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1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Bakanlar Kurulunca 
kabul edilen 11 . 6 . 1976 tarihli «Yan Ödeme
ler» Kararnamesine dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergonekon'un yazılı ce
vabı. (7/610) 173:174 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu, Parlamentolar-
arası Birliğin son toplantısında alınan kararlar ve 
Birlikle ilişkilerimiz konusunda gündem dışı bir de-

îeçte bulundu. 
Rahatsızlığı sebebiyle görevinden ayn kalan 

Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'e, Cumhuriyet 
enatosu Başkanı M. Tekin Anburun'un vekillik ede

ceğine dair Cumhurbaşkanlığı; 
Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak-

Unda kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
açığa almanlar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonlarının çalışma süresi
nin 18 . 11 . 1976 tarihinden itibaren iki ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi kabul edildi. 

275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştiril
mesine ilişkin yasa teklifinin (S. Sayısı : 608'e 1 nci 
ek) gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesi açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

25 . 11 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
Ergim Ertem 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgani Demirkol 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saaü : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

KÂTİPLER : Abdülgani Demirkol (Urfa), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz yok- j 

tur. Çoğunluğun bulunabileceği ihtimaline binaen, 
Birleşime 45 dakika ara veriyorum. 

Saat 16.00'da toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.15 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Ergün Ertem 

KÂTİPLER : Abdülgani Demirkol (Urfa), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Saym üyeler, 9 ncu Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yoklama işlemi bit

miştir, çoğunluğumuz yoktur. 

30 . 11 . 1976 Sah günü saate 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.10 
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III. YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR! 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cunılıuriyct Senatosu Erzurum Üyesi İli/- ! bir gerçektir. Bunîarm yanında Ticaret Lisesini bitir-
mi N al bani oğlu nun, Bakanlar Kurulunca kabul ali- f arş bir d&ktiîo memurunun (400), hiç bir unvanı ol-
Icn 11 . 6 . 1976 tarihli «Yan Ödemeler» Kararna
mesine dair soru önergesi ve Maliye Salçanı Yılmaz 
Ergenekon'un yazdı cevabı. (7-610) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

YÎ-ZÎ!Î Roruîar«mm gerekçesi : 
Bakanlar Kurulunun 11 . 6 . 1916 tarihinde ka

bul ederek Resmî Gazetenin (15163) sayılı nüshasın
da yayınlanan iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammına ilişkin (Yan Ödemeler) Kararnamesinin, 
Erzurum çevresinde kendileri ile görüştüğüm bir çok 
memur tarafından haklı olarak tenkide maruz kaldı
ğını, memnuniyet verici esaslar getirmediğini ve uy
gulamanın tamamen adalet ölçüleri dışında olduğunu 
öğrenme fırsatını buldum. 

Yan ödemelerin uygulama alanında Bakanlıklar 
arasında bile ayrı ayrı anlaşıldığını, buna paralel ola
rak örneğin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
görevli laborantın (400) buna karşın Atatürk Üniver
sitesinde (Tıp Fakültesi Numune Hastanesi ve Diş 
Hekimliği Fakültesinde) iik mektep tahsilli bir labo
rantın 1 400 ilâ 2 000 lira arasında yan ödeme aldığı 
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üîia: an bir memurun (300) ve bir ayniyat saymanının 
(400) (malî sorumluluk) aldığı bir gerçektir. 

Aşağıdaki EoruJarursın Başbakan tarafından yazılı 
c'r.rak cevaplandmkr.asında aracılığınızı saygı ile 
rrı ve rica ederim. 17 . 9 . 1976 

C.H.P. Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbaîîtoğîu 

Sorularım : 
î. Bakaıdur Kurulunca onaylanan 11.6.1976 ta

rihli Yan Ödeme Kararnamesinde ölçü olarak alınan 
birini nedir? 

2. Memurlar arasında bilgi ve tahsil durumu 
gibi önemli pozisyonlara yer verilmiş midir? 

3. İlim ve tahsil pozisyonlarının değeri aranmı
yorsa, Devletin Millî Bütçeden her yıl eğitim ve öğ
retim giderleri kin ayırdığı ödeneklerin sarfına lüzum 
var mıdır? 

4. Yan ötleme verilirken personelin tahsil duru
muna neden yer verilmemiştir? (Örneğin, sağlık hiz
metlerinde görevli bir hemşireyi ele alırken, onun 
meslekî formasyon seren bir okul mezunu olmasına 
ve hatta, kolej, yüksek hemşire ckulu mezunu olması 
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gibi durumlara yer verilmesi, bir teknisyende ise, ilk
okul, orta - lise, meslek lisesi veya fakülte - fakülte 
muadili, akademi mezunu olması hallerinde tahsil 
derecelerine göre yan ödemelerin ayarlanması, dağı
lımları gerekmez mi?) 

5. Verilen yan ödeme tabanda (300), tavanda 
(5 6ÖÖ) liradır. Sosyal adaletin gereği olarak (300) 
lira alan memurun eline geçen ile (5 600) lira yan 
ödeme verilen yüksek dereceli (zaten 1 nci dereceden 
maaş almaktadır) memurun eline geçen net yan öde
me miktarı nedir? 

6. Artan hayat pahalılığı ve piyasa şartları kar
şısında açık farklılık gösteren bu yan ödeme dağılımı 
edil ve memnuniyet verici ölçüler içerisinde hazır
lanmış mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 24 . 11 . 1976 

Ankara 
ÖKA : 3 İ 0000/3669 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 9 . 1976 tarih 4081-10046-7/610 saydı 

yazdan. 

Başbakanlıktan Bakanlığa intikal ettirilen C. Se
natosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun yan 
ödemelerle ilgili yazılı soru önergesini tetkik ettirdim. 

1. Tazminat ve zamlara ilişik, 3 . 6 . 1976 ta
rihli ve 7/12070 sayılı Kararname, 657 sayılı Kanuna 
1327 saydı Kanunla eklenen değişik ek maddede gös-
terücn esaslar ile görevin niteliği, çalışma şarilsrsn-
daki güçlük, tehlike ve sorumluluk iie istihdam im
kânları dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

2, 3, 4. — Sözü geçen Kararnamede yer alan taz
minat ve zamların tespitinde, personelin öğrenim se
viyesi ile görevin niteliği, çalışma şartlan ve hizmetin 
devlet için taşıdığı önem dikkate alınmıştır. Örneğin; 
Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınıfına ait bölümlerde, 
personelin formasyonu ve öğrenim durumu gözönün-
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de tutulmuş, keza Genel İdare Hizmetleri bölümünde 
de kadro görev unvanı ve derecesi ile taşman sorum
luluğa göre, personelin durumuna uygun miktarda 
yan ödeme öngörülmüştür. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, söz konusu Karar-
nemenin düzenlenmesinde, 657 sayılı Kanunun taz
minat ve zamlara ilişkin esasları yanında, özellikle 
personelin öğrenim seviyesi ve formasyonu da dikka
te alınmıştır. 

Diğer taraftan, önergenin 4 ncü maddesinde; sağ
lık hizmetleri sınıfına dahil personel için öğrenim 
durumuna göre yan ödeme tespit edildiği, buna kar
şılık teknik hizmetler sınıfına ait bölümde öğrenim 
durumlarının gözetilmediği belirtilmekte ise de; söz 
konusu kararname eki (1) saydı cetvelin teknik hiz
metler bölümünün 1-5 nci sıralarında, yükseköğ
renim durumları yanında, mühendis, mimar ve ben
zerleri gibi meslekî formasyoıılan olajn ve teknik hiz
metlerin asd sorumluluk ve yükünü taşıyanlara yer 
verilmiş ve bunlara diğer teknik personele nazaran 
biraz farklılık tanınmıştır. Aynı bölümün 6 nci 
sırasında, lise ve dengi öğrenim üzerinde eğitim gö-
renkr (Yüksek tekniker ve tekniker gibi) saydmış, 
7 nci sırasında da, lise ve dengi okul mezunları yer 
almış, 8 nci sırasında ise, bunlar dışında kalan tek
nik elemanlar gösterilmiş bulunmaktadır. 

5. Tazminat ve zamların asgari miktarı olan 300 
lira için (vergi hariç) net 230 lira, 5 600 lira için ise 
vergi ve kesintiler hariç ortalama 2 200 lira öden
mekledir. 

6. 1976 malî yümda yürürlüğe konulan 7/1270 
saydı Kararname ile tespit edilen tazminatlar ve zam
lar, bu konudaki geçen yıllar uygulamaları ile Bütçe 
Kaaummda kararlaştırılan azamî miktarlar ve bütçe 
imkânları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakam 
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Cumhuriyet Seneıtosu 
GÜNDEMİ 

9 NCU BİRLEŞİM 

25 . 11" . 1976 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

1. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları başkanlıkları 
tezkereleri ile Sosyal İşler Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 2/470; C. Senatosu 2/106) (S. Sayısı: 608'e 
1 nci ek) (Dağıtam tarihi: 18 . 11 . 1976) (BHİş ta
lihi : 29 . 11 . 1976) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgcçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamamda 
viîkubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (İ0/50) 

4. — Cumhruiyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temcü atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars İlinde temeli atılan şeker fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, DİSK'c kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk Sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi, (10/57) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....>... >&< . « . . . 




