiddetli gürültüler) 

| SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Susun 
' biz de başlarız. 

S BAŞKAN — Sayın üyeler, rica edeyim, 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bü
tün bu sebeplerle Türk memurunun, daha adı 
duyulduğu günden beri hayat son derece pa-
halılaştığı için, tasarının çıkması ile bir parça 
olsun kendi durumuna yardımı olabilir düşün
cesi ale tasarının aleyhinde bir durum takın
mıyoruz. C.H.P. grupunun üyeleri kendi şahsi 
takdirlerini kullanarak oylarını vereceklerdir. 
Teşekkür ederim, arkadaşlar. 

j BAŞKAN — Sayın üyeler, birleşimlerin âda-
I resinde daima objektif hareket etmek zorun-
I dayız. Bâzı hususları beğenilebilir, bâzı hu-
I suslar beğenilmez. Ama her şeyin üstünde sa-
I birli olmak lâzımdır. Görüyorsunuz M, sonun-
I da Sayın Bekata meseleyi tatlılıkla bitirebildi. 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yok 
efendim. 

BAŞKAN —Bu sebeple sinirli hareketlere 
vakitsiz çıkışlara her halde lüzum olmasa ge
rek. 

Saym üyeler, Sayın Bekata'ya söz vermese 
idim, aynı hükümden istifade ile Saym Bekata 
daha uzun ve daha ağır konuşabilirdi. Bu se
beple acele etmeyin ve sabırsız olmayın. 

HÜSEYİN KALPAKUOĞLTJ (Kayseri) — 
Saym Balkan, hukukta bir hakkın suiistimali 
vardır, Size bunu hatırlatırım. 

BAŞKAN — Hakkın kullanılma imkânı da 
vardır, Saym Kalpaklıoğlu. 

HÜ3EY1N KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir hakkın suiistimalini kanun himaye etmez, 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Ama bir hakkın da kullanıl
ması önlenemez. 

Saym ismen, içtüzük hükümleri gereğince 
oyunuzun rengini belli etmek üzere kısaca size 
söz veriyorum. Buyurunuz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Saym Baş
kan, sayın senatörler; Yüce Kurulun müzakere
lerini tamamladığı Personel kanunu tasarısı üze
rinde kullanacağım oyun rengini açıklamak üze-
ro söz almış bulunuyorum. 

Bilr'ndiği gibi, Personel kanunu tasarısı ilk 
1970 bütçesi ile birlikte değil; fakat reddedildik
ten sonra halen yürürlükte olan bütçe ile birlik
te getirilmiştir. Buna işaret etmenin nedeni, 
Hükümetin başlangıçta Personel Kanununu bu 
yıl içinde getirmek niyetinde olmadığını belirt
mektir. Demek oluyor ki, Personel Kanunu 
reddedilen bütçe ile yeni bütçe arasındaki zaman 
içinde düşünülmüş ve uygulama alanına getiril
mesi kararlaştırılmıştır. Diğer bir deyimle bir 
hayli aceleye getirilmiştir. Bundan ötürüdür ki, 
kanunun anahatlarmm açıklamasından bu yana 
ilgili bütün memur grupları çeşitli tepkiler gös
termişlerdir. Bunlar hâlâ devam etmektedir. 
Oysa bilindiği gibi, personel reformu meselesi 
27 Mayıs 1960 dan beri su yüzüne çıkmış olan 
reformlardan biridir. Ve hattâ sırf bu maksatla 
Personel Dairesi adında bir teşkilât da kurul
muştur. Bundan ötürü bu kanun tasarısının, bu 
derece geniş bir memnuniyetsizlik yaratmıyacak 
şekilde hazırlanmış olması lâzımgelirdi. Demek 
oluyor ki, iş aceleye getirilmiştir; tepki göste

ren memurların durumlarında düzeltmeler ya
pılması, zamanında gereği gibi düşünülmemiş 
olmasına somut örneğidir. 

Mamafih tasarının bu derece geniş tepkiler 
yaratmasının başka bir nedeni daha vard\ı\ Bu 
da halen yürürlükte olan personel rejiminin son 
derece dağınık, tutarsız oluşudur. Elbette ki, 
bu derece gayri muntazam bir zemine az çok 
muntazam bir sistemi oturtmak güç olmaktadır. 
A. P. iktidarının personel reformunu gerçekleş
tirmek yerine, son beş yıllık iktidarı döneminde 
mevcut personel sistemini daha da dejenere eden 
bir politika izlemiş olması... 

BAŞKAN — Sayın İsmen, tasarının yeniden 
eleştirisini yapmayacaksınız. Oyunuzu beyaz 
m kullanacaksınız, kırmızı mı? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Kırmızı kullanacaksanız niçin 
kırmızı kullanacağınızın gerekçesini kısaca ifa
de edeceksiniz. Yoksa yeniden tasarıyı, eleştir
mek mümkün değildir ve bu hususta sise söz 
veremem. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Ben tasarıyı eleştirmiyorum, neden 
oyumu şu ve şu şekilde vereceğimi anlatmak için 
önfikirlerimi beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Eleştiriye başladınız, 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Peki efen

dim, devam. ediyorum kısa bir şey esasen. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — Şa

şırdı, ezberlemiş bırakın rahat konuşsun, şaşı
rıyor. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Şaşırma
dım, efendim. Kısaltmak için düşünüyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca edeyim müdahale etmeyin. 

HİKMET İSMEN (Devamla)' — Bu" konu
da önemli olan, sorumluluk altında olduğunu 
ortaya koyuyor diyorum, A. P. örneğin son beş 
yıl içinde bâzı kurumlara, Devlet sektöründe 
bâzı kurumlara doktorlara., üniversite mensup
larına ve başkaca birtakım, gruplara birbirinden 
kopuk olarak çeşitli zamlar, tazminatlar ve ay
rıcalıklar tanınması bunun örnekleridir, 

Ayrıca Plânlama Dairesi için mukaveleli 
memur istihdam.,. 

BAŞKAN — Ayrıntılarına girmeyiş Sayın 
ismen. Ben kırmızı oy kullanacağım çünkü di-
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yeceksiniz; kırınızı oy kullanacağın), çünkü di
yeceksiniz, eleştiri değil efendim. 

HİKMET İSMEN" (Devamla) — Aman efen
dim, o zaman hiç gelmeseydim, oradan scyîesey-
dim, Sayın Başkan. Ben neden kırmızı oy ve
ya beyaz oy vereceğimi anlatmazsam, o zaman 
buraya gelmemem lâzımdı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — içtüzük şu şekildedir, bir üye 
kullanacağı oyun şeklini belli etmek üzere veciz 
bir şekilde görüşünü ifade eder. 

HİKMET İSMEN" (Devamla) — Peki efen
dim, peki. Elimden geldiğince atlamaya başlı-
yacağım, buradan. 

Yeni Personel kanunu tasarısının ekli gös
terge tablosundan da görüyoruz ki, düşük 
ücretle en yüksek ücret arasındaki fark yani 
70 rakamı ile 1 200 rakamı arasındaki fark 
17 karttır. Oysa mevcut bareme göre, en dü
şük ücretle en yüksek ücret arasındaki fark 
9 civarındadır. Gerçi bugünkü durumda bu 
yüksek ücreti baramdeki en yüksek ücret ola
rak almak mümkün değildir. Çünkü çeşitli gö
revlerde bu miktar yükseltilmiştir ve bugünkü 
fiilî duruma da düşülmüştür. 

Sayın senatörler, tasanda üzerinde önemle 
durulması lâzımgelen diğer bir nokta da şu 
idi. Terfilerin diplomaya göre, tahsil duru
muna göre tanzim edilmiş olması... Tahsil du
rumu terfi ve tâyinlerde göz önünde tutul
ması gereken önemli bir unsur olmakla bera
ber, tahsil durumu müsadilomıyan ve fakat bu
lunduğu işte büyük kabiliyet ve eMiyet gös
teren memurların göstergenin en yukarı ka
demelerine, aynı zamanda en sorumlu mevki
lere çıkarılmalarına imkân veren hükümlerin 
olması gerekirdi. Bu, rejimin demokratik pren
siplere uygun olarak hazırlanmış olmasının 
önemli bir kıstasıdır, özellikle bu sıralarda, 
yani her kabiliyetli kişinin tahsil yapma ola
nağına sahibolmadığı devrelerde, diplomayı 
tâyin ve terfilerde yegâne kıstas olarak almak, 
malî imkânsızlıklar yüzlünden tahsillerini ta
mamlamamış insanların ömürleri boyunca ne 
kadar çalışkan olurlarsa olsunlar belli bir ka
demenin altında çalışmaya mahkûm edilmiş 
olmalarına sebeboluyor. Bu hem sosyal ada
lete aykırıdır, hem de insanları gayrete 
getirmek için maddi ve mânevi teşvik etme \ 
prensibine uygun düşmemektedir. Bu konuda 

Yüce Senatonun bir usul bulmasını temenni 
ederdim. Bâzı kurslarla yetenekli memurların 
diploma noksanlarını tamamlamamaları müm
kündü. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, temnniler kısmı 
değildir, Sayın ismen . içtüzüğü okuyorum, 
dinleyin : «Üyeler oylamadan önce oylarının 
gerekçelerini, kullanacağı oyun gerekçesini 
kürsüden söylemek isterlerse Başkan lehte ve 
aleyhte yalnız birer üyeye söz verir.» 

Siz aleyhte, Sayın Türkmen lehte söz iste
mişsiniz. Size aleyhte niçin kırmızı oy kul
lanacağınızın gerekçesini izah etmeniz için söz 
verdim. Siz eleştiriye geçtiniz. Tasarıyı eleş-
tirmiyeceksiniz. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Demek ki, 
Sayın Başkan benim ifadem böyle. Ben Du
nu, özellikle bu konuşma için hazırlamış bu
lunuyorum. Ben oyumu ne istikamette vere
ceğimin gerekçesi olarak bunları kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — Eleştiriyorsunuz, efendim, eleş
tiriyorsunuz. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Nasıl eleş
tiriyorum efendim? Bâzı usuller bulması ge
rekirdi diyorum, bulunamadı diyorum. Rica 
ederim Sayın Başkan, ben zannetmiyorum baş
ka bir şey konuştuğumu. 

Sayın senatörler... 
BAŞKAN — Şu, şu, şu, sebeplerden dolayı 

oyum kırmızı olacaktır deyin ve bağlayın efen
dim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Kanun ta
sarısının gerekçesinde, memur yardımlaşma 
kurumu kurulmasiyle ilgili 6 ncı bölümünde 
ayne şöyle diyor; «iyi bir personel rejimin
de Devlet memurunun sosyal sigorta ihtiyaç
larını ve geleceğiyle ilgili güvenlik unsur
larını da bünyesinde taşıyan gerekler dikkate 
alınarak bütün Devlet memurları için bir 
yardımlaşma kurumu kurulması, personel re
formu kapsamı içinde ve reform unsuru ola
rak ele alınmıştır.» 

Oysa ki, öteden beri mevcut ve gelişmekte 
olan memurların sosyal sigorta hakları ayrı 
bir kurum vasıtasiyle.. 

BAŞKAN — Sayın ismen, bunlar oyunuzun 
; gerekçesi midir, eleştiri midir? Sizin insafınıza 

bırakıyorum. 
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HİKMET İSMEN (Devamla) — Sayın 
Başkan, özür dilerim. Benim oyumu külahı
ma istikametimin gerçekleri bunlar. Yani ta
sarıda benim şahsan gördüğüm şu veya bu is
tikamette eksiklikler veya fazlalıklardır; ben 
bunları arz etmeye çalışıyorum. Müdahale 
edilmeseydi şimdiye kadar bitmiştd. Çünkü âza
mi 7 dakikalık bir şey hazırladım ki, fazla iş
gal etmiyeyim diye, fakat bu müdahaleler 
uzatıyor. Ne yapayım benim kabahatim değil. 

Efendim, benim burada önemli olarak söy
lemek istediğim bir nokta daha var, buna 
mutlaka değinmek istiyorum. Bu tasarının 
gösterge tablosuna göre ve (açıklaman intibak 
prensipleri ve katsayının 7 olması karşısında, 
bu yıl bütçeye konmuş olan ödeneğin bu tasa
rının öngördüğü ücretleri [karşılanabileceği 
şüphelidir. Gerçekten bütçeye bu mıajksatıla ko
nulmuş olan ilâve tahsisat 2,5 milyar lika civa
rındadır. 

Diğer taraftan mevcut bütçeye personel gi
derleri için konmuş olan toplam tahsisat da 
8 milyar lira civarındadır. Demek oluyor ki, 
bu .tahsisatla memur maaşlarına % 25 oranın
da bir zam. yapılacaktır. 

Oysa tasarı ile öngörülen zam onanı birçok 
hallerde % 100 ün de üzerindedir. Demek olu
yor ki hiç değilse bu sene için önemli bir sı
kıntı bahis {konusudur. Bu da biraz evvel Sa
yın Bakan tarafından da uzun uzun ifade edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, üzülerek sözünü
zü keserim. Lütfen niçin kırmızı oy kullana-
cağınızı ifade edin de sözünüzü bitirin. Eleşti
riye devam edemezsiniz. 

HİKMET ÎŞMEN (Devamla) — Peki, son 
olarak... Sayın Başkan ben bir şeyi ha|kikaten 
anhyamıyorum. Ben bunları oyumun istikame
timi belirtmek için konuşuyorum. Peki, ben 
şimdi ne diyeyim istiyorsunuz? Yani bana dikte 
mi ettirmek istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Şu, şu sebeplerden dolayı tasa
rıya kırmızı oy vereoeğm diyeceksiniz. Yok
sa 6 ncı maddede memur yardımlaşma sandığı 
şöyle idi, böyle idi.. Bu eleştirilere giremez
siniz, efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — İşte se
bepler bunlar, efendim. 

BAŞKAN — Maddelerin eleştirilmesine gi
remezsiniz, efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Peki efen-
dim, sebepler bunlar, benim bulduğum sebep
ler bunlar. Başka sebep bulamıyorum. («Öyle 
ise tamam,» sesleri) 

BAŞKAN — Riıca edeyim, müdahale etme
yin efendim, müdahale etmeyin. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Son olarak 
ben... 

BAŞKAN — 5 nci defa son olarak diyorsu-
nua... 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Ne yapa
yım Sayın Başkan, siz müdahale etmeseniz çok
tan bitmişti, yerime oturmuştum. Fakat mü
dahale ediyorsunuz. 

Sayın senatörler, son olaralk yeni ücret reji
minin eskisi gibi dejenere olmasını önlemek için, 
bunun bütün memlekete şâmil yani bütçe dışı 
kamusal faaliyetlerde olduğu kadar özel sektörü 
de kapsayan bir gelir politikası ile birlikte yü
rütülmesi gerektiğine işaret etmek istiyorum. 
Gerçekten özel sektörde veya kamu sektörünün 
Personel Kanununun şümulüne girmiyen kesim
lerinde mübalâğalı kazançlar sağlanır ve ücret
ler ödenecek olursa, bunun mutlak surette me
mur ücretlerine etki yapacağı ve bu getirilen 
ücret sistemini dejenere edeceği kesindir. Nite
kim hailen cari olan barem rejimi de bu yüzden 
bozulmuştur. Bundan ötürüdür ki... (A. P. sırala
rından «en son olarak» sesleri) Rica ederim. 
Bundan ötürüdür M, Hükümetin bütün ekono
miyi kapsayan bu gelirleri... 

BAŞKAN — İşte bu sebeplerden dolayı oyu
nuz kırmızı olacaktır. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Hayır efen
dim, hayır. 

BAŞKAN — Hayın yok, efendim. 
HİKMET ÎŞMEN (Devamla) — Hayır, ha

yır efendim. Kırmızı olımya,cak efendim, yan
lış söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Oyunuzun rengini belli edin. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Ediyorum 

efendim. Ancak böyle bir zorunluğu Adalet 
Partisi.. 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Hayır efen

dim, şimdi tamamlıyorum, efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Cümlesini 

tamamlasın. 
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BAŞKAN — Ama benim burada müsama
ham sadece üyelerin konuşma imkânlarını sağ
lamak içindir. Yoksa içtüzük hükümlerini tat
bikte hiç de yumuşak bir hareketin sahibi de
ğilim. Sadece tabiatım icabı Başkanlık kürsü
sünde mümkün mertebe üyelerin, konuşan ha
tiplerin haklarını korumayı kendime ideal bi
lirim. Bu sebeple şimdiye kadar tahammül et
tim, artık bunun tahammüle çerçeve çizecek 
bir noktası kalmadı. Rica edeceğim cümlenizi 
bitirin ve sözünüzü kesin. Aksi takdirde bir sa
yın bayan üyenin sözünü kesmek durumunda 
beni bırakmayın. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Peki ©fen
cim, teşekkür ederim izahatınıza. Zaten ben 
de son cümleme gelmiştim ve böylece sizin de 
dediğiniz yerini bulmuş oluyor, ben de sözü
mü bitiriyorum, nasıl olsa. 

Ben bütün bu konuşmalarımla beraber, yani 
birtakım eleştirilerle... 

Sayın Başkan şunu ifade edeyim, bütün 
maddeler üzerinde konuşup uzun uzun mese
lelere yüklenmek istemedim. Çünkü bütün sa
yın üyeler önergeler verdiler, bunlar konuşul
du, bunları uzatıp da zaman almak istemedim 
ve hen. bunları toplu olarak, oyumun rengini 
belli ederken bu fikirlerimi ortaya dökmek 
İF'tedim. Siz buna müsaade etmek istemediniz. 
Ne yapalım demek ki, böyle oluyor, kısmen söy-
liyebildim tam söyliyemedim ve bence yazık 
oldu. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, sözünüzü kesiyo
rum. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Hayır 
efendim, son sözümü söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Ben de son sözümü söyledim 
ve sözünüzü kestim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, yalnız bir noktayı söyliyeyim, Sayın Baş
kan. Benim oyum kırmızı değildir, siz kırmızı 
diye ifade ettiniz. 

BAŞKAN — Buyurun, rengini söyleyin. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Söyliyece

ğim. Bütün bu görüşmeme rağmen bu kanun 
tasarısının, yani personel reformunun Tür
kiye Cumlhuriyeti Devleti memurlarına az da ol
sa bir imkân sağladığını göz önünde tutarak ve 
ısdıraplarına karşı geldiği için, oyumu beyaz 
kullanacağım, Sayın Başkan. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Beyaz oy kullanacaksınız. Bu
yurun. 

'Sayın ismen, lehte oy kullanacağını ifade 
ettiğine göre ancak 108 nci maddeye göre üye
ler oylamadan önce oylarının gerekçelerini kür
süden söylemek isterlerse, Başkan lehte ve 
aleyhte. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, ben de söz iatemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, siz de lehte 
istediğiniz için mümkün değildir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, Sayın İsmen baştan sonuna kadar aleyhin
de söyledi, söyledi lehte oy kullanacağım dedi. 
Bu bir hakkın suiistimalidir. Ben müsbet kul
lanacağım, müsbet kullanmamın esbabı muci-
besini söyliyeceğim. O, aslında menfi kullan
ma eslbabı mucibesi söyledi, fakat lehte kulla-
liacağım dedi netice yanlış çıktı. 

Bana söz vermeniz gerek. (Alkışlar, bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, ben üyelerin 
kafalarının içindekileri bilemem. 

SALİH TÜRKMEN (>ğrı) — Sayın İsmen 
menfi söz istedi, ben müsbet istedim. Ben müs
bet rey kullanacağım. Benim de hakkım oldu
ğunu kabul edin. Sayın âzanm sonunda böyle 
ifade etmesiyle, takdir kullanarak beni mahrum 
etmemeniz lâzım. 

BAŞKAN — Peki, hoca misali siz de hak
lısınız. Buyurun. (Gülüşmeler). 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 
Usule aykırı hareket ediyorsunuz, Sayın Baş
kan. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlarım; önümüze gelen 
kanun bir reform kanunudur. Bu reform Ka
nununu haddizatında maaş tazyidi şeklinde tav
sif etmek doğru değildir. Eğer tasarıda gaye 
yalnız maaş artırılması olsaydı bu kanunu ge
tirmeye lüzum olmazdı. Hükümet küçük bir 
madde ile memur maaşlarına % şu kadar zam 
yapılır der ve iş biterdi, bu kadar da yorul
maya lüzum kalmazdı. 

Esas gaye reformdur. Yani bundan sonra 
memura göre kadro değil, kadroya göre me
mur bulmak, müsavatı temin etmek; aynı işe 
işe aynı memur, aynı maaşı temin etmek, istis
nai muameleleri kaldırmak, kadroları tesbit 
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edip mütemadiyen kadroların şişmesini önlemek 
için getirilmiş bir reform kanunudur. Evet, bu 
istediğimin her şeyi getirmemiştir denebilir. 
Eidbir saman hiçbir kanun istediğimiz bütün 
faydaları getirmemiştir ve bütün mahzurları 
iber'taraf edememiştir. Her konuda teknik 
sebepler bulunur. Çok iyi, iyinin düşma
nıdır. Binaenaleyh, burada bâzı kusurlar vardır 
diye bu kanunun aleyhinde bulunmak doğru de
ğildir. Bu kanun, aslında memlekette personel 
reformu yapmak için bir başlangıçtır. Tatbika
tında bir kusur olduğu vakit bunu ıslah etmek 
imkânı vardır. Dünyanın her tarafında böyle 
reformlar bir günden diğer güne yapılmaz, za
manla ıslah edilir. Bu itibarla aslında bu kanun 
bâzı mahzurlarına rağmen bir başlangıçtır, mah
zurları daima telâfi edilebilir; bu itibarla ben 
bu tasarıya müspet oy kullanacağımı arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 108 nci maddesi ge
reğince oylarının gerekçelerini leh ve aleyhte 
olmak üzere, fakat ikisi de lehte oldu, kullandı
lar. Bu hükmün gerekli işlemi bitmiştir. Şimdi 
tasarının leh ve aleyhindeki konuşmaların le-
hindekini Sayın Bekata yaptı, aleyhte daha ön
ce Sayın Özgüneş söz almışlardır. Tasarının tü
mü üzerinde aleyhte Sayın Özgüneş, buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Benim 
söz hakkım var değil mi, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Acele etmeyin efendim, acele 
etmeyin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Öner
gem daha evveldi. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz tasa
rının tümünün reddidir. Daha oraya gelmedik 
ki. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aley
hinde söz hakkı var. 

BAŞKAN — Yapmayın. Niçin iböyle yapı
yorsunuz. Buradaki arkadaşınız insandır. Saat
lerden beri sinirleri yorulmaktadır. Biraz itimat 
buyurunuz, arkadaşınıza. Önergeniz şu, Sayın 
Hazerdağîı. Tümünün reddini istiyorsunuz. Tü
münün reddine geldik mi? Durun daha bitmedi 
ki. 

Sayın Özgüneş buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Bayın üyele
ri; Maliye Bakanlığının ihtisas sahasına dâhil 

olmamakla beraber bu bakanlık, bu tasarının 
hazırlanmasında ve Meclislerden geçerken bü
tünlüğünün korunmasında cidden iyi niyetli bir 
gayret sarf etmiştir. Aynı şekilde bu tasarıyı 
inceliyen, Senato adına gerekli düzeltmeleri ya
pıp buraya getiren komisyon da, geceli gündüz
lü büyük bir gayretin içerisine girmiştir. Başta 
Maliye Bakam olmak üzere bakanlıkta bu tasa
rı üzerinde çalışanlara, Komisyon Başkanı ve 
üyelerine Cumhuriyet Senatosunun teşekkür et
mesi kanaatimce kadirşinaslığın bir icabıdır. Bu 
hususu böyle belirttikten sonra tasarı üzerinde
ki bâzı kanaatlerimizi buradan belirtmeyi görev 
sayıyorum. 

Arkadaşlarım, şu hususu belirtmeyim ki, re
form güçlü hükümetler içindir. Bu güç iki kay
naktan gelmelidir. Birincisi, her hangi bir re
form tasarısı hazırlanırken istisnasız herkesin 
hakkını tam verecek bilimsel bir güç. Eğer tasa
rı bilimsel esaslara dayanmazsa, ilmî metotlarla, 
objektif esaslara dayanarak hazırlanmazsa bu 
takdirde kimisine haksızlık kimisine de fazla hak 
verilmiş olur. O zaman huzursuzluk çıkar. Öyle 
ise reform yapacak bir Hükümet mutlaka her
kese hakkını verecek bir müşavirler heyetine 
sabibolmalı, ilmî esaslara dayanan bir metin ge
tirebilmelidir. Hükümetlerin ikinci gücü, tasarı 
Meclislere intikal ettikten sonra şiddetli baskı 
gruplarının etkilerine mukavemet edebilecek 
kadar kendilerinde güç bulabilmelidir. Arka
daşlarım, yine Sayın Bakanın gayretlerini te
şekkürle yâdetmekle beraber itiraf edeyim ki, 
gerek tasarının hazırlanmasında, gerekse Mec
lislerden geçirilmesinde bu gücü görmek imkâ
nına maalesef malik olamadık. 

Arkadaşlarım, tasarı üzerinde belirteceğim 
ikinci nokta, tasarının eksikliğidir. Personel re
formu idari reformun ayrılmaz bir parçasıdır. 
İdari reform yapmadan personel reformu yap
maya imkân yoktur. İdari reformun ayrılmaz, 
vazgeçilmez üç unsuru rasyonel bir organizas
yon, bu organizasyon içerisinde ehliyetli perso
nel ve verimli bir iş akım sistemidir. Rasyonel 
organizasyonu kurmadan personel reformuna 
gidecek olursanız bozuk organizasyonun kadro
lar ve personel çalışması üzerindeki etkilerini 
gideremezsiniz. Dolayısiyle bu Personel Kanu
nu boyunca devam eder. Öyle ise atılacak adım, 
evvelâ bugün, tâbirimi mazur görmenizi çok is-
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tirham ederim, bin bir ehliyetsiz ilâvelerle bir 
yamalı bohça haline gelmiş olan Devlet organi
zasyonunu rasyonel esaslara dayandırmaktır. 
İlk adım budur. Grönül ook isterdi ki, evvelâ bu 
adım atılmış olsun. Ondan sonra personel refor
mu gelsin. Halbuki bu böyle olmadı. 

Arkadaşlarım, belirtmek istediğimiz üçüncü 
nokta, personel idaresi bugün bir İrilim dalıdır. 
İlmî esasları vardır. Okul kitaplarına kadar gir
miş bâzı kaideler var ki, maalesef, bu Personel 
Kanunu hazırlanırken bunlara riayet edilme
miştir. îş tahlili yapılmadan personel reformu 
yapmaya imkân yoktur. Her kadronun, bir per
sonelin hangi bilgiyi, melekeyi, kabiliyeti istedi
ğini tesbit etmeden o kadroyu yürütecek insa
na verilecek parayı tâyin etmek mümkün de
ğildir. Binaenaleyh, bu Personel Kanunu iş tah
lili yapmadan sadece birtakım indî metotlar
la gruplandırmalar yapmış ve buna sınıflandır
ma demiştir. Bu mümkün değil. Her kadro 
hangi nitelikteki personel tarafından ne kadar 
personel tarafından yürütüleceği mutlaka orta
ya çıkarılmalıdır. Bu yapılmadıkça personel re
formu iddiaları havada kalır. 

Arkadaşlarım, bu tasarı üzerinde söyliye-
ceğimis sözlerden birisi de şudur. Mümeyyiz 
vasfı ile bugün bir zam kanunu haline g'elmiş 
olan personel tasarısı şu hatayı da beraber ge
tirmektedir. Ekonomi ile uzaktan yakından kü
çük bir ilgisi olan herkes bilir ki, cari masraf
lara, personel masraflarına yapılan zamlar eğer 
sağlam malî bir zemin üzerine oturmuyorsa fi
yatlarla ücretler arasında bir kovalamaca baş
lar. Hiç bir zaman ücretler fiyatlara yaklaşa-
rnaz. Şimdi, açık konuşmak lâzım. Bu bütçe 
ne Adaleti Partisinin bütçesidir, ne şunun ne 
bunundur. Bu bütçe millî bütçedir. Yani bunun 
üserine beraber eğilmek zorundayız. Sayın Ba
kan dediler ki, ikibuçuk milyar bir malî yük
le buraya geldi fakat bugün dört milyarı aşa
cağından korkulmaktadır. Bâzı kimseler bunun 
5 milyara çoktan vardığını söylemektedirler. 
Arkadaşlarım, memleket şartları itibariyle 
esasen açık olan bir bütçenin üzerine 5 milyar
lık bir personel masrafı getirdiğiniz gün me
murlar bunun tadını sadece bir altı ay çıkara
bilirler, o da eğer çlkaraJbilirlerse, bundan son
ra süratle yükselen fiyatlar ücretleri yutmaya 
başlar. Eğer, sağlam malî semin bulunmazsa 

ücrötlere zam hatalıdır. Binaenaleyh bu tasarı 
bu hatayı yapmıştır. Bundan sonra öyle zan
nediyorum ki, işçi ücretleri de zam istiyecek-
fcir. Çünkü, daha Personel Kanununun aılı 
çıkar çıkmaz, fiyatlar yükselmsye, samlar orta
ya çıkmaya başladı. Şu halde memur maaşla
rına zam, işçi ücretlerine zam.. Arkadaşlarım, 
bu ölçüde bir zamı ben Türk bütçesinin Türk 
malî zemininin kaldırabileceği kanaatinde de
ğilim. Elbette ki, Türk Parlâmentosunun şe
refli bir kanadı olan Senato, halkın sırtına 
yeni bir kambur yüklemeyi arzu etmiyeçektir. 

Arkadaşlarım, bâzı kimseler diyebilir ki, 
araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. 
Biz bu kanaatte değiliz. Daha 1982 yılında biz, 
bir personel reformunun nasıl yapılması iâzım-
geldiğini saatlerce bu kürsüde arz etmişizdir. 
Cumihuriyet Senatosu Tutanak. Dergisinin 
1962 yılına ait 6 ncı cildinin 216.. 217 ve 213 
sayfalarını okuyan arkadaşlarımız görürler ki, 
biz bugün anlattıklarımızı büyük tafsilâtı ile 
bundan sekiz sene evvel uzun uzun izah etmi
şizdir. O zaman bize cevap veren Hükümet 
sözcüsü, sen Amerikan metotlundan bahsedi
yorsun halbuki biz, Fransız usulü tatbik edece
ğiz demiştir. Arkadaşlarım, gerçek şudur ki, 
ister Amerikan metodu, ister Fransız metodu, 
ne motudu tatbik ederseniz edin, tekrar ediyo
rum, iş tahlili yapmadan personel reformu yap
mak mümkün değildir. Sağlam bir ekonomik 
zemin bulmadıkça ücretlere ve maaşlara zam 
hatalıdır. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş iki dakikanız 
var. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Teşek
kür ederim, Sayın Başkan. Arkadaşlarım, bu
rada bir noktayı daha belirtmek istiyorum. 
Cumhurbaşkanından köy muhtarına, memleke
tin en zengin tüccarından köşe alma kadar 
cari masrafları kısarak yatırım sahasına büyük 
imkânlar harcamamız lâzımgelen bir devirde 
ne yazık ki, hepimiz birbirimizle israf yarı
şı içindeyiz. Ankara'da 180 bin liraya döşenen 
genel müdür odaları duyuyoruz. Ben buraya 
ucuz edebiyat yapmak, bir takım kimselere se
lâm göndermek niyetiyle çıkmış değilim. Ama, 
tekrar ediyorum, Cumhurbaşkanından köy muh
tarına, Vehbi Koç'tan köy bakkalına kadar ta-
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sarraf zihniyetinin içerisine, dişimizden tırnağı
mızdan artırarak, mutlaka yeni iş sahaları aça
rak yatırımlara gitmediğimiz müddetçe bu 
memleketin istikbalini garanti edemeyiz. Hepi
mizin bütün gönlümüzden coşarak hepimizin 
hiçbir parti farkı gözetmeksizin mutlaka bu 
memleketin evlâtlarına yeni iş sahaları açmak, 
midelerine daha çok gıda göndermek için gay
ret ettiğimiz bir zamanda, ancak bu, tasarrufla 
mümkündür. Bu tasarruf da yukarıdan aşağı 
doğru iner. Aşağıdan yukarı doğru değil. Bu 
yapılmadıkça arkadaşlarım, arzu ettiğimiz şe
kilde memleketi kalkındırmak mümkün değil
dir. Ümidederim ki, Hükümet bundan sonraki 
tatbikatında bu kanunun getireceği zamların 
ekonomimiz üzerinde enflâsyon tesirlerini önli-
yecek tedbirleri alır. Ümidederim ki, Hükümet 
bundan sonra getirilecek değişiklik tekliflerini 
büyük memurların maaşlarını artıracak şekilde 
değil, bugün evlâtlarına ekmek götürmek kay
gısı içinde bulunan küçük memurların ücretle
rini artıracak şekilde getirir. Ümidederim ki, 
Hükümet, bundan sonra istim arkadan da gelse 
iş tahliline önem verir ve Türkiye'nin esas idari 
mekanizmasını sağlam çalıştıracak idari refor
mun esaslarını kısa zamanda bu kürsüye getir
mek imkânını bulur. Hükümete ve bu sahada 
çalışanlara başarılar diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Altan, daha önce bir 
önerge vermişti, fakat bu önerge 77 nci madde 
ile ilgili, hatalı kabulle ilgili görülerek isleme 
tabi tutulmamıştı. Ancak Sayın Altan, bunun 
bir geçici madde olarak kabulünü istemiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple Başkanlığın yaptığı 
işlemin hatalı olduğunu ve geçici bir madde ilâ
vesini istemektedir. Bir geçici maddenin, ek bir 
madde olarak ilâvesini istemektedir. Okutuyo
rum. Kesin oylama olmadan bu işlem yapılabilir. 
Çünkü henüz kesin oylamaya geçmedik. Evve
lâ Sayın Altan'm önergesini okutayım. 

Divan Başkanlığına 
657 sayılı Kanunu değiştiren 1462 sıra sayılı 

kanuna aşağıdaki maddenin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Madde 94. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Özel kanunu çıkıncaya ka
dar, 1970 tarihinden itibaren Reisicumhur tah
sisatı senelik 240 000 liraya çıkarılmıştır. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) Arkadaşları
mın belki muhasebe malûmatı noksandır. Bu 
bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Altan, sarihtir, bir ge
rekçeye lüzum yoktur. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — İzahını ya
pacağım. 

BAŞKAN — Sarihtir. Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Arkadaş
larımın muhasebe malûmatı noksandır, izahını 
yapacağım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Başkan, bu
nun Personel Kanunu ile usul bakımından, ka
nun tedvini tekniği bakımından bir alâkası ol
madığı mütalâasına varıyoruz. Ayrıca Hükü
metle şu anda yapmış olduğumuz istişarede, 
Cumhurbaşkanlığına ilişkin bu kabil ödenekle
rin revizyonu ve ıslâhı hakkında yeni kanun 
getirileceği ifade edilmiş bulunduğu cihetle, bu 
önergeye katılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, bu tasarı ka
nunlaştıktan sonra, bu tasarının hükümleri ile 
ilgisi olmıyan bâzı ödeneklerin ve varsa maaş
ların da gözden geçirilmesi iktiza edecektir. 
Özel kanunları olan bu ödeneklerle ilgili özel 
kanunları olan mevzuları bu tasarının içerisinde 
halletmenin mümkün olmadığı kanısındayiz. Bu 
itibarla, bu hususu belirttikten sonra takdire 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor, 
Komisyon da katılmıyor. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Konuşma 
hakkımızı kısıtlıyorsunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi tasarının üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Tümü üzerinde oylama ile 
ilgili olmamakla beraber, tasarının reddine ait 
Sayın Hazerağlı'nın önergesi vardır. Önerkeyi 
okuttuktan sonra Başkanlığın görüşünü arz ede
ceğim (A. P. sıralarından «Geri aldı» sesleri.) 

Efendim, evvelâ önergeyi dinleyin de, geri 
alıp almadığını sonraya bırakalım. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan personel kanunu tasarısı 

müzakeresi bitmek üzere iken, Sayın Maliye 
Bakanının ödemelerin ertelenmesi hakkında ver
diği ek madde teklifi 'karşısında, Hükümetin 
gelirini, giderini hesabetmeden bu tasarıyı ge
tirdiği anlaşıldığından, tasarının tümünün red
dini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

ISALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir hu
susu arz etmek isterim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Tümü 
üzerinde, maddeler görüşüldükten sonra, an
cak iki şekilde söz vermek mümkündür. Biri, 
İçtüzüğün 108 nci maddesi gereğince, verile
cek oyun gerekçesi, ikincisi de tümü üzerin
de leh ve aleyhte. 

Siz şimdi tasarının reddini istemektesiniz. 
'Tasarı doğrudan doğruya açık oya arz edile
cektir. Açık 'oyda netice itibariyle beyaz oy 
çok çıkar ise kabul edilmiş olacaktır. Beyaz 
oy az çıkar ise, reddedilmiş olacaktır. Bina
enaleyh, kendiliğinden açık oya arz edilecek 
(bir ihususun, ayrıca reddini istemek mümkün 
değildir. 

Ancak, açık oylama iki şekilde yapılır. Bi
ri, isim okunmak suretiyle kürsüye konulan 
kürelere oylar atılır; diğeri de, kürelerin 
dolaştırılması suretiyle olur. 

Usule uygun olarak, 10 kişiden fazla üye
ler tarafından verilmiş bir önerge olsa idi, isim 
okunmak suretiyle oylama yapardık. Aksi 
takdirde, açık oylamaya başıvurulacaktır. Ve 
başvurma neticesinde önergenizde izah ettiğiniz 
şekilde, sizinle beraber çoğunluğu teşkil eden 
arkadaşlar var ise, ret oyu verirler. Diğerleri 
(beyaz oy verirler. Binaenaleyh, önergenizin 
neticesi, açık oylama neticesinde meydana çı
kacağı cihetle ayrıca size her hangi îbir şekil
de söz vermeme imkân yoktur. 

Tasarı açık oylarımıza arz edilecektir. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, reddini istediğim zaman, aleyhinde de 
söz istemiştim. O zaman söz verebilirdiniz. Bu
gün çok yorgunsunuz. Sayın Türkmen için 
müsamahada (bulundunuz. Ben daha evvel aley
hinde olduğumu takririmle ifade etmiştim. Bu 
söz hakkımı başkasına verdiniz, ben de şimdi 
isöz istiyorum. 

29 . 7 . 1970 O : ?i 

BAŞKAN — Tasarı açık oylarımıza arz edil
miştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) —Bana söz 
vereceğinize dair söz verdiniz ve bunu ifade bu
yurdunuz. Dönüyorsunuz sözünüzden, sayın 
Başkan. Bana söz vereceğinizi ifade buyurdu
nuz. 

BAŞKAN — Size söz vereceğimi değil... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Dediniz, 

söz vereceğim, dediniz. 
BAŞKAN — Hayır, önergenin.. . 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aleyhte 

söz istiyenlerden evvel, bana söz vereceğinizi 
ifade buyurdunuz. 

BAŞKAN — önergenizi işleme tabi tutaca
ğımı söyledim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır, 
daha 'evvel, zabıtlarda vardır, önergeniz hak
kında size söz vereceğim, dediniz. 

BAŞKAN — önergenizi... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen

dim, ben öyle aleyhinde konuşmak için değil, 
ben bir hususu ortaya koyacağım. 

INAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Ha
zerdağlı, biz de bir hususu ortaya koyacaktık, 
söz verilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, İçtüzüğün 
12 nci maddesi gereğince yanlış bir tutumum 
var ise, Başkanlık Divanına yanlış hareketim
den dolayı beni şikâyet edersiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Estağ
furullah. 

BAŞKAN — Başka işlem yoktur, tasarı açık 
(oylarımıza arz edilmiş ve bitmiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum, sayın Başka
nını. 

BAŞKAN — Bitmiştir efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hakla
rımızı kısıtlıyorsunuz. Görülmemiş vallahi Ben 
herkesten evvel söz istedim. Konuşturmayacak
sınız da ne olacak yani? Ben herkesten evvel 
söz istedim. 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyo
rum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücret-
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lerine dair kanun tasarısı üzerinde 127 sayın 
üye oy kullanmış; İ l i kabul, 14 ret, 2 çekinser, 
1 boş oy tesbit edilmiştir. Cumhuriyet Senato
sunda sözü geçen kanun tasarısının görüşülmesi 
bitmiştir, Sayın Maliye Bakanı bu kabul üze
rine söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan, 
MÂLİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; şimdi kabul 
buyurduğunuz Personel kanunu tasarısı bir re
form kanunudur. Her reform gibi, Personel 
kanunu, ile de ilgili olarak bu reformun lehinde 
ve aleyhinde birçok mütalâalar söylenmiştir. Bu 
tasar?, kanunlaştıktan sonra da bu reformun le
hinde ve aleyhinde daha birçok mütalâalar, da
ha bir müddet söylenmeye devam edecektir. 

Bu tasarının bir reform tasarısı mı olduğu, 
bıı kanunun bir reform kanunu mu olduğu, Tür
kiye'ye bir reform mu getirdiği ,yoksa reform 
kanunu olmadığı hususunu bu kanunun tatbikatı 
gösterecektir, Şunu arz edeyim ki, Meclislerde 
yapılan değişikliklerle bu kanunun getirdiği 
porte artmıştır; ama bu kanun hiçbir zaman 
sadose bir zam kanunu haline gelmemiştir. 

Bu. kanun ile ulaşılmak istenilen anahedef, 
Türkiye'de memurlarımızın endişeyi ferdadan 
uzak, yarın kaygusundan uzak, geçim endişesi 
duymıyan, iş sahipleri ile olan münasebetlerinde 
anlayışlı, vs güler yüzlü ve vazifelerine bağlı bir 
memur kütlesi olarak imme hizmeti görmesini 
temindir. Bir istikrar unsura olarak, memleke
timizde bir politik istikrar unsuru olarak vazife 
görmelerini sağlamaktır. İşte bu kanun, bu ga
yeye ulaşabildiği nisbette muvaffak olacaktır. 

Muhterem senatörler, kanunun müzekeresi 
sırasında, yoğun bir mesai sarf ederek ve neti
cede bu tasarıyı, kabul buyurmak suretiyle Yüce 
Senato büyük bir iş başarmıştır. 

Bu tasarının hazırlanması sırasında - ki bu
nun hazırlanması öyle birkaç gün meselesi de
ğildir, yıllarca sürmüştür - emeği geçen Devlet 
Personel Dairesi memurlarına, Maliyenin teknik 
elemanlarına, Devlet Personel Dairesinin Sa
yın Başkanına, Yüce Senatonun Bütçe Komis
yonu. üyelerine ve Bütçe Komisyonunun Başkan
lık Divanına ve Başkanına, Cumhuriyet Sena
tosunun Başkanlık Divanına ve bu müzakereler 
sırasında müsamahalı, sabırlı davranışları ile 

müzakerelerin olumlu neticeye ulaşmasını sağlı-
yan değerli Başkanlarına, değerli mütalâala
rını burada ser etmek suretiyle tasarıya katkı
da bulunan muhterem senatörlere, tasarının mü
zakeresi sırasında yakından bu müzakereleri ta-
kibeden değerli Türk basınının değerli mensup
larına, burada müzakereleri daima takibeden, 
onları zapta geçirmek hususunda büyük gayret 
sarf eden stenograf arkadaşlarımıza ve bu tasa
rının müzakereleri sırasında kendi mesleklerine, 
kendi meslek mensuplarına daha fasla imkânlar 
elde etmek için Meclisin koridorlarında günler
ce dolaşmak suretiyle alâka gösteren memurla
rımıza, huzurunuzda teşekkür ediyorum ve bu 
tasarının memleketimize. Büyük Milletimize ha
yırlı olmasını diliyorum, (Alkışlar).. 

2. ~ 27 .7 .1967 tarih ve 926 say-ıh Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanım tasarısının 
Millet Meclisince kabul-olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/359; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1138) (S. Sayısı : 1169) (1) 

'BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan 

ve 1 nci görüşülmesi yapılacak işler arasında 
dördüncü sırayı işgal eden 27 . 7 . 1967 tarih 
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının, (S. Sayısı : 
1469) Gündemdeki bütün işlere takdimen ve 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu 
yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Gündemde bulunan ve önerge
de okunan kanun tasarısının gündemde bulu-
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet?... Burada. 

(1) 1469 S. Sayılı basmayazı tutanağın so 
nundadır. 
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(Personel Kanunu ile ilgili açık oylama 
için küreler dolaştırılacaktır. 

Millî Savunma Bakanı?... Burada, Bütçe 
Plân Komisyonu?... Burada. 

IKomisyon raporunun okunup, okunmama
sını oylarınıza arz edereğmi. Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarı üzerinde ilk söz sayın Bilgen
indir. Buyurun efendim. 

!Söz alanları sırası ile okuyorum; Sayın 
Ural Sayın Bilgen Sayın Ertuğ, Sayın Ege. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; evvelâ 657 sayılı Kanunun 
Türk Milletine, Türk Devletine hayırlı olma
sını temenni ederim. Elbette Sivil Personel 
Kanunu geldikten sonra, onu mutlaka bir 
askerî personel reformunun takibetmesi gere
kirdi. Böyle oldu, bu bakımdan bu tasarıyı da 
getiren Hükümete peşinen teşekkür etmek is
terim. 

057 sayılı Devlet Personel Kanunu görüşü
lürken Meclislerde o kanunla ilgili bütün mes
lek grupları, sendikaları ile, teşekkülleri ile 
kendi haklarını korumak, kaybolanları geri al
mak, hakkı mükteseplerini elde tutmak için 
çalıştılar. Bu demokratik idarenin tabiî bir 
icabıdır. Bunu hiçbir suretle kınamamak lâ
zımdır. Nitekim, bunun faydalı neticelerini 
de gördük. Birçok meslek teşekkülleri biz
leri gerek Mecliste, gerekse Senatoda uyardı
lar ve tasarıda mevcut bâzı hatalar böylece 
düzeltildi,. Düzeltilmiyenler de, yine demok
ratik sistemin icabı, meslek gruplarının bun
dan sonra da bizleri uyarmaları ile düzeltile
cektir. Buna inanıyorum. 

Şimdi, Askerî Personel kanunu tasarısın
da da subay kadrosunu teşkil eden gruplar
dan bir kısmının kaybolan bâzı haklarını ko
rumak için yaptıkları mücadele maalesef ba
sma yanlış aksettirildi, kamu oyuna yanlış 
duyuruldu, yanlış bir kanı meydana geldi. 
Bunun düzeltilmesi, içyüzünün açıklanması 
için ben burada söz almış bulunuyorum. 

Türk ordusunu teşkil eden subay kadrosu
nun iki grupu vardır. Bir, kumarda grupu-
nu teşkil eden subaylar yani, asli unsurlar. 
Menşei itibariyle Harbokulundan gelmektedir
ler. ikincisi de o kadroyu besliyecek yan sı
nıflardır, yardımcı sınıflardır. Bunlar vete-
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rinerler, eczacılar, askerî mühendisler, askerî 
doktorlar, diş tabipleri ve diğer guruplardır. 

Meclisten geçerken gazete manşetlerine 
geçen büyük puntolarla sanki askerî doktorlara 
albay maaşının % 40 ı gibi bir zam verilmek su
retiyle dengenin bozulduğu havası yayıldı. As
lında, böyle bir denge bozulmuş değildir. Daha 
doğrusu bu personel tasarısı ile denge, doktor
lar aleyhine bozuk olarak getirilmiştir. Bura
daki mücadelenin, Türk ordusunun onsuz olmı-
yacak bir unsuru olan askerî doktorların çaba
larını haklı görmek lâzımdır. Burada, doktordu, 
mühendisti, veterinerdi, subaydı, kurmaydı gibi 
bir ayırım yapmak doğru değildir. Bu mümkün 
de değildir. Aslında böyle bir şey de yoktur. 
Ancak, gerek 657 sayılı Devlet Personel Kanu
nu, gerekse elimizde bulunan bu tasarı emekle 
karşısında verilecek ödeneklerin her şeyden ev
vel tahsil derecesine göre ayarlandığını göster
mektedir. Şimdiki halde birinci liyahat ölçüsü 
ellerindeki diplomaların derecesi olmuştur. El
bette bundan daJha başka da bir yol yoktu. An
cak, belirli diplomalarını alarak hizmete giren 
insanlar, çalışma sürelerinde gösterecekleri ba
şarı nisbetinde yükselecekler, hizmette devam 
edecekler. Onun karşılığı olan haklarını da ala
caklardır. Öyle ise, eşit tahsil gören insanların 
başlangıçtan itibaren eşit ücretler almaları ge
rekir. îleri hizmetlerinde fazla emek çekenle
rin de elbette fazla ücret almaları gerekir. 

Şimdi, bu elimizdeki reform tasarısını tetkik 
ettiğimiz zaman şunu görüyoruz : 

Listenin sonunda assubay ve subay kadrosu
nun ödenekleri; asteğmen, teğmen, üsteğmen, 
kıdemli üsteğmen, yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve 
generale kadar olan subayların ödenekleri sıra
lanmış. Bunlar 7 katsayı ile çarpıldıktan sonra 
ele geçecek, brüt rakamdan kesintiler düşüldük
ten sonra, net parası belli olacaktır. 

Şöyle bir durum görüyorum. Liseyi bitiren 
iki genci ele alalım. Bunlardan bir tanesi meslek 
gruplarından birine, veteriner, eczacı, diş tabi
bi, mühendis, doktor grupuna gitmiş olsun. Bir 
diğeri de Harb Okuluna gitmiş olsun. Harb 
Okuluna giden arkadaşımız iki sene sonra, bu 
yeni tasarıya göre galiba üç - dört sene sonra, 
hayata atılacak ve şimdiki durumda asteğmen 
olarak orduda hizmete başlıyacak. Bir yıl atış 
okulunda geçecek. Akademi tahsili ile beraber, 
liseden sonra aralıklı zamanlarda devamlı olma-
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mak üzere, akademiyi de daJhil edersek yaptığı 
tahsil 5,6 veya 7 yıl olabilmektedir. Diğer yan
dan bir veterinerin, bir doktorun, bir askerî mü
hendisin tahsil süresine göz atarsak 5 ilâ 6 yıl
dır. Crülhanede bir yıl devresi vardır. 4 yıl bir 
genel ihtisas yapmaktadır. Eğer zamanlımızın 
ihtiyacına tam olarak cevap verebilecek ise, ki 
askerî hastanelerimizin ciddî çalışmaları, verim
li çalısmalan karşısında yüksek ihtisasa, ileri 
ihtisasa da ihtiyaç vardır, 2 yılda bu sürecektir. 
Böylece 12, 13 yıllık bir tahsil süresini geçirmek 
zorundadırlar. Şu tahsil hesabına göre bir ordu
daki kıta subaylarından birisi ile meslek grup
larından birisi arasında aşağı - yukarı yarı ya
rıya bir fark vardır. Bu seviye farklarını subay 
ve astsubay arasında görmek mümkün ve tabiî
dir. Astsubay ile ordu subayı arasında 4 yıllık 
bir tahsil farkı vardır. Buna mukabil de subay 
yüksele yüksele 1 000 göstergeye kadar çıkabi
lecek. Normal olarak albaya kadar hesaibeder-
sek 50, 100, 150, 200 lük farkları düşünmüyoruz. 
Astsubay 050 göstergeye kadar yükselebilecek 
ve arada ayilık 2 450 lira bir fark meydana ge
lecektir, bu tabiî bir şeydir. 

Şimdi, burada astsubay ile subay arasında 
tahsil farkından, hizmet farkından dolayı bu 
hesabedilirken, diğer yandan hiçolmazsa efidol-
ması gereken askerî doktor, veteriner, diş tabi
bi, eczacılarla subayların arasında gelir farkla
rını ortaya koyarsak meslek sahiplerinin aley
hine bir durum meydana gelmektedir. Şöyle; bi
raz evvel misalini verdiğimiz 2 arkadaştan, 2 
gençten, bir tanesinin Harb Okulunda geçen 2 
senesinden sonra asteğmen olarak hayata atıldı
ğını hes ab e diyoruz. Elimizdeki cetvele göre *8 
ay müddetle 225 gösterge üzerinden 6 ay içe
risinde eline bürüt 9 430 lira para geçecektir. 
Teğmen olacaktır -tabiî bütün şartlan norma
le göre hesabediyoruz -. 36 aylık bir teğmenlik 
devresi vardır. Bu devre içerisinde 250 göster
ge üzerinden, 7 katsayı ile 63 000 lira alacak
tır. Üsteğmenliği ay hesabından 72 aydır, 300 
gösterge üzerinden, 7 katsayı ile, 151 000 lira 
alacaktır. Aynı liseyi bitiren arkadaşı ile be
raber Yüzbaşılığın 6 ncı ayında rütbeler bir
leşebilecektir. 6 aylık 400 gösterge üzerinden 
7 katsayı ile 14 800 lira da oradan alacaktır. Bir 
askerî doktor arkadaşı ile rütbeleri hem ayar 
olduğu zaman 238 430 lira bürüt para eline 

geçmiş olacaktır. Bu onun hizmetlerinin 'karşı
lığı bir paradır, normaldir, bir şey demiyoruz. 
Türk subayının hakkıdır, helâl olsun. Hani 
mümkün olsa da daha çok versek. 

Askerî doktora gelince: Liseyi bitiren arka
daş 6 seme tahsil görecektir. 6 sene sonra teğ
men olarak Orduya hizmete katılacaktır. 12 ay
lık teğmenlik süresinde 250 gösterge üzerinden 
cem'an 21 000 Tl. alacak. Üsteğmenlik devresi
ni 60 ay olanak: geçirecek. Bu ısüre içerisinde 
300 gösterge üzerinden de 126 000 lira eline 
geçecek ve tamamı 147 000 lira eline geçecektir. 
Liseden itibaren 6 aylık tahsilden sonra bir 
doktorun hizmet süresinde, yani itam 12 yıl 
sonra rütbesi subay arkadaşı ile beraber olacak. 
Eline hizmet karşılığı geçen para 147 000 lira 
olacak. Buna mukabil subay arkadaşının eli
ne geçen para - rütbeleri eşidolduğu zaman -
238 000 lira olacak ki, kendi aleyhinde, arkada
şının lehinde 91 430 lira fark vardır. Bu 
bugün için bir kat parasıdır. Ailesini kurmmş 
olan bir subayın da ihtiyacını karşılıyacak bir 
seviye farkıdır, doktor arkadaşına nazaran. 

Şimdi, burada yüzbaşılıktan itibaren rütbe
ler beraber gidiyor. Yüzbaşılıktan evvelki 
devrede uzun bir tahsil süresi yapmak zo
runda olan doktorun, veterinerin rütbesi dai
ma subay arkadaşından aşağı olacağı içlin ve bu 
personel reformu da rütbe esasına göre maaş 
verdiğinden ki başka da çaresi yok, bir geri
lik farkı vardır. Gerileme farkı vardır, iste bu 
farkın giderilmesi lâzımdır. Bunun üzerinde 
duruyoruz. Mühim olan burasıdır. 

Diğer yandan yine tasarının ilk maddesinde 
şöyle bir kısım var. «Subaylardan; Harb Aka
demisi öğrenimini bitirenler, tıpta ve veteri
nerlikte uzmanlık belgesi alanlar ve diğer öğ
renim dallannda doktora yapanlara iki kademe 
ilerlemesi uygulanır» der. Doğrudur. Birisi 
akademide, birisi tıp sahasında ihtisasını yap
mıştır. Uygulanıyor, hakkıdır. Yalnız bir şey 
var. Subaylıktan ayrılabilmek içim belirli 
bir mecburi hizmet yılını bitirmek lâzımdır. 
Her subay için bu böyledir. Fakat doktorların 
ihtısias müddetleri mecburi hizmetlerine eklenme 
durumuna gelmektedir. O zaman burada da 
bir haksizlik oluyor demektir. 

Eskiden bir veteriner, eczacı, diş hekimi, as
kerî mühendis ve askerî doktor tahsil süresince 
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Devletin yaptığı masrafı ödemek suretiyle ay-
rılabiliyordu. Ama sonradan ayrılanların çoğal
ması karşısında bu usul kaldırıldı ve bugün 
bislirli bir süre bitirmeden parasını ödemek su
retiyle ayrılmak mümkün değildir. Tabiî bu bir 
ihtiyaçtan doğmaktadır. Fakat komisyonda Sa
yın Bakanımız bir ifade de bulundular. Bu ka
nundaki bâzı tedbirlerin doktorları Ordu'da 
tutma mecburiyetinden geldiği söylenildiğin;':, 
«ayrılan ayrılabilir bizim yeteri kadar doktoru
muz vardır» buyurdular. Halbuki bizim öğren
diğimiz malûmata göre elde 800 - 900 kadar 
muvazzaf doktor var, yedek subaylar hariç. 
Halbuki Terneka'nm raporuna göre Türk Or
dusunun hazerdeki doktor ihtiyacı 2 000 kadar. 
Rapor böyle. Yedek subaylar burada da hariç, 
Öyle ise hazer ihtiyacının bile, bırakalım sefe
ri, yarısını dahi karsılıyamıyan bir mevcudu sa
yın bakan nasıl reddedebilir? öyle ise §u usu
lü geri getirmelidir. Mademki ihtiyaç yoldur, 
yine eskiden olduğu gibi zorla çahştırılamıya-
cak insanları Orduda zorla tutmamak için bıra
kalım onları da parasını ödesinler, ayrılsınlar. 
E.. bu da Türk Ordusunun lehine olmasa gerek. 

Yine komisyonda Sayın Bakan buyurdular 
ki, «biz onları tatmin etmek için saat 15,00 
ten sonra muayenehane açmak yetkisini veri 
yoruz.» Bu doğru, şeklen. Yalnız 657 sayılı Per
sonel Kanunu «Devlet memurunun haftalık me
sai süresi 39 saattir» der. Burada «asgari 39 s~~ 
attır» der. O halde çalışma süresinin tabanı bu
rada tesbit edilmiştir. Orada net hudud tesbit 
edilmiştir. Bir Devlet memurunu âmiri 39 saa
tin dışında 1 saat daha çalıstırsa fark vermek 
veya yıllık izin süresini uzatmak zorundadır. 
Halbuki askerlikte iç Hizmet Talimatnamesine 
göre, kumandan lüzum gördüğü takdirde emrin
de bulunan bütün subaylar - hangi sınıfa mensıı-
bolursa olsun - 24 saat çalışmak mecburiyetin
dedirler. O halde bir doktorun 15,00 ten sonra 
muayenehane açması da mümkün değildir. Bun
dan belki bâzı yerlerde, iyi şartlarda olan dok
torlar faydalanabilir ama, bu da bir tatmin yo
lu değildir. Vaktiyle tazminat tasarısı geldiği 
zaman, Devlet bunlara demişti, «kapat muaye
nehaneni, sana tazminat vereyim.» Birçok dok
torlarda muayenehanelerini kapattılar vs taz
minat almaya başladılar. Şimdi, Devlet bu mu
kaveleyi tek yönlü olarak maalesef ihlâl etmr. 
bulunmaktadır. Muayenehanesini kapattırmış-

tır ama, tazminat vermemektedir. Burada Sa
yın Bakanın ifadeleri ile beliren saat 15,00 ten 
sonra muayenehane açma yolu... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET PO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Saat 17,00 
den sonra. 

LûTEi BİLGEN (Devamla) — 17,00 den 
sonra, peki efendim, özür dilerim, ki o hiç müm
kün değil. Saat 15,00 ten sonra bile mümkün 
değil. Bütün gününü saat 17,00 ye kadar askerî 
hizmete veren bir doktorun saat 17,00 den son
ra zaten muayenehane açıp tatmin yolu bulma
sı da mümkün değildir. Öyle ise ben konuşmayı 
fazla usatmıyacağım. Zamanımız dar, başka söz 
alan arkadaşlarımız var. Bu hususta sanıyorum 
bâzı arkadaşlarımız tekliflerde bulundular. Böy
le bir teklif var ise ben katılacağım. Yoksa tek
lif etmek isterim. Fakat bu tekliflerden evvel, 
Sayın Bakanımızın bu kürsüden ifade ederek, 
bütün bu haksızlıkların düzeltileceğini beyan et
sin. Askerî doktorlar, veterinerler, meslek sa
hipleri, diğer subay arkadaşlardan ayrı bir 
hak istemiyorlar. Bir üstün hakkın peşinde de
ğillerdir. Ancak daha aşağı bir durumda kal
manın ıstırabı içerisindedirler. Bunu anlamanı
zı istiyorum. Saygılar sunarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan C. H. P. grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Salim Hazerdağlı buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısına dair C. H. P. grupunun görüş
lerini arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvelki ar
kadaşımın da bahsettiği gibi, umumiyetle genel 
çizgileri ile Askerî Personel Kanununu C. H. P. 
grupu olarak olumlu karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bir dakikanı
zı rica edeceğim. 

Personel Kanunu için oylarını kullanmıyan 
üyeler?.. Oylama işlemi bitmiştir. 

Devam edin Sayın Hazerdağlı. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Devamla) — Olumlu karşıladığımızı 
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arz etmiştim. Cidden iyi bir tetkik, inceleme 
mahsulü olarak Senatomuza gelmiş bulunmakta
dır. Ancak, bu tasarıda askerî hekimler mese
lesi ve askerî öğretmenler konusunu âdil bul
madığımızdan buna ait görüşlerimizi arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 645 sayılı Kanun
la askerî tabip, diş tabibi, eczacılara albay 
maaşının % 40 ı verilmek suretiyle, buna kar
gılık da muayenehanelerin kapatılması sure
tiyle bir tazminat verilmiş idi. Bunlar çoğu 
zaman sabah 06,00 da viziteye çıkarlar, akşam 
17,00 e kadar çalışırlar. Geceleri, gündüzleri ol-
mıyan bir meslek sınıfına bağlıdırlar. Sayın 
Millî Savunma Bakanı komisyonda, «Askerî 
tabip, eczacı, ve diş tabiplerine kıdem tanın
dığını ve bu suretle adaletsizliğin gideril
miş olduğunu» ifade buuyurdular. Oysaki biraz 
evvel arkadaşımın da bahsettiği gibi, aynı li-
s yi bitirip, Harp Okuluna ve Tıp Fakültesine 
giren 2 öğrenciyi ele alalım. Harb Okuluna gi
ren bir öğrenci 2 sene sonra asteğmen olarak 
okulu bitirip, maaşa geçmiş olacaktır; 6 ay 
sonra teğmen olacaktır, 3 sene sonra üsteğ
men olacaktır, 6 sene sonra yüzbaşı olacak
tır. Bu suretle rütbesini bulmuş olacaktır. 

Şimdi, Tıp Fakültesine giren bir öğrenci
ye bakalım. Girişteki sınavın zorluğunu bu
rada tebarüz ettirmeye lüzum var mı, bilmem. 
Tıp Fakültesine giren bir öğrencinin sınav zor
luğu ile Harb Okuluna giren bir öğrencinin 
sınav zorluğu bir değildir. Başında bir zor
luk var. Bunu bir tarafa bırakalım. 6 senelik 
yorucu bir tahsilden sonra Tıp Fakültesini 
bitirenler teğmen olarak maaşa geçmiş ola
caklar. Teğmen olarak 1 sene Gülhane Hasta
nesinde çalışmış olacaklar. 7 sene sonra üsteğ
men olacaklar, 5 sene sonra yüzbaşı olacaklar
dır. Şn hâle göre Harb Okulundan çıkan öğ
rencinin 6 ayhk yüzbaşılığı sırasında, Askerî 
Tabib aynı hizaya gelmiş olacaktır. Bu sü
re içinde Harb Okulunu bitiren subay, tabib 
subaydan 100 000 lira civarında fazla bir para 
almış olacaktır. Üstelik tahsilin önemi de or
tada kalmamış olacaktır. Oysa ki gerek sivil 
Personel Kanunu, gerek Askerî Personel Ka
nunu tahsile büyük önem vermiştir. Personel 
Kanununun esprisi de budur. 

Bir kıta subayı ile bir askerî hekimin maaş
ları bir olacak. Maaşlar bir olunca, muaye

nehane konusu ortaya çıkmış olacaktır. Bir 
kıta tabibi komutanının 24 saat emrindedir. 
Gece gündüz askerî personelle, hastası ile meş
gul olmak mecburiyetindedir. Saat 17 den son
ra rnuayenesinesine gidebilir iddiası çok de
fa mümkün değildir. Çeşitli zorunluklar var
dır. Askerî manevradadır, askerî karargâhta
dır, uzaktadır, saat 17,00 den sonra kıtasından,, 
yerinden ayrılan hekimin askerî zorunluklar 
icabı, muayyen bir saatte muayenehanesine 
gelmesi de mümkün değildir. 

Bugün orduda askerî hekim sayısı, hatâ 
etmiyorsam, 800 küsur civarındadır. 300 ka
darı Gülhane Hastanesinde çalışmakta, 500 ka
darı askerî tabibin askerî hastanelerde ve kı
talarda çalıştığını zannediyorum. 

Yukarda saydığım sebeplerle bu askerî 
tabib, eczacı ve diş tabiplerinin durumu, kendi 
meslekleri, yani ordudaki meslekdaşları ile 
aralarında adaletsizlik, eşitsizlik olduğu gibi, 
d'ğsr taraftan da Tıp Fakültesini bitiren, 
demin, biraz önce kabul buyurulan, sivil Per
sonel Kanunundaki hekimlerin durumu ile fark
lı bir hale gelmiştir. Sivil Personel Kanununda, 
dün burada yaptığımız bir tadille, onları 9 
ncu derecenin 3 ncü kademesine almış bulun
maktayız. Bu takdirde hiç kimse askerî hekim
liğe gitmemiş olacaktır, tercih etmiyecektir. 

Askerî hekimliğe girmiş olanlar türlü ça
relere başvuracak, türlü hileyi şeriyeler ara
yacak, sebepler arıyacak sivil hekimlik arı-
yacaklardır. 

Sayın Bakanın, ben çok yedek subay bu
luyorum, askerî personele pek ihtiyacım yok 
yolundaki sözleri kanımızca yerinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, öteden beri ordu
muzda askerî hekimliğin icadedilmiş olması 
bir sebebe dayanmaktadır. Askerî hekimlik bir 
özellik taşımaktadır. Askerî hekim, sivil he
kim marifetiyle, sivil hekimlerle idare edilen 
bir statüye tabi tutulamaz. Asker koğuştadır, 
asker çadırdadır, askerin yattığı, kalktığı, bu
lunduğu yerde askerî disiplinler vardır, as
kerî yasaklar vardır. Sivil kimselerin oralara 
mütemadiyen girip çıkması mümkün değildir. 
Harb vardır, silâhlı manevralar vardır, şu var
dır, bu vardır. Bütün bu sebeplere binaen as
kerî hekimlik icat edilmiştir. Şimdi askerî he
kimlik, âdeta sivil hekimlerle idare edilir 
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sekle sokulmak istenmektedir. O halde, hani 
nasıl orduda sivil personeller varsa, makinist
ler, şunlar bunlar gibi; sivil hekimliğin icat 
edilmesi daha doğru olur, bu takdirde askerî 
hekimliğin mânası kalmamış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan as
kerî hekimlere, O. H. P. olarak, tazminat ve
rilsin demiyoruz ama buna bir çare bulunma
sı için bir takrir verilmiştir; bu takrirle his 
değilse meselenin halledilmesi lâzımgelir ka
naatindeyim. C. H. P. si olarak bu fikirdeyim. 

Askerî öğretmenlere de aynı şekildedir, 
muhterem arkadaşlarım. Onlar da üniversite-
mezunuduriar. üniversite mezunu subaylar için 
öngörülen statü, askerî öğretmenler için de uy
gulanmalıdır. Aynı göstergede eşitlik sağlı-
yan yörüngeye yerleştirilmesi zorunuludur. 
Bu suretle eşitsizlik ortadan kalkmış, verim
li çağında âdeta istifaya zorlanan askerî öğ
retmenlerin istifaları, da önlenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi münasebetiyle, bu kanun ta
sarısının Türk Ordusuna, Türk Ordusunun 
şerefli personeline hayırlı olmasını diler ve 
Yüksek Başkanlığa verdiğim bir takrirle, 
Cumhuriyet Senatosunun, Askerî Personel Ka
nunu tasarısının kabulü münasebetiyle yurt 
savunması hizmetinde başarı dilekleriyle sev
gi ve selâmlarını şerefli ordumuza iletmesi
ni arz ve teklif ve bu takririn Divan Başkan
lığınca şanlı ordumuza iletilmesini istirham edi
yorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, yalnız büt
çe kanun tasarıları görüşüldüğü sırada Mec
lislerin büyük ordumuza başarı dilekleri su
nulur. Bunun dışında her hangi bir vesile ile, 
özellikle bir kanunun görüşülmesi sırasında 
bu kadar şerefli bir vazifeyi yerine getir
mek gelenek olmamıştır. Ben de çok arzu ede
rim, ama gelenek haline gelmediği için bunu 
işleme tabi tutamıyacağım için bilhassa özür 
dilerim. Biz vermemiş olacaksınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâsığ) — Parti 
falan değil, Cumhuriyet Senatosu olarak ver
dim. 

I BAŞKAN — Güzel ama, şimdiye kadar ge
lenek haline gelmemiştir. 

SALİM HAZeRDAĞLI (Elâğız) — Şahsım 
adına değil, efendim. 

BAŞKAN — Ordu ile ilgili her kanun çı
kınca, mesaj göndermek teamül olur; bu se
beple önergenizi, benim için zevkli bir vazife 
olur ama, arzu ederseniz.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Peki 
efendim, teamülü bozmak istemem. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Ural. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Askerî Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
'kamına bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının getirilmesi münasebeti ile Sa
yın Millî Savunma Bakanına ve Hükümete ev
velâ teşekkür etmek isterim. 

Kanun tasarısının tetkikinden anlaşılacağı 
üzrre, birçok eksiklikleri kapatmakta ve 657 
sayılı Kanunda yapılan değişikliklere paralel 
olarak da Silâhlı Kuvvetler mensuplarına 926 
r-ayılı Kanunun malî hükümlerinin uygulanması 
yolunda müsbet bir adım atılmaktadır. Bu ba
kımdan tekrar teşekkürlerimi arz etmek iste
rim. 

Konu üzerinde uzun konuşmıyacağım. Mad
delere sıra geldiği zaman bâzı konulardaki 
müphemiyetleri ve haksızlıkları ortaya koyma
ya çalışırken, gerektiğinde açıklama yapılma
sını rica edeceğim veya değişiklik önergeleri 
vermek suretiyle mevcudolduğuna inandığım 
haksızlıkların giderilmesine yardımcı olmanızı 
istirham edeceğim. 

Bu arada askeri tabiplerle ilgili olarak ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın görüşlerine 
tamamen katılmaktayım. Anlaşılıyor M, bâzı 
komutanların kendilerinden rütbece daha aşa
ğı durumda bulunan meselâ, bir binbaşı dokto
run bir korgenerale muadil maaş alması konusu 
üzerinde bir allerji yahut bir kıskançlık duy
gusunun mevcudolduğu rivayeti var. Böyle bir 
şeyden komutanları tenzih ederim. Ancak 
doktorlar. Silahlı Kuvvetlerimizin, yüksek mü-

I handislör gibi, en yüksek tahsil yapmış men
suplarıdırlar. Silâhlı Kuvvetlerimize son 20 yıl 
içerisinde katılan askerî tabiple, içerdeki şart-

I lan uygun bulmadığından, dışardaki sivil ha-
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ya'tm sağladığı imkânların çokluğunu nazarı 
itibara alarak ayrılan askerî tabiplerin mik
tarını mukayese ettiğiniz, ortaya koyduğunuz 
!\ıkdirde, bu tasarının askerî tabipleri tatmin 
edici olmaktan uzak olduğunu görmek duru
mundayız. Görerek olduğu halde bırakırsak 
zannediyorum ki, Silâhlı Kuvvetlerimiz için 
biç de olumlu sonuçlar vermiyecek tutuma gir
miş oluruz büyük güçlük içerisindedir Silâhlı 
Kuvvetlerimiz, tıp personeli, ihtiyacını karşı
lama bakımından. 

Şimdi getirilen tasarı ile, almakta oldukla
rından daha az alıyorlarsa, eski müktesep hak
larını almaya devam edecekler, fakat rütbeleri
nin sırası gelince tekrar üst dereceden alacak
lar demektir. Bu bir müktesep hakkı geri al
mak demektir. Şimdilik idare ediyorum, veri
yorum ama bundan sonrası için sana mesleki
nin icrası dolayısiyle gösterdiğin fedakârlık 
için ödemekte olduğum primi, avantajı artık 
tanımıyorum demektir. Bu ise bu gibi perso
nelin sivil hayata intikaline sebebiyet verecek
tir. 

Tasarıdaki bir başka adaletsiz olduğuna 
inandığım husus da şudur: 4 ncü derece bin
başılık rütbesine tekabül eden derecedir. Ek 
sayılı VI sayılı cetvelin 4 ncü dereceyle ilgili, 
binbaşı rütbesine ait gösterge rakamlarını tet
kik ettiğimiz zaman, rakamlar 550, 570, 590 
610 ilh. şeklinde 20 ser, 20 şer atlama yaptığı 
halde astsubay nasbedildikien uzun seneler son
ra 4 ncü kademeye yükselen astsubaylarla ilgili 
Ek - VIII sayılı cetvelde ve Ek - geçici cet
velde, 4 ncü kademe kıdemli başçavuşun göster
ge rakamları ise, binbaşının 550 den 570 e at
lamasına mukabil, aynı derece memurdur rütbe 
ve sorumluluk değişiktir ama derece aynıdır, 
rakamlar 15 ger, 15 şer artmaktadır, 20 şer, 20 
şer artacak yerde. Bu 10 binlerce astsubay üze
rinde gayet olumsuz bir tesir yapmıştır. Bu
nunla ilgili pekçok müracaatlara eminimki, 
benim gibi birçok senatör arkadaşlarım da mu-
hatabolmuşlardır. Aslında iyice tetkik edildiği, 
dikkat edildiği takdirde, bu derece ve bu ka
demelere yükselebilmek bir astsubay için âdeta 
istisnaidir, hemen imkânsızdır. Çünkü astsubay
larımız geç yaşta hizmete atılmak ve daima 
kıtada, daima ağır hizmetler altında bulunmak 
neticesi yıîıyorlar, beziyorlar, yaşlanıyorlar, 
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| 45, 46 yaşında artık astsubay kalmıyor. Esasen 
hepsi teknik sınıflara mensuboldukları için 
Gisardaki hayatın da cazibesine kapılarak ara
daki küçük maaş farkını nazarı itibara alma
dan emekliye ayrılmaktalar bu yüzden de çok 
ihtısaslı bâzı personeli Silâhlı Kuvvetlerimiz er
kenden kaybetme durumuna düşmektedir. 

Bayılan toplanda 30 senelik hizmeti doldu
ran astsubay sayısı bütün Silâhlı Kuvvetlerimiz
de muhtemelen 100 taneyi asmaz. Binaenaleyh, 
30 seneyi dolduran, 27 seneden sonra bu 4 ncü 

' kademenin son rakamlarına yükselen o astsu
bayların da gösterge tablolarındaki rakamları
nın tıpkı 4 ncü derecedeki sivil memurlar ve 
subaylar gibi, binbaşılar gibi 20 şer, 20 şer at
latılacak şekilde değiştirilmesinin adalet ve na-
safete uygun olacağı kanaatindeyim. 

Bir başka müphem nokta da kanunun, Harb-
Okulıı ve üniversite mezunlarının dışında
ki şekillerde subay olanların albaylık ve 
generalliğe yükselemiyeeeği konusundadır. Bi
raz nıüphemiyet vardır. Zira, Silâhlı Kuvvet
lerimizin geçmişteki tatbikatında muvakkat 
hizmetler için mukaveleli subaylar yetiştirilmiş
tir. Pilot olanlar için 6 sene, diğer hizmetler 
için 8 sene olmak üzere mukaveleler yapılmış
tır. Fakat bu mukavele müddetleri sona erince 
bu subayların birçoğuna muvazzaf sınıfa geç
me- hakkı tanınmıştır ve bunlardan bir kısmı -
lrj£3 senesinde benim hatırladığım - Hava Harb 
Okulunda açtığımız Harb Okulu ikmali Tahsil 
Kursundan geçmişlerdir, bir sene okumuşlar
dır, bu ikmali tahsil demektir, eksik olan tah
sil; tamamlamaktır, Harb Okulunda tamamla
dığına göre Harb Okulu mezunu sayacak mı
yız saymıyacak mıyız? Sayıyorsak o takdirde 
mesele yoktur. Ama saymıyorsak nedenini öğ
renmek zannediyorumki, benim ve hepimizin 
hakkıdır. Binaenaleyh tasarıdaki bu müphemi-
yebi giderici yolda Sayın Bakandan ve komis
yondan bilgi istirhamında bulunacağım. 

Tasarının Silâhlı Kuvvetlerimize ve onun 
kahra-mai! ve fedakâr personeline hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder. Yüce Senatoyu 
saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Srtuğ buyurunuz. 

BİFA7 ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Ben 
çok evvel söz istemiştim, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Yazılış sırasına göre Sayın 
Ertuğ, Sayın Ege, Sayın öztürkçine, Sayın 
Anburun, Sayın Hazer. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
^muhterem senatörler; budan bir müddet ö.ace 
gerekçesi Yüksek Meclisbrde ve komisyonlarda 
açıklanarak kabul edilen bir kanun ile, bugün 
önümüze gelen Silâhlı Kuvvetlerimizin perso
neline ait kanunun bâzı noktalarındaki çelişki
leri belirtmek üzere söz aldım. 

Genel olarak gerak bugün müzakeresi ya
pılıp kabul edilen sivil Personel Kanununda, 
gerekse Askerî Personel Kanıınııda yapılmak 
istenilen şey esas itibariyle bası prensipleri vaz'-
edip, bâzı yeni görüşleri yürürlüğe getirmek
tir. Nitekim biraz önce kabul edilen Sivil Per
sonel Kanununda bâzı unsurlara istinadederek 
meselâ yetişme tarzına, formasyona, çeşitli 
hizmet şekillerine, kıdeme, liyâkate istinade-
den birtakım kriterler üzerine personel hak
ları tesis edilmiş idi. 

Evvelce çıkarılan Personel Kanununu tadil 
©den bu tasarıda, bilhassa benden önce konu
şan değerli hattipierin de belirttikleri bir hu-
husa değinmek isttiyorum. 

Bu husus; asker hekimler, diş tabipleri ve 
eczacıların durumu dur. 

Sözlerime başlarken arz ettim ki, askerî 
hekimlerin ordu kademelerindeki alığını kapat
mak mülâhazası ile yani kıtalarımızın veya as
kerî hizmet sahasının % 4.0 yahut % 60 kadar 
açığı bulunduğunu ve askerî hekimin her gün 
azaldığı gerekçesiyle 645 sayılı Kanunu görüş
tük. Komisyonda ben de vardım. Heyeti Umu-
miyede de müdafaası, müzakeresi yapıldı ve 
Yüce Heyetinizin kararı ile asker hekimlere 
sırf hizmetin aksamaması ve bos kadroların 
dondurulabilmesi inin tazminat verildi. Bu taz
minat sayesinde askerî hekimler daha serbest, 
daha gönül ferahlığı ile hizmetlerini devam 
ettirdiler. 

Muhterem arkadaşlarını, burada bir hususu 
belirtmek benim meslekî vazifemdir. Hem as
ker, hom askerî hekim olarak vazifemdir. As
ker hekimliği de tıpkı diş hekimliği, spor he
kimliği gibi özel bir ihtisası, özel bir tecrübeyi, 
özel bir eğitimi icabettiren bir meslektir. Bu
gün muharebe kuvvetlerinin modern araçlarla, 
elektronik veya gayet ileri tekniğin meydana 
getirdiği vasıtalarla yapıldığını, hattâ pahalı 

vasıtalarla yapıldığını düşünürsek bunu idare 
eden insanın beden ve ruh sağlığının önemi 
önplânda geldiğini derhal tasdik etmemiz müm
kün olacaktır. 

Nitekim bugün uzayı fetheden insanların, 
içindeki aletlerden ziyade, önemi herkesçe ka
bul edilmiştir ve uzay aletlerini kullanan in
sanların fizyolojisi yerden olsun, uzay aletleri 
içerisinde olsun sürekli tıbbi murakabe 
altındadır. Ruhça, bedence bedence sağ
lam olmıyan asker en modern, en pahalı 
harb vasıtasını teslim ettiğiniz takdirde ondan 

| sıhhatli bir netice almak mümkün olamaz. Şu 
I halde asker hekiminin vazifesi muharebe gücü

nün esas unsuru olan insanı, beşerî küveti ayak
ta tutmaktan ibarettir. 

Şimdi, bunu söylemekle, bu hekimlerin gö-
| rovinin ehemmiyetini belirtmek istiyorum. 

vasıflarını haiz bir kıta doktoru bir alayı veya 
hangi birlikse o birliğin muharebe gücünü bü
yük ölçüde değiştirebilir. Herkesin bildiği gibi 
sabahleyin askerleri sıraya dizip de vizite ya
pan veya asker bir daha viziteye çıkmasın diye 
acı kinin solüsyonu içiren hekimlik devri artık 
çok uzaklarda kalmıştır. Bugün askerin mo-

i rali, moral eğitimi, bedeni kuvvetlerinin muha
fazasında bilgili hekimin, vasıflı hekimin, tec
rübeli hekimin yeri çok büyüktür. Bunu nasıl 
temin edeceksiniz? Meselâ düşünülebilir ve de
nilebilir ki, orduda mevcut kadroları esasen ye-

j dek subay hekimlerle doldurmak, adedi boşluk
ları kapatmak kabildir. Hayır, mümkün değil
dir. Asker hekimliğinin kendisine has, kendine 
özgü birtakım bilgileri, tecrübeleri ve formas
yonu olması şarttır. Bugün asker hekim uçağa 
biniyor, yani hava kuvvetlerindeki asker he
kim senede muayyen süre uçmak mecburiyetin
dedir. Deniz Kuvvetlerindeki hekim denizaltın
dan tutunuz da her vasıtada daima harb subay-
lariyle beraber haşır neşir haldedir. 

O halde burada bir mesleki cazip hale ge
tirmek için bâzı tedbirleri düşünmek lâzım. 
Çünkü, daha pek kısa bir süre önce yine Millî 

i Savunma Bakanlığından gelen gerekçelerle as
ker hekimliği kadrosunun % 40 a indiği beyan 
edilmiştir ve bunun için de Tazminat Kanunu 

| çıkarılmıştı. Bugün bu tasarıda asker hekim
leri tazminatın dışında bırakılmaktadır. Sadece 

j meslek riski olarak denizaltıcı, uçan havacılar 
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v. s. nin riski kabul edilmektedir. Hekimlerin 
meslek riski de kabul edilmemektedir. Halbuki, 
hekimlerin de meslek riski vardır. Hekim her 
türlü enfeksiyonun içerisine girer. Birinci Ci
han Harbinde tifüsten ölen subayların sayısı
na bakarsanız, en çok hekimler kurban olmuş
tur. Ve bugün de birçok enfeksiyöz ve virütik 
hastalıklar vardır ki, hekimler tereddütsün on- j 
larla, o hastalıklarla hasır neşir olurlar, Çünkü j 
birliklerin kuvvetlerini, muharebe güderini an- ı 
cak kıtaların sağlık durumlarını ve hastalıkla
ra kargı tedbirleri yerine getirmekle temin ede
bilirler, 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, personel re
jimini değiştiren ve bir hamle mahiyetinde olan 
bu kanunları takdirle, şükranla karşılıyoruz, 
gerek sivil personel için. gerekse Millî Savunma 
personeli için. Ancak burada esas, hiç ihmal 
edilmemesi lâzımgelen bir unsur; eşitlik unsu
rudur. CS-erek sivil sektörde, gerekse askerî 
sektördeki hekimleri mukayese edelim; sivil 
hizmetlerdeki dereceleri bir tarafa bırakıyo
rum, meselâ mahrumiyet bölgelerinde çalışan
lara Sayın Bakan veya Sayın Komisyon diye
cektir ki, burada da var, eski kanunların sağ
ladığı bâzı mahrumiyet hakları var, fakat, bu
gün kabul buyurudan kanunda da açıkça ve 
özellikle işaret edilen bir madde vardır ki, sos
yalizasyon bölgelerinde çalışan, sosyalizasyo
nun mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara birta
kım haklar tanınmıştır, gerek ödeme bakımın
dan, gerekse kıdemler bakımından. 

Ayrıca Full - Time çalışan hastane hekimle
rinin (sivil sahada) ba-ka bir imkânları da var
dır. Üniversitelerde ve akademik kadrolarda 
çalışan askerî hekimler gene başka bir rejime 
tabidirler. | u halde geriye ka'ayor, anaunsur 
olan kıta tabipleri. Bunlar nedir? Bunlar İçhiz-
met Kanunu gereğince kumandanın kay:tsi3 
şartsız iradesine tabidirler, gerçi mesai eaati 
vardır, fakat kayıtsız şartsa müsaade ettiği ma
bette kıtadan ayrılabilirler, etmediği nisbette 
gece gündüz her zaman kıtaya gelmek mecbu
riyetindedirler ve niçin beyledirler? Çünkü bu 
asker hekimler, Askerî Tıbbiyede okumanın 
karşılığı olarak 15 sene mecburi hizmeti ödeme
ye mecburdurlar. Altı senelik bir tahsil o kara
lık onbeş sene hizmeti mecburiye yapmaya so
runludurlar. Su halde zorla bir vazifeyi takab-

bül ettiriyorsunuz ve bu hakkına rası ol diyor
sunuz, kıta hekimlerine. Şimdi, bu kıta hekim
lerinden kıtalarının sağlığını korumak için gö
nül ferahlığıyla, huzurla çalışmalarını bekle
mek biraz hayaldir. Şu halde ne yapmak lâzım
dır? Demiyoruz ki, tazminat usulüne avdet ede
lim, 645 sayılı Kanunun istisnai olarak tanıdı
ğı hükmü iiade edelim. Fakat kıta hekimine ge
rek formasyonu bakımından, asgari altı yıl 
okumuş olması bakımından, gerekse 'bizzat ken
di menfaati bakımından bir haJk tammıalıyız. 
Millî Savunmanın ve ordunun, çünkü Mehmet
çiği teslim ettiğimiz, önün sağlığını, muharebe 
gücünü sıhhatlini teslim ettiğimiz bir bekçidir 
hekim ve kıtada bir bölük kumandanı bir bölük
ten bölüğün talim terbiyesinden nasıl mesulse 
o da bütün birliğin sağlığından, kumandanları 
da dâhii sağlığından mesuldür ve onların ru
hen, bedenen harb edecek veyahut vatanı bek-
liyecek güce sahih olmalarını temin eder. Bu kü
çümsenecek bir şey değildir. S., bulamıyor
sunuz, % 40 açığı var. (ya % 40 veya % 60 
açığı var) şimdi iyi hatırımda değil, yani 645 
sayılı Kanun çıkarıldığı zaman Millî Savunma 
yetkililerinin bize komisyonda verdikleri, söyle
dikleri şey % 40 eksiğimiz var idi. O hailde bir 
istisnai hal tanımak mecburiyetindeyiz. Bu
gün sivil hastaneler dahi eczacı bulmakça müş
külât çekmektsdir. Askerî eczacı kadrosunun 
çok düşük olduğunu tahmin edivorum. Diş 
tabibi, ağız sağlığı bugün sıhhatin başlangıcı
dır. Kıtada askere diz çöktürüp kerpeteni* di
şini çekmekten ibaret değildir diş tabibinin va-
sif c3İ. Yarın askerlik görevini yaptıktan sonra 
dahi memlekete sıhhatli ve sağlam olarak dö-
nebilnesi için onun her bölümüne, vücudunun 
her bölümüne ihtimam göstermek lâsımgalir. 

Muhterem arkadaşlarım, askerlik hizm&fci 
büyük tehlikelerle doludur, vatandaş Mehmet 
için. Şu bakımdan; bizim köylülerimizin pek 
goğu tüberküloz enfeksiyonu ile karşılaşmamış
lardır, bakirdir uzviyetleri, toplu halde yaşanı
lan askerlik şartlan içerisinde köylünün, vaia-
îil v-a'.'lf ?.ı-j.ini yapmakta olan köylünün birçok 
ha-tahkir a tutulması ihtimali çok kuvvetlenir 
V3 bunun başında tüberküloz gelir. Askerliğin 
ilk altı ayında askerlerde birçok pülörozi vaka
ları, zatülcenp vakalarının görülmesi tüberkü
lozun c-esitli sakillerinin görülmesi bandan do-
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layıdır. Eğer, iyi yetişmiş, vaktiyle tedbirleri- l 
ni alan bir kıta hekimi olursa, böyle topluluğun 
bir araya gelmesinden mütevellit hastalıkla?! 
önler. Meselâ tüberküloz aşılarını, sivil ront-
!ken radyografilerini, çeşitli aşılarını yapar ve 
kıtanın sağlığını konu.*. 

Binaenaleyh istirhamım şudur; asker he
kimlik lâyık olduğu önemi görmemiştir bu ka
nunda ve bütün asker evlâtlarımızın, 'kendi ço
cuklarımızın yarın, ordu bünyesindeki yapa
cakları hizmette sıhhatlerini koruyacak olan 
kıta hekimidir, bunu "biraz terfih edici teklif
ler vâki olacaktır, onun için iltifatınızı rica 
edeceğim. Bu noksanların yanında, benim an
layabildiğimin dışında bâzı meziyetler ve ek
sikleri olacaktır bu kanunun da, eîbetteki her 
kanunda olduğu gibi. Memleketimize hayırlı I 
olmasını şerefli ordumuza hayırlı olmasını di
lerim, bu kanunun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; mü
zakeresine başlamış bulunduğumuz Türlk Silâh
lı Kuvvetleri Personel kanun tasarısının, 
657 sayılı Kanunu tadil eden, bâzı yeni madde
ler getiren 1462 sıra numaralı kanun tasarısın
dan sonra konuşulmasının güzel bir tesadüf ol
duğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu iki tasarı 
arasında çok diikkatli, çok iyi hazırlanmış bir 
paralelliği ifade ederek sözlerime başlamak is
terim. Birçok meseleler, mevzular tetkik edil
meden, ne olduğu bilinmeden efkârı umumiyede 
bâzı yankılar meydana geliyor ve bâzı dediko
dular yapılıyor. Şu ilki tasarının birbirine 
muvazi halde hazırlanmış olması, Hükümetin 
sivil personel ile askerî personel arasındaki, 
Kşin icabı dışında, eşitlikleri temin etmiş ol
ması, bu tarzda yanlış bâzı söylentileri önliye-
cek, hakikaten açık ve sarih bir belge olarak 
ortada durmaktadır. Bir defa bu tasarıyı ha-
zırlıyaiDİarı, başta Millî Savunma Bakanı ve 
yardımcılarını hurada takdirle ve şükranla an- I 
mak isterim. Bu tasarı Türk Silâhlı Kuvvetle- I 
rdnin hizmet özelliklerini göz önünde bulundu
rarak hazırlanmışta*. Gösterge tablolarını tet
kik ettiğimizde çeşitli yan ödemelerin tamamen 
kaldırıldığını ve ordu içerisinde subay ve astsu
bay olarak vazife gören şerefli Türk insanla- i 

nnı işinin icabına göre bir sıraya tabi [kıldığı
nı görürüz. Bu tek bir sistem üzerinde hazır
lanmış olan göstergeler, Türk Ordusunda an
cak rütbenin var olduğunu, rütbe dışı bâzı im
tiyazların tanmamıyacağmı, tahsilin ve hizme
tin icabettirdiği hususların rütbe ile giderildi
ğini gösteriyor ki, bu bakımdan hakikaten bir 
hiyerarşi meydana getirmekte, subaylar arasın
da, astsubaylar arasında aslık, üstlük mesele
sinde daha samimî, daha yakın bir muvazeneyi 
kurması balonundan çok yerinde, çoik dikkatle 
hazırlanmıştır. 

Bu tasarının, Millet Meclisi komisyonların
da, Millet Meclisinde ve Senato Komisyonunda 
yapılan tetkiklerinde Hükümet tarafından ge
tirilen tasarının mükemmelliği görülmektedir. 
Komisyon üyeleri tasarı üzerinde fazla bir ta-
sarrufda bulunmadılar ve açıkları olmıyan bir 
tasarı ile karşı karşıya olmanın zevkini duydu
lar. 

Muhterem bâzı arkadaşlarımız, Türk Silâh
lı Kuvvetlerinde hekim olarak, diş tabibi olarak, 
eczacı ve veteriner olarak bâzı mesleklerin bir 
rütbe hiyerarşisi içerisinde oluşunun yetersiz 
olduğunu ifade eder beyanlarda bulunmuşlar
dır ki, ben asla bunlara katılamıyorum. Ben, 
rütbeya göre maaş ödenmenin çok yerinde bir 
muvazene getirdiğine inanıyorum. Askerlik mes
leki en şerefli mesleklerin başında gelir. As
kerlik, her şeyden önce mahrumiyeti, feragati 
ve fazla çalışmayı icabettirir. Bu mesleke gi
renler hangi s-rufta olurlarsa olsunlar, sivil sek
törde çalışanlardan çok daha fazla feragat 
göstermek, fedakârlık göstermek, hattâ icabın
da nefislerini feda etmek gibi kutsi bir vaziye
tin içerisindedirler. 

O bakımdan, falan sınıf tatmin edilmezse ve 
zorla çalıgtîrılırsa, gibi ifadelerin tarafımdan 
makbul olmadığım açıkça beyan etmek isterim. 
Sivil sektörde, falan meslekte olan ile, askerî 
sektörde olan aynı meslekteki kişiyi mukayese 
ederken bunu sadece maddî yönleriyle muka
yese etmemeliyiz. Askerliğin bahsettiği şerefi 
her saman göz önünde bulundurmak mecburiye
tindeyiz. Böyle şerefli bir vazife almış olanla
rın büyük maddi endişeler içerisine girecekleri
ni asla kabul edemiyorum. Kaldı ki, mesleklerin 
icabına, tahsilin derecesine göre rütbe farkı ya
pabilecek şekilde çizelgelerde imkânlar temin 
edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, mükemmel hasır
lanmış olan bu tasanda çeşitli askerî okul
lardaki öğrencilere tesbit edilen harçlıklar mev
zuu da hakikaten iyi hesaplanmış ve iyi tesbit 
edilmiştir. Komisyonda ifade ettiğimiz, Bayın 
Bakanın da bu ifadelerimiz karsısında, cevap
larında, çok yakında erlerin de yeni harçlık
larının artırılması imkânlarına kavuşturulacak
larını, başka bir tasarı ile bunu getireceklerini 
ifade etmeleri bizi memnun etmiştir. Çok kna 
bir zamanda bu tasarının getirilerek er olarak 
Sanlı Ordumuzda vazife gören vatan evlâtları
mızın eline geçecek harçlıkların günün ekono
mik şartlarım da göz önüne alarak yükseltmek 
kadirşinaslık olur. 

Bu iki tasarının mukayesesinde, bir de emek
lilik mevzuu, vardır. 

Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Millî Savun
ma Bakanı, ayrı ayrı olmak üzere kendileriyle 
yaptığımız komisyonlardaki temaslarda, sivil 
emeklilik ile, askerî emeklilik arasında hiçbir 
fark olmadığını, ifade etmişlerdir. Bu ela ma
alesef memleket sathına yayılmıştır, yanlış ola
rak. Efendim, askerlerin emekliliği daha başka 
ölçüler içerisinde, sivillerin emekliliği başka 
kıstaslarla tesbit edilecektir, gibi yanlış anlaş
ma, yanlış akisler olmaktadır. Bu husus tasa
rının tetkikinde ve Sayın Bakanın da elbette 
yapılan tenkidlere cevapları esnasında daha sa
rahate kavuşacak. Her şe3*in bir açıklık rejimi 
olan demokrasi içerisinde, vazifenin icabet Lir-
diği, tahsilin icabettirdiği ödemelerin sivil ve as
kerî sektörde gereğince ödenmekte olduğu ve 
her hangi bir şekilde bir tarafa başka türlü, di
ğer tarafa başka türlü bir muamele yapılmadı
ğı sarahatle ortaya çıkacaktır. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, tayan üzorîııde 
sözlerim bundan ibaret olacaktır. Bu tasarının 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine büyük bir huzur es
tireceğine inanıyorum; bu tadarı kanunlaşt ı 
takdirde (Şanlı Türk Silâhlı Iluvvetlcvi pars •:•:::•-
11 bir huzura kavuşacaktır. O bakımdan tasarı
nın süratle kanunlaşarak memleketimize, Şanlı 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçîne, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Say,n 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; tasanmn bâ

zı maddelerini tetkik ettiğimiz zamanda gördü
ğümüz gibi, meselâ, ek madde 2 de subay, astsu
bay» uzman çavuş, uzman jandarmaların hafta
lık çalışmalarının süresi 39 saatten as olmaya
cak, Devlet memurlarının ise âzami 39 saat ola
caktır, deniyor. Fiilî durum bu iken bir tabibi 
ele alalım. Tabibin bu 39 saatin dışında saat di
ye bir mefhumu yoktur. Gece ve gündüz hasta
nede, latada, hastasının basında veya ameliyat 
masasmdadır. Böyle mesaiye tabi olmıyan bir 
kimseye tazminat verme, 39 saate tabi olan bir 
kimseye de tazminat ver. Eğer hizmet, Orduda 
hizmet ise, birisi bana göre «sağa dön, sola dön» 
diyor; «yat, kalk» diyor; öbürü de, o yat kalk 
emrini ifa ettirecek kuvveti dile getiriyor. 

Diğer bir husus, ek madde 5. Benim en çok 
nazarı dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, 
ek madde 5 tir. Orada bakm ne söylüyor. Hiçbir 
arkadaşımız buna değinmedi. 

«17 Ocak 1983 tarih ve 144 sayılı Kanun ve 
bunu değiştiren 1256 sayılı Kanunun, 18 Nisan 
1983 tarih ve 223 sayılı Kanun, 7 Temmuz 1985 
taridı ve 645 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanu
nun değişik 49 ve geçici 26 ve 27 nci maddele
rindeki tazminat nisbetlerinin tesbitinde esas 
olan albay maaşı; 3 yılını bitirmiş albaya bu ka
nunla verilen aylığın kesintisiz tutarının % 40 
ıdır» diyor. 

Demek ki şimdi biz, ek madde 5 ile, 645 sa
yılı Kanuna tabi olan tabib, veteriner, eczacı vs 
diş tabiplerine burada tazminatın ne şekilde ve
rileceğini tadadediyoruz. Geliyoruz kaldırılan 
maddeler meyanma : 

Kaldırılan maddelerden madde 19 un (K) 
fıkrasında da, 645 sayılı Kanunu ve daha henüz 
2 a3" obuadan, önce kabul ettiğimiz veterinerle
re 1253 sayılı Kanımla verilen tazminatı kaldı
rıyoruz. Şimdi kaldırılan maddeleri ile ek mad
de 5 arasında bir rabıta olmadığı kanaatinde
yiz. Ek madde 5 te, 645 sayılı Kanuna göre ve
ri-ecek tazminatın albay maaşının % 40 mı he
saplarken, öbür taraftan da bunu yürürlükten 
kaldırıyor. 

Azla arkadaşlarım, fen hergün ilerlemekte
dir. Bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bir 
kasaba hekimliği ile, bir Ordu hekimliğinin ara
sında büyük fark vardır. Bir dâhiliye mütehas
sısı eleyip geçiyoruz, bugün. Bugün dâhiliye kaç 
sınıfa ayrılmıştır. En basitinden; tüberküloz, 
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kardioloji, kalb, netroloji, gastro - entroloji, 
endokronoloji, diyabet v.s. Bir kimse dâhiliye 
mütehassısı olduktan sonra, ayrıca bu yollar 
üzerinde de ihtisas yapması lâzım. Şimdi sor
mak isterim; Türk Silâhlı Birliklerini teşkil 
eden erler de sayı ile geliyorlar, bu sayı ile ge
len erlerin tekrar evlerine sayı ile ve hıhhatle 
gitmesini isterim. Ben bir hekim ve senatör 
olarak Türk Silâlhlı Kuvvetlerinde, yalnız dâhi
liye kısmının değil, bu branşların dahi mevcu-
dolmasını isterken, Personel Kanununun dar gö
rüşüne göre, bir hekimi kıta subayları gibi mu
kayese ederek aynı müddet içerisinde onları 
emekliye sevk ediyor. Benim buna dahi gönlüm 
razı olmamaktadır. Bugün bir kıta subayını, 
meselâ bir yüzbaşıyı ele alalım. Bir yüzbaşının 
okuldan mezun olup, yüzbaşı olduğu zamana ka
dar geçen müddet ile, bir hekimin yüzbaşı ol
duğu zamanki geçen müddet arasındaki farkı 
maaş yönünden hesabettiğimiz zaman, bir yüz
başı bir hekimin aldığı maaşa nazaran 95 bin 
lira farklı bir maaş almaktadır, bir subay, dok-
dor yüzbaşıdan. Fiilî durum, bu. 

Şimdi 645 sayılı Kanunun âmir hükmüne gö
re biz hekimlerin, asker hekimlerin muayene
hanelerini kapattık. Bu hekimler hükümet var
dır, Devlet vardır deyip kurulu tezgâhım dağıt
tılar, mikroskopunu ve röntgen makinasını 
ucuz fiyattan sattılar. Ondan sonra aradan iki 
gün geçiyor, canımız sıkıldı, e... 645 sayılı Ka
nunu ben yürürlükten kaldırıyorum, denecek. 
Tekrar bu hekimlere acaba muayenehane açmak 
imkânı verecek miyiz, vermiyecek miyiz? Vere
cek isek, bir muayenehane aziz arkadaşlarım, 
kolay açılıp ve kolay kapanan iş değildir. Bu 
itibarla, ben hükümetimizin getirmiş olduğu bu 
tasarının hekimlere ve veterinerlere aidolan 
kısmına iltifat etmiyorum. Bir önerge verdim, 
bu verdiğim önergeye iltifat buyurulduğu tak
dirde bir kanun yoliyle verilmiş olan hakları, 
gene kanun yoliyle iade etmiş olacağız. Biz ev
velâ Parlâmento olarak varlığımızı göstermek 
zorundayız. Aziz arkadaşlarım, işte 1258 sayılı 
Kanunu kabul ettiğimiz tarih 7 . 5 . 1970 tir. 
Madem biz veteriner (hekimlere tazminat vermi-
yecektik de hükümet olarak o zaman yine kar
şımıza dikilmedi? Biz burada gelişi güzel ka
nun makinesi miyiz? Biz burada sosyal adaleti 
tahakkuk ettirmek ve kanunları eşidolarak 
yapmakla vazifeliyiz. Bu itibarla, kıta hekimliği 

daima söylerim, bir kasaba hekimliğine benze
mez. Onun özelliği vardır. Bir denizaltı hekim
liği, bir çöl hekimliği, bir dağ hekimliği, bir 
uçucu hekimlik kolay kolay yetiştirilen birer 
nesne değildir. Benim istirhamım odur ki, bu 
gibi kıymetli elemanları kaçırmıyalım. Askerî 
hekim demek eskiden olduğu gibi kinin ve as-
prin demek değildir. Bu askerî hekimlere taz
minat verilmesi hususunu Askerî Şûra da esa
sen karar altına almıştır. Hükümetin getirdiği 
bu tasarı Askerî Şûranın aldîğı karara da uy
gun olmadığı kanaatindeyim. Bu itibarla öner
geme iltifat edilmesiyle sosyal bir yara tedavi 
olacağı kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Arıburun. 

M. TEKİN AEIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; bu kanunun da 
bir nevi reform kanunu olduğuna hiç şüpha yok. 
Askerî maaşları ve rütbelerde ilerlemeleri, ter
fih ve terfileri aşağı yukarı bir nizama koymuş. 
Büyük bir ihtiyaçtı. Şimdiye kadar belli, bildi
ğimiz birtakım kanunlara göre değişiklikler de 
yapılmıştır. Fakat heyeti umumiyesi itibariyle, 
bu büyük bir adamdır, hayırlı bir adımdır. Bu 
hususta bâzı arkadaşlarımızın da söylediği gibi, 
meselâ as evvel sivil Personel Kanunu geçir
dik, oradaki görülmüş olan birçok eksiklikler 
ve aksaklıklar, çok daha evvel Askerî Personel 
Kanununda görülmüş, tashih edilmiş, binaena
leyh üzerinde çok söz söylenecek durumdan çı
karılmış bir durumda getiriliyor. Askerlere ya
kışan da budur zaten. Onun için tebrik ederim, 
çalışanları. Şahsan teşekkürlerimi sunarım ve 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 

Prensip itibariyle birkaç söz söylemek de 
lâzım geliyor. 

Malûm biz eski askerler, bir parça böyle ye
ni şeyler geldikçe hemen eskilere gideriz, bir 
parça oradan biraz kuvvet alırız ve bâzı tenkid-
lerimiz de olabilir. 

Hiç şüphe etmem ki, bunda hepimiz mütte
fikiz. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışacak olan, 
oraya intisabedecek olan herkes evvelâ aklına 
şunu koyar, öyle gelir mesleke; bu meslek fera
gat ve fedakârlık meslekidir. Bu zannediyorum 
ki, eskiden de değişmedi, şimdi de değişmemiş
tir, bundan sonra da değişecek bir prensip de
ğildir. Bu arada hiç şüphesiz harbe hazırlan-
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makta olan hazarda Silâhlı Kuvvetler persone
lini, bilhassa bu işte liderlik ve kumandanlık 
makamında olanları, tıpkı seferdeki gibi her 
şeyden azade, aile sıkıntılarından, evde tencere 
kaynayıp kaynamadığından, çocuğu okula gidip 
gitmediğinden, lojnrnn bulup bulmadığından, 
bütün bunlardan azade asıl işi gücü olan talim 
ve terbiyeye verebilecek, hasredebilecek bir du
rumda yaratmak lâzım. Yani fedakârlık ve fe
ragat mesleki derken, harbe hazırlık dâvasında 
da, hazarda da, harb içinde de herkesin bu gibi 
bir askeri, yüzde yüz kendi işinden, kendi işine 
hasretmiyecek, hasretmemeye sebebolacak di
ğer teferruattan, hayat endişelerinden azade kı
lınmak lâzımgelir. Bu da hiç şüphesiz bakanlık
ların, Devletin, hükümetin vazifesidir. Bunun 
için meselâ lojman, meselâ asker ailelerinin ço
cuklarını okutma,k için lâzımgelen imkânları 
sağlamak, işte bâzı kooperatifler bulundurmak 
v.s. bütün bunların temin edilmesi de şarttır. 

Bu arada çoğumuz, belki hatırlarım, feragat 
ve fedakârlıklarda ne kadar ileriye gidilebilir. 
Birinci Cihan Harbi esnasında, Atatürk ordular 
grupu kumandanı idi, Vazifesini bitirip istan
bul'a gelirken, tarihe de geçmiştir, asil kan 5-6 
tane atı varmış, onları satmak suretiyle ken
disine istanbul'da geçinecek para tedarik et
miştir. Ordular grupu kumandanı, bütün haya
tının büyük bir kısmını cephelerde geçirmiş, 
istanbul'a dönerken atlarını satarak ancak para 
tedarik edebiliyor. 

Aynı tarzda yabancı bir memlekette, ingil
tere'de arz edeyim. Harbte büyük bir şöhret ka
zanmış olan kumandana, harb bittikten sonra 
geldiği zaman memleketine, emekliye de ayrılı
yor, NATO'da da büyük vazifeler görmüştür, 
bu zata, İngiltere hükümeti, bir çiftlik, 30 000 
İngiliz lirası ve daha bunun yanında da birçok 
milletten gelmiş olan hediyeler vermiştir. Fe
ragat ve fedakârlığı da biraz son uçlarına kar
şı uzatmamak lâzım geldiğini, bilhassa zama
nımızda Silâhlı Kuvvetler personelini, hazarda 
ve seferde bir parça daha dikkatli ve itinalı 
olarak düşünmek mecburiyetinde olduğumuzu, 
eski bir asker sıfatiyle arz ediyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerde başka muharip sınıf
ların dışında olan yardımcı sınıflar da vardır, 
Meselâ hekimlerimiz, hâkimlerimiz, öğretmenle
rimiz, işçilerimiz filân. 

Buradaki reform olarak kısmen tavsif ede
bildiğimiz kanunda, prensip itibariyle bir ek
siklik müşahade ediliyor. Bâzı hususlarda Si
lâhlı Kuvvetler muharip personeli ile yani uçan, 
döğüşen, topçu, tankçı filân, burada çalışan ze
vat ile, subaylarla, yardımcı hizmetlerde çalı
şan, meselâ hâkim, hekim gibi, isimlerini zikre
diyorum, yardımcı hizmetlerin en belli başlı 
kolları bunlardır, basan maaş dâvasına filân 
böyle gelince, bir nevi anlaşmazlık çıkar. Ken
dim de işitmişimdir, sizler de işitmissinizdir. 
Meselâ, bir mühendis binbaşının veya yarbayın 
veya bir hâkim üsteğmenin, yüzbaşının almak
ta olduğu tazminat, para, maaş filân bir gene
ralin maaşına, eşidolduğu çıkarılır, hesahedilir 
ve bu bir nevi huzursuzluk kaynağı olur. Olur 
arkadaşlar. Bu prensip hatası devam edip git
mese idi, zannediyorum buna da hal çaresi bu
lunur ve bu iş halledilmiş olurdu. 

Bir hâkim arkadaşımız, bir hekim arkadaşı
mız Devlet teşkilâtının diğer kollarında çalıştı
ğı zaman orada almakta olduğu aylıktan daha 
aşağı almaya başlarsa, Silâhlı Kuvvetlerde, bu
rada bir adaletsizlik olur, bu da bir huzursuz
luğa sebebiyet verebilir. Mütemadiyen gözü 
orada olur. Ajnkaidaşlar haklılar, öbür taraftan 
da, demin arz ettiğim hususu söylerler, bir üs
teğmen, generalle beraber eşit maaş alabilir mi 
derler? Bir nevi onların ida hakkı oluyor, bu va
ziyette. îşte asıl zor olan, halledjümiemiş olan 
prensip budur. 

Birünci Cihan Harbinden evvel bu kısmen 
halledilmiş durumda idi. O zaman yalnız hekim
ler ve eczacılar vardı, üniforma giyen, rütbe ta
şıyan. Hattâ Harbiye Nezaretindeki çalışan bir
çok zevat hemen hemen % 99 u üniformasız si
vil hizmetliler idi. Birinci Cihan Harbiyle bera
ber bütün bunlar hepsi maaşlarına göre birta
kım rütbelere eş getirildiler ve bir de baktık 
günün birinde, o saman ben çocukken hatırla
rım, jısmi kâtip olan mümeyyiz olan, şu olan bu 
olan birçok arkadaşlar birdenbire maaşlarına 
göre yüzbaşı, binbaşı, yarbay rütbelerinde çı
kıverdi, karsımıza. O durum karşımıza çıktı 
harb içinde buna pek bir şey söylenmedi. Ama 
harb den sonra bu esas prensibolarak ittihaz edi
lince, o zaman, igte rütbelerle, maaşlar, hizmet
ler arasında birtakım huzursuzluk da başlamış 
oldu. 
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Şimdi hazar zamanındayız. Eskisi gibd artık T 
çok şükür ne hekimimiz, ne hâkimimiz, ne diş- I 
cimiz böyle 100 1er içimde, 10 1ar içinde sayılan I 
rakamlarda değillerdir. Pekâlâ rütbe (dâvası, I 
üniforma dâvası ayrılabilir. Başka memleketle- I 
rîn birçoğunda vardır. Diğe^ bütün yardımcı 
hikmeti'i olanların hepsini, ayrı bir ücret tab
losu ile pekâlâ ordu saflarında, Silâhlı Kuvvet
lerde istihdam etmek imkânı vardır. O zaman da I 
meselâ, şimdi dilime öyle geldi, bir hâkim arka
daşımızın, bir askerî öğretmen larkaıdaşüimzın, I 
ben neye general olmadım diiye, hattâ tümgene
ral öîidum niçin korgeneral olamıyorum diye I 
direnomiyeceği hususu da ortaya cılktı. Bunu 
müşahhas bir misal olarak arz ediyorum. Ken- I 
dini de şahidolmuşıımdur. Eski kumandanlar 
içimizde var, onlar da g-örnıüşleıiidir .ki, hatır
larlar k i bir zaman öyle yardımcı hikmetlerde I 
olan, hattâ masa hizmetinde olan bâzı arkadaş
larımız korgeneral olmak için uzun müddet gay
ret sarf etmişlerdir, şöyle olmuştur, ,böyle git
miştir, nihayet korgeneral de olmuştur bir ta
nesi içlerimden ve bu da büyük (dedikoduları 
mucilbolimuştur. 

O halde rütbe ile hizmet dâvasını ayırmak 
lâzımgelir, birçok dedikoduların ve birçok hu
zursuzlukların önüne geçebilmek için, bence asıl 
reformun büyük bir kısmı da böyle olurdu, eğer 
bu düşünülmüş olsa idi; yahut tatbik edilebil
miş olsa idi. Genel olarak kanuna baktığımız za
man, silâhlı kuvvetlerin maaşlarından ve onun
la ilgili olan ve kendine tahsis edilmiş olan özel 
paraflardan bahsediyor, daha ziyade. Bu arada 
da rütbedeki bekleme müddetlerini de toptan 
aşağı - yukarı tanzim etmiş oluyor. Bir insan ne 
kadar bir rütbede kalabilir, hangi maaşla kala
bilir, birbirine bağlı güzel bir tedbir. Gördüğü
müze göre, görülen hizmet mukabili maaş aylık
tır, ayrılmıştır. Bir de özel şartûarda çalışanlara 
verilmiş olan özel birtakım paralar da vardır. 
Bunların miktarları en küçüğü 100, en büyüğü 
de 1 000 olarak konmuş. Anapara olarak, ana-
miktar olarak ondan sonra diğerleri bunun üze
rine muhtelif vazife ve usullerle, şartlarla ço
ğaltılmış ve bâzı kademeler meydana getirilmiş-
miştir. Bunlar üzerinde, maddeler geldikçe, bel
ki bâzı eksiklikler, bâzı dikkatimizi çekan hu
suslar öğrenilecek; bilhassa doktorlara ait bâzı 
maddeler var, astsubaylara ait bâzı maddeler 
var, birçok şikâyetler var, adaletsizlik olduğu- I 

nu, haklarının zayi olduğunu söylerler, bunlar 
üzerinde ayrıca konuşmalar yapılacak, zamanı 
gelince. Fakat dikkatimi çeken bilhassa burada 
tümü üzerinde konuşurken söylenmesi icabeden 
bir husus var. 

Askerlikteki vazife süresini Pazar gününü, 
bilhassa işaret etmek suretiyle bir; bir de saati; 
39 saat diye föylemek suretiyle, bir nevi kanu
ni çerçevenin içine sokmuş olması durumu. Bu 
sivil Personel Kanununda gayet normal bir şey. 
Ama, Silâhlı Kuvvetler Kanununda bence bu
nun ismi dahi geçmemiş olması lâzımgelirdi. Si
lâhlı Kuvvetler personeli üniformayı giydiği an
dan itibaren 24 saat çalışması icaibeden, icabın
da 24 saat daimî olarak çalışması lâzımgelen 
ve bunu da kabullenen bir meslek olduğunu sa
nıyorum. G-ene bir misal getireceğim. Anafarta-
lar Muharebesi esnasında Atatürk dört gün, 
dört gece uyumamışlar. Bunu istidraden arz edi
yorum. Bizi de vaktiyle yetiştirirlerken gerek 
Harbiyede, gerek akademilerde 24 saat çalıştır
dıkları müteaddit defalar vâkıdır, uyutmadan. 
Arka arkaya birkaç gün çalıştırırlardı, âdet idi. 
Ona göre de not verirlerdi ve gayet ağır da va
zifeler verirlerdi. Gık demeden çalışırdık. Şimdi 
ben korkarım ki, askerî kanuna böyle Pazar gü
nü filân girince, belki bugün olmaz, ama yarın 
bütün Devlet Pazar günü tatil ediyor, ben niye 
Pazar günü çalışıyorum; bana da şöyle bir şey 
verin diye yavaş yavaş gittikçe çoğalan bir fi
kir, bir inanış pekâlâ çıkıverir. Hattâ sayın ar
kadaşlarım, istismar edilebilir, bu dâva. İçimiz
den yıkmaya çalışan kuvvetler olduğunu hepi
miz biliyoruz. Bu dâva istismar edilebilir, asker
ler arasında. Ben şahsan isterdim ki, bu işe şu 
veya bu sebeple biraz daha fazla düşünce sarf 
edilsin, bu kanuna hüküm konmasın ve neyi ica-
bettiriyorsa askerlik dâvası, o lâzım gelen ni
zamnamelerle, talimatnamelerle bütün bunlarla 
yapılsın ve istiyen gelsin askerliğe, o zaman. 
Parası da, pulu da budur. îstiyen buyurur ge
lir, bu şartları kabul etmek suretiyle. Efendim 
ben hekimim, yahut da ben askerim, oturuyo
rum sabahtan akşama kadar, nöbet tutuyorum, 
doktor nöbet tutmuyor, hâkim nöbet tutmuyor, 
o muayenehane açıyor, nasıl olur beşte gidiyor, 
üçte gidiyor filân; bütün bunlar söz konusu ol
maması lâzımgelir. Silâhlı Kuvvetlerde olmuş
tur, tecrübeme istinaden söylüyorum ve hâlâ da 
olmaktadır. Bu gibi, böyle bir hususu hiç getir-
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ımenıek daha iyi idi kanaatımca. Burada bir de 
bir eksiklik görüyorum, gene prensip itibariyle 
bir aksaklık görüyorum. Gönül isterdi ki, o da 
vaktiyle bir reform düşüncesi altında kalkmış 
odsun. 

Sayın arkadaşlarım, iki türlü vazife vardır, 
askerlikte, Silâhlı Kuvvetlerde, çoğunuz bilir
siniz. Bir tanesi, günlük işleri görür, talime 
çıkar, şunu yapar, bunu yapar; hazarda yaptığı 
bütün işler bir subayın her ne ise bunu yapar, 
normal bir iştir. Âdeta bir daktilonun, efen
dim, her hangi bir büroda yazı yazması, bir hâ
kimin mahkemelerde çalışması, bir hekimin 
hastanede çalışması, bütün bunlar böyle nor
mal hava içinde devam eden bir durumdur. Bir 
de kumanda sınıfına aidolan fevkalâde büyük 
sorumluluğu haiz olan bâzı vazifeler vardır. 
Bu, ta bölükten başlar, fakat en mühimini tü
mende gelir. Tümen kumandanları, kolordu 
(kumandanları, ordu kumandanları, bâzı hal
lerde alay kumandanları memleketin mukad
deratına hâkim olan insanlardır, öyle bir kri
tik vazifeye geldiği zaman, o makamda bulu
nan zat yetişmemişse, lüzumlu olan evsafa haiz 
değilse, rutin kademelerden geçmiş ise, işte 
hep normal olarak, maaş şöyleydi, böyleydi 
yıldız geldi, üç sene sonra terfi ettim filân, 
oradan geldiyse, o zaman arkadaşlar, memle
ket bâzı hallerde Allah saklasın fevkalâde bü
yük tehlikelere pekâlâ düşebilir. O halde mu
ayyen bir sınıfı parası ile, pulu ile, yetiştiril-
mesiyle askerlikten ayırmak lâzımgelir. O 
grupu ayırmak lâzımgelir. Emri komuta sını
fıdır. Maaşını da, parasını da, bilmem nesini 
de filân... Bunların en kolay tarzı, alay ku
mandanlarından itibaren liyakat üzerine, ev
saf üzerine seçmek. Maaşını da aldığı parayı 
da normal paranın dışında, herkesin aldığı 
paranın dışında, o makamda oturduğu müd
detçe, o sorumluluk vazifesini yaptığı müddetçe 
ona o hususu tahsis etmek. Bir tümen kuman
danının, hattâ bir alay kumandanının, bir ko
lordu kumandanının evde şu pişti, bu pişti, 
şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu, filân 
oldu diye eve ve hususi hayata, özel hayatı
mıza bağlı olmaması lâzımgelir. Askerlik bu
nu icab ettiriyor. Hazarda da, seferde de... 
Ama biz bunu yapmıyoruz, öyle bir rutin hale 
getiriyoruz ki askerliği, işte şimdi bu getirdiği
miz kanunla da nihayet eninde sonunda Paza

ra da, bilmem neye de, 9 saat hizmete de, şu
raya da, buraya da bağlamaktayız. 

Temenni ederim saym arkadaşlarım; gü
nün birinde bunun hakikaten farkına varaca
ğız ve hepimiz kaani olacağız; ondan sonra 
buraya bir kanun daha gelecek ve Askerî Per
sonel Kanunu veya Silâhlı Kuvvetlere ait hu
susi bir kanun, bu arz ettiğim hususları da 
kapsamak üzere baştan aşağıya ayrılacaktır, 
Devletin diğer Personel kanunlarından veya 
Maaş kanunlamıdan. Ve o zaman biz hazarda, 
seferde tam mânasiyle harbe hazır olabilecek 
personel yetiştirebileceğiz, o kıymetleri bula
cağız, çıkaracağız. Bu ihtiyaç gelecek günün 
birinde, başka türlü olmaz. Şimdiki halde gö
nül isterdi onları da yapmak. 

Sayın bakanlıktan bir sorum da var. Ka
nunda askerî talebeye ait, öğrencilere ait bir
takım harçlıklar var. Fakat Harb Okulu tale
besine, yani subay olan arkadaşlar için eski
den beri verilmekte olan teçhizat parası var idi. 
Bu baki midir, yoksa kaldırıldı mı? Bunu öğ
renmek istiyorum, merakıma muciboldu. 

Maddeler geldiği zaman belki ufak tefek 
bâzı hususlarda tekrar huzurunuza geleceğim. 
Şimdiki halde her şeye rağmen güzel bir ka
nundur, eksikliği tamahyan bir kanundur. 
Tekrar ederim, hazırlıyanlar için dörtbaşı, 
dörbaşı demiyelim de üçbuçuk başı mamur 
bir kanundur; inşallah bütün Silâhlı Kuvvet
lere hayırlı, uğurlu ve huzur getirecek bir ka
nun olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Sa
yın altı üye konuşmuş bulunmaktadır, öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere ettiğimiz 1469 sıra sayılı tasarı 
üzerindeki konuşmalarla konu aydınlanmıştır. 
Kifayeti müzakere teklifinin oylanmasını arz 
ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — önsrge kabul edildiği takdirde, 
komisyona ve istediğinde Hükümete söz veri
lecek. Son sözde sırada Sayın Bay soy bulun
maktadır. 
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önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.,. Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Bir diğer önerge vardır onu da okuutyorum, 
görüşmelerle ilgili olarak. 

Yüksek Başkanlığa 
1489 sıra sayılı tasarı için maddelere geçil

me kararından sonra geçerli olmak üzsre kişi
ce] konmamaların on dakika olarak sınırlandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Maddelere geçildiği takdirde, 
maddeler üzerindeki görüşmelerin onar daki
ka ile sınırlandırılmasını istiyen önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy en! er... Kabul edilmiştir. 

Komisyon adına buyurun Sayın Atayurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkaadşlarım; 928 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı üze
rinde, ki bu tasarı 928 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklemekte, bâzı değişiklikler yapmakta
dır, şahısları adına konuşma yapan muhterem 
üyeleri dikkatle dinledim ve eleştirilerini ko
misyon adına cevaplamak üzere huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

G-enel yapısı bakımından bu tasarı, bugün
kü oturumda nihai konuşması yapılmış bulu
nan 657 sayılı Devlet Personel Kanununa mü
tenazır ve fakat asrekî teşkilâtın kendi siste
matiği içerisinde ve organizasyonu dâhilinde 
bâzı değişikilikler yapmak ve ekler getirmiş 
bulunmaktadır. Bu tamamen asker sivil arasın
daki farkı izale etmek ve bir memleket içeri
rinde istihdam politikasının genel esaslarını ta-
kibederken, diğer taraftan da askerî disiplin 
esaslarını ve rütbe durumlarını nazarı itibara 
almakta, müktesep hakları da tam manasiyle 
vikaye ve himaye etmiş bulunmaktadır. 

Muheterem arkadaşlar, mesuliyet durumları 
nazarı itibara alınarak bâzı yan ödemelerin d9 
gene bu tasarıda yer almış bulunduğunu, bu 
itibarladır ki, istihdam politikasına uygun ola
rak görev ve sorumluluk arttıkça ve değiştikçe 
tediyelerde de rütbe ile oranlı bir şekilde, Kara, 
Deniş ve Hava Kuvvetlerimizde görevli çok 
değerli personel için yeni imkânlar getirilmek-

| te ve reform esasları burada da uygulamak is
tenilmektedir. Komisyon olarak yapılmış olan 
müzakerelerde, bu düzenlemeye matuf olarak 
Ordu komutanlarının, Jandarma G-enel Komu
tanlarının bir tazminat sistemi de temenni edil
miş ve ayrıca bu artışlar oranında erat harç
lıklarında da bâzı artmalar temenniye şayan 

I görülmüştür. Keza sayın Bakan tarafından ko-
I misyonda yapılmış olan müzakerelerde, askerî 
J personelin harçlıkları esaslarında yeni hüküm-
| lerin de tedvin edilmek üzere bir ayrı tasarıda 
I düzenlendiği tebşir edilmiş bulunmaktadır ki, 
| lvn da gene komisyonumuzun temennileri me-

yanma girmiş bulumaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlar, bu tasarı üzerin
de söz almış bulunan çok muhterem arkadaşla
rımız daha ziyade askeri tabipler, mühendisler, 

i eczacılar, veteriner hekimler, askeri mühendis-
l lor ve dört yıl süreli fakülte ve yüksek okullar 
j mezunları yönünden, bu manzumeye dâhil ol

ması halinde tasarıda yer alması icabeden bâzı 
temenni ve tavsiye kararlarını göstererek bu 
tasarıyı eleştirmek istemişlerdir. Silâhlı Kuv
vetlerde sizlerce de yakinen kabul ve takdir 
olunacağı veçhile en önemli husus emri komuta 

I zinciri ve askeri hiyerarşiye riayet içerisinde 
karşılıklı sevgi ve hürmet hissine dayanan bir 
çalışma sisteminin ve disiplinli bir faaliyetin 
topyekûn yurt savunmasında kendsini hissettir
mesi en önemli faktörlerdendir. Bu tasarı bu 
esasları kendi bünyesi içerisinde gayet iyi bir 
şekilde meczetmiş bulunmaktadır. Bu sistemin 
malî bâzı huzursuzluklar yaratacak ve mevcut 

i malî statüyü ve hukukî statüyü silâhlı kuvvet-
| 1er içerisinde ihlâl edebilecek ve bâzı zümre

leri, sayıları mahdut olan bâzı zümreyi, mem
nun etmek gayesini istihdaf ederek esas yurt 

i savunması ve ordu bütünlüğünü gölgeliyebile-
j cek tutum ve davranışlara mütemayil değişiklik

lere, böyle bir mükemmel tasarının tahammülü 
j olmadığa hususunu yüksek huzurlarınızda ifade 

etmek mecburiyetindeyim, Bu itibarladır ki, 
î esas gayelerden inhiraf etmemek suretiyle tasa

rıyı eleştirmek mecburiyeti vardır. Bu umumi 
noktai nasarı ve gayeyi tesbit ettikten sonra mü
saade ederseniz yardımcı sınıfı teşkil eden tabip 
ve emsali muhterem ordu mensupları ile mü
hendisler üzerinde eok kısa bir şekilde durmak 
istiyorum. 
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Üç yıldan fanla tahsil yapan subayların fasla 
tahsil süreleri yükselmelerinde gös önünde tu
tamakta ve bunlar tahsil sürelerine göre emsal
lerinden erken terfi etmektedirler, 928 sayılı 
Kanunun esas espirisi budur. Bu hususu düzen
lemiş bulunan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 81 nci maddesi dikkat 
nazara alındığı takdirde, bunun gerçekten ha-
kikaten bu gayeyi gerçekleştirmeye mütemayil 
ve mütevakkıf olduğu kendiliğinden görülecek
tir. 31 nci madde aynen su hükümleri ihtiva et
mektedir. «Subayların en az bekleme süreleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile na-
sıplan birleşineeye kadar, fakülte ve yüksek 
okulu bitiren subayların bekleme suresi : 

1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte ve 
yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık fa
külte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl, 

2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yük
sek okulu bitirenler için bir yıl; 

3. öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fa
külte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmen
lik bekleme süreleri, fazla olan Öğrenim süreleri 
kadar, 

Eksiktir. 
b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler 

icabı savaşlara katılanlar için Cfenelkıırmay Baş
kanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Sa
vunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
karan ile barış zamanına ait normal tekleme 
süreleri yarısına kadar indirilebilir, Bu indirme 
neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla 
çıkarılır» 

926 sayılı Kanunun 31 nci maddesi bu hü
kümleri ihtiva etmiş bulunmaktadır, 

Bu maddenin uygulanması suretiyle, tahsil 
sürelerine göre durumu şimdi sırası ile gözden 
geçirelim. 

Askerî tabipler yönünden durum şöyledir; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı mad
deler eklîyen tasarının Senatomuzda görüşül
mesi sırasında sağlık personeli yönünden deği
şiklik yapılmış, ezcümle doktorlar 8 ncu derece
nin ilk kademesi yerine, aynı derecenin 3 ncü 
kademesinden yani göreve 200 gösterge raka
mı ile başlatılırken, yapılan değişiklikle 270 
gösterge rakamı ile başlatılmıştır, Bu değişik

liğin askerî tabipler yönünden olumsuz bir et
kisi bulunmamaktadır, Şöyleki, askerî tabipler 
mezun olduklarında teğmen rütbesi ile göreve 
başlarlar. Yani 250 gösterge rakamı ile göreve 
başlamış olurlar. Ancak 926 sayılı Askerî Per
sonel Kanununun yukarda aynen okumuş bu
lunduğum 31 nci maddesine göre, fasla tahsil
leri göz önünde bulundurularak teğmenlikte üç 

j yıl yerine bir yıl bekletilirler ve üsteğmen olur
lar. Bu durumda 250 gösterge rakamı bunlar 
için bir yıl uygulanıp ondan sonra gelen 260 ve 
270 gösterge rakamları atlanarak doğrudan 
doğruya bir üst derece olan 8 nci derecenin ilk 
kademesi bulunan 300 gösterge rakamına ulaş
mış olurlar. Halbuki sivil emsalinde, askerî ta
biplerin ulast'îh bu «eviv^ye ^ vddn. eri r-iî ehil-
inektedir, 

Muhterem arkadaşlar, yine askerî tabipler 
S nci derecede üsteğmen olarak üç yıl yerine 
fasla tahsilleri sebebiyle, yukarıda adı geçen 
madde hükmü gereğince, iki yıl bekletilirler. Bu 
durumda 8 nci derecenin 3 neü kademesi olan 
320 gösterge rakamı kendilerine biç uygulan
madan, bir üst derecenin, 7 nci derecenin ilk 
kademesi olan 350 gösterge rakamına ulaşırlar. 
Yani 200 den, 7 nci derecenin il kademesi olan 
350 göstergesine, sivillerde üç yılda ulaşıldığı 
halde askerî tabiplerde iki yılda ulaşılması ka
bil olabilmektedir. Şüphesiz gereken sicilleri ve 
ordu disiplininin ve mevzuatının gerektirdiği 
muameleler tekemmül etmiş olmak kayıt ve şar-
tiyle. Bu durumda askerî tabipler yönünden si
villere nazaran her hangi bir mağduriyet bahis 
konusu olmamaktadır. 

Ayrıca şu hususu da ifade etmek gerekir İd, 
askerî tabip, diş tabibi ve eczacılara ve veteri
ner hekimlere tazminat verilmesi hakkındaki 
645 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sı sebebimde, askerî tabiplerin muayenehane aç-

İ ma 3^asağı kalkmakta ve 645 saydı Kanunun 
yörürlüğc: girmesinden önce olduğu gibi, 2183 
sayılı Eanun esasları dâhilinde serbest çalışma 
ve muayenehane açma hakları yeniden tanınmış 
bulunmaktadır ki, bu da kendilerine yan bir 
imkân sağlamak durumunda bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, askerî mühendisler ve 
veteriner hekimler yönünden meseleyi tetkik 
edecek olursak, bu bakımdan da yine bu tasa
rıda sakıncalı bir durumun olmadığı kendiliğin-
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den anlaşılmış olacaktır. Biraz önce tabipler 
yönünden izah ettiğini veçhile, 657 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna 
bâzı maddeler ekliyen tasarının Senatomuzda 
görüşülmesi sırasında, beş yıl tahsil süresi bulu
nan yüksek mühendisler ve dolayısiyle veteri
ner hekimlerin göreve başlamaları 9 ncu derece
nin ilk kademesi yerine aynı derecenin 3 ncü 
kademesine yükseltilmiştir ki, yani başlangıç 
200 gösterge rakamı yerine 270 olmuştur. Bu 
değişikliğin askerî yüksek mühendisler ve aske
rî veteriner hekimler yönünden de olumsuz bir 
etkisi bulunmamaktadır. Şöyle ki, askerî yük
sek mühendisler ve askerî veteriner hekimler 
teğmen rütbesi ile göreve başlıyorlar. Yani 250 
gösterge ile göreve başlamaktadırlar. Yukarı
da ifade edildiği veçhile, bu sınıf subaylar da 
926 sayılı Personel Kanununun 31 nci maddesi 
gereğince fazla tahsilleri göz önünde bulundu
rularak teğmenlikte üç yıl yerine bir yıl bekle
tilerek üsteğmen olmaktadırlar. Bu durumda 
250 ve 270 gösterge atlanarak 8 nci derecenin 
ilk kademesi bulunan 300 gösterge rakamına 
ulaşmış olmaktadırlar. Bu sivil emsallerinde, 
yukarıda ifade edildiği üzere, bir yıl olmayıp 
daha uzun, yani üç yıldır. 

Muhterem arkadaşlar, dört yıl süreli fakülte 
ve yüksek okullar mezunları yönünden de du
rum yine sivillerle bir muadelet halinde bulan
maktadır. Tahsil süreleri dört yıl olan fakülte 
ve yüksek okul mezunu subaylar da teğmenlik
te üç yıl yerine iki yıl, yani bir yıl eksik bek
lemektedirler. Diğer bir ifade ile göreve 250 
gösterge rakamı ile başlarlar, ancak bir yıl son
ra 260 gösterge rakamı almaktadırlar. Ancak 
270 gösterge yerine bunu atlıyarak bir üst de
recenin ilk kademesi olan 300 yani üsteğmenli
ğe hemen ulaşmış olmaktadırlar. Bütün şu kak
lar muvacehesinde görülmektedir ki, gerek 857 
sayılı Kanun hükümleri ve gerekse bu kanunun 
getirmiş bulunduğu espriler ve esaslar yekdiğe
rine mütenazır, müşabih ve mümasil bulunmak
tadır ki, her hangi bir farklılık göze çarpma
maktadır. Silâhlı Kuvvetlerin kendine mahsus 
özellikleri ve rütbe hiyerarşisini muhafaza zaru-
retleriyle tanzim edilmiş bulunan bu sistemin 
korunmasına şüphesiz mutlak surette zaruret 
vardır. Ve bu sistemin bu şekilde korunması ik i 
Silâhlı Kuvvetlerdeki görevli tabip ve mühendis j 
gibi teknik sınıfların sivillere nisbetle her hangi 

bir mağduriyetleri de bahis mevzuu olmamak
tadır. Ayrıca Devlet Memurları Kanununa pa
ralel olarak 926 sayılı Kanunda mahrumiyet 
zammı ve iş güçlüğü ve riski zammı gibi yan 
ödemeler de yine aynen muhafaza edilmiş bu
lunmaktadır. Silâhlı Kuvvetlerdeki teknik sı
nıfların lüzumu nisbetinde ya bu ödemelerden 
istifade ettirilmeleri imkânları tabiatiyle mev
cuttur, bu itibarla yekpare ve aynı gaye etra
fında toplanmış bulunan Türk Silâhlı Kuvvetle
ri bir granit parçası gibi metin ve çetindir. Her 
hangi bir tefrika gözetilmemiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmalarını ve 
tenkitlerini esirgememiş bulunan değerli hatip
lerin bilhassa, ordunun kumanda zinciri ve mu
harip sınıfı dışında, yan hizmetler sınıfında 
istihdam edilen bu personel hakkındaki tenkid-
lerine bu suretle derli toplu bütün arkadaşla
rınım görüş ve sorularını cevaplandıracak şekil
de arzıcevabetmiş bulunmaktayım. 

Sayın öztürkçine, muayenehane meselesini 
ileri sürdüler ve bunun üzerinde pek fazla dur
dular, 2183 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini bu
rada hatırlatmak mecburiyetinde bulunuyorum 
ve aynen müsaadenizle okuyacağım. 

«Madde 3. — Askerî doktorların bizzat hu
susi hastane açmaları memnudur. Hilâfına ha
reket, birinci madde mucibince cezayı müstel-
zimdir, Ancak çalışma saatleri haricinde ve 
mahsus kanununa göre icrayı sanat etmeleri ca
izdir.» denmektedir. Binaenaleyh, bu hüküm
lerden faydalanılacağı tabiîdir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu tasarı kanun
laştığı takdirde subayların fiilen bugün almak
ta bulundukları aylıklarında net olarak % 30 
ile % 46 oranında bir artış sağlanacak ve assu-
bayların da aylıklarında yine net miktarlar üze
rinden % 30 dan % 65 e kadar bir yükselme 
vâki olacaktır. Bâzı muhterem hatipler tara
fından assubayların bu kanun tasarısı muvace
hesinde şikâyetçi oldukları ifade edilmiştir ki, 
bu rakamlar ve bu nisbetler bunun varit olma
dığını göstermektedir. Ancak, Askerî Personel 
Kanunu Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanunundaki 
gösterge rakamlarına da uygun bir düzenleme 
iesrisinde cereyan etmiştir. 

I Bâzı arkadaşlarımız, bu kanun tasarısının 
Yüksek Askerî Şûranın tetkikinden geçmediği 

] noktasında görüşleri olmuştur. Bu, doğru de-
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ğildir, geçmiştir ve Hükümet bunu oradan ge
çirdikten sonra Yüce Meclislere sevk etmiştir; 
Komisyon müzakerelerinde bu husus da etraf
lıca anlatılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gösterge rakamların
da, bilhassa tasarının 24 ncü sayfasında, 25 nci 
sayfasındaki gösterge rakamları üzerinde de bir 
eleştirme cereyan etmiştir. Bilhassa subaylar 
için gösterge tablosu Ek - VI sayılı cetvelde, 
binbaşılar üzerindeki gösterge rakamlarının 20 
şer 20 şer kademe ilerlemesi yapmasına muka
bil, 25 noi sayfasındaki Ek geçici cetvelde, assu-
baylarm durumlarında kademe ilerlemesinin 
15 er 1.5 er fark etmiş olmasının iyi bir sistem 
olmadığı ve farklılık yarattığı beyan ve ifade 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu alt ve üst göster
ge rakamlarının çeşitli rütbeler üzerindeki tev
zi ve taksiminin, muhasebe sisteminin, bordro 
tanziminin ve kademe ve dereceler iiserinde 
matematikman yaratmış olduğu bir sonuçtur. 
Kasten bu böyle yapılmamıştır. .Mümkün ol
duğu kadar düzgün bir ayarlama yapılmasına 
çalışılmış ve ancak bu kadar muvaffak olun
muştur. Şu hususu arz etmek mecburiyetinde
yiz ki, ideal hiçbir saman ulaşılabilecek bir nok
ta olamamıştır; kimse idealine kavuşamamıştır. 
Fakat bu tasan, şu anda memleket gerçeklerine 
ve ordunun kendi mevzuatına, kuruluşuna, bün
yesine ve mazisine uygun bir şekilde re
alizmle bu idealizmi meezed.erek ortaya çı
karılmış bulur maktadır. Bu balomdan ge
nel hatları itibariyle Komisyonumuzun 
tasvibine ve takdirine mazhar olan bu 
tasarıda, bununla beraber düzeltilmesi ge
rekebilecek iki nokta vardır. Komisyon olarak 
bu iki noktanın tashihi için, bilâhara zuhur et
miş maddi bir hatadan tevellüdetmis bulunması 
hasebiyle, önergelerini Yüce Başkanlığa sun
muş bulunuyoruz. Bunlardan birincisi... 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, maddeler gel
diği zaman bunları söylersiniz, şimdiden lüzum 
yok. 

BEFE7 BENDECİİ (Samsun) — Bu tasarı
yı bitirecek miyiz. Sayın Başkan? 

BÂSIkJkîT — Bunun ınuhatabı her halde b^u 
olmasam gerek. Sayın Bakan, bu usun izahat
tan sonra, sis de zahmet edip yorulmadanız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Müsaade 
ederseniz biraz açıklama yaparını, her halde. 

BAŞKAN — Hay, hay buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AEMET TO-
PALOĞLTJ (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarını; 10 Ağustos 
1937 tarihinde yürürlüğe giren 926 sayılı Silâh
lı Kuvvetler Personel Kanunu iki anakısım içe
risinde mütalâa edilebilir. Birinci kısımda, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin tâyin, ter
fi, emeklilik ve sosyal haklarım ihtiva eder; 
ikinci kısmı ise 135 ve mütaakip maddeleriyle 
malî hükümleri ihtiva eder. Ancak, bu malî 
hükümler Devlet Memurları Kanununun yürür
lüğü ile birlikte yürürlüğe gireceği için, yani 
657 sayılı Kanunla beraber yürürlüğe gireceği 
için işlememekte idi. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunundaki değişiklikler üzerine tamamen 
657 sayılı Kanıma paralel olarak Askerî Perso
nel Kanununun 135 ve mütaakip maddeleri de 
ona uygun olarak değiştirilip huzurunuza ge
tirilmiştir. Bunlar yine Devlet Personel Kanu
nundaki değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zaman
da burada huzurunuza gelmiyen ve Devlet Per
sonel Kanununda mevcudolan bâzı malî hak
lar da 926 sayılı Kanunda mevcuttur. Buraya 
gelen hükümler sadece 657 sayılı Kanunu de
ğiştiren kanundaki değişikliğe paralel hüküm
lerdir. Bâzı arkadaşlarım, bu kanunu, huzuru
nuza gelen bu değişikliği. Silâhlı Kuvvetlerin 
Personel Kanununun malî hükümlerini münha
sıran tanzim eden kanun mülâhazasiyle bâzı 
eksikliklere temas etmektedirler. Meselâ, mah
rumiyet bölgesi zammı, çocuk zammı gibi, bâzı 
dallardaki artışları burada görmedikleri için, 
sanki bunlar yokmuş gibi burada bâzı teklif
lerde bulundular. Şunu tekrar sarahatle ifade 
etmek isterim ki, 926 sayılı Kanunun malî hü
kümleri tetkik edildiği takdirde arkadaşlarımın 
burada değindiği bâzı hususlar bu kanun içe
risinde vardır. Burada sadece bugün, biraz ev
vel müzakeresini tamamladığınız Devlet Me
murları Kanunundaki değişikliklere paralel 
olarak getirilmiş hükümler mevcuttur. Devlet 
Memurları Kanununun bir reform kanunu oldu
ğu burada Maliye Bakanımız tarafından izah 
edildiği gibi, Yüce Senatonun üyeleri de kanu
nun bir reform niteliğinde bir kanun olduğunu, 
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bir tazminat kanunu olmadığını ifade ettiler. 
Binaenaleyh, buna paralel gelen Askerî Perso
nel Kanunu da bir tazminat kanunu değildir. 
Onun için 1961 yılından sonra Silâhlı Kuvvet
lerde kabul edilen bir çok tazminatlar bu ka
nunla kaldırılmıştır. Burada konuşan arkadaş
larım, sadece kaldırılan 645 sayılı Kanunla ve
rilen doktorların tazminatı üzerinde durdular. 
Oysa ki, 1961 den sonra veterinerlere, mühen
dislere ve sonra lafa tazminatı olarak bütün 
subaylara, generallere verilen bütün tazminat
lar bu kanunla kaldırılmıştır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Tayın zammı? 
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için, tazminatlar kabul edilmiştir. Haklılığı 
kabul edilmiştir. Onun için Silâhlı Kuvvetlerde 
bu üç çeşit tazminat hariç bütün tazminatlar 
kaldırılmıştır. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu 
kanun bir tazminat kanunu değil bir reform ka
nunudur. 

Ancak, arkadaşlarımın tatmin olması için 
bu yeni kanunun getirdiği bâzı hükümlerden 
de bahsetmek ve bilhassa üzerinde çok durduk
ları askerî tabiplerimizin durumu üzerinde de 
söz etmek isterim. Bugün bir doktor albay,645 
sayılı Kanuna göre verilen tazminatı dâhil, 
kıt'adaki albayın eline 3 575 lira 21 kuruş geçer. 
Bu kanun ile bir doktor albayın eline 4 117 lira 
geçecektir. Yani tazminatı kalkmakla albay 
mağdur edilmemektedir. Tazminattan daha çok 
para yeni baremiyle eline geçmektedir. Gülha-
nedeki profesör ve doçentlerin tazminatları de
vam etmektedir. Buradaki bir albay 4 777 lira 
almaktadır. Halbuki, bu kanuna göre, G-ülha-
nedeki akademi tazminatı mevcudolduğu için 
eline 5 145 lira geçecektir. Gülhanede profesör 
ve doçent tazminatı almıyan, sadece akademi 
tazminatını alan, G-ülhanedeki bir doktor albay 
4 770 lira almakta iken bu kanun ile 5 145 lira 
alacaktır. 

Bu rakamlardan sonra doktorların yetişme
si, tâyinlerinde mağdur edilip edilmedikleri hu
susuna da değinmek isterim: Çok sayın arkadaş
larım; Askerî Personel Kanununun 31 nci mad
desi üzerinde sayın komisyon sözcüsü durdu. 
Ben de sadece bir iki cümle ile özetlemek iste
rim. Sivil doktorlar için dün kabul ettiğiniz 
madde ile tıbbiyeyi bitirmiş bir doktor, doku
zuncu derecenin ikinci kademesinden vazifeye 
başlıyacaktır. Bir askerî doktor askerî tıbbiye
yi bitirdikten sonra 9 ncu dereceden vazifeye 
başlıyacak ama bir sene sonra sekize ve iki se
ne sonra da yedinci dereceye geçecek. Yani bir 
askerî doktor yedinci dereceden maaş alacak. 
Ama sivil doktor ancak altı sene sonra bu ye
dinci dereceyi alacak. îşte aradaki fark bu. As
kerî Personel Kanununun 31 nci maddesinin 
verdiği haklar ile askerî personele bu gibi şey
ler tanınmıştır. Diğer taraftan bir asker tabibin 
bir sivil tabipten fazla aldığı para 365 lira da, 
tayın zammı gibi diğer askerliğin bünyesinden 
almış olduğu tazminatlar var ki, bunlar baki
dir. Ve şunu arkadaşlarıma sureti katiyede te-

MiLLî SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Tayın zammı kalıyor. 
Şimdi burada Saym Öztürkçine, «Biz Parlâmen
to olarak, üye olarak oyuncak mıyız, bir ka
nun kabul ediyoruz, geliyoruz hemen bu ka
nunları kaldırıyoruz.» dedi. Elbette ki, bir re
form devrinden evvel çıkarılmış kanunların ye-
ııibaştan bir tetkiki yapılmaktadır. Bu kanun 
ile bütün Devlet memurlarına verilen bir sürü 
tazminat kaldırılmıştır. Yalnız, Silâhlı Kuvvet
lerde değil, sivil personelin de bir sürü tazmi
natları kaldırılmış, onun yerine yeni Devlet ba
remi vazedilmiştir. Yalnız, burada sanki tek 
basma 645 sayılı Kanunun getirdiği tazminat 
kaldırılmış da diğer tazminatlar duruyormuş 
gibi bir konuşma yapıldı. Onun için buna deği
niyorum. 

Silâhlı Kuvvetler tazminat kanunları ile şu
nu da arz edeyim, generaller için 1 620 lira 
kıt'a tazminatı 750 lira general tazminatı, ki, 
2 370 lira bir orgeneral tazminat alırken, bu taz
minat tamamen kaldırılmıştır. Yine 926 sayılı 
kanunla kıt'a tazminatı hükmü vazedilirken, 
daha evvel hâkim ve doktorlara verilmekte olan 
tazminatlar için şu hüküm konmuştur. Doktor
lar ve hâkimler ya eski tazminatlarını almaya 
devam ederler yahut kıt'a tazminatı alırlar. 
Tercih hakkı bırakılmıştır. Şimdi Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personele verilmekte olan tazminat
ların hepsi kaldırılmıştır. Ancak bu kanunda 
istisnalar kabul edilmiştir. Bu istisnalar da 
uçucular için, denizaltı ve dalgıçlar içindir. 
Yüce Senatonun Sayın üyelerinin bu üç gru-
pun tehlikeli, riskli bir meslek olduğunu kabul 
edeceğine inanmak isterim. Dünya memleket
lerinin hepsinde de, bilhassa bu üç grup meslek 
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min etmek isterim ki, Silâhlı Kuvvetler olarak 
personelimizin hukukunu korumuşuzdur ve Si
lâhlı Kuvvetler personelinin aralarında en ufak 
bir farklılık gözetmeksizin, Türk Silâhlı Kuv
vetlerini tümü ile düşünmekteyiz. Yine burada 
bir arkadaşımın, bir meslek grupunun Silâhlı 
Kuvvetlerin bir meslek grupunun lehinde konu
şurken, diğer bir grupun, sadece vazifesi yat, 
kalk olan bir subay ile bir doktor mukayese mi 
edilir diye yaptığı beyanı da yüce Senatoda 
sarf edilmemesi lâzım gelen bir beyan olarak 
kaydetmek isterim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, Bakan tarafından benim ifadem ters 
anlaşılmıştır. Bir subay grupunun vazifesi sa
ğa dön, sola dön, yat, kalk ve ötekinin ise te
davi vazifesi olduğu şeklindeki noktai nazarın
dan ters anlaşıldığı kanaatindeyim. O sebeple 
tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, Sayın Ba
kanın sözünü kesmiyelim; eğer böyle bir iddia
nız varsa Sayın Bakanın konuşmasından sonra 
içtüzüğün hükümleri gereğince sataşma, yahut 
söylemediklerinizi size izafe ediyor şeklinde söz 
istersiniz gereğini o zaman yaparız, lütfen mü
dahale etmemenizi rica edeceğim. Buyurun Sa
yın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Öztürkçine, 
söylediklerinizi dikkatle not ettim ,Miliî Savun
ma Bakanı olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri per
sonelinin her sınıfının, yalnız doktorun, piya
denin, topçunun, istihkâmın, havacının değil, 
hepsinin burada hukukunu korumak vazifem
dir. Burada yapılan tenkidleri de cevaplamak 
da vazifemdir. Zabıtlara geçmiştir ve bu söz 
söylenmiştir. Bunu burada cevaplamak Millî 
Savunma Bakanı olarak vazifemdir. 

Yine çok saym arkadaşlarım, Devlet Perso
nel Kanununun geçici 13 ncü maddesinde, sos
yalizasyon bölgesindeki doktorların bugünkü 
intibak halinde verilecek maaşlar eski mukave
le ile aldıklarından az olduğu takdirde mükte
sep hak olarak bu maaşlarını almaya devam ede
ceği yazılıdır. Yine askerî tabiplere, eğer bu 
yeni tatbikatta tazminatları ile aldıkları para
dan eksik para ellerine geçecek olursa, bu far
kın müktesep hak olarak ödenmeye devam ede

ceği Askerî Personel Kanununda kaydedilmiş
tir. Ancak muayenehane açanlardan bu hak 
alınmıştır. Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcü
sü, 2183 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, 
askerî doktorların muayenehane açabilecekleri
ni ifade ettiler. Bunun için şunu Yüce Senato
nun huzurunda arz etmek isterim : Çok sayın 
arkadaşlarım, beş seneden beri Millî Savunma 
Bakanı olarak yurt içinde birçok kere askerî 
birlikleri ziyaret ettim ve gittiğim bölgelerde 
meselâ bir Sarıkamış'ta beş tane askerî dokto
run bulunduğu halde bir tek sivil doktorun ol
madığını gördüm. 645 sayılı Kanuna göre as
kerî doktorlara muayene hakkı vermediğiniz 
takdirde, Sarıkamış'ta ancak hastanede % 5 
sivil muayenesi dışında, sivillerin buradaki as
kerî tabiplerden istifadesi mümkün değildir. 
Yine sosyalizasyon bölgesinde ve Full - Time 
çalışmalarında bununla ilgili kanunda ise, as
kerî tabipler bundan istisna edilmiştir. Askerî 
tabipler memleketin birçok bölgelerinde, Silâh
lı Kuvvetler olarak bütün yurt sathına yayıl
mıştır. Burada vazifeli askerî tabiplerin aynı 
zamanda sivil vatandaşları muayene edebilme 
imkânının sağlanmasında büyük fayda mülâ
haza etmişizdir. Evet, 645 sayılı Kanun ile dok
torların bir Full - Time yaparken askerî dok
torların da bir Full - Time yapması arzu edil
miş, muayenehanelerini kapamaları şartı ile bu 
kanun çıkarılmış. Ancak, yapılan dört yıllık 
tatbikat sonunda görülmüştür ki, bu kanunun 
bu şekilde tatbikatı da memleket gerçeklerine 
uymamaktadır. Ve bugün hepiniz biliyorsunuz, 
bütün kazalarımızda doktor yok. Ama icabında 
da orada bir askerî birlik var ve orada mutlaka 
o birliğin bir doktoru var. Bu doktorun bura
da sivil kişileri muayene edebilmesinde memle
ket için büyük faydalar vardır. Onun için esa
sen sosyalizasyon ve Full - Time kanunlarında 
da askerî tabipler bundan istisna edildiği için, 
645 sayılı Kanun kaldırılarak askerî doktorla
rımıza muayenehane açmak suretiyle sivillerin 
de bundan istifadesini sağlamakta fayda mülâ
haza edilmiştir ve bu kanun ile 645 sayılı Ka
nunun, ki zaten bu kanunun bir tazminat ka
nunu olmadığını, bir reform kanunu olduğunu 
ifade etmiştim, bu şekilde kaldırılmıştır. Sayın 
arkadaşlarımın, bu işte askerî tabiplerin hakla
rının korunmadığı gibi bir kanaate varmama
larını istirham ederim. 

456 — 



C, Senatosu B : 104 29 , 7 . 1970 O : 2 

Çok sayın arkadaşlarını, diğsr tava v a ^ iv. 
kanun ile askerî tabiplerin vazifeye y-dr-iye-
ceği, askerî tabiplerin istifade edeceği vyya b£!i:. 
Müdafaa Vekâletinin SiIûM? Kavvyy.:.^ blk,*.'"'. 
mikyasta askeri doktor jbtiya:v.:;.v v ; vv 'bv:v-
ğını, ifade ettiler. 

Çok sayın arkadaşların, bbvv: ya yyvvv; 
tetkiklere gere, Türk Sib'.bb Kuvvetle,ir-in ;b-
tiyaca yetecek kadar tabibi varrbr ve ysbiviiril-
meye devam edilmektedir. Aslında ask-vb iv'Lvbv 
tin eğitim merkezi olan C nihai? e.'de cdenbbvv '•'.•"• 
rilmeye devam edilmektedir, ayrıca diğer büyü
lerdeki kıtalara da yedek subay doktorlar bb 
msktedir. Son yıllarda ınemlekvUrviv.k yetiy 
mis yedek subaylar ordu saflarında fazla.;ı ile 
mevcuttur. Doktor sıkıntısı o^kdmam.ckUdk\ 
Aslında muvasza? doktorlarındır. da ib'.'y:v••;.;•;.. 
gözetilmektedir ve kendileri mağdur ^Itbrbycv 
çektir, arkadaşlarımın bundan enin •:•=/ vvıın 
bilhassa istirham, ederim. 

Sayın Tekin Anburun. bkbn bv kvnvvbı :r". 
9 saat bir mesainin tesbit edilmelinin bb'lbb. 
Kuvvetler ananesine uygun ckvıyvıay*r'<. v,ebvt-
tiler. Sayın Tekin Arıburun edü bir 2ivv;v cl-\-
rak her halde İçhismct Ivvvvvvıv 'bbrkv. "y-b'ı'--
met. Kanununda, 23:1.1 sayıl'. Ea-vvun 3 J ;•-;•'. 
maddesinde bu vardır, bir falbvvi ,'v t€-b ' 
edileceği yazılıdır. Burada l i r tv;v'•.'-•: vvb 
Personel Kanununun birü?,'i. fdrrav.v; avy ---•.•• 
pılırken, kendilerini birinoi nkrav<:v okryrvr.k 
konuştuklar?, maddenin ikinci fıkrasında. 2111 
sayılı Kanun hükümleri saklıdır, denrvb su
retiyle askerliğin ezellikleri mabfıv: tutulmuş
tur ve bunun askerliğin ananesine uymayan bir 
madde olarak getirilmiş elmacı seklivdü yerme
lerinde de bir haklılık bulmad-yı-Vii b v b etm:;k 
isterim. 

Sayın Celâl Ertuğ. doktoYİann uçuşta ve 
dalışta da bulunabileceğini ifade e'tiivv Bsviv-
altılarda dalan doktor ve }dne uçuş brövesi ile 
uçan doktor da uçuş ve dalîş tazminatım, alırlar, 
bizim mevzuatımıza göre uçan ve dalan askeri 
personeldir. Ve burada hiç fark gösetilmas, 
doktor da bir askerî personeldir ve o da bu taz
minat). uçtuğu ve daldığı takdirde alacaktır. 
Bundan da Sayın Celâl Ertuğ'un müstenb obua
sını isterim. 

Sayın İskender Cenap Eyy a.bıvıi perzvvd 
ile sivil personel emeklilikleri aracındaki bejvu-
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kerî personele veren, ancak barem derecelerinin 
tespitlinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin özellikle
ri nazarı itibara alınarak - çünkü askerlikte 
rütbe ve maaş irtibatı da göz önüne alınarak 
yapılmış barem oetvelleriyle - huzurunuza gel
miş bir kanundur. Yani meçhulünüz olan değil, 
müzakeresini bugün bitirdiğiniz kanuna paralel 
hazırlanmış bir kanundur. 

Tasvibinizi saygılarımla arz ederim. (Alkış
lar.) 

MEHMET HAZER (Kars) — Sual sormak 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, Sa
yın Bakan izahat verirken, Askerî Personel Ka
nunu ile Sivil Personel Kanunu arasında tam 
bir paralellik bulunduğunu ifade ettiler. Ve fa
kat ben bir şey daha soracağım; er tayın zam
mı ve emireri zammı gibi yan ödemelerin gene 
devam edeceğini zannediyorum. Bu halde, Si
vil Personel Kanununa paralel olduğu söylenen 
bu kanun, biraz evvel Hükümetin burada yana 
yakıla anlattığı ağır yükleri daha da ağırla
tan bir tatbikata yol açacaktır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Arz edeyim; gerek 
tayın zammı, gerek er zammı bunlar bir nakdî 
ödeme kanunu değil, aslında. Tayın zammı, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin özelliği itibariyle, 
fevkalâde halde subayın aynen karavanaya dâ
hil olmasını temin eden bir hükümdür. Bugün 
vermekte olduğumuz bu tayın zammı fevkalâde 
bir halde derhal kesilir. Ordu karargâha, ordu
gâha çıktığı zaman, Silâhlı Kuvvetler Perso
neli para yerine tayın zammı ile karavanaya 
girer. Bu meslekin bünyesinden gelen nakdî bir 
tazminat kanunu değil, bir aynî yardım mes
lekin icabatı olarak dağ başında ordugahtaki 
bir subayın dükkân yok, lokanta yok, mutlaka 
karavana yemesi lâzungelen bir subaya, karşı
lık olarak, meslek icabı tanınan bir fark. 

Gene er tazminatı da, Doğu Anadolu'da bu
gün bâzı yerlerde subaylar emireri alabilmekte
dirler. Emireri almıyan subaylar emireri karşı
lığı bir tazminat almaktadırlar. Bu da kıtada 
vazifeli bir askerî personelin, M, bu subaylara 
verilir yalnız, assubaylara verilmez, subaylara 
verilen bu yardımcı er gene hizmetin özelliği 
itibariyledir, ikisi de bir nakdî tazminat kanu-

I nu değildir. Onun için muhafaza edilmiştir. 
Bugün dahi ecnireri taaminatını kaldırsak, 
Emireri Kanununu kaldırmadığımız takdirde, 
ki halen de Doğruda bâzı subaylar emireri al
maktadırlar, tercih hakkı vardır. Doğu - Ana
dolu'da subayın emireri tazminatı veya emireri 
almaya tercih hakkı vardır, kanuna göre emir-
erini alan suibaylar vardır. 

Binaenaleyh, bunlar birer tazminat değildir. 
Diğer taraftan sivillerde de bugün polis me
murunun da yiyecek tazminatı vardır. Yalnız 
askerî personelin değil, Devlet Personeli Kanu
nunda da yiyecek yardımı adı altında bu taz
minat mevcuttur. Yalnız askerî personelde de
ğil bugün kabul ettiğiniz Sivil Personel Kanu
nunda da yiyecek yardımı mevcuttur ve ka
bul ettiniz, bugün sabahleyin. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual de ben 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Bu kanunun büt

çeye getireceği yeni yük ne kadar olacaktır? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Bu kanunun getire
ceği yeni yük, 1 000 000 000 civarındadır. 

BAŞKAN — Sorular soruldu. Sayın Fehmi 
"üaysoy, buyurun,. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben tatmin 
olmadım Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, yeterlik önergesi 
verildi. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; ben söz istediğim zaman 
tamamiyle kanun üzerinde konuşmayı düşün
müştüm. Fakat Sayın Bakanı dinledikten son
ra ve hele de benim sıram da Bakandan sonra 
geldiğine göre, onun haricinde bir konuya te
mas etmek mecburiyetini kendimde hissettim. 

Şöyle ki; bir kere Sayın Bakanımızın, arka
daşları nerede ise, siz okumadan kanun tasarısı
nı tenkid ediyorsunuz, şeklindeki ifade tarzını 
benimsiyemedim. Sebep? Bugün bu kanunim 
görüşülmesi bir teklifle geldi. İnanır mısınız 
yahut inanmaya lüzum yok, hepiniz biliyorsu
nuz zaten, 3 ncü arkadaş burada kanun üze
rinde konuşurken, biz bu metni ancak elimize 
alabildik. E... ben neyi tetkik edeceğim de na
sıl konuşacağım. Bu, zaman zaman olagelen 
şeyler ama ortada biz müşkül durumda kalıyo-

I ruz. (Dolaplarda vardı, sesleri) 
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Efendiler, ben ikide birde dolaba mı gi
deceğim; saat 10,00 dan beri ben burada otu
ruyorum İki defa ilgililere tenbih ettim, gidin 
getirin diye, gelecek dediler. Sade ben değil 
bir iki arkadaşım da bu işe şahit. 

BAŞKAN — Gündemde mevcut. 
FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Beyefen

di, gündemde mevcudolabilir, ben önüme ka
nun tasarısını almazsam, gündemde mevcudo-
lan şeyi... 

BAŞKAN — Gözlere dağıtılır, gündemde 
mevcut. Bunu sonra görüşürüz, o ayrı mevzu. 
Şimdi kanuna geçin de... 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Bunda 
lütfedin de, biraz da tabiî Riyaset Divanının 
da hatası var, zaman zaman söyleriz, biz bu
nu; ikide bir iki ayağımızı bir pabuca sok
mayın diye. Şimdi bir de dolapta vardı diyor
sunuz. Dolapta varsa buraya da dağıttırın, 
efendim. Saat 10,00 dan beri biz burada otu
ruyoruz, bir yemek yedik geldik. 

SAFFET URAL (Bursa) — Biz kendimiz 
aldık getirdik. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — iyi yaptı
nız. 

Evet muhterem arkadaşlarım, temas edece
ğim noktalardan bir tanesine Sayın Arıbu-
run arkadaşımız temas etmişlerdir. Hakikaten, 
askerî personelle sivil personel arasında terfi 
bakımından bir fark var. Muayyen derece ve 
devreyi doldurdu mu, rütbesi de o nisbette 
artıyor ve rütbe arttımı da yüzde doksan idari 
makamlara getirilip oturtuluyor. 

Halbuki sivil teşkilâttta bu yoktur. Ama 
nihayet biz asker değiliz ama yaradılışı
mızda askerlik var, sonra iki defa da asker
lik yaptık, kıtalarda bulunduk, gördük. Bir 
zat vardır binbaşıdır ve taburun kumanda
nıdır. Ama onu alay kumandanlığı zamanın
da da gördük, taburda muvaffak olduğu ka
dar alayda muvaffak olmadığını... 

SAFFET URAL (Bursa) — Tabur Ko
mutanı kalmış. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Rütbesi 
yükselmiş fakat kendisi tabur komutanı kal
mış. 

Şu halde, hakikaten bu kanunla parasını 
verelim yani bütün haklarını kendisine vere
lim ama, bir kademe farkı olsun diye ben 

de düşünür ve Sayın Arıburun'un arkadaşı
mızı bu bakımdan çok haklı bulurum. 

Şimdi bir noktaya temas etmek isterim. 
Arkadaşlar, zaman zaman askerî personelin 
terfihini sağlıyan kanunlar önümüze geldi. 
Bu kanunlarda muayyen kademelerin muay
yen, vazife sahiplerinin terfihleri sağlandı. Fa
kat burada bir askerî öğretmenler vardır, bu
na şimdiye kadar hiç temas edildiğine ben 
rastlıyamadım. Hakikaten miktarları belki çok 
az olduğu için pek sesleri de çıkmıyor bun
ların; ama kendileri asker oldukları halde, 
asker libası giyip asker kişi muamelesi gör
dükleri halde ne ordudaki diğer askerler ka
dar kendilerine imkân sağlandığı var, ne 
de kendi meslekdaşları gibi, dışarıda Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı olan öğretmenler 
emsali de imkânlara sahip değiller. Dehası 
var; meselâ bir öğretmen dışarıda pekâlâ oku
lun ilk kademesinden başlar; müdür muavini olur 
mümkündür, fakat ben şimdiye kadar bir askerî 
okulun müdürünün öğretmen subaydan oldu
ğunu görmedim. Yani bir istikbâl yok, onlar 
için. 

Diğer taraftan dışarıdaki öğretmenler şu 
veya bu okuldan pekâlâ, bilhassa özel okul
larda, dersler alabildiği halde; zannediyorum, 
askerî öğretmenler bundan da mahrumdurlar. 
Sonra sen bir asker kişisin diye, verdiği ders 
saatleri nazarı itibare alınmadan, kıta subay
ları gibi sabahtan başlayıp, dersi olsun veya 
olmasın, kıta subayının ayrılış saatine ra
dar da bunların bulundukları yerde tutulduk
ları görülmektedir. Halbuki bir öğretmenin iyi 
kötü bir çalışma, yani; 

SAFFET URAL (Bursa) — Kaytarmak. 
FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Vallahi 

bu görüş meselesi, herkes karşısındakini ken
disi gibi görür. Muhakkak, eğer izin verdi
ğiniz adamı kaytarıyor kabul ederseniz, öyle 
görüyorsunuz demektir. Ama fırsat bulup da 
bir kütüphanede iki kitap okuyor diye kabul 
ederseniz, arz ettiğim gibi, bu görüş meselesi! 
paşam, öyle de olabilir, böyle de olabilir. O 
halde herkes karşısındakini kendi gibi görür
müş, bir diyeceğim yok. 

Şimdi hakikaten, bu sınıfın da bu durumla
rının nazarı itibara alınması faydalı olur. 
Yine birçok noksanlıklarına rağmen, ordu 
personelinin aldığı aylıklar üzerine yeni oir 
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histen getiren bu kanunim, Tara: yııaiaı jaa 
veiltrine hasırlı olaıaıam i^raeard öderim. 

^ayaakıaraı sunarım, 
BAŞKAN — Maddelere geçil:.:in Irrmsaı: 

ovrr:rasa ara edivoram. Kabul ederfa-aa., E 
bal cimi yar! er... Kaba] ::adaa^a.. I h 1a! •" 
iaîa. iverlil'k aaa::aaai d? v-.Tİbvdş balaraaıab 

-:n^ a:n-aı îte t'". i T j y ' l i 

Y a İ L - S ' k B a l k a n ! - ' ^ 

Mi Krarvedan Per^aa 
^ k t a y s ibaaraaaı -f.-r 

mo^akca:^ a.'"d;aa v"aı 

• : ! m " r ' • \ra T : 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
raar : K^bnl edenler... Kabul etmiyenler,. Ka
bı:,! edilmiştir, 

Madde 2 , - 9 2 6 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetle,:;.! Personel Kanununun 68 nci maddesinin 
(a) ba.ıd^ a l g ı d a k i şekilde değiştirilmiştir : 

a) Mr-va"zaf astsubay olabilmek için en 
a a orıaabaal veya eskil bir okulu bitirdikten 
c:eraa câaarmn süresi en az üç yıl olan ast-
?:.ıl:ay okallarîndan birini bitirmek ve onss-
kis yasını tamamlamış olmak şarttır. Ancak, 
a:kî'abay, ckalalrından birini bitirdikleri ta-
Î ib.t? oıu'eklz- yaşını tamamlamamış olanlar 
dairk Medeni Kanununun 12 nci maddesine 
aike kaaai rilst kararı almak şartıyla muvaz
zaf aabay olabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ı a.ın : Kaba- caliler.,, Kabul etmiyenler... Ka-
b,d ed lbb^aa 

""•" Jde ' - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv-
Karırnii.nım 138 nci maddesi-

1 ;ı aşağıdaki şekilde değiştiril-
1 ddeye (d) bendinden sonra aşa-

11 eklenmiştir, 
Silâhlı Kuvvetlere mensup su-
ykrın fiili kadrolarına, rütbe, 
a: Villamla şöre kendilerine ay 

1 ^ 7 iğü. ve riski zammı; hayat ve 
klike veya çalışma şartları bakı-

ars eden veya normalin üstün-
~mı gerektiren görevler için yö-
üerine göre ödenen parayı, 

BAoKAN - - Maddeyi oylarınıza arz edi-
edsrder,,. Kabul etmiyenler... 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet-
e-- aI Kanununun 137 nci maddesi aşa-

^ - ' K * îğiştirilmiştir : 

1_ - CJörterge tabloları 
— Silâhlı Kuvvetlerdeki su-

' "v uzman çavuş ve uzman jan
tının aylıkları, rütbe, rütbedeki 

ae asasına göre tesbit edilir. 
'" ^üsterge rakamı 100 ve en yük-

r Z " 
irmiş albaya ve general - ami-

r J -d> s t erge rakamı uygulanır. An-
L a il - tuğamirallere 1 000 -f '50, 

•> * , . - tümamirallere 1 000 — 100. kor-

— 460 
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general - (koramirallere 1 000 |+ 150, orgene
ral - oramirallere 1 000 + 200 lük (gösterge
ler tahsis olunur. 

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

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

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

losu Ek - 8 sayılı cetvelde, 
d) Uzman jandarma çavuşu ve uzman ça

vuşlar hakkındaki gösterge tablosu Ek - 9 sa
yılı cetvelde, gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde veril
miş önergeler vardır, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun bâzı maddelerini 
değiştren tasarıda madde 4, 3 gösterge tablo
ları madde 137 : 

a) fıkrasının işaret ettiği ek 6 sayılı cet
velin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

içel 
Lûtfi Bilgen 

11. Askerî teknik hizmetleri sınıfı ve askerî 
sağlık hizmetleri sınıflarının aylıkları 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 9 ncu maddesin
de II. teknik hizmetleri sınıfı ve III. sağlık hiz
metleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının 
tabi oldukları maaş derecelerine aynen tabidir
ler. 
. Başlangıç ve son aylıkları ile derece ve ka

deme ilerlemeleri aynı şekilde uygulanır. 
BAŞKAN — Önergeleri teker teker netice

lendirelim. Sayın Bilgen buyurun. 

LÛTFÎ BİLGEN (îçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, bu maddede söz alışım ve bu 
önergeyi verişim, tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada da belirttiğim gibi bir farklı avantajı 
istemek değil mevcut bir dezavantajın gideril
mesi içindir. 

Sayın Bakan izah ettiler, askerî tabiplerin 
ve askerî mühendislerin, doktorların, eczacıla
rın, veterinerlerin hepsi sivil personele nazaran 
çok daha iyi durumda olduklarını izah ettiler. 
Diğer meslektaşı ordu subaylarından da farklı 
durum arz etmediklerini belirttiler. Bütün bun
lara rağmen realite maalesef öyle göstermiyor. 

Hesabı yapmak için kalemi kâğıdı elimize aldı
ğımız zaman, biraz evvel yine konuşmamda be
lirttim, rütbesi yüzbaşıdan aşağı olan subaylar 
arasındaki bariz maddi kaybın hesabı meydan
da. Başka arkadaşlar da ifade ettiler; 100 000 e 
yakın bir rakam dediler. Ben net olarak lirası, 
kuruşuna kadar çıkardım. Şimdi bu haksızlığın 
giderilmesi için burada teklif ediyorum. Şöyle 
bir durum var. Piyasada geçen, bir ilim sahibi 
olan kimseyi orduda rütbe ile tutmak mümkün 
değildir. İşin mühim noktası buradan geliyor. 
Daha evvel orduda bu tip meslek sahibi olanları 
tutmak için bâzı kanunlar çıkarılmış. Sayın Ba
kan yine ayrılan ayrılabilir diye iddia ediyor
lar; kaldı ki, ayrılmak da mümkün değil. Eğer 
serbest bırakırlarsa, mecburi hizmeti bitirme
den parasını ödiyen ayrılabilirse o zaman elde 
ne kadar doktor kalacağı da belli olur. Şimdi 
böyle bir zor çalıştırma durumu da var. Bir su
bay aynlamıyorsa doktorlar da ayrılamıyacak, 
gayet tabiî, ona bir şey demiyorum. Yalnız şöy
le bir durum var. Bir gün sayın bakanın, hem 
hayat ömrünün, hem siyasi ömrünün uzun ol
masını isterim, fakat şöyle bir tıbbi açış nutku
nu da söylemesini temenni etmem. Bugünkü tıp 
fakültelerinin kökü olan Mektebi Tıbbi Askerî 
Şahane; bir buçuk asra yakın bir ömrü var. 
Açıldığı gün devrin padişahının açış nutku şöy
ledir : «Mektebi Tıbbî Askerî Şahaneyi açtım. 
Bütün talebenin sıcak çorbasından soğuk çileği
ne kadar her türlü ihtiyaçlarını düşündüm ve 
Tıbbi Askerî Şahaneyi bitirenleri de miralay 
nasbettim» der. Demek ki, o zaman ordunun 
doktor ihtiyacını karşılamak için askerî tıbbiye
yi bitirenler miralay, sanıyorum bugünkü albay 
olarak işe başlamışlar. Sonradan teşvik ihtiyacı 
azalmış yarbay, binbaşı, -aşağı doğru inmişler ve 
bugün teğmene kadar inmişler. Böyle bir azal
manın sonunda korkarım ki, yeniden bir askerî 
tıbbiye açacağız ve o zaman sayın bakanımız 
belki Mektebi Tıbbi Askerî Şahaneyi demiyecek 
ama, ordu için yeni bir askerî tıbbiye açtık ve 
tıp fakültesini bitirenlere de belki yüzbaşı mı, 
binbaşı mı daha üstün bir rütbe de teklif ede
cek. İnşallah Sayın Bakanımız böyle bir açış 
nutku söylemek durumunda kalmaz. Bu bakım
dan önergemin kabulünü istirham eder, hepini
ze saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? i 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MEHMET FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkanım, katılmıyoruz. Çünkü bu kanu
nun getirdiği sistem ve espri ile Devlet Memur
ları Kanunundaki hükümlere devamlı olabile
cek atıflar yapmak mümkün ve kabı değildir. 
Askerî sistemi kendi disiplini ve kendi esprisi 
içinde muhafaza etmek lâzımdır. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. Katıl
mıyorsunuz. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Önergeyi dikkate alanlar... Dikkate 
almıy anlar... Önerge dikkate alınmamıştır. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Grörüşülmekte olan 926 sayılı Askerî Perso

nel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısında 137 nci maddenin astsu
baylarla ilgili gösterge tablosundaki ek VIII sa
yılı cetvel ve ek geçici cetveldeki 4 ncü derece
ye ait gösterge rakamlarının 550 den sonrasının 
570, 590, 610. 630, 650, 670 olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Saffet Ural 

BAŞKAN — Sayın Ural, açıklama yapacak 
mısınız?.. Buyurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; kanun tasarısının tü
mü üzerinde konuşurken bu hususa değinmiş
tim. Bilâhara sayın komisyon sözcüsünün ve sa
yın bakanın konuşmalarını dinledim. Sayın ko
misyon sözcüsü sadece bâzı hesaplar yapıldığı
nı ve bunun iyi hesaplanmış rakamlar olduğunu 
ifade ettiler. Sayın Bakan ise hiç değinmediler. 
Memleket gerçeklerine, realitelerine uygun tâ
birini bu kürsüden çok sık kullanır olduk. Sa
yın Bakan biraz evvel Askerî Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesinin memle
ket gerçeklerine, 3 sene evvel kabul edilen ka
nunun o türlü maddesinin uygun olmadığının 
tatbikat neticesi anlaşıldığını, filân söylediler. 
Şimdi bu memleket gerçeklerini filân herkes 
kendi inancı istikametinde tarif ediyor. Aslın
da gerçek ortadadır, ne benim görüş zaviyemle 
değişir, ne de karşı tarafta oturup da bakanın 
yahut düşünenin görüş zaviyesi ile değişir. Ger
çek gerçektir. 

Şimdi şurada aösubayların bilhassa 30 sene
lik hizmete doğru ulaştıkları en yüksek rütbe 4 
ncü derecedir. 4 ncü derecenin kademelerinde 
de rakamlar 15 er 15 er artmaktadır. Ek 8 sayılı 
cetvel ve ek geçici cetveli tetkik ettiğimiz za
man 4 ncü derece kıdemli başçavuş 550, 565, 
580, 595, 610, 630, 650 dir. Mâlûmuâliniz astsu
bay ortaokul mezunudur; ondan sonra astsubay 
okulunu okumuştur, ihtisasını görmüştür, hiz
mete başlamıştır. Buna mukabil 7 sayılı cetvel
de 4 ncü derece binbaşı maaşına tekabül etmek
tedir ve gösterge tablosunun rakamları da şöy
ledir : 550, 570, 590, 610, 630, 650, 670, 690, 710 
dur. Şimdi ikisi de 4 ncü derecede memurdur. 
Orj inleri, tahsil dereceleri ne olursa olsun birisi 
4 ncü dereceye, binbaşılığa 3 senelik teğmenlik, 
6 senelik üsteğmenlik, 6 sene yüzbaşılık ile 15 
senede varıyor. Öbürünün 4 ncü dereceye varışı 
27 seneye ulaşmaktadır. Eğer efendim subay 
daha çok tahsillidir, 4 ncü derecede subay daha 
fazla maaş almalıdır hükmü ve kaziyesi doğru 
olsa o takdirde hiçbir astsubayın hiçbir subay
dan fazla maaş almaması lâzımgelir. Onun için 
bir adaletsizlik vardır. 4 ncü derecedeki Devlet 
memurunun yıllık kademe gösterge rakamları 
hem sivil Personel Kanununda, hem de subay
larla ilgili ek 6 sayıflı cetvelde 20 şer 20 şer ar
tarken astsubaylara bunun 15 er 15 er artacak 
şekilde tatbiki kanaatimce adaletsizdir. Bu ada
letsizliği düzeltmek üzere bir önerge takdim et
tim. İltifatınıza mazhar olursa ben de, onbinler-
ce astsubay da sizlere minnettar kalacaktır. 
Saygılarımı sunarım teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

BÜT0E VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkanım, bu görüş ve düşünceye katılmıyo
ruz. Bundan evvelki mevzuatta astsubaylar 
için yapılmış olan gösterge tablolarında bun
ların binbaşı gösterge rakamlarına kadar yük
selmesi öngörülmüştü. Bu defa ise kıdemli bin
başı maaşı göstergesine tekabül eden dere
celere kadar yükseltildikleri ve tasarının 24 ve 
25 nci sayfasındaki müteaddit gösterge tab
lolarının, gerek kendi aralarında ve gerekse 
devlet memurları Kanunundaki gösterge tab
loları ile hemahenk ve ayarlı bir şekilde dü
zenlendiği cihetle, Sayın Ural'm bu konuda-
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ki önergelerine katılmamıza imkân olmadığını 
arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. Ka
tılmıyorsunuz. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Benim de 
önergem var. Lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer, acele etmeyin 
önergeleri ayrı ayrı işleme tabi tutuyoruz. Bi
raz önce Sayın Bilgen'in, şimdi Sayın Ural'-
ın önergesini okuttum, hemen şimdi de sizin
kini okutacağım. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Özer, şimdi sizin önergenizi okutu
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 4 ncü madde
sindeki astsubaylara ait gösterge tablosunun 
ek VIII sayılı cetvelin 4,5 kıdemli başçavuş 
için aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdıi Özer 

Derece Rütbeler Gösterge 
4 5 Kıdemli başçavuş 475 

490 
505 
550 
570 
590 
610 
630 
650 
690 
710 

BAŞKAN — Sayın Özer açıklama yapacak 
mısınız? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Yalnız, bir dakika efendim, 

Genel Kuruldan bir izin rica edeyim. 
Saat 19,00 u bulmuştur. 4 ncü maddenin gö

rüşülmesine değin görüşmelerin devamını oy
larınıza arz edeceğim. 

Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Özer, buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; astsubaylar ordunun temel
den.... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başka

nım dinliyen yok, oylarına arz edilecek. 
BAŞKAN — Siz devam edin, siz devam 

edince, konuşmanız dikkati derhal celbeder ve 
sükûnet devam eder. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Astsubaylar 
Türk Ordusunun bel kemiğini teşkil etmekte
dir. Hattâ öteden beri «astsubay ordunun ana
sı» diye bir de sözümüz vardır. Bu gerçektir. 

Muhterem arkadaşlar, bundan birkaç gün 
evvel buradan bir kanun çıktı. Muvazzaf er hiz
met müddetini 20 aya indirdik, 18 aya indiril
mesini de teklif ettik. Bu niye istinadendir? 
Bu kilit noklannda, ihtisas noktalarında dâi
mi surette bekliyen ve periyodik bir şekilde 
gelen eratı muntazam bir surette yetiştiren 
astsubay kütlesinin yeni bu ihtisas grupunun 
mevcudiyetine dayandığımızdandır. Bu, mem
leketimizde hem ekonomik hem de kalkınma 
bakımından çok önemlidir. Bunları daimi su
rette vazifeleri başında tutmamız için bun
ların sonunu cazip hale getirmemiz lâzımdır. 
Sonu cazip hale gelirse o sona doğru ilerliyen-
lerde vazifesine karşı emniyet, sevgi ve gay
ret doğar. Bu bakımdan çok istirham ediyo
rum, daha önceki kademelerde hiçbir artış 
talebinde bulunmadım, fakat sona doğru olan 
artış üzerinde durdum, 45 yaşına varıncaya ka
dar olan bir artış, ki burada son buluyor, 45 
yaşında bunlar hizmetten ayrılacak 10 sene 
aynı miktar üzerinde kalacaklardır. 

Muhterem senatörler, değişen bir safha 
içindeyiz. Harb silâh ve gereçleri daimi surette 
değişmektedir. Bunların üzerinde daimi bir eği
tim ve öğretim göstermekle mükellef bulunan 
bu büyük kadrodaki askerî personeli tutmak 
lâzımdır ve bu ihtisas kollarını cazip hale ge
tirmemiz gerekiyor. 

Muhterem senatörler, bu astsubaylar hem 
öğretim hem eğitim görevini yapmaktadırlar. 
Bunlara ortaokulu veya dengi okulu bitirdik
ten sonra üç senelik de bir meslek okulu şart 
koşulmaktadır. Şu halde bir ilkokul öğretme
ninden farkı nedir? Acaba hizmetin daha ko-
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layiığı bakımından mıdır, tahsilin daha azlı
ğı bakımındanmıdır? Bunların daimi surette 
bir meşakkat içinde çalıştıklarını, zaman mef
humuna bağlı kalmadıklarını, hem öğretmen 
hem eğitmen vazifesini yaptıklarını nazarı 
iitbara alarak hiç olmazsa 20 şer 20 şer bun
ların son kademelerini ayarlamak gerekiyor. 

Bu bakımdan ordu içinde huzursuzluk, gö
nülsüzlük havasının esmesine sebebolan per
sonel Kanununun, astsubaylara aidolan son 
kademesinin bu yolda değiştirilmesini çok is
tirham ediyorum. Bu memleketimizin, ordu
muzun selâmeti bakımından, huzuru bakımın
dan da şart olan bir ihtiyaçtır arkadaşlar. 

Onun için önergemin kabulünü saygı ile 
hepinizden istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Biraz evvel arz 

29 . 7 . 1970 O : 2 

ettiğimiz gerekçelerle, bu önergeye de katılma
dığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, teknik astsubaylara aynı zamanda işgüç
lüğü ve riski maddesine göre ödenek verile
cektir ve tatmin edilecektir, teknik astsubay
lar. Bu bakımdan iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

30 Temmuz 1970 Perşembe günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,06 

— 464 — 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bcliata'nın, bir İzmir firması tara
fından ihraçedilen zeytinyağlanna dair yazılı 
soru önergesi ve Adalet B ali anı Ziya Önder'in 
cevabı (7/675) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Zeytinyağı skandali ve bunu izliyen olaylar
la ilgili olan aşağıdaki sorumun, Adalet Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica 
ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
iki yıl önce bir izmir firması tarafından 

italya'ya ihraçedilen zeytinıyağlarına makina 
yağı karıştırarak hile yapıldığı anlaşılmış ve 
bu mağşuş yağlar Türkiye'ye geri gönderil
mişti. 

O zaman kamu oyunda sert yankı ve tepki 
uyandıran olay, bir skandal niteliğini almıştı. 

1968 zeytinyağı iharcatımız, bu olayın da 
olumsuz etkisi yüzünden, bir yıl önce 64 mil
yon lirayı bulduğu halde 1968 yılında 70 bin 
liraya düşmüştü. 

iBu olay üzerine harekete geçen bâzı beledi
yeler, yurt içinde satılan zeytinyağlarının da 
önemli bir kısmının acımış, bozulmuş, bula
nık, tortulu ya da madenî yağ gibi başka mad
delerle karıştırılmış, Gıda Maddeleri Tüzüğü
ne aykırı ve sağlığa zararlı olduğu tesbit ve 
ilgili savcılıklara intikal ettirilmişti. 

ıBu yolsuzluk konusu daha ağır cezalı mah
kemesinde iken, ispanya'da yapılacak «Ulus
lararası Zeytinyağı Birliği» toplantısına, hileli 
yağ ihracından suçlu firma sahibi, Ticaret 
Bakanlığı tarafından Türk Heyeti Başkanlığı
na seçilmişti. Fakat ağır ceza mahkemesinde, 
bu zatın yargılanmakta oluşu dolayısiyle yurt 
dışma çıkmasına mahkeme izin vermemişti. 

Bundan bir süre sonra da ilgili mahkeme 
hileli zeytinyağı ihraceden firmayı suçlu gör
memiş ve el konulan yağları da müesseseye 
teslim etmişti. 

ıBukeiz, izmir'de bu dâvanın sorgu yargıçlı
ğını yapan Hâkim Vedat Altuna'nm gazetelere 
ıverdiği demeçlerden öğreniyoruz ki : 

1. Dâvaya bakan mahkemenin kararında 
adlî hata varmış, 

2. Savcı bu kararı bozdurmak için Yargı
tay nezdinde temyiz etmemek suretiyle görevi
ni yapmamış, 

3. Bu hususları adı geçen Sorgu Hâkimi 
Vedat Altuna Adalet Bakanlığınca ve diğer 
makamlarla birlikte Millî Güvenlik Kuruluna 
da resmen duyurmuş, fakat cevap alamamış. 

Olayın, her yönü üzerinde durulmaya değer 
iken buna, Ibir de mahkeme kararına, bizzat 
ilgili sorgu hâkimi tarafından gölge düşürülen 
isnatlar da eklenince vahîm bir hal aldığı mey
dandadır. 

Buna (göre : 
1* Mahkeme kararının esası nedir? 
2. Savcı, bu kararı, Yargıtay nezdinde 

temyiz görevini yapmış mıdır? 
•Görevini yapmadı ise bunun hukukî izahı 

mümkün müdür? 
3. Sorgu Yargıcı Vedat Altuna'nm iddia 

ve isnatları nelerdir ve bunlar üzerine ne iş
lem yapılmıştır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 7 . 1970 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 28730 

Konu : Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
yazılı soru önergesinin cevaplandı-
rıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 
a) Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 11 . 6 . 1970 gün ve 10583-7/675-7580 sa
yılı yazılarınla. 

b) 23 . 6 . 1970 gün ve 23271 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 

Hıfzı Oğuz Bökatıa'nın, izmir'deki bir firma ta
rafından ihraçedilen zeytinyağları ve bu konuda 
ilgiil'i mercilerce yapılan işlemlere dair, Bakan
lığımıza yöneltmiş bulunduğu 9 . 6 . 1970 gün-
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lü yazılı soru önergesinin cevabı aşağıca arz 
olunmuştur: 

1. Önergede bahis konusu edilen ve İzmir'
deki bir firma tarafından İtalya'ya ihraç olu
nup, bilâhara madeni yağ ile karışık bulunduğu 
iileri sürülerek iade edilen zeytinyağları konu
sunda bu yer mahkemelerine intikâl eden olayın 
mahiyeti ve yapılan muhakeme neticesinde 
ittihaz olunan kararların özeti, calp ve tetkiîk 
olunan dosyalar münderecatına göre şöyledir; 

a) İzmir 5 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 
25 . 12 . 1967 gün ve 967/907-1339 sayılı kararı 
ile, Gıda Maddeleri Nizamnamesine aykırı sa
bunluk zeytinyağı imal ve satışa arz ettiği id-
diasiyîe sanık Sami Gomel hakkında açılan 
âmme dâvasının yapılan duruşması sonunda; 
sanığın zeytinyağı imal etmediği, hariçten aldı
ğı yağları toptan ihraç etmekte bulunduğu., it
halâtçı İtalyan firması ile fiyatta mutabakata 
varılmaması sebebiyle yağların depoda bekletil
diği, ancak yağlara madeni yağ karışımı ilâve 
edildiği yolundaki neşriyat üzerine, bu yağların 
da karışık olduğunun tesbit edilmesi üzerine 
durumu Belediye Başkanlığına ihbar edip, ge
rekli tesbitin yapılmasını istiyerek yağları sa
tışa arz etmediği ve depodaki yağların vâki 
talebi üzerine mühürletildiği, şeklindeki savun
masının tahakkuk etmesi sebebiyle, fiilde cü
rüm kastı ve bmnetice kanunen suçluluk gö-
.rülmiyerek mümet. suçtan beraeline ve tahlil 
sonucu mineral yağ karışımı olduğu tesbit edi
len sabunluk zeytinyağları Belediyece mühür
lenmiş olmakla, Gıda Maddeleri Nizamnamesi
ne göre hangi işlerde kullanılması gerektiğinin 
Belediye Başkanlığınca tâyin olunmasına karlar 
verilmiştir. 

b) İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 
1 . 11 . 1968 gün ve 967-331/908-216 sayılı ka
rarı ile; Halkın yiyeceği zeytinyağını bozarak 
umumun sıhhatini tehlikeye düşürmek, evsa
fına uygun olmıyan zeytinyağını ihraç etmek
ten sanık Mehmet Kemal Özsaran, Mustafa Çe
tin, Ramazan Fahrettin Işığan, Sami Gomel, 
Moiz Re-at Goırel, Nesim Neon, Moiz Neon ve 
Moiz Azikri haklarında açılan âmme dâvasının 
yapılan duruşması sonunda; İzmir'de faaliyette 
bulunan B. A. Gomel ve Şürekâsı Komandit Şir
ketinin İtalya'da Sairo Firmasına tonu 560 do
lardan ve % 5 asit esası üzerinden ihraç etmiş 

bulunduğu, 500 ton naturel zeytinyağının, alıcı 
firma tarafından madeni yağ ile karışık bulun
duğundan kabul edilmemesi ve bu sebeple alıcı 
ve satıcı firmalar arasında fiyatta uyuşmazlık 
neticesi mezkûr yağların memleketimize iadesi 
üzerine, ihraceden firma tarafından söz konusu 
yağlardan alman numunelerle Ticaret Bakanlı
ğı İzmir İhracat Başkontrolörlüğü tarafından 
ve İhracatçılar Birliği tarafından alınan numu
nelerde yapılan tahliller neticesi ihracına mü
saade edildiği ve mezkûr yağlar İtalya'dan iade 
edilmesi üzerine ihraceden firma tarafından 
kimyahanede tahlil ettirildiği ve bu yağlarda 
% 4 nisbetinde madenî yağ (parafin - likit) 
karıştırılmış olduğu tesbit edilmesi üzerine bu 
yağların dahilî piyasadan kimlerden alındığının 
tahkik edilip, depoda bulunan geliş etiketlerin
den, yağların simsar Fahrettin Işıgan'ın dela
letiyle karısı Fethiye Işıgan namına fatura ke
sildiğinin anlaşılması üzerine, aynı sahsa 35 va
ril ihraceden firmanın dâhilden yağları topla
yan Zigna Şirketi tarafından mubayaa etmesi 
için mutabık kalındığı, Fahrettin Işıgan tara
fından maznun Mehmet Özsaran'dan 35 varil 
yağ alınıp Gomel Şirketine şoför Erdoğan 
Işık'ın kamyonu ile gönderildiği ve mezkûr 
yağları Gomel Şirketine getiren şoföre, sanık ve 
yağların sahibi Bakkal Mehmet Özsaran bu 
yağların kendi deposundan değil, ortaklardan 
getirdiğini Gomel Şirketine söylemesini tembih 
ettiği, yağlar Gomel Şifketi tarafından başka 
bir depoya alman kamyondan inmeden, 35 va
ril yağdan, borsa ekspertiz şefi ve İzmir 3 ncü 
Noter Başkâtibi huzurunda numuneler alınmak 
suretiyle tahlil ettirildiği, son parti 35 varil 
yağda % 52 ve % 61,7 oranında madenî yağ 
karıştırıldığının tesbit edilmesi sebebiyle, sanık
lar hakkında müsnet suçlardan dolayı dâva 
açılmışsa da; duruşmada toplanan delillere gö
re; Zigna Şirketi ortakları olan sanıklar tara
fından dahilî piyasada ve simsar vasıtasiyle sa
nık Mehmet Özsaran'dan yağ mubayaa ettik
leri, 500 ton yağın İtalya'ya şevkinden önce nu
muneler alınarak asit durumu ve başkaca ne
bati yağ karışımı bulunmadığı tesbit edilmekle 
yağların İtalya'ya ihracedildiği, bilâhara İtal
ya'da zeytinyağ fiyatının düşmesi ve aynı za
manda alıcı firma tarafından İtalya'da yapılan 
tahlilde, yağlarda madenî yağ bulunduğu be
yanı ile, Gomel Şirketinden fiyat indirimi isten-
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mesi üzerine ihracatçı firmanın kambiyo güç
lükleri sebebiyle yağların geri gönderilmesini 
istediği ve Türkiye'ye gelen yağların yapılan 
tahlilinde % 4 parafin - likit karışımı bulun
duğu tesbit edildiği, bunun üzerine ihracatçı ve 
dâhilde toplayıcı durumda bulunan Zigna Şir
keti tarafından ihracedilen yağların kimlerden 
alındığı tesbit edilerek bunlardan bir kısmının 
simsar sıfatiyle sanık Fahrettin Işıgan'dan, 35 
varil tekrar yağ istemeleri üzerine adı geçen 
tarafından, sanık Mehmet Özsaran'dan alı
nıp başka isimler söylenmek suretiyle Gomel 
Şirketine gönderilmesi üzerine, îzmir 3 ncü 
Noter Başkâtibi ve Borsa Eksperinin hu
zuru ile alman numunelerden yapılan tahlil ne
ticesi % 51 ve % 61 gibi oranda madenî yağ 
bulunduğu raporla tesbit edildiğinden, fiilen 
sanık Mehmet Özsaran tarafından ika edilerek, 
zeytinyağları içine madenî yağın karıştırıldığı 
âmme şahitlerinin sarih şahadeti ile anlaşılmış 
ve mahkemenin vicdani kanaati de bu şekilde 
tahassul ettiğinden; haklarında mahkûmiyet
lerine yeter katî subut delili bulunmıyan sa
nık Sami Gomel, Reşat Gomel, Moiz Neon, 
Nesim Neon, Moiz Azikri ve Ramazan Fahret
tin Işıgan'm mesnet suçlarından beraetlerine; 
sanık Mustafa Çetin'in suç delillerini yoket-
mek ve adlî mercileri yanıltmak maksadiyle ha
reket ettiği sabit görüldüğünden T. 0. Ka
nununun 296/1 maddesi gereğince takdiren 
15 gün müddetle hapsine; diğer sanık Meh
met özsaran'ın sabit görülen hareketine uyan 
T. C. Kanununun 395 nci maddesi gereğince, 
suçun işleniş şekli ve mahiyeti şiddet sebebi 
takdir edilip 9 ay hapsine ve 1 500 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine ve sanığın, kanu
nun aynı hükmü mütaaddit defalar ihlâl et
mesi sebebiyle, aynı kanunun 80 nci maddesi 
uygulanarak neticeten 10 ay 15 gün hapis ve 
1 750 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, 
mahkûm olduğu cezasına müsavi müddetle zey
tinyağı ticaretinden men'ine, italya'dan geri 
ıgönderilen yağlar hakkında T. C. Kanununun 
398 nci maddesine göre evvelce sulh ceza mah
kemesine açılan dâvada bu mahkemece veri
len ve kesinleşen 25 . 12 . 1967 tarühli karar 
ile, gereğinin belediyece ifasına karar veril
miş bulunması sebebiyle, ayrıca karar ittihazı
na mahal olmadığına, bunun dışında kalan dâ
va mevzuu 35 varil zeytinyağının sağlığa az 

Çok zararlı olduğu adlî tıp raporu ile belirtil
diğinden, bunların T. C. Kanununun 395 nci 
maddesi gereğince müsadere ve imhasına, ta
lebe uygun olarak ve ittifakla karar verilmiş
tir. 

2. Ağır ceza mahkemesinin mezkur kararı, 
O. Savcılığının bu konudaki talep ve müta
lâalarına uygun olarak ittihaz edilmesi ve sulh 
ceza mahkemesinin kararı da keza dosya mün
derecatına göre hukukî görüşlerine mutabık 
bulunması sebebiyle, bu yer Cumhuriyet savcı
lığı tarafından temyiz edilmemiştir. 

3. a) Ağır ceza mahkemesine intikal eden 
olayın ilk tahkikatını intaceden bu yer sor
gu Hâkimi Vedat Eltana tarafından, bidayet
te Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığına 
gönderilen 2 . 10 . 1968 tarihli dilekçe ile, özet 
olarak aynı konuda serd edilen iddialar üze
rine, hâkimlere taallûk eden kısımlar hakkın
da 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kanunu gere
ğince muktazi tahkikata tevessül olunmuş ve 
neticede aynı kanunun 43/2 maddesi gereğince 
soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 
Mumaileyh hâkimin bu defa muhtelif makam 
ve mercilere hitaben göndermiş olduğu ve 
«Hukuk açısından zeytinyağı skandali dâva
sının içyüzü» başlığını taşıyan 1 ilâ 16 numa
ralı dilekçeler üzerine, keyfiyet hâkimlerle 
ilgili kışını bakımından yeniden Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiş 
ve alman cevap münderecatmdan, bu dilekçe
lerin daha önce Yüksek Hâkimler Kuruluna 
da aynen gönderilip, hakkında gerekli işlemle
re tevessül olunduğu, ancak bunların evvelce 
karara bağlanan konulara ilişkin olması sebe
biyle, yeniden inceleme yapılmasına yer olma
dığına karar verildiği, bir kısım iddia ve is
natlardan dolayı da halen yapılan soruştur
maya devam edilmekte bulunduğu, anlaşılmış
tır. 

b) öte yandan C. Savcı yardımcılarına 
taallûk eden iddialar da zamanında bakanlığı
mızca soruşturma konusu yapılmış ve iki ada
let müfettişinin mahallinde yaptığı tahkikat 
sonucu, yukarda özetleri arz olunan dâvalar 
münasebetiyle görevlerini gerektiği şekilde ya
pıp, kusurlu veya ihmalli bir hareketlerine 
rastlanmadığı sonucuna varılarak, haklarında 

, muamele tâyinine mahal olmadığına dair itti-



0. Senatosu B : 104 29 . 7 . 1970 O : 2 

haz olunan mueipnamenin 27 .1.1969 tarihin
de tasviibedildiği, ilgili dosyalar münderecatm-
dan anlaşılmıştır. 

c) İzmir 1 nci Ağır Ceza ve 5 nci Sulh 
Ceza mahkemelerine aidolup, mahiyetleri yu
karda (1) numaralı paragraf altında özetlen
miş bulunan dâva dosyaları bu defa bakanlı
ğımızca celp ve tetkik edilerek, Yargitayca 
incelenmeksizin kesinleşmiş olduğu anlaşılan ka
rarlarda isabet bulunmadığı düşüncesiyle ve 
her iki dosyanın bir kere de Yargıtayca tetkik 

olunmasını teminen, kanuna muhalif görü
len sebepler zikredilerek, C. M. U. Kanununun 
343 ncü maddesi gereğince, her iki hükmün 
yazılı emir yolu ile bozulmasının istenmesi 
için dâva dosyaları 20 . 7 . 1970 gün ve 
27331 sayılı tezkeremizle Cumhuriyet Başsav
cılığına tevdi olunmuştur. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet ıbuyurulmasııiı saygılarımla arz ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

— 468 — 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bası 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 

dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 111 
Eeddedenler : 14 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 54 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİB 

Nuri Demirel 
Mehmet Oüler 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkeine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Bcfct Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet Öz gün e § 

ADANA 
Mukadder Öztckin 

AYDIN 
Halil Goral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı (B.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcali 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

O. Senatosu B : 104 
Nurettin Ertürk 

29 . 7 . 1970 O : 2 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Ragıp Ün er 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN VJ YE 

Fahri Korutürk 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Iîocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Reddedt 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Çekinse 
ÇORUM I 

M. Şevket Ozçetin | 

[Oya katılın 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil ( B / | 
Cahit Ortaç (İ.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (I. Â.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mümin Kırlı 

[Açık üyel 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

İSTANBUL S KARS 
Mebrure Aksoley j Mehmet Hazer 

[Çekinserler] 
ÇORUM I VAN 

M. Şevket Ozçetin | Ferid Melen 

[Oya katıl mıy anlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil (B/ 
Cahit Ortaç (İ.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (I. Â.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
| İhsan Topaloğlu 
1 İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Müımin Kırlı 

[Açık üy 
Eskişehir 
Sivas 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil (İ.) 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen (İ.) 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçu.<oğhı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

elikler] 
1 
1 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

104 NCÜ BİRLEŞİM 

29 . 7 . 1970 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

Iİ 
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 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) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Alt an'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat
kabının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendi eriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 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 istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'hm, 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'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'm önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek
rem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 



kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEE 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 

2 — 
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 : 1 1 . 7 . 1970) 

3. — Genel Kadro kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/354; Cumhuriyet Senatosu 
1/1135) (S. Sayısı : 1468) (Dağıtma tarihi : 
27 . 7 . 1970) 

X 4. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/359; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1138) (S. Sayısı : 1469) (Dağıtma tar ihi : 
27 . 7 . 1970) 

-..>.. '>-•-«;' ........ 



Toplun 9 CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı t 1469 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /359; Cumhuriyet Senatosu 

1 / 1 1 3 8 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 229) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 1970 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 2075 - 13636 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 7 . 1970 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul edilen., 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bası maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Fikret Turhangil 

Not : Bu tasarı-' 6 . 7 . 1970 tarihinde Başkü/üıkca İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 16, 17, 20, 22, 24 . 7 . 1970 tarihli 129, 130, 131, 132, 133 ncü birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 229) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 7 . 1970 

Esas No. : 1/1138 
Karar No. : 90 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 . 7 . 1970 'tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul, edilen, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı ^maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler .eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı, Komisyonumuzun 26 Temmuz 1970 tarihli Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı da hazır 
bulunduğu halde 'tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılması öngörülen değişikliklere paralel 
olarak, Silâhlı Kuvvetlerin özellikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, 926 sayılı Türk Si-
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lâlhlı Kııvıvetleri Personel Kanununun (bâzı maddelerinin değiştirilmesini ive Ibu 'kanuna (bâzı madde
ler eklenmesini lönigörmektedir. 

'27 . 7 . '1967 tarihinde kabul edilerek 10 Ağustos 1967 tarihinde (bir kısım (hükümleri yürür
lüğe içiren '926 isaıyılı (Türk (Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin ı697 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 'malî /hükümleri ile birlikte yürürlüğe gireceği (öngör^müş; »ancak, 
657 sayılı Kanunun ınıalî hükümleri günümüze kadar yürürlüğe (konulamadığından, '9'26 sayılı Ka
nunun 'malî 'hükümleri ide »uygulama imkânı bulamamıştır. 

Bu defa, (personel 'reformu kavramını 'günümüzün ekonomik ve sosyal (şartlarına 'göre yeniden 
ıele almak, kamu ipersanelinin ücret sistemleri taraşında paralellik (sağlamak ve ücret denkliğini kur
mak, 1637 sayılı Kanunun 'kabulünden Ibu yana >or taya çıkan yeni durumları değerlendirmek amaç
ları dile, '657 sayılı Kanunda /gerekli değişiklikleri yapmak üzere bir kanun tasarısı [hazırlanmış (bu
lunduğundan, 'hu tasarı (hükümlerine paralel 'olarak !9Ö6 sayılı 'Türk ıSIlâilılı Kuvvetleri Personel 
Kanununda yer alan 'hükümlerde de değişiklik yapılması zaruri 'görülmüş Ve Ibu değişiklik yapı
lırken, '926 sayılı Kanunun, ISilâlhlı Kuvvetlerin ve Silâhlı Kuvvetlerdeki hizmetlilerin özelliğine uy-
•gıın olarak getirdiği (hükümlerin ve prensiplerin de aynen muihafaıza lolunlmasına dikkat >edilmiş-
tir. 

657 'sayılı Kanunda yapılması öngörülen değişiklikler ve 'Türk (Silâhlı Kuvvetlerinin özellikleri 
dikkate almanak hazırlanmış (bulunan tasan Komisyonumuzca da uygun imütalâa lediimiş ve Ibe-
nimsenmiştir. 

Tasarının Komisyonumuizdaki müzakereleri sırasında, kuvvet komutanları 'ile 'aynı rütbedeki 
-diğer ^generaller arasında ödemeler yönünden Ibir farklılık meydana getirilmesinin uygun olacağı 
^kanaatine varılmış ive kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanının ve 'ordu komutanları
nın görev ve sorumlulükjlannın özelliği dikkate alınmak suretiyle fbir tazminat sisteminin tesis edil
mesi temenniye şayan görülmüştür. 

Diğer taraftan, Silâhlı Kuvvetler personelinin aylıklarında imeydana »gelecek artışların, 'gerekli 
ölçüler içinde 'erat (harçlıklarında da (nazara alınması ve erat harçlıklarının hu anlayış içinde yeni
den düzenlenmesi ımaksadiyle Hükümet tarafından yapılmakta olan çalışmaların (biran önce sonuç
landırılması, Komisyonumuzca temenni edilmiştir. 

II - Millet ıMeıclisince kabul (edilen maddeler ilişik »cetvellerle (birlikte Komisyonumu/ea da ay
nen kahul edilmiştir. 

III - Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda ömcelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde 'bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kumulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 'sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Köker 

Aydın 
7. C. Ege 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Cumhurbaşkanınca S. V. 
R. Üner 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
•0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Konya 

0. İV. Canpolat 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunamadı 

Maraş 
A. KaraküçüSk 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
7. E. Karakaptcı 

Ankara 
7. Yetiş 

Kütahya 
7. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
İS. Özgür 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1469) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

— Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay olmak 
için başvuran astsubaylar da 30 yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak 
şartı ile, ihtiyaç da varsa; öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesi ile muvazzaf su
baylığa nakledilebilirler. Bunlardan, nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve 
kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri 
yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak yükselecekleri su
baylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri emsalleri astsubayların aylık de
rece ve kademelerine eşit hale gelince emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine 
tabi tutulurlar. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 68 nci maddesinin (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en as ortaokul veya esidi bir okulu bitirdikten sonra 
öğrenim süresi en az üç yü olan astsubay okullarından birini bitirmek ve onsekiz yaşını tamam
lamış olmak şarttır. Ancak, astsubay, okullarından birini bitirdikleri tarihte onsekiz yaşını tamam
lamamış olanlar Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak partiyle 
muvazzaf astsubay olabilirler. 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 136 nci maddesinin (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) bendinden sonra aşağıdaki (e) bendi ek
lenmiştir. 

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

e) İş güçlüğü ve riski zammı; hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakımından 
güçlük arz eden veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler içiı; yönetmelik hüküm
lerine göre; ödenen parayı, 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

III - Gösterge tabloları 

Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, astsubay, uzman çavuş ve uianan jandarma ça
vuşlarının aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre tesbit edilir. 

En düşük gösterge rakamı 1Ö0 ve en yükseği 1000 dir. 
Üç yılını bitirmiş albaya ve general - amirallere 1000 gösterge rakamı uygulanır. Ancak, tuğ

general - tuğamirallare 1000 -f 50, tümgeneral - tümamirallere 1000 r 100, korgeneral - korami
rallere 1000 + 150, orgeneral - oramirallere 1000 + 200 lük göstergeler tahsis olunur. 

Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre; 
a) Subaylar hakkındaki gösterge tablosu Ek - 6 sayılı cetvelde, 
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tabloları Ek - 7 sayılı cetvelde, 
c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu Ek - 8 sayılı cetvelde, 
d) Uzman jandarma çavuşu ve uzman çavuşlar hakkındaki gösterge tablosu Ek - 9 sayılı cet

velde, gösterilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1469) 
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BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve hu kanuna hâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1469) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 139 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştik : 

V - Kademe aylığı 

Madde 139. — Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tabloların
daki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki esas
lara göre tesbit edilmiş kademelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden 
aylıktır. 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 140 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

VI - Rütbe aylığı 

Madde 140. — Subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin 
her biri için tesbit edilen aylıktır. 

Nasbından itibaren üç yılını tamamlıyan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek 
için liyakatleıi üstleri tarafından onanan üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve albaylara; kıdemli üs
teğmen, kıdemli yüzbaşı, kıdemli binbaşı, ve kıdemli albay denir. Kıdemlilik onanması bu kanu
nun 33 ncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır. 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 141 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

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

Madde 141. — Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemlilik
lerinden her biıindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbe ve rütbe kıdemlili
ğinin ilk kademe aylığını, son aylık göstergesine tekabül eden miktar en yüksek kademe aylığını 
gösterir. 

Subaylardan; Harb Akademisi öğrenimini bitirenler, tıpta ve veterinerlikte uzmanlık belgesi 
alanlar ve diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. Bu ka
deme ilerlemesi, yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal ettirilir. 
Ancak, albaylığa yükselenler albaylığın birinci kademe rütbesine yükselmiş sayılırlar. 

MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 142 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

VIII - Ödenecek brüt aylık tutarı 

Madde 142. — Kanunda yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge tablolarında
ki rakamların katsayı ile çarpılmasından elde edilecek miktar ödenecek brüt aylık tutarını gös
terir. 

MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IX - Harçlıklar 

Madde 143. — a) Harb okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan as
keri öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının : 
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(Bütçe ve Plân Komisyonumun kabul ettiği metin) 

MADDE '5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Birinci sınıfta 
ikinci sınıfta 
Üçüncü sınıfta 
Dördüncü sınıfta 
Beşinci sınıfta 
Altıncı sınıfta 

% 6 sı 
% 7 si 
% 8 i 
% 9 u 
% 10 u 
% 11 i 

b) Astsubay okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının : 
Birinci sınıfta % 5 i 
ikinci sınıfta % 6 sı 
Üçüncü sınıfta % 7 si 
Harçlık olarak verilir. 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi, borç iein de haczedilemez. 

MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 148 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

XIV - Rütbe terfiinde ve kıdemlilikte aylığa hak kazanma 

Madde 148. — Rütbe terfi eden veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylar karar
name, karar veya onay metninde yazılı yükselme tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rüt
be veya kıdemliliğin birinci kademe aylığına hak kazanırlar. 

MADDE 11. — 926 sayıllı Türk {Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

XVI - Ek ders ücreti 

Madde 350. — Her derecedeki askerî okullarda ve meslek programları yönetmeliği gereğince 
aman kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen atanamaması halinde 5044 sayılı Ka
ramın esaslarına göre öğretmenler ile subay ve astsubaylara ders görevi verilebilir. 

Birinci fıkra gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına ödenecek ücret 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 207 nci maddesi 
o sağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

III - Uzman jandarmalarla uzman çavuşlar hakkında uygulanacak hükümler 

Madde 207. — 3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve uzman çavuş Kanununa tabi uzman 
çavuşlarla 24 Haziran 1965 gün ve 635 sayılı Uznifn Jandarma Kanununa tabi uzman jandarma-
lırın aylıkları, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardıır. ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, doğum yar
dımı ödeneği bu kanunda yazılı esaslara göre ödenir. 

Uzman çavuş ve uzman jandarmalar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe terfii ettiri
lebilirler. 

1. Kademe terfii şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak, 
b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunmak, 
c) Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir kademe bulunmak, 
2. özel kanunları hükümlerine göre rütbe terfi eden uzman jandarmalar yeni rütbelerinin 

birinci kademesine de terfi etmiş sayılırlar. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 13, — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

Albaylığa ve daha üst rütbelere yükselebilme 

EK MADDE 1. — General - Amiral ve Albav, rütbelerine yükselebilmek için; Harbofculu, 
fakülte veya ytiksek okul mezunu olmak şarttır. 

Çalışma saatleri 

EK MADDE 2. — Subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarmaların haftalık çalışma sü
resi 39 saatten az olmamak ve çalışma süresi esas itibariyle Pazar günleri tatil olmak üzere Ba
kanlar Kurulunca düzenlenir. 

Ancak, 211. sayilı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri sak
lıdır. 

îş güçlüğü ve riıki zammı 

EK MA]>DE 8. — Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakımından güçlük 
arz eden veya noraalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için subay, astsubay, uzman ça
vuş ve uzman jandarmalara iş güçlüğü ve riski zammı ödenir. 

Hangi görevler için ne miktarda iş güçlüğü ve riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanun
larında gösterilir. Uygulama Millî Savunma, içişleri ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Harb okulları ve Harb aked e mil erinde ders görevi verilenlerin ücreti 

EK MADDE 4. - - Harb okulları, sınıf okulları ve Harb akademilerinde ders görevi verilen 
üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör, doçent unvanını kazanmış asker 
ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve sivil 
kişilere ders sa&ti başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

114 ve 223 bayılt kanunların ve 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin uygulanmasına esas olacak 
albay maaşı 

EK MADDE 5 — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanun ve bunu değiştiren 1256 sayılı Ka
nun, 18 Nisan 1963 tarih ve 223 sayılı Kanun, 7 Temmuz 1965 tarih ve 645 sayılı Kanun, ve 926 
sayılı Kanunun değişik 49 ve geçici 26 ve 27 nci maddelerindeki tazminat nisbetlerinin tesbitin-
de esas olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş albaya bu kanunla verilen aylığın kesintisiz tutarı
nın yüzde kırkıdır. 

Denkaltı, dalgıç ve kurbağaadam personelinin tazminat yüzdeleri 

EK MADDE 6. — 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun uygu
lanmasında dikkate alınacak hususlar aşağıda gösterilmiştir. 

a) 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun 2 nci maddesinin ek 
cetvelinin I nci. II nci, III ncü ve IV ncü sütunlarında gösterilen albay maaşına göre yüzde taz
minat nisbetlerinin her yıla ait rakamları 26 şar artırılmıştır. 

b) Aynı kanunun 7 nci maddesinde; albay maaşının 5, 7 ve 12 katı olarak gösterilen taz
minat miktarları sırası ile 10, 15 ve 30 katı olarak değiştirilmiştir. 
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(Bütçe re Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun tazminat yüzdelerine ait 
cetvelin ve 7 nci maddesinin uygulanmasında bu artış dikkate alınarak ek 5 nci madde ile 
tarif edilen albay maaşının yüzdeleri olarak hesabedilir. 

Yedeksubay okulu öğrencilerinin harçlıkları 

EK MADDE 7. — Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi birinci kademe brüt ay
lığının % 6 sı harçlık olarak verilir. Bu harçlık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi, 
borç iyin de haczedilemez. 

Askerî lise öğrencilerinin kaçlıkları 

EK MADDE 8. — Askerî lise öğrencilerine teğmen rütbesi birinci kademe brüt aylığının : 
Birinci sınıfta % 4 ü, 
İkinci sınıfta % 5 i, 
üçüncü sınıfta % 6 sı, 
Harçlık olarak verilir. Bu harçlık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de 

haczedilemez. 

Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askerî hâkim ve askerî savcıların aylık ödemeleri 

EK MADDE 9. — Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile, askerî Yargıtay Başsavcısının aylık 
ödemeleri rütbe ve kıdemlerine göre intibak ettirildikleri gösterge rakamına ilâve edilecek 200 ra
kamından iionra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar ile 26 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî hâkimler ve aske
ri savcılar Kanununun 39 ncu maddesinde gösterilen kadrolarda görev yapan askerî hâkimle
rin aylık ödemeleri; gösterge tablosunda rütbeleri karşılığında gösterilen 10, 9, 8 ve 7 nci dere
celerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 
ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 
3, V, ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edile
cek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas tutularak yapılır. 

Bu madde kapsamına giren general ve amirallere (Askerî Yargıtaydakiler dâhil) 1 000 göster
ge rakamı uygulanır ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Yukardaki fıkralar kapsamına girenlerin emekliliklerine esas olacak aylıklarının tesbitinde, bu 
kanunun 137 nci maddesi ve ek - 6 sayılı cetveldeki göstergeler dikkate alınır. 

Yabancı bir memleket veya kurumda görev alma 

EK MADDE 10. — Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Baş
kanlığının muvafakati ile görev alacak subay veya astsubaylara Millî Savunma Bakanlığının (Jan
darma subay veya astsubayları için içişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kara
rı ile 5 yıla kadar maaşsız isin verilebilir. 

Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten 
sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu Y ardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 
5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyul
mak kaydı ile saklıd:r. 
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EK MADDE 11. — Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler bun», ek olarak yapılacak kanunlar
da yer alır. 

MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 14 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibakları 

Geçici madde 14. — Halen aynı rütbe ve rütbe kıdemliliğinde bulunan ve kıdem süreleri 
farklı olan subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşların bulundukları rütbe ve rüt
be kıdemliliğinin gösterge tablolarında gösterilen kademelerine intibaklarında; 

Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe yükselmesine esas kabul edilen sürenin her yılı bir 
kademe yılı olarak sayılıp, bu esas dâhilinde rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin kademelerine inti
bakları yapılır. 

MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aylık intibaklarında müktesep haklar 

Geçici madde 15. — Subayların, astsubayların, uzman çavuş ve uzman jandarmaların rüt
be, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre bu kanuna ekli gösterge tablolarıma intibakları bu 
kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate alınarak yapılır. 

Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tutarları; 

a) Subay ve astsubayların; 24 . 2 . 1961 tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek ve de
ğişiklikleri ile tesbit edilen aylık tutarlarına aynı kanunla verilen tazminat, 24 . 2 . 1961 gün ve 
263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 sayılı Kanunla verilen avans, 926 sayılı Kanunla verilen 
kıta tazminatı ve yürürlükten kaldırılan ezel kanunları gereğince almakta oldukları tazminat 
(20 . 5 . 1933 gün ve 2183 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı müsaadeden faydalanarak ça
lışacak olan tabip ve diş tabiplerinin, 7 . 7 . 1965 gün ve 645 sayılı Kanunla, aldıkları tazminat 
hariç) ve ödeneklerin de eklenmesiyle elde edilen aylık tutarlarından az olduğu takdirde ara
daki fark kademe ve derece yükselmesi »uretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

b) Uzman jandarmaların kendi özel kanunları, uzman çavuşların kendi özel kanunları ve 
7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarına 24 . 2 . 1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapı
lan zam 819 sayılı Kanunla verilen avans ve 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatının da ek
lenmesi suretiyle elde edilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark kademe veya rütbe terfii 
suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 16 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Astsubayların rütbe intibakları 

Geçici madde 16. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, ka
nunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği yılı taldbeden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren 
aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir 
rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muha
faza ederler. 
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(Bütge ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Süresi 
yıl Eski rütbeler Yeni rütbeler 

3 Astsubay Çavuş Astsubay Çavuş 
3 Astsubay Üstçavuş Astsubay Kıdemli Çavuş 
3 Astsubay Başçavuş Astsubay Üstçavuş 
3 Astsubay kıdemli Başçavuş Astsubay Kıdemli üstçavuş 
6 Astsubay 1 ve 2 kademeli kıdemli Başçavuş Astsubay Başçavuş 
8 Astsubay 3 ve 4 kademeli kıdemli Başçavuş Astsubay Kıdemli Başçavuş 

MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici ek 
maddeler eklenmiştir. 

Kademe terfileri hakkında geçici hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun kademe terfii hakkındaki hükümleri? yürürlüğe girinceye kadar subay ve astsubayla
rın kademe terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

1. Kademe terfi şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdemliliğinde terfi edebileceği bir kademe bulunmak, 
c) Sicil notu müsaidolmak. 
2. Bir üst derece aylığına yükselen subay vs astsubaylar yeni derecelerinin 1 nci kademesine 

de yükselmiş sayılırlar. 
3. Bir üst dereceye yükselemiyenler ile rütbe terfii imkânı kalmıyanlar ek gösterge tablo

larındaki kademeler dâhilinde kademe terfii etti ilebilirler. 

Ordu Yardımlaşma Kurum ı aidatlarının kesilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimî 
ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olmak üzere 18 nci 
maddenin (A) fıkrası esaslarına göre ödenecek yem aylıkları üzerinden kesilir. 1 . 3 . 1970 ta
rihi ile yeni aylıkların fiilen ödenmeye başlandığı süre arasındaki aidat farkları, aylık farklarının 
ödendikleri tarihlerde 205 sayılı Kanunun 31 noi maddesi hükümlerine göre kesilir. 

Ders ücretleri tesbit edilinceye kadar uygulanacak hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 150 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar or
ta ve eşidi dereceli askerî okullarda ek ders saati için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders saat 
için 25 lira ödenir. 

Ek görevle okutulan derslerin her saati için birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. 
Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 250, yüksek dereceli okullar için 500 lirayı ge
çemez. 

Sivil okullarda millî güvenlik dersini okutanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders sa
ati için 10 lira ücret ödenir. 

Ek 1 nci maddedeki şartları haiz olmıyan albayların özlük haMarı 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe 
terfii hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanunun 
ek 1 nci maddesindeki şartlar aranmaz. 
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MADDE 17. — Millet Meclisime ininin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ek 1 nci maddedeki şartları haiz olmıyanlardan albay olanlarla 1 nci fıkrada belirtilen süre 
içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hakları saklıdır. 

Astsubaylar hakkında uygulanacak geçici gösterge tablosu 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Astsubayların, 5802 sayılı Kanunla tesbit edilmiş rütbe ve kade
melerine göre gösterge tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiştir. 

926 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi esaslarına göre rütbe intibakları yapılıncaya ka
dar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır. 

926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince subaylığa nakledilen astsubaylar hakkında uygulana
cak hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü 
maddesi 2 nci fıkrası gereğince, bu kanunun yayımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakle
dilen astsubaylardan durumları .14 ncü maddenin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Kademe ilerlemesinden faydalanacak subaylar 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — 4273 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi hü
kümlerine göre kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık kıdemleri verilenler haricoîmak üzere ha
len Silâhlı Kuvvetlerde görevli subaylardan durumları bu kanunun 141 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükümlerine uyanlar aynı madde esaslarıma göre kademe ilerlemesinden faydalandırılırlar. 

ihtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi verilmiyenlere, 141 nci maddenin 2 nci fıkrası esas
larına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

144 ve 223 sayılı kanunların uy a id an masında geçici hüküm 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarıla
cak genel kadro kanununun yürürlüğe girdiği tarihi taMbeden ay başına kadar 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Koramı ve ek ve değhik'f leri ile 223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve kurbağa-
adam tazminat Kanununun uygulanmasına esas olacak albay maaşı 2 700 liradır. 

Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunanlar 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunan subay veya 
astsubayların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe terfi işlemleri yargılama sonucuna 
kadar yapılmaz. 

Bunlardan haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilenler ile beraet edenler, ge
rekli şartları haiz iseler, emsallerinin tarihinden geçerli olmak üzere rütbe terfi, rütbe kıdemli
liği ve kademe terfi işlemine tabi tutulurlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — 1 . 3 . 1979 tarihi ile 28 . 2 . 1971 tarihi arasında bağlanacak 
emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 33 ncü 
maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir. 

11 . 6 . 1970 'tasrih ve 1301 sayılı Kanım hükümlerine göre emekli olanlara, emekli aylığına 
hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere, bu kanunla gösterilmiş aylıklarına göre hesabedi-
lecek emekli aylıkları itibariyle belirecek farklar ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında bu 
kanunla gösterilmiş olan aylıklar dikkate alınarak hesaplanacak farklar 1 . 3 . 1971 tarihinden 
sonra kendilerine ödenir. Ancak, bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödenecek emekli aylıkları, 
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emekli aylıklarında genel bir artış yapılıncaya kadar, muvazzaf emsallerinin aylıklarından her 
türlü kanuni kesinti sonucunda eline geçenden fasla olamaz. 

11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değiştirilen 923 sayılı Kanunun 49 ncu madde (f) 
bendi ve aynı kanunla eklenen geçici 26 ncı madde hükümleri saklıdır. 

EK GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihls 28.2.1971 
tarihi arasında; bu kanun kapsamındaki T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kese-
neik, (giriş aidatı ve artış faoMarı dâhil) karşılık ve c/( 1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar 
üzerinden tesbit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas 
aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar 
hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 nci maddesi hükmü uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — 1076 sayılı Yedeksuhay Kanununun 29 ncu maddesine göre Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde halen görevli bulunan mııkaveleleli yedeksubaylardan istekli olanlar, sınıf 
temel kurslarında başarı gösterdikleri ve sicilleri de müspet olduğu takdirde muvazzaf subaylığa 
geçirilirler. 

Bunların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe terfi işlemleri bulundukları rütbeye 
nasıp tarihleri esas alınarak, 928 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine 
göre yapılır. 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin yü
rürlüğe girmesi; 

a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hüküm
leri «14 . 7 . 1985 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bası maddelerinin değiştiril
mesi ve bu ikanuna bâzı maddeler eklenmesine va hu kanunun kapsamı dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun» un 95 nci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre 
uygulanır. 

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları vs bursları, aile yardım ödeneği, doğum yar
dımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bu kcnuları clügenliysıı hükümleri ile birlikte uygulanır. 

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır. 
d) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153. 158, 176 ve 181 nci maddeleri 

1970 malî yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine iibkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 
5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek o ve Ek 6 ncı 
maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi taki'srlen aybaşından itibaren uygulanır. 

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenliyen eski 
kanunların uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlükten- ko'ehrılaıı kanunlar 

MADDE 19. — Aşağıda yazılı kanunlar ile bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

a) 16 . 5 . 1933 gün ve 2180 sayılı Riyasoti Cu nhur Dairesi Teşkilât Kanunu ile ek ve deği
şikliklerine göre subay ve astsubaylara hangi isimle olursa olsun ödenen tahsisat ve tazminat hü
kümleri, 

b) 23 . 12 . 1942 gün ve 4335 sayılı Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve 
askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
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c) 20 . 12'. 1944 gün ve 4683 sayılı Askerî fabrikalarla askerî atelye ve tamir müesseselerinde 
çalışan mütehassıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

d) 7 . 5 . 1947 gün ve 5044 sayılı Askerî okullar öğretmenleri hakkındaki Kanunun ders 
ücretleri ile ilgili olup bu kanuna aykırı düşen hükümleri, 

e) 9 . 1 . 1950 gün ve 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki Kanun ile ek ve değişikliklerinin Meclis Muhafız Birliği subay ve astsubaylarına tazminat 
verilmesi ile ilgili hükümleri, 

f) 3 . 3 . 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve uzman çavuş Kanununun aylık ücret miktarları 
ile ilgili hükümleri, 

g) 13 . 12 . 1960 gün ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun 
9 ncu maddesine göre Devlet Personel Heyetinin asker üyelerine verilecek ödenek il ilgili hükmü, 

h) 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı, Subay ve askerî memurların maaşatma dair olan 1453 
sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesi ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ile ek vs değişiklikleri, 

i) 24 . 6 . 1985 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun aylık tutarları ile ilgili hü
kümleri, 

j) 6 . 7 . 1965 gün ve 644 sayılı Millî istihbarat Teşkilât Kanununun askerî hizmetlilere 
ödenecek tazminat ile ilgili hükümleri, 

k) 7 . 7 . 1965 gân ve 645 sayılı Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve 
eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun ile 7 . 5 . 1970 gün ve 1258 sayılı Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hakkındaki Kanun, 

1) 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun onikmci kısım 
ikinci bölümündeki Silâhlı Kuvvetler kıta tazminatı, onüçüncü kısım birinci bölümdeki emeklilik 
hakları ve aynı kanunun ek 1, 2, 3 ve 5 sayılı cetvellerinin kademeler ve göstergeler ile ilgili hü
kümleri, 

m) 25 . 2 . 1969 gün ve 1128 sayılı Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis 
ve mühendis subaylara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun, 

n) 15 Kasım 19CO tarih ve 128 sayılı Askerî öğrencilerin harçlıkları hakkındaki Kanunun 
harçlık miktarları ilgili hükümleri. 

MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 
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MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Milbt Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi metnine bağlı cetveller Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.) 
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Ek - VI sayılı cetvel 
Subaylar için gösterge tablosu 

D. 

1 
2 
•> 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Rütbeler 

Alb. -Kel. Alb: 
Yarbay 
Kd. Binbaşı 
Binbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

- Gl. ve Amiraller 925 
750 
650 
550 
475 
400 
350 

:)(){) 

250 
22-) 

950 
785 
670 
570 
490 
415 
360 
3 i 0 
2c;o 
230 

975 
820 
690 
590 
505 
430 
370 
320 
270 
235 

GÖSTERGK 

1000 
855 
71.0 
610 
520 
445 
380 
330 
280 
240 

890 
730 
630 
535 
460 
390 
340 
290 
245 

925 
750 
650 
550 
475 
400 
350 
800 
250 

770 
670 
565 
490 
410 
860 
310 
255 

790 
690 
580 
505 
420 
870 
820 
260 

710 
595 
520 
430 
380 
880 
265 

Ek - VIÎ sayılı cetvel 

Astsubaylıktan subaylığa geçenler için gösterge tablosu 

Rütbesi («üsterge 

Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 

G90 
610 
520 
445 
880 

710 
630 
535 
460 
390 

730 
650 
550 
475 
400 

Ek - VTII sayılı cetvel 

Astsubaylar için gösterge tablosu 

1). Rütbeler Gösterge 

4 - 5 
ö - 7 
8 
9 
K) 
n 

Kd. Başçavuş 
Başçavuş 
Kd. Üstçavuş 
Üstçavuş 
Kd. Cavus 
Cavus 

475 
850 
300 
250 
225 
200 

490 
360 
810 
2(50 
280 
205 

505 
370 
320 
270 
235 
210 

550 
400 
380 
280 
240 
215 

565 
415 
340 
290 
245 
220 

580 
430 
350 
300 
250 
225 

^ 
445 
360 
310 
255 
280 
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Derece 

Ek - Geçici Cetvel 

Astsubaylar için geçici gösterge tablosu 

Eski rütbeler Gösterge 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

IV. Kad. Kd. Bşçvş. 
III. Kad. Kd. Bşçvş. 
II. Kad. Kd.Bşçvş. 
I. Kad. Kd. Bşçvş. 
Kd. Bşçvş. 
İBşvş. 
Üçvş. 
Çvş. 

550 565 580 595 610 630 650 
475 490 505 520 535 550 565 580 595 
400 415 430 445 460 475 490 505 520 
350 360 370 380 390 400 410 420 430 
300 310 320 330 340 350 360 370 380 
250 260 270 280 290 300 310 320 330 
225 230 235 240 245 250 255 260 265 
200 205 210 215 220 225 230 235 240 

Ek - IX sayılı cetvel 
Usanan Jandarma çavuşları için gösterge tablosu 

Eütbeler 

Uzman Jandarma III. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli II Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma II Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli I Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş 
Uzman Jandarma Çavuş 

350 360 370 
300 310 320 
250 260 270 
225 230 235 
200 205 210 
175 180 185 
150 155 160 

380 390 400 
330 340 350 
280 290 300 
240 245 250 
215 220 225 
190 195 200 
165 170 175 

410 420 430 
360 370 380 
310 320 330 
255 260 265 
230 235 240 
205 210 215 
180 185 190 

Rütibe 

Uzman çavuşlar gösterge tablosu 

Gösterge 

Uzman Çavuş 100 
160 
220 

105 
165 
225 

110 
170 
230 

115 
175 
235 

120 
180 

125 
185 

130 
190 

135 
195 

140 
200 

145 
205 

150 
210 

155 
215 
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