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I. — GEÇEN TU 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Mazereti nedeniyle 1 5 - 2 0 Aralık 1982 ta

rihleri arasında İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Mustafa A. Aysan'a, Bayındırlık Bakanı Tah
sin önalp'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

2. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ers'in'in 
13.5.1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; 

16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı İhtiyat Za-
, bitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 25 
inci Maddesine ve 21 Haziran »1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 63 üncü Maddesine Birer 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile; 

.1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının; 

n. — GELEN 

Tasarılar 
I-, Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı, 

(1/579) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1982) (Millî 
Eğitim (Esas), Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet ve Malî 
İşler komisyonlarına : 27.12.1982) 

2. İpek Böcekçiliği Kanunu Tasarısı. (1/580) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.1982) (Tarım ve Or
man, Köy İşler ve Kooperatifler (Esas) ve Adalet 
komisyonlarına : 27.12.1982) 

3. 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı. 1/581) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.12.1982) (Malî İşler (Esas) ve Bütçe Plan komis
yonlarına : 27.12.1982) 

4. Kamu Alacaklarının özel Uzlaşma Yolu ile 
Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı. (1/582) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 24.12.1982) (Malî İşler komisyonuna 
27.12.1982) 

Teklif 
5. Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 

ve 83 arkadaşının Yüksek öğretim Kurumları Teşki
latı Hakkındaki 41 numaralı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

TANAK ÖZETİ 

öncelikle görüşülmeleri onaylanarak, maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

3. — Hüseyin Çaylı Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları - Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayın T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının öncelikle görüşülmesi 
onaylandı, 1 inci madde üzerinde bir süre görüşüldü. 

27 Aralık 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.50*de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkıan 

-Başkanıvekili 

Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

Kanun Teklifi. (2/81) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.12.1982) (Millî Eğitim komisyonuna : 24.12.1982) 

Raporlar 
6. Ahmet Mehmet ULUĞBAY Hakkındaki 

ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/18) (S. Sa
yısı : 263) (Dağıtma tarihi : 24.12.1982) 

7. Levon Ekmekjiyan Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/450) (S. Sayısı : 266) 
(Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

8. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/549) (S. Sayısı: 
267) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

9. İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) 
(Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

10. Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAH1NKAYA-
nın Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/74) 
(S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

11. 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/545) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

12. 5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Adalet komisyonları raporları. (1/547) (S. Sayısı : 
272) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

13. Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

14. Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday 
Öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/77) 
(S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

15. 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

16. 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 25.12.1982) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞJKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Fikri Devrimsel'in, İsmet İnönü'nün ölü
münün dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı söz al
ma istekleri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucularından Büyük 

Atatürk'ün en yakın silah ve yönetim arkadaşı, de
mokrasinin kurucusu tsmet İnönü'nün ölümünün do
kuzuncu yıldönümü nedeniyle 27.12.1982 günkü Bir
leşimde gündem dışı söz istiyorum. 

Gereğini yüksek müsaadelerinize saygılarımla arz 
ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel, konuş
ma süreniz beş dakikadır efendim. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

İsmet İnönü'yü bundan dokuz yıl önce 25 Ara
lık 1973 Salı günü saat 16.10'da kaybetmiştik. 

Ölümünün dokuzuncu yılında kuruluşunda ikinci 
ve korunmasında birinci derece rol oynadığı bu Yü-

— 171 — 
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ce Meclis çatısı altında ve kurduğu demokrasinin iş
lerliğini sağlamak ve Devlete güç katmak amacı ile 
toplanan Danışma Meclisi huzurunda onu anmanın 
tarihî bir görev olduğu inancı ile söz almış bulunu
yorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
tsmet İnönü Cumhuriyet Tarihimizin her safha

sında damgası bulunan büyük mücadele adamı, savaş 
alanlarının basiretli kumandanı, barış masalarının 
güçlü diplomatı ve demokrasi dünyamızın kurucusu 
olarak hakkında pek çok şey söylenecek ve yazıla
caktır. 

1903 yılında Harbiyeyi bitirdikten sonra ömrü
nün 70 yılını büyük milletine vakfetmiş bir insanın 
birkaç dakika içinde elbette ki, anlatılması mümkün 
değildir. Bazı seçkin özellik ve hizmetlerine değin
mekle yetineceğim. 

tsmet Paşa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucuların
dan ve yöneticilerinden bir aziz vatan evladı idi. O, 
Millî Kurtuluş Savaşının aramızdan ayrılan sön ar
mağanı idi. O, çoğu ölümlüye nasip olmayacak bir 
ömür sürecinde pek az insanın yüklenebileceği kadar 
ağır sorumluluklar taşımıştır. 

600 yıllık bir imparatorluğun batışından sonra, 
yeni bir devletin doğuşunda önderler kadrosunda 
bulunmuş, yarım yüzyıl süre ile bazen Cumhuriyetin 
yazgısını tek başına etkileyecek yetkileri elinde tut
muştur. O'nun yaşamı bir tarihtir. Bu tarih içinde bir 
değil, birkaç tsmet Paşa'yı görüyoruz. Asker tsmet 
Paşa, diplomat tsmet Paşa, devlet adamı tsmet Paşa 
ve nihayet politikacı ve muhalefet lideri tsmet Paşa... 

O'nun en büyük talihi Atatürk gibi hiçbir ölçüye 
sıkmayan, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir bü
yük devrimcinin yanında ve buyruğunda çalışmak 
fırsatını bulmuş olmasıdır. O, sadece hayatında bu 
yönü ile öğünürdü. tşte Büyük Atatürk'ün O'nun 
hakkında verdiği sicil : 

«Kemah'ta Kafkas Orduları Kumandanlığına, 
ahiren 20 nci Kolordu Kumandanlığına naklen tayin 
buyurulan 4 üncü Kolordu Kumandanı Miralay ts
met Beyin evsaf ve iktidarı hakkında malumatım 
berveçhiati maarruzdur. 

Ciddî, faal, gayet fatin, yüksek fikirli, vaziyet ye 
ahvali ruhiyeyi harbiyeye hâkim, iyi bir nüfuzu na
zara ve sürati intikale malik. Kolordunun her türlü 
ihtiyacatını teemmül ve temin etmeye çalışmaktan 
bir an halt kalmaz ve muvaffak olur. Malûmat ve 
vukufu askeriyesi güzel ve ihatalı. Doğru ve tered
dütsüz karar sahibi. Cesur ve kararı zatisi ile hare-

— 172 

ket etmek kabiliyetini haizdir. 
Orduda ve memlekette deruhte edeceği vezaif ve 

hidematı mühimmei vataniyede kendisinden büyük 
hizmetler beklenir. Ordu Kumandanlığım zamanında 
mühim harekâtı askeriye vuku bulmamış ise de; haiz 
olduğu iktidar ve havası mümtaze, kendisinin en 
mühim hareket esnasında muvaffak olacağı itikadını 
bahsetmiştir. Pek mükemmel bir ahlaka ve tavrı ha
rekâta sahip, adabı muaşereti sayam takdirdir. Ma
fevk ve madunlarının ve muhitinin emniyet, itimat 
ve muhabbetini haiz ve buna layık müstakim bir 
zattır. 

2 nci Ordu Kumandanı 
Mustafa Kemal» 

tşte, bu sicilin isabetini tarihe malolan şahsiyeti 
ile de doğrulayan ismet İnönü, «önce devlet» diyen 
meşruiyetçi bir insandı. O, devleti, devlet organları 
ile bir bütün olarak görürdü. O, herşeyden çok ni
zam fikrine saygılı idi ve bağlıydı. Çok genç bir 
yetkili gördüğünde devlet töresi içinde aşılmaz cen
tilmenliği ile ona saygı gösterirdi. O, devlet adamını 
tanımlarken şöyle derdi : 

«Devlet adamı yalan söylemez. Çünkü, mutfak
taki kadın işlerini devlet adamının sözlerine göre 
ayarlar. Devlet adamı, devleti sırtında taşıyan adam
dır. Dikkatli olmalı, uyanık olmalı, dürüst ve ahlak 
sahibi olmalı. Bütün gözler onda olur. Devletin üs
tüne çıkılmaz, hepimiz devlet çatısı altındayız.» 

Üniversite öğrencisi iken oir Lozan günü kendi
lerini ziyaret ettiğimizde bize «tyi devlet adamı ol
mak için iyi tahsil görmek şarttır. Ancak tahsilden 
de önde gelen bir şart vardır. O da ahlak Ve karak
ter sağlamlığıdır» demişti. 

O'nun yanında, yakınında hatta karşısında olan
lar ondan çok şey öğrenmişlerdir. Ulusal egemenlik 
ve demokrasiyi tam olarak yerleştirme ve Türkiye 
Cumhuriyetini kuranların değişmez ülküsü olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşından sonra çok partili de
mokratik rejime geçme hamlesinin başarılmasında, 
iktidarın hür seçimle el değiştirmesi yolunun açılma
sında ve böylece Büyük Atatürk'ün ulusal egemenlik 
ülküsünün gerçekleştirilmesinde, İnönü'nün şerek payı 
tarihe altın harflerle yazılmıştır. Tek partiden çok 
partili rejime, Cumhurbaşkanlığından muhalefet li
derliğine geçebilmiş olmak, inönü'nün hayatında eş
siz bir yükseliştir. Yıllar sonra o büyük devlet adamı 
bu neticeyi «Benim en büyük yenilgim en büyük za-
ferimdir» diyerek ifade etmiştir. 

Dünya tarihinde bu yücelikte bir sözü söyleye
bilmiş insanlar azdır. O, demokrasinin ilk defa As-
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ya toprağında, geri kalmışlığın zor sancıları içinde 
bir toplumda kurulmasının önderi olmuştur. Asya'da 
bu ünlü ve şerefli yürüyüşün yolunu açmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İnönü de Atatürk gibi Türkiye Büyük Millet 

. Meclisine müessese olarak daima büyük saygı gös
termiştir. O'nun Türk demokrasisinin kurulmasında 
olduğu gibi, korunmasında da ve nice badirelerden 
kurtulmasındaki hizmetleri ve hele demokrasiyi ebe
diyen ortadan kaldırmak amacına yönelik, Ordunun 
emir ve komuta düzenine aykırı 22 Şubat 1962 olay
larını hatırlarsak, o gece Genelkurmay Başkanlığı 
odasında, «Giderim Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki yerime otururum, gelip beni orada öldürebilir
ler; ama milletimin şerefi kurtulur» şeklindeki olay
ların akışını değiştiren sözlerini vefakar Türk Mil
leti hiçbir zaman unutmayacaktır. O, haklılığından 
emin olduğu zaman tehlikelerin üzerine büyük bir 
cesaretle her zaman yürümüştür. 

Memleketin kaderi ile ilgili konularda her türlü 
macerayı reddeden bir yapıya sahipti. Hiç şüphesiz 
Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşının kan ve ateş çem
berinden kurtarmada bu yapısı çok önemli rol oy
namıştır. 

O'nun 70 yıllık Devlet hayatı Türk Milletinin 
barış içinde yaşamasına adanmış bir hayattır. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz dolmuş
tur efendim, lütfen toparlayınız. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Toparlıyorum Sayın 
Başkanım. 

O'nun nefesi yıkılan bir imparatorluğun yerine 
yeniden doğan bir millî devlete can katan bir nefes
tir. O'nun yüreği Türk Milletinin bağımsızlığı, öz
gürlüğü ve mutluluğu için çarpan bir yürekti. Onu 
ölümünün dokuzuncu yılında sabrın, sebatın, devlet 
ve demokratik cumhuriyet fikrine bağlılığın müstes
na bir örneği olarak selamlıyoruz. 

Bu duygu ve inançlarla O büyük insana AUah-
tan rahmet diler, manevî huzurunda saygı ile eğilir, 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
2. — Abdülbaki Cebecinin, yurt ve ulus bütünlü-

Kğü ve ırk ayırımı ile ilgili bir yayın dolayısıyla gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma istemi 
daha vardır, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yurt ve ulus bütünlüğü ve ırk ayırımı ile ilgili 

olarak, bir yayın üzerindeki görüşlerimi belirtmek 

üzere, Genel Kurulun 27 Aralık 1982 günü yapacağı 
35 inci Birleşimde gündem dışı söz verilmesini say
gılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
BAŞKAN — Sayın Cebeci, buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Bugün, Yüksek Kurulunuzun önüne getirmek is

tediğim konu, burada, bir arkadaşımızın sorusu 
üzerine, Sayın Dışişleri Bakanımızın yaptıkları açık
lama ile ilgilidir. 

Anımsayacaksınız; 1983 Malî Yılı Bütçesi üzerin
de yapılan görüşmeler sırasında bir arkadaşımızın, 
Sayın Dışişleri Bakanımıza yönelttikleri, tanınmış 
bir romancımızın Paris'te yapılan ödüllendirme tö
renine Büyükelçimizin, çağrılı olduğu halde katılma
yışı ile ilgili idi. 

Sayın Bakanın verdiği yanıt, Genel Kurulun bir 
kısım üyelerince alkışlarla karşılanmıştı. Dışişleri Ba
kanının bu kanıtından, Paris Büyükelçimizin yemeğe 
katılmayışının merkezden verilen talimatla sağlandığı 
anlaşılmıştı. Bu Talimatın ne kadar yerinde ve uy
gun olduğu, şimdi arz edeceğim olgularla çok iyi bir 
şekilde anlaşılacaktır. 

Arkadaşlar, ben, Nobel ödülüne bile aday gös
terilmesi olasılığı propaganda edilen ve Paris'te Fran
sız Cumhurbaşkanının da hazır bulunduğu bir ye
mekte, Fransa'dan aldığı bir ödülü kutlanan söz ko
nusu remancınnj, yalnızca «İnce Memed» adlı ro
manını okumuşcjum. Az önce, Genel Kurulda geç
tiğini arz ettiğim soru ve yanıt nedeniyle, yazarın 
«Deniz Küstü» idlı romanını da alıp okudum. Oku
duktan sonra büjyük bir üzüntü ve kaygıya düştüğü
mü burada beliıftmek zorundayım. 

Roman, Anayasamızın ve ilgili kanunların öngör
düğü ülke ve ul(ıs bütünlüğü esasları ve ayrıca Dev
letimizin de katıldığı 111 sayılı Uluslararası Sözleş
menin, din, ırk, i dil, renk ayırımı yapılmamasını ön
gören ilkelerine | bütünüyle aykırı olduğu gibi, özel
likle bu ilkelerin1 karşıtı olan ırk bilincini uyandırıcı 
ve kışkırtıcı pasfıj ve tasvirlerle doludur. 

Ayrıca, gözbebeğimiz İstanbul'umuzu, turizm ve 
tanıtma politikamıza da aykırı olarak, kusturucu bir 
pislik, ahlâksızlıje, asayişsizlik ve anarşi yatağı ola
rak tasvir etmekledir. 

Bunlarla da Vetinilmemekte, ırk ayırımına kuvvet 
ve şiddet kazarjdırmak amacıyla, Kurtuluş Savaşı. 
kahramanlarında^, Büyük Taarruzun ünlü 61 inci 
Tümen Komutanı ve eski Genelkurmay Başkanları-
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mızdan, daha bir süre önce saygın adına askerî tat
bikat düzenlenen büyük asker, rahmetli Orgeneral 
Salih Omurtafc, kan içici, meymenetsiz bir zalim ola
rak gösterilmekte, aşağılanmaktadır. 

izin verirseniz, komutanlık nitelikleri yanında in
sancıllığı ile de tanınmış ve sevilmiş olan bu ünlü 
komutanımızı yeren, Kürtlüğü öven bu romanın 88 
ve 89 uncu sayfalarını olduğu gibi okuyacağım : 

«Ağrı Dağında Kürtler isyan çıkarmışlardı. Ben 
o zaman Erzurum'da askerdim» Antiparantez arz 
edeyim, olayı anlatan asker, romanın kahramanla
rından bir Çerkezdir) «... Kürtlerle çarpıştım. Kürt
ler yaman adamlar, çok atıcı. Karşılıklı çarpışırken, 
ben asker kasketimi bir değneğe takıp çıkartıyordum, 
çıkarır çıkarmaz kasketim en az 5 kurşunu birden 
yiyordu. 

Bizim bir komutanımız vardı, adı Salip Paşa. 
Meymenetsiz bir adamdı ya Atatürk onu severmiş. 
Beni yanına çağırıyordu. «Şu savaş hele bir bitsin 
Selim» diyordu, «Hele bir bitsin, emekli olacağım. 
Geleceğim senin Menekşe'den bir tarla alacağım.» 
Şapkasını yana yıkıyordu, Cemal Gürsel gibi. Kaba
dayı paşalar hep böyle şapkalarını yan yıkarlar. 
«..Belki de Çekmece'den bir çiftlik alırım; at yetiş
tireceğim, domates dikeceğim, seninle balığa çıka
cağım, ta Büyükada'ya kadar kürek çekerek gidece
ğiz» diyordu. «Sen denizden korkarsın Paşam.» diye 
takılıyordum. «Ne?..» diyordu gülerek, «Ben kork
mam.» diyordu. Ama Paşanın denizden ödünün kop
tuğu belli idi. Bir Kürt, bir askeri öldürse, bu Paşa 
var ya kuduruyordu. ölen her askere karşılık bir 
Kürt köyü yakıyor, ne kadar erkek varsa köyde 
kurşundan geçirtiyordu. Hiç aklı almıyordu bu dil 
bilmez köylünün Atatürk'e başkaldırmalarını. Deli 
divane oluyor, «Elinize geçen Kürt'ü kurşundan ge
çirin. Bir tanesini sağ bırakmayın bu yılanların» di
ye bağırıyordu. Asker, onun dediğini dinlese idi şim
diye dek Türkiye'de bir Kürt kalmazdı. 

Biz askerler ne yapıyorduk?.. Yakaladığımız Kürt
leri bırakıyorduk. Din kardeşi değilmiydik... Paşa 
böyle yaptığımızı bir duysa alimallah tüm orduyu 
Kürtler gibi kurşundan geçirirdi. 

Bazı askerler zengin oldular bir altına bir can ba
ğışlayarak. Kürtlerde çok para, çok altın vardı. Ben 
bir kuruş almadım bıraktığım Kürtlerden. İnsanlık 
için... Bizim memlekette can karşılığı para alınmaz. 
(Çerkezleri kastediyor tabiî.) 

Ben, can karşılığı hiç para almadım. Her askerin 
çantasında kâğıt paralar, birkaç altın gerdanlık, bi
lezik, altın halhallar (Halhal dedikleri, kadınların 

. ayak bileklerine taktıkları bir hoş bileziklerdir) hı
rızma dediklerini de burunlarına takarlar. Bir ba
har, Ağrı Dağının eteklerini bir bir dolaşarak yaktık 
yıktık, yangın yerine çevirdik; öldürmedik, sürmedik 
adam koymadık, Kürtlerin kökünü kestik. 

Salih Paşa o gün çatışma bitip de akşam olunca, 
bize yardım eden Kürt beylerini de çadırına çağırır, 
beni de... Sabaha kadar içer, Kürt beylerini oynatır, 

{ kendi de o gün öldürülen Kürtlerin şerefine kadeh 
kaldırır, göbek atardı... 

«Bir sabahtı. Paşa beni çok içirmişti. Ben o za
manlar hiç konuşmazdım. Seninle tanışıncaya kadar 
da kimseye ağzımı açmadım. Seni tanıyınca çenem 
düştü». «Biliyorum.» dedim. «Bilirsin» dedi çabucak. 
Sanki bütün sözleri elinden alacakmışım da gene 
onu eskisi gibi sözsüz bırakacakmışım gibi, çabucak 

I sözünü sürdürüyordu. 
«Bir sabahtı. Bilirsin. Kürtlerin son kalıntılarını 

temizliyorduk. Kürtler akın akın dağlardan gelip tes
lim oluyorlardı. Biz de onların çoğunu öldürüyor
duk. Cebinde altınları olmayanları. 

Bir sabahtı, bilirsin. Bir sabah, biz Ağrı Dağın
da bir ulu kayalıkta çarpışmaya başladık Kürtlerle. 
Kürtlerin sayısı 15 kadardı Kayanın ardındaydılar. 
Bizi vurmak istemiyorlardı. Vurmaya atmıyorlardı. 
Yoksa bir anda hepimizi vururlardı. Onlar kayala
rın arkasında, içinde, top işlemez taş siperlerde, biz 
yamaçta açıktaydık. Belki yarımızı yaraladılar; ama 
bir tekimizi öldürmediler. Rastgele sıksalar, gene bir
kaçımızı öldürürlerdi, öylesine nişancılardı ki, her 
attıkları yerden vuruyorlardı askeri. Kimimizi aya
ğımız, kolumuzdan, kimimizi boynumuzdan, elimiz
den vurdular, bir tekimizi öldürmediler. Akşam ol
du, tipi başladı, karanlık basarken ben «Yandım» 
diye yere* yuvarlandığımı biliyorum. Gözümü kaç 
gün sonra açtım hiç hatırlamıyorum.» 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kültür kargaşası, sokak kargaşasından daha yı

kıcıdır. Sorumluların bu konuda gösterecekleri aldır
mazlık ve göz yummalar, yeni Anayasamızdan bek
lediğimiz sonuçların alınmasına engel olacaktır. 

Gerek 1961 Anayasasına, gerekse 1982 Anayasa
mıza göre, «Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğünü bozmak veya ırk ayrımı 
yapmak suçtur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Anayasalarımızın bu hükmüne karşın ilk baskısı 

Milliyet Yayınları arasında 1978 yılında İstanbul'da, 
ikinci baskısı da Toros Yayınları arasında 1982 yı-

I lında yine İstanbul'da yapılmış ve yayımlanmış olan 
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bu yapıt hakkında bugüne değin güvenlik sorumlu
larımız, psikolojik savunma örgütümüz ve Cumhu
riyet savcılıklarımız bir soruşturma ve kovuşturma 
açmamışlardır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bu gibi yayınları, 
konferansları izleyecek, eleştirecek, yorumlayacak 
birimlere muhtaçtır. Bakanlığın her ay yayınladığı 
Millî Kültür dergisi bir devlet dergisi olarak bu gibi 
kültür olaylarını yansıtmalıdır. Bu yoldaki belirle
meler gençliği doğru «yolda uyarma yönünden çok 
önemli olduğu kadar güvenlik ve yargı organları için 
de ilgi kolaylığı sağlaması bakımından çok gerekli
dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetin savunulmasında övündüğümüz, göz 

bebeğimiz Silahlı Kuvvetlerimiz kadar ulusal kültü
rümüzün titizlikle gözetilmesini sağlayacak kültür ve 
bilim kurumlarımızın da değeri ve önemi büyüktür. 
Bu yolda ilgili Bakanlıklarımızla Yüksek öğretim 
Kurulunun üstlerine büyük sorumluluk düşmektedir. 

Konuyu Yüksek Kurulunuzun önüne getirerek 
bir görev yapmanın kıvancıyla hepinize saygılarımı 
sunarım. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
3. — Mehmet Pamak'ın, İstiklal Marşımızın ya

zarı Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 46 ncı yıl
dönümü münasebetiyle gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bir gündem dışı ko
nuşma isteği vardır; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İstiklal Marşımızın yazarı, Millî Şairimiz Meh

met Akif Ersoy'un 46 ncı ölüm yıldönümü olan 
27.12.1982 günü Birleşiminde bu konuda gündem 
dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak. 
Sayın Pamak, konuşma süreniz 5 dakikadır efen

dim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Bugün İstiklal Marşımızın büyük şairi, Millî 

Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 46 ncı ölüm yıldö
nümüdür. Bu vesileyle bir gündem dışı konuşmaya 
sığması mümkün olmayan mütevazi hayatı ve büyük 
çalışmalarından kısaca söz etmeye çalışacağım. 

Son derece geniş ve derin bir eğitim gören Akif, 
mektep hayatı biter bitmez memuriyete intikal et
miştir. Ancak mektep hayatı sırasında dahi mektep-
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te öğrendikleriyle kalmayarak dışarıda da bilgisini 
genişletmeye uğraştığı gibi, yine boş durmamış, me
muriyet yanında boş vakitlerini öğretmenlik yaparak 
ve şiir yazarak geçirmiştir. Kısaca ifade etmek ge
rekirse, böylesine azim, çalışma gayreti ve millî ruh 
ile dolu olarak başlayan hayatı, giderek, Mehmet 
Akif'in Millî Şair, büyük dâhi ve İstiklal Harbimizin 
manevî mimarı olarak Büyük Önder Atatürk'ün ya
nında yer almasını sağlamıştır. 

Hayatı boyunca makam ve mevki için, hele pa
ra için ne kimsenin önünde eğilmiştir ve ne de hür
riyetini zedeleyecek bir harekette bulunmuştur. 

Doğduğumdan beridir âşıkım istiklale, 
Bana hiç tasmalık etmedi altın lale. 
Gerçekten burada «altın lale» dediği para, ken

disine aç kaldığı günlerde bile tasmalık etmemiştir. 
Akif'in şahsiyetinin ana unsurları şunlardır : 
Yüksek ve coşkun bir iman, Allah'a ve Peygam-

ber'e tam bağlılık. Tarih sevgisi, ecdada hürmet, on
lara lâyık olmak, Türklüğünden gurur duymak; yük
sek bir ahlâk, eski ve yeni ilmi bilerek batıdan me
tot alıp da üstleri küllenmiş ilim menbalarını yeni
den çalıştırmafk. 

Akif, Türk-lslam mefkuresi olarak özetlenen bu 
şahsiyetli tutumunu ve yaşayışını cemiyete hâkim 
kılmak için yaşamış ve ömrünü bu uğurda harcamış
tı. 

Vakar dolu tertemiz bir âlem, haya dolu bir 
çehre, şiddet ve kahır dolu bir bakış, iman dolu bir 
sine, isyan dolu bir kalp, cesaret yüklü bir yürek 
Onun şahsiyetinin ve şahsiyetli hayatının en bariz 
vasıflarıdır. O, bütün yaşayışı ve davranışıyla örnek 
olmuş, gençliğe model olabilecek vasıfta bir şahsi
yettir. 

Batı toplumunun gençliği kadar olmasa dahi, gi
derek büyük ölçüde anarşi ile birlikte uyuşturucu 
madde kullanımına sürüklenen gençliğimizin içine 
düştüğü bunalımdan kurtarılabilmesi her şeyden ön
ce böyle büyük şahsiyetlerin gençliğimize tanıtılma
sı, gençliğimize millî ideallerin aşılanması ve genç
liğimizin millî ve manevî değerlerle mücehhez kılın
ması ile mümkündür. 

İşte bu sebeplerle mutlaka bir Mehmet Akif Ens
titüsü kurulmalı ve yeni nesillere Millî Şair Mehmet 
Akif, her yönü ile en iyi şekilde tanıtılmalıdır. 

Türk Milletinin bütün fertlerine, her şeyden önce 
bayrak ve İstiklal Marşının ihtiva ettiği mana ve 
ehemmiyeti öğretmeliyiz. Vatansız, bayraksız ve İs
tiklal Marşsız bir hayatın aslında ölüm olduğu fik
rini zihinlere yerleştirmeliyiz. 
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Sayın üyeler; 
İstiklal Marşımızın yazıldığı dönemde İzmir git

miş, Bursa düşmüş, Afyon kaybedilmiş, düşman Sa
karya önlerine gelmiş, dayanmıştır. Hatta Devlet 
Merkezinin Ankara'dan daha emin bir yere nakli 
tartışılmaya başlanmıştır. «Milleti bütün Balkanlar
da, Kafkaslarda ve dünkü vatanımızın daha nice 
ülkelerinde olduğu gibi bu bayrak Anadoluda da 
bir gün sönecek mi? endişesi kaplamıştır. İşte Meh
met Akif'in, İstiklal Marşında yükselen erkek sesi, 
vatan semalarında böyle bir zamanda gürledi : 

«Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak» 
ve 

«Doğacaktır sana vaadettiği günler Hakkın, 
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın» 

Yazıldığı günün kan ve barut kokusuyla dolu 
olan ve milletin duygu ve inançlarına en iyi bir bi
çimde tercüman olan İstiklal Marşı, o günler için 
büyük bir ümit kıvılcımı olmuştur. 

İşte bu kısa sürede sizlere satırbaşları halinde 
bahsetmeye çalıştığımız Milli Sairimiz Akif, 46 yıl 
önce bugün vefat etmiştir. Biz, İstiklal Marşında : 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (If543) (S. Sayısı: 265) (7j 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin Kanun Ta
sarı ve Teklifleri bölümüne geçiyoruz. Geçen Birle
şimde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahtı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı hakkında görüşmeler baş
lamış ve 1 inci madde üzerinde değerli üyeler söz 
haklarını kullanmışlar ve bu esnada Komisyon ken
disine söz verilmediğinden bahisle ve bu arada öner
geleri de incelemek için bir mehil talep etmiş idi. 
Birleşim bu safhada kesilmiştir, 

Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Tamam. 

(1) 26S S. Sayıh Basmayan 23.121982 tarihli 
34 üncü Birleşim Tutanağına eklidir, 
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«O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak» 
diye hitaben Millî Şairimize : 

«O benim milletimin şairidir; ölmeyecek» 
diye seslenerek aziz hatırası önünde hürmetle eğili
yor, Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, değerli 
heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
4. — Askerî öğretim Kurumları Öğretim Perso

neli Kanunu Tasarısının yeniden incelenmek üzere 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3f515) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar bölümünde Başbakanlığın 

bir tezkeresi var, okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

17.2.1981 tarihli ve 101-588/7751 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Millî Güvenlik Konseyi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan, «Askerî öğretim Kurumları öğretim Per
soneli Kanunu» tasarısının yeniden incelenmek üze
re geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Komisyon, 1 inci madde üzerinde bir açık
lama yapacak mısınız efendim, vaki konuşmalar üze
rine?.. Buyurun Sayın Çakmaklı. 

BÜTÇE - PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Görüşmelere konu olan 265 sıra sayılı Tasarı, ma
lumlarınız olduğu üzere, ek göstergeleri, aylıksız izin
li Devlet memurlarının emeklilik durumlarını, me
murların, askerî personelin ve Yasama Organı üye
lerinin ilaç giderlerinin yeni durumunu, TRT per
sonelinin tazminatlarını ve MEYAK kesintilerini be
raberce düzenlemektedir. 

Kamu personelinin aktif ve pasif çalışma hayatı
na ilişkin birbirinden farklı bu düzenlemeler bir ih
tiyacın da göstergesidir. O ihtiyaç kamu personel 
rejimindeki çeşitli boşlukların olduğu biçiminde or
taya çıkmaktadır. 

Bu tasarıyı Komisyonumuz, ' işte bu boşlukları 
doldurma, bu eksiklikleri giderme tasarısı biçiminde 
ele akmış ve sadece acil ihtiyaçların karşılanmasına 
yönelik bir tasarı olarak değerleiKİirmiştir. Oysa hu
zurunuzda defalarca ifade ettiğimiz gibi, Komisyo
numuz Devlet Personel Rejiminin esaslı ve köklü 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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bir rejime bağlanmasından her zaman yanadır. Böy
lesine daha önceki oturumda arkadaşlarımızın da ifa
de ettiği gibi, bölük pörçük düzenlemeler hiç kim
senin arzu etttiği bir husus değildir. Ne var ki, Ko
misyon önüne gelen Tasarıyla bir yol ayırımında kal
mıştır. Ya baştan bu Tasarı tümüyle eleştirilip görü
şülmeyecektir, aslî ve köklü düzenlemeler istenecek
tir, beklenecektir, ya da bekleyen ihtiyaçların köklü 
düzenlemeler yapılıncaya kadar giderilmesine yönelik 
bu tasarı görüşülecektir. Bu ikinci yol Komisyonu
muzca tercih edilmiş ve Tasarı huzurunuza indiril
miştir. 

Bir kere daha ve yüksek sesle ifade etmek isti
yoruz ki, Komisyonumuz böylesine ara düzenlemeler 
yerine köklü düzenlemelerden yanadır ve bu düzenle
melerin ne olduğu konusunu yine huzurunuzda de
falarca ifade etmişizdir. Umumî görüşümüz şöyle 
özetlenebilir. Kendisine hizmet edenlerin sorunlarını 

.çözemeyen Devlet, diğer sorunlarım daha güç çözer. 
Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
tümüne ilişkin köklü düzenlemeleri bizden önce ko
nuşan arkadaşlarımızın arzu ettikleri gibi, biz de is
temekte ve beklemekteyiz; ancak bilmekteyiz ki, 
boşluktan giderici bugün müzakere edeceğimiz hu
susların beklemeye de tahammülü yoktur. Bunların 
da bir ara çözüm, bir boşluk giderici çözüm olarak 
hızla değerlendirilmesinde fayda vardır. 

tşte bu anlayış içerisinde son derece hassas denge
lere dayalı, son derece güç tercihlere dayalı bu Ta
sarının görüşülmesi esnasında, önemli olanın bekleyen 
insanların acil insanların ihtiyaçlarına cevap vermek 
okluğu hususunu bir kere daha bilgilerinize sunuyo
rum ve bu anlayışla Tasarının değerlendirilmesini 
Komisyon adına rica ve arz ediyorum efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın üyeler 1 inci maddenin (b) bendinin alt 

bentleri olan epeyce uzun bentlerin ayrı ayrı görü
şülmesi ve ayrı ayrı oylanması hususu geçşn Birle
şimde kabul edilmiş bulunmaktadır, buna göre işlem 
yapılacaktır. 

1 inci madde üzerinde 25 tane değişiklik önerge
si bulunmaktadır. Bu önergeleri okutuyorum efen
dim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Kanun tasarısının 1 inci 

maddesinin (b) fıkrasıyla değiştirilen ek göstergelerin 
tanımı, görevin türleri dikkate alınarak yapılmıştır. 
Görevin türüyle aynı sımf içinde ayrı ayrı görevleri 
biç bir ilmî araştırmaya ve incelemeye tabi tutulma

dan, personel sayıları dikkate alınarak böyle kaydı 
bir şekilde ele alınması, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun temel ilkelerine, yeni Anayasamızın 10 
uncu maddesine aykırıdır. «Hiçbir kişiye, aileye, züm
reye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» Bu bakımdan 
madde 1 ile fıkranın aşağıdaki şekilde ve eski uygu
lamaya ve gerçeğe paralel olarak şöyle düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 2595 sayılı Kanunun 1 inoi maddesiyle değiş
tirilen 43 üncü maddesinin «h» fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

b) Bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve 
kuruluşlarında devlet memurları eliyle gördürülen 
görevlerde bulunanlara aylıkları yaptıkları görevin 
Devlet için taşıdığı önem dikkate alınarak. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, önerge üzerinde 
bir açıklama yapacak mısınız?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Önergemde de açıkladığım gibi, yalnız «kaybı» 

değil «keyfî» bir şekilde ele alınmış kelimesidir, bu
nun zabıtlara geçmesi bakımından düzeltilmesini is
tirham edeceğim, önergemdeki o kelime «kaybı» de
ğil, «keyfî» bir şekilde ele alınmasıdır. 

Önce İçtüzüğümüzün 37 inci maddesi getirilen 
düzenlemeyi Anayasamızın 10 uncu maddesi karşı
sında değiştirmemiz gerektiğini açıkça göstermekte
dir. Yoksa topumuz birden bu oylanır, Anayasaya 
aykırılığı ortaya çıkar ve bu Tasarı ret edilmiş sayı
lır; ama böyle bir şeye ben lüzum görmüyorum, 

Devlet memurlarının acısını, ıstırabını yakinen biz bi-
liyoruZi 

Komisyonun da açıklamasının 1 inci maddeyle 
ilişkisini bulamadım. Kamu personelini böyle aktif -
pasif kriterlerinde ele almak mümkün değildir. O ba
kımdan şimdi vermiş olduğum bu önergede daha 
çok haklılık olduğu hepimizin de dikkatini çekecek
tir, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hazırlanır
ken, 43 üncü maddesinde ek gösterge diye bir husu
sa Kanunda yer verilmemişti. Aylıklar hizmetin 
Devlet için taşıdığı değere göre tespit edilmekte, sı
nıf tüzüklerinde aylıkların hizmetin Devlet dç'in ta
şıdığı değer, varsa hizmet riski, değişik hizmet şart-
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lan ve sağlıCk hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için ge
reken özel şartlar 'hesaba katılarak, diğer hizmetlerin 
Devlet için taşıdığı değerlerle, orantılı olarak her 
derece ve kademe için gösterge rakamlarıyla belirtili
yor ve bu da e'n düşük gösterge 70 ve en yüksek 
gösterge 1 000 olarak ka'bul olunmuştur. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 1327 sayılı Ka
nunun 14 üncü maddesiyle Genel tdare Hizmetleri 
sınıfının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerine dahil bazı gö
revler için ilgili memuriyetlerin (altını çizerek oku
yorum, muhterem arkadaşlarım) yönetim sorumlu
luğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz önünde bu
lundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kade
melerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 
rakamlarının eklenmesi suretiyle gösterge rakamları 
üzerinden ödeme yapılması hükme bağlanarak Ka 
nunun 43 üncü maddesi değiştirilmiştir. 

Ayrıca, bu maddede hangi memuriyetler için bu 
göstergelerden aylık alacağı, Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulunca tespit olunmakta ve her yıl Bütçe Kanun
larıyla gösterilmesi de hükme bağlanmıştı. Kanun 
kapsamı dışında bulunan yargı organları için de ken
di kanunları çıkıncaya kadar, 657 sayılı Kanunun ek 
geçici 8 inci maddesiyle 1, 2, 3 ve 4 üncü derecede-
kiler 200, 4, 5, 6 ve 7 inci derecede olanlara 150, 7, 
8, 9 uncu derecede olanlara da 100 ek gösterge yay
gın bir şekilde tahsis edilmiştir. 3659 ve 2847 sayılı 
Kanuna tabi • kurumlar ek geçici 9; TRT ek geçici 
10; Devlet Tiyatro ve Balesi ek geçici 12; Belediye 
Opera Tiyatroları, Konservatuvarlar ek geçici 13 
üncü maddelerde paralel bir şekilde düzenlenmişti. 

Ta'bii üniversiteler de 1765 sayılı Kanunla kendi 
ek göstergelerini tesis etmişlerdi. 12 sayılı Kanun 
hükmünde Kararnameyle mülkî idare amirliği hiz
metleri sınıfının 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceleri de Genel 
idare Hizmetleri sınıfına paralel olarak düzenlenmiş
tir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla değişik 43 ünoü maddesi yine Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alı
narak Bakanlar Kurulunca tespit olunacak ek gös
tergeleri mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfındaki 
personeli, yargı organları gibi, 1, 2, 3 üncü derece
lere 200, 4, 5, 6 ncı derecelere 150, 7, 8, 9 uncu de
recelere de 100 ek gösterge olarak tespit etmiştir; 
ama yine tespitte esas kriter, yönetim sorumluluğu 
ve Devlet İçin taşıdıkları önem dikkate alınmıştır. 
Devlet Personel Rejiminin temel ilkeler sayılırken 
nasıl ki devlet memurlarının niteliklerine ve meslek-

I lerine göre sınıflara ayrılması, (ki buna biz sınıflan
dırma diyoruz,) devlet memurlarına kendi sınıfları 
içinde en yüksek derecelere kadar yükselme imkâ
nının verilmesi, (ki buna kariyer diyoruz,) devlet 
memurlarının hizmete alınmasından emekliliye ka
dar liyakat esaslarının hâkim olması gerekiyorsa iş 
riski, iş güçlüğü, temininde güçlük zammı, malî sorum
luluk tazminatı, hakkı olana verilsin deniliyorsa, ek 
gösterge kriterinin de gelişigüzel değil, personeli ren
cide edecek şekilde değil, temel ilkeler üzerine otur
tulması gerekmektedir. 

'Bu ek gösterge rakamları 2183 sayılı Kanunla 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı 
Kanunla değişik 43 üncü maddesiyle yönetim so-

I rumluluğu ve devlet için taşıdığı önem göz önünde 
bulundurularak 50 - 600 arasında, yargı organlaırı-
mnki 2228 sayılı Kanunla 1 - 9 uncu dereceler ara-

I sında 150 - 600 gösterge arasında yeniden düzenlen
miştir. Bu kanunlara paralel olarak da Bakanlar Ku
rulunun 7/17561 sayılı Kararıyla 50 - 500 arasında 
yeniden bazı unvanlar sayılarak kadrolara ek gös
terge tahsis edilmiştir. 

j Kanunun 43 üncü maddesi 2595 sayılı Kariunla 
değiştirilirken, altını çizerek arz ediyorum, «B) Ek 

I göstergeler : Görevleri ve yönetim sorumlulukları 
dikkate alınarak...» denmek suretiyle sınıflara ek gös
terge tahsis edilmiştir. 

Kanunda sayılan unvanların yönetim sorumlulu-
I ğunun tespiti mümkün müdür aca'ba?.. Bu dikkate 
I alınmamıştır. Yönetici olan bölge müdürü 200 veya 

300 ek gösterge alırken, emrindeki mühendisin ne 
gibi yönetim sorumluluğu var ki 400 ek gösterge ve-

I rilmektedir?.. Örneği çoğaltmak mümkündür; tek ör-
I nek vermek istiyorum. 
I Aynı Kanunun 13 üncü maddesiyle 657 sayılı 
I Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesine 
I eklenen «Görevlerinin yetki, sorumluluk ve nitelikle-
I ri dikkate alınarak...» % 1 0 - 2 0 tazminat öğrenim 
I seviyelerine göre verildiğine göre, bunun yetki, so-
I rumluluik ve nitelikle ilişkisini kurmak ilmi iş ana-
I lizine göre de mümkün değildir. Tasarıda bu konu-
I da yer alan «... aylıkları, hizmet sınıfları ve görev 
I türleri dikkate alınarak» ifadesi hatalı bir ifadedir. 
I Personel rejiminde ve personel yönetiminde «Görev 
I türü» sözü yoktur. «Görev türü» ifadesi olsa olsa, 
I «Geçici görev» bir türdür, «Sürekli görev» bir tür-
I dür, «Geçici süreli görevlendirme» gibi kanunî ifa-
I delerin karşılığı olarak kullanılabilir; eğer keyfî bir 
1 şeyse, mektup yazıyorsak; ama Kanunda bu da müm-
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kün değildir. Ayrıca, (B) fıkrasında sadece bu Ka
nuna tabi (kurumlardan söz edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kuruluşlar unutulmuştur. Bu mümkün değildir. 

İkisi de aynı şey değildir. Anayasamızla birçok mad
delerinde bu ayrılık açıkça ifadesini bulmuştur. 135 
ve 165 inci maddelerinde fark vardır. Bunu da ten
siplerinize arz etmek istiyorum. 

Dağıtılan gösterge rakamları sınıflarda farklı ol
duğundan, sayılanlar görevin adı, yani unvanı oldu
ğundan, biraz önce açıkladığım Özel Hizmet Tazmi
natında da bu konu ele alınmamış olduğundan ve 
«devlet için taşıdığı önem dikkate alınarak» cümle
ciğinin eklenerek fıkranın; 

«B) Ek göstergeler : Bu Kanun kapsamına gi
ren kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memur
ları eliyle gördürülen görevlerde bulunanlara aylık
ları, yaptıkları görevin devlet için taşıdığı önem dik
kate alınarak» şeklinde olması görüşündeyim. Tak
dir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğhL 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMlL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Bizi bugün hayli yoracak 25'i aşkın önergenin il
kini görüşmeye başladık. Onun için ilk anlarda siz
lere tamamlayıcı bilgi vermek ve belli kavramlar 
üzerinde anlaşabilmek niyetiyle kürsüden huzurları
nızı işgal ediyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Sayın Kantarcıoğlu şöyle demektedir : 1 inci 

maddenin (B) bendinde, «Ek göstergeler» diye baş
layan satırda, «Bu Kanuna tabi kurumların kadro
larında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıfları 
ve görev türleri dikkate alınarak» ibaresini, önerge
lerinde olduğu gibi, «Bu Kanun kapsamına giren ka
mu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurları eliy
le gördürülen görevlerde bulunanlara aylıkları, yap
tıkları görevin devlet için taşıdığı önem dikkate alı-
naralk» biçiminde değiştirilmesini istemektedirler. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Baştan beri ifade ediyoruz. 657 sayılı Kanun baş

langıçta bir sisteme ve sistem bütünlüğüne sahip idi. 
Bir gösterge tablosuna ve bir katsayı esasına dayalı 
bu sistem, devletin belli biçimde, önce «Kadro» de
diğimiz, görevin önemini, niteliğini belirten tanım

lamalara ulaşmasına yol açmıştır. O günlerde devle
tin kadroları bu anlamda sıralanmış; sınıflara, sınıf
lar içindeki kariyer anlamındaki ilerlemelere müsait 
bir sistem oluşturulabilmiştir. Ancak daha sonra bu 
sistem tümüyle dejenere olarak kadrolardan uzakla-
şılmış, aylık esasına dönülmüş ve hatta global, nak
dî imkânlar getirilmiştir. Kadrodan her uzaMaşışta 
kadronun ya da görevin devlet için taşıdığı önemden 
de uzaklaşılmıştır. Bugün kadro bazı değil aylık bazı 
geçerli bir sistemde ve aylık esasına dayalı bir sis
temde, devletin aslî ve sürekli görevlerini yapanların 
yaptıkları görevin devlet için taşıdığı önemi ifade 
etmek mümkün değildir. Balkın, seyyanen ödenen 
bir Yakacak Yardımıyla hizmetin devlet için taşıdığı 
önem ne kadar dikkate alınmaktadır... Bir intibak 
sonucunda hizmetin devlet için taşıdığı önemden ne 
kadar uzaklaşılmıştır; size bir örnekle arz etmeye ça
lışayım : 

İntibak sonucu 1 inci dereceden aylık almakta 
olan lise dengi mesleki okul mezunu bir teknik per
sonel 200 ek gösterge alabilirken, 6 ncı dereceden 
aylık alan bir yüksek mühendis ancak 150 ek göster
ge alabilecektir. Oysa bir yüksek mühendisin yürüt
mekte olduğu görev devlet için acaba daha mı az 
önemlidir?.. Yani kadro derecesinden uzaklaşılıp ay
lık esasına dayalı bir ek gösterge sistemi getirilmiş
ken, diğer yerlerde onlar istenirken, Sayın Kantar-
cıoğlu'nun bu cümle içinde ısrarla üzerinde dufduğu 
«Devlet için taşıdığı önem» ek gösiterge sistemiyle 
bağdaşmamaktadır; yani bu ek gösterge sistemii bu
gün, bunlarla gelecek ücretler, ilaveler, devlet için 
görevin taşıdığı önem dikkate alınarak hazırlanma
mıştır. Kadro bazından aylık bazına dönülmüştür. 
Bu balkımdan bu tür bir önergeye bu mantıkla, bu 
gerçeği bu satır daha iyi ifade ettiği için biz katı
lamıyoruz. Malumaten arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Sözcüsü, 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurunuz efendim. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz birkaç cümleyle maruzatımı arz etmekte 
fayda mülahaza ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Hükümet için bu Tasarının süratle kanunlaşma

sından daha önemli bir konu şu anda görülememek
tedir. Çünkü 1 Ocak 1983 tarihi itibariyle bu Tasa
rının getireceği imkânlardan yararlanmayı bekleyen 
oribinleri, yüzbinleri aşan memur vardır. O bakım-
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dan Yüksek Heyetinizi uzun konuşmalarla meşgul ı 
etmek istemiyorum. Yalnız, başlangıçta şu hususa, j 
özellikle temas etmekte fayda görüyorum. 

Bugün bütünüyle Türk ulusunun ve Türk milleti
nin hadimi sadıkı olan Türk memurunun mevcut ya
şam seviyesinden daha yukarı bir yaşam seviyesine 
layık olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yok
tur. Yalnız burada yapılacak işin, memurun adalet 
duygularını mümkün olduğu kadar az zedeleyecek, I 
memuru mümkün olduğu kadar az rendice edecek | 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olduğuna inanıyo
ruz ve Yüce Heyetinizin de bu amacı gerçekleştire
ceğine olan inancımız tamdır. Bu iki maruzatımı kı
saca zatıâlinize ve Yüce Heyete arz ettikten sonra 
Sayın Kantarcıoğlu'nun noktaî nazarlarına birkaç 
cümleyle temas etmek istiyorum. 

Personel Kanunu esas itibariyle belli bir pozis
yonda, belli kıdem seviyesinde, devlet için belli bir 
hizmeti ifa eden kimsenin ücretini belirleyen bir dü
zenlemedir. Bu düzenlemelerin pozisyon, görev ve 
kıdem itibariyle farklı olması, bu şahıslara farklı im
tiyazlar tanındığı anlamına gelmez. İnancım budur. 
bunu arz ediyorum. I 

Bunun dışında, huzurlarınızdaki Tasarı keyfi bir
takım mülahazalarla hazırlanmış bir tasan değildir. 
Öyle inanıyorum ki, bugün Türkiye'de hiçbir kanun 
657 sayılı Kanun kadar ilmî, teknik ve hatta mate
matik incelemelere mazhar olmamıştır. 657 sayılı 
Kanunun neşrinden bugüne kadar bu Tasarının ba
şından geçen macera bu iddiayı haklı çıkaracak ni- I 
tetiktedir. I 

Bizler bu Tasarıyı huzurunuza getirirken, Saym 
Kantarcıoğlu'nun da UZUL1 süre içinde bulunduğu ça- I 
lamalardan esinlenerek en doğruyu bulduğumuz ka- I 
naatiyle getirdik. Hükümet seviyesinde tasvip gördü, I 
Komisyon seviyesinde tasvip gördü. Takdir Yüce He- I 
yetinizindir. i 

Bunun dışında, burada önergede yer alan; «Dev- [ 
let için taşıdığım önem» noktayı nazarında benim I 
Hükümet adına fazla söyleyeceğim bir şey yok. Ma- I 
ruzatım şundan ibarettir : Bugün Hükümet, sınıfı ne I 
olursa olsun, memurlarını bir diğerinden daha önem- I 
li veya daha az önemli sayabilecek durumda değil- I 
dir. Bu konudaki takdir de Yüce Heyetinizindir. I 

Arz ederim, teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet I 
Temsilcisi. i 

Saym üyeler; Sayın Kantarcıoğlu'nun 1 inci mad
denin hem biçim olarak değiştirilmesi, hem de «(B) | 
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bendi yerine (B) fıkrası» şeklinde' yeniden düzenlen
mesi ve bu fıkra için de yeni bir düzenleme getiril
mesine ilişkin önergesinin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir efendim; Komisyona gönderiyorum. 

Sayın üyeler; ikinci önergeyi okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
# 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 1 indi madde
sinin (B) fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim : 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
«a) Kadroları Genel idare hizmetleri sınıfına 

dahil olanlar için Bakanlar Kurulunca tahsis edilmiş 
ve edilecek olan kadroların görev unvanlarının kar
şısındaki rakamların;...» 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama 
yapacak mısınız önergeniz hakkında efendim?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yapacağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
(a) fıkrasında, Hükümetin getirmiş olduğu Ta

sarıda, «Kadro Kanunu»ndan bahsedilmektedir. 2595 
sayılı Kanun hakkında tenkitleri yaparken; geçen 
sene Maliye Bakanlığı Bütçesi görüşülürken yaptı
ğım tenkitlerde de açıkladığım gibi, çıkmayan bir ka
nuna atıfta bulunulmuştur, ikinci bir kanun da, kad
ro kanunu varmış gibi hüküm konmuştur. 

Şimdi, kadrolara göre ek göstergelerin nasıl tah
sis edildiğini biraz önce arz etmiştim. Hiçbir kanun
da hangi unvanlara hangi ek göstergelerin tahsis edil
diği yazılı değildir. Şu anda mevcut kanunlarda yok
tur. Yani verilenler kanunda yazılmadığı halde, ba
zı unvanlar için kanuna 50, 40 maddesi koyarak ge
tirmiş olmak, bunları o seviyeden yukarı çıkarma
mak, Bakanlar Kurulunun yetkisinden almak de
mektir. Şu anda getirilenler : 50, 100, 150, 200'ler, 
sonradan verilen kadrolar Bakanlar Kurulunun yet
kilerinin dışında, kanunla saptanmış, hiçbir zaman 
kıpırdamayan, değişmeyen, rijid bir kadro düzenle
mesidir. 

Elimde bulunan kadrolar dikkate alınırsa, son 
17561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. Bu kararda 
denir ki; «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 43 üncü maddesinin (A) ve,(B) bentlerinin 
değiştirilmesine ilişkin 2182 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi uyarınca genel ve katma bütçeli idareler, 
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kamu iktisadî teşebbüsleri, belediyeler ve bağlı ku
ruluşları ve il özel idareleri müdürlüklerinde 1, 2, 3 
ve 4 üncü dereceye giren görevlere uygulanacak ek 
göstergelerini saptayan 13.11.1971 gün ve 7/3434 sa
yılı;....» Başlangıcı bu Kararnamedir, Bakanlar Ku
rulu Kararnamesidir.) 

Sıra ile : «17.2.1972 gün ve 3968 sayılı (KİT'ler 
için ek gösterge düzenleyen Kanundur); 

27.7.1973 gün ve 6916 sayılı; 
28.3.1973 gün ve 6163 sayılı; 
ı28.3.1973 gün ve 6164 sayılı; 
2.6.1973 gün ve 6514 sayılı ve 13.11.1975 gün ve ' 

10932 sayılı Kararnameler ile ek ve değişikliklerine 
bağlı 2 sayılı cetvellerde yer alan ek gösterge rakam
larının 1.3.1979 gününde geçerli olmak üzere ilişik 
kararda belirtildiği biçimde uygulanmasına, Devlet 
Personel Dairesinin görüşü alınarak Maliye Bakan
lığının gün ve sayılı kararıyla karar verilmiştir.» 

Karar sayısı belli ve «Aşağıda genel idare hizmet
leri ve millî istihbarat hizmetleri sınıfında olup da 
3434, 3968, 6916, 6163, 6164, 6514 ve 10932 sayılı 
Kararnameler ile ek ve değişikliklerine bağlı cetvel
lerde, 1 inci derecede yer alan görevlerden 200 ek 
göstergesi olanlara 500'er; 150 ek göstergesi olanla
ra...». şu kadar şu kadar; (Bu kararname uzundur) 
olmayanlara da şu kadar... 

Şimdi bu olmayanlara bir olmayanlar daha ek
lendi, kanunla getirildi. 

Arkadaşlarım; ' 
Ben diyorum ki, bu yetki Bakanlar Kuruluna ve

rilir, genel kadro kanunu çıktığı zaman herkesin ya
nına göstergeler eklenir, 3-4 türlü düzenlemeye gerek 
kalmaz efendim. 

Şimdi bir hususu arz etmek istiyorum : 1 hafta 
veya 10 gün kadar önce Toprak Mahsulleri Ofisi
nin Genel Müdürlüğünün kadroları çıktı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
8-9 yıldan beri Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 

Müdürlüğünde Teftiş Kurulunda kontrolör kadrosu 
kaldırılmıştır; yoktur. Yeni Kararnamede Devlet 
Personel Dairesinin görüşü alınmadan hazırlanan 
bu şeylerde, başka bir maddeden faydalanarak yapı
lan düzenlemede l kontrolör kadrosu konulmuştur. 
Çünkü o kontrolör kadrosu bugün Toprak Mahsul
leri Ofisinde, daha önce o unvanı kaldırılan emekli 
olmuş bir zata mahsustur; o vatandaş korunmak için 
Yönetim Kurulundan bu vatandaşa bir kadro konul
muştur. Yağma yok arkadaşlar, kusura bakmayın. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; 
12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun geçici 

2 nci maddesinde, «Genel idare hizmetleri sınıfıma 
dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolarında bulunan
lara; 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin, bu Ka
nunla değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ek göster
gelerin uygulanmasına devam olunur.» hükmü bu
lunmaktadır. 

Bu nedenle böyle bir düzenlemeye Komisyonda 
ihtiyaç duyulmamıştır; ama takdir Yüce Genel Ku
rulundur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Sözcüsü. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Komisyonun görüşüne ka
tılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Kantarcıoğlu' 
nun önergesini Komisyon ve Hükümet takdire bırak
maktadırlar. ^ 

Dikkate alınıp alınmaması hususumu oylarınıza su
nuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Tosyalı'riın bir önergesi var, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 265 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısı ile değiştirilmekte olan 43 üncü maddenin (B) 
bendi, (a) alt bendinde, ikinci satırındaki «karşısında
ki rakamların» ibaresinden sonra «Yasama Meclisi 
Genel Sekreterine kadro cetvelindeki en yüksek ek 
göstergenin» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Kısa olduğu için ye
rimden, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Yasama Organı Ge

nel Sekreteri, Devletin en yüksek makamımı teşkil 
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eden bir zatın genel sekreteri olduğu için, 600 ek gös
terge alan diğer makamlar arasına dahil edilmesini 
teklif etmiştim. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

'Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Tosyalı arkadaşıma teşekkür ediyorum; bi

zim, özellikle bendenizin zühul ettiğim bir konuyu 
dile getirdiği için bunu söylüyorum. 

Sayın arkadaşlarım: 
Anayasayı yeni hazırladık, yeni kabul edildi. 

Orada hep gördük ki, Devleti oluşturan üç tane kuv
vet vardır. Bunun başında da yasama; bir hiyerarşi
ye tabi tutmamak kaydıyla bir bölümünü yasama oluş
turur., 

'Kuvvetlerin kendi içinde teşkilatları vardır : Ya
sama, yürütme, yargı. Yargının oluş biçiminde bir 
teknik oluşuma gerek yoktur. Esasında, genelde hâ
kimlerden oluşur. İcrada ve yasamada teknik bir ku
ruluşa gerek vardır, 

öteden beri Parlamentonun protokolü dile geldi
ği zaman bu konu görüşülür; ama uzun süreden'be
ri de halledilmesi mümkün olmaz. Geçen dönemde 
ek göstergeleri tanzim eden ve makamlara tevcih olu
nan ek göstergeler sırasında Yasama Organı yahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri ih
malle uğramıştı. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Genel Sekreter» nâmı altında Türkiye'de üç ma

kam vardır. Şu anda bu makamların adedi ikiye in
miştir. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. 
(Ki, Anayasamızda yer almıştır.) 

İkincisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reteri 

Üçüncüsü de, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteriy
di. Son değişiklikle Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri müşavirliğe dönüşmüştür. Kanun olduğu için ta
biî saygı ile karşılıyoruz; ama isabeti tartışılabilir. 
Zira «Reis-ül küttap» İmparatorluk döneminde Dışiş
leri Balkanı olunca, hemen ondan sonra gelen ve Dış
işleri Bakanlığını siyaseten temsil eden «Katib-i Umu
mî» sonradan değişerek «Genel Sekreter» namını al
mıştır ve diğer bizim bakanlık müsteşarlıklarından 
farklı bir pozisyonu vardır. Bu nedenle kabili müna
kaşadır; bunu geçiyorum. 

Ancak yasama genel sekreterliği doğrudan doğru
ya yasamaya teknik yardımda bulunan makamdır. 
Binaenaleyh, icranın idarî kademesinde yer alan, en 
yüksek kademesinde yer alan Başbakanlık Müsteşar
lığından önce ve hemen yanında yer almalıdır. 

Bu nedenledir ki, ek göstergelerin tanzimindeki 
Personel Kanununun esprisinden hareketle, Devlet 
için haiz olduğu önem dikkate alınarak ek gösterge
ler tevcih olunmaktadır. Filvaki, bugün eski Perso
nel Dairesi Başkanımızın verdiği izahatta ve Hükü
met Temsilcisinin' açıklamalarında; «Artık makam
dan ve önemden ayrılarak bu, bir geçim imkânı ya
ratan pozisyona dönüşmüştür» denmişse de bizim 
Persionel Kanunumuzun ana esprisinde Devlet için 
haiz olduğu önem dikkate alınarak ek göstergeler tan
zim olunur. 

Geçen dönemde bir miktar da duygusal nedenle 
Yasama Organı genel' sekreterlerinden esirgenen en 
yüksek göstergenin; yani genel idare hizmetleri sını
fında ihdas olunan en yüksek göstergenin Yasama 
Organı genel sekreterlerine, açıkça söylemek lazımsa, 
bugün için Danışma Meclisi Genel Sekreteri ile ka
nundaki unvanı halen Millet Meclisi Genel Sekreteri 
olan kişilere en yüksek göstergenin verilmesi hakka
niyet gereğidir. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, Sayın Tosyali'nın önergesi hak

kında bir açıklama yapacak mısınız efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
, MİL ÇAKMAKLI — Efendim; esasen bu konuda 
tespit yetkisi Meclis Başkanlık Divanına ilgili mev
zuatla verilmiştir; fakat böyle de düzenlenebilir. 

Takdirlere bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; İnceleme 
l'ütfunda bulunursanız, bu maddenin hiçbir yerinde 
görev, unvan ve benzeri müstakil ve münferit bir 
spesifikasyon hiçbir kimse için zikredilmem iştir. Ben 
önerge sahibinin amacına saygı duyuyorum; fakat 
kanun tekniği bakımından mutlak surette yanlış ola
cağı inancındayım. Çünkü burada dikkat buyurulur-
sa, Başbakanlık Müsteşarı veya Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri veya bir başka kimse zikredilmemiş, 
O bakımdan, teknik bakımdan mahzurlu olacağı ka
naatindeyim. 

Arz ederim. 

— 182 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; Komisyona bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN —> Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; arka

daşımızın hatalı olarak verdiği bu önerge yerindedir. 
Ancak bunun yeri burası değildir, geçici bir maddey
le buna devamlılık vermek gerekir. Buna Hükümet 
veya Komisyon ne der? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu, 

Komisyon adına buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Sayın Hükümet Temsilcisinin yapmış olduğu açık
lamadaki bir hususu düzeltmek için söz aldım. 

Bu konuda bir ayrıcalık Hükümet tarafından Ko
misyonumuza havale edilen bu Tasanda vardır, is
tanbul, İzmir ve Ankara emniyet müdürleriyle ilgili 
olarak 600 ek gösterge istenmiştir ve Komisyonumuz 
da bunu kabul etmiştir. Bu açıklamayı Sayın Hükü
metin yapmış olduğu açıklamaya ek olarak yaptım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın önergesini Komis

yon Genel Kurulun takdirine bırakmakta, Hükümet 
Temsilcisi ise katılmadıklarını beyan etmektedirler. 

Sayın Tosyalı'nın önergesinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Özt'ürk'ün bir önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 265 Sıra Sayılı Tasarının (b) 

bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kâzım ÖZTÜRK 
«b) Kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil 

olup, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fa
külte veya yüksekokuMarından mezun olanlardan se
kiz ve yedinci derecelerin kademelerinden aylık alan
lara 100, altı ve beşinci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 150, dört ve üçüncü derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 200, ikinci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 300, birinci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 400; bu sınıfa dahil olup 

da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan dördüncü 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, üçüncü 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, ikinci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 150 ve bi
rinci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 ve 
yüksek tdkni'kler unvanını almış olanlardan altı ve 
beşinci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 
dört ve üçüncü derecelerin kademelerinden aylık 
alanlara 200 ve ikinci ve birinci derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 300 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Müsaadenizle Sayın Baş
kanım. 

'BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Teknik hizmetler sınıfının ek göstergelerini tan
zim eden görüşmeye konu, (B) bendinin (b) fıkra
sını müzakere ediyoruz. 

Personel Kanununun genel sistemi içinde ek gös
tergeler tevcih olunurken, yapılacak küçük bir hata 
büyük şikâyetlerin kaynağını oluşturmaktadır. 

Türkiye'deki eğitim sistemleri, unvanların nasıl 
verildiğini, tümü üzerindeki konuşmamda yargı mer
ciinden nasıl bir mühendisin yüksek mühendis un
vanı aldığını bir örnek olarak sizlere arz etmiştim. 
Bu fıkrada sayılan mühendis, yüksek mühendis, jeo
log, matematikçi gibi deyimler, mektepteki mezuni
yetlerine göre mi, devletin ihdas ettiği kadrolara gö
re mi, nasıl tevzi olunacaktır, nasıl tanzim oluna
caktır?., 

Şöyle arz edeyim; bir genel müdürlüğün kadro
sunda bir jeolog kadrosu vardır, jeolog olan bir zat 
da buraya tayin edilmiştir, başka bir kadro yoktur. 
Aynı arkadaş, kendisiyle beraber mezun olan bir di
ğer kişi başka bir kadroya tayin edilmiştir. Burada
ki unvandan dolayı jeologa tevcih ettiğimiz ek gös
terge, aynı işi yapan, aynı mektepten mezun, aynı 
kıdemdeki kişiyle farklılık yaratacaktır. 

Ayrıca, Türkiye'nin bir başka eğitim sorunu var
dır; Yüksek Teknik Öğretmen Okulu. Teknik Öğret
men Okulu, lise veya meslek liseleri üzerine dört se
ne eğitim yapan ve mühendis unvanını alanlarla aynı 
eğitimi gören bir kuruluşumuzdur, öğretmen temi
ni; teknik liselere ve liselere teknik öğretmen temini 
için açılan bu okullar, giderek teknik elemana olan 
ihtiyaçtan dolayı öğretmenliği bırakarak diğer kuru
luşlara yönelmişlerdir. Şimdi, teknik hizmetler sınrfı-

183 — 
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nı bu biçimde, unvanlara dayalı biçimde tanzim et
tiğiniz takdirde hem gerçeği ifade etmemiş olacağız, 
hem de bir çalışma ünitesi içinde çeşitli haksızlıkları 
peşinen getirmiş olacağız. 

O halde, tekn'ik hizmetler sınıfını, ki, Personel 
Kanunumuzun genel siyaseti tahsile dayanmaktadır; 
O halde dört sene tahsil yapmayı esas alarak unvan
ları saymadan bu ek göstergeleri verdiğimiz zaman 
şikâyetler asgariye inmiş olacaktır. Teklifimin birin
ci bölümü bunu kapsamaktadır. 

'îkineisİ; yüksek teknikerleri tanzim eden Komis
yonumuzun metnidir. Komisyonumuza bir yerde te
şekkür etmek istiyorum; Hükümette olmayan bu dü
zenlemeyi getirdiği için. Ancak ne var ki, yüksek 
tekniker mezunlarının genelde dördüncü dereceyi al
maları pek istisnadır, altıda ve beşte kalmaktadırlar. 

Ancak, yüksek teknikerlerin de bir özel durumu 
vardır arkadaşlar. Eğer mümkün olsa, bugün kalk
sak bir heyet halinde Kırıkkale'ye gitsek, orada gö
receksiniz ki, fabrikaları çalıştıran baştaki yöneticile
rin hemen altında gelen bu yüksek teknikerlerdir, 
esas nüveyi bunlar oluşturur. 

O halde, esasen tanzim ettiğimiz ek göstergeler 
bir terfih unsuru değildir, bir yaşama imkânı ver
mekten İbarettir; refahlandırmak değildir, yaşamaya 
imkân katmaktır. 

O halde, kadro nedeniyle, tahsilleri nedeniyle 
altıda ve beşte kalan bu teknikerlere tevcih oluna
cak ek göstergelerin bir derece aşağıdan başlamasını 
Sayın Hükümet Temsilcimizden de önemle istirham 
ediyorum. Beşten başlayacağına altıdan başlasın ve 
böylece bir kısım teknikerlerin, tamamının değil ar
kadaşlar; çünkü daha dün derecelerden maaş almak
tadırlar; binaenaleyh, beşten altıya indirerek bunlara 
bir miktar daha bu ek göstergelerden yararlanma im-

/kânını bahşeden önergemin kabulünüze mazhar ol
masını istifhamla, saygılar sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; Sayın öz
türk, konuşmalarının bu bölümünde bahşetmekten 
ve bunun bir rahatlatıcı unsur olmasından söz etti
ler. Bir önceki konuşmalacında tam tersine, bu ek 
göstergelerin kadroya bağlı, görevin önem derecesi
ne bağlı olarak verilmesinden söz ettiler. Görüyor
sunuz ki, bu konu tartışılırken kâh böyle, kâh öyle 
yorumlar getirilebilmektedir, son derece bakış açısı
na göre değişen düzenlemeler yapmak mümkündür. 

Şimdi, bu önergede teknik hizmetler sınıfında un
van ayrımı yapmaksızın sekizinci dereceden itibaren 
ek gösterge verilmesi halinde ne olacaktır? Dikkatle
re arz edeyim : 

Önce, teknik hizmetler sınıfıyla diğer sınıflar ara
sında, örneğin sağlık hizmetleri sınıfı arasında bü
yük bir dengesizlik çıkacak; bu bir. 

ikincisi;- bu sınıfın kendi içinde birtakım fark
lılıklar çıkacak, unvan sayılmaksıztn sekizinci dere
ceden itibaren ek gösterge verilirse. Ne olacak?.. İn
tibaklar sonucu vesaire, birinci dereceye kadar gel
miş bir lise dengi yüksekokul mezunu teknisyen 400 
ek gösterge alırken, aynı dereceye gelmiş bir yüksek 
tekniker 300 ek gösterge alabilecektir; aynı durum 
alt derecelerde*de olacaktır. Bir örnek olsun dîye ver
dim; 

Böyle karmaşık sınıflar arası ve sınıfın kendi için
de farklılıklar getirecek bir düzenlemeye Komisyo
nun katılmaya katiyen imkânı yoktur, son derece 
yanlış bir düzenleme olacaktır. 

An' ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Komis

yon Sözcüsü. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önerge hakkında bir 

açıklama yapacak mısınız efendim, bir görüşünüz 
var mı?.. Buyurun. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; bu konuda 
Komisyonun görüşlerine katılıyoruz. Yalnız bir 
cümle daha ilave etmek istiyorum. Bu konuda en 
doğru yolun bulunabilmesi için, burada sayılanların 
yanında, sayılmayan yüzlerce tip .teknik hizmetler 
kadro unvanlarının da teker teker gözden geçirilme
si lazım. Acaba bunlar birbiriyle mukayese edildi
ğinde herhangi bir haksızlık, adaletsizlik, tutarsızlık, 
dengesizlik hâsıl olur mu diye bu düzenleme, bu mu
kayese en ince ayrıntısına kadar yapılmadıkça, bu
rada doğrunun bulunmasının mümkün olmadığı ka-
haatındayım. 

Önergeye katılamıyoruz, arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekür ederim -efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Kâzım öztürk'ün önergesine 

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi katılmadıklarını 
beyan etmişlerdir. Sayın Öztürk'ün önergesinin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim-

Sayın Kan'tarcıoğlu'nun bir önergesi var, okutu-
yorum.ı 
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Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının (B) fıkrasının 

(b), (c) ve (e) bentlerinin bir bütünlük içinde aşağı
daki şekilde (jb) bendi olarak ele alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

«(b) Kadroları teknik hizmetler, sağlık hizmet
leri, avukatlık hizmetleri sınıfında bulunanlardan, bi
rinci derecenin kademelerinden aylık alanlar 400, . 
ikinci derecenin kademelerinden aylık alanlar 300 ve 
üç ve dördüncü derecelerin kademelerinden aylık 
alanlar 200, beş ve altıncı derecelerin kademelerin
den aylık alanlar 150, yedi ve sekizinci derecelerin 
kademelerinden aylık alanlar 100 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. Buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Hükümetin getirmiş olduğu Tasarıda iki tip dü
zenleme var. Birincisi, 1-4 arasında, diğeri 1-8 arasın
da düzenleme. Bu da bazı unvanlarını sayıyor, bazı 
unvanlarını saymıyor; «Birinci sınıf memur, ikinci 
sınıf memur...» diyor. Tıpkı maç takımlarında olduğu 
gibi, «birinci takım, ikinci takım» diye bir durum or
taya çıkıyor. 

Öğrenim durumları aynı olmasına rağmen, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun kriterlerine 
ters bir görüş getiriliyor. O bakımdan daha önce 37 
nci maddedeki şartlan arama lüzumunu hissetmiş; 
fakat yüce oylarınızla kabul gördüğü içiın bundan 
vazgeçilmişti. 

Efendim, kadroları teknik hizmetler sınıfında, 
sağlık hizmetler sınıfında ve avukatlık hizmetleri sı
nıfında; üç sınıfta da verilen unvanlar sayılmış, bir 
kısmına veriliyor, bir kısmına verilmiyor. Ben veri
lenleri önergemde bir fıkra altında toplamış bulunu
yorum : Teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, avukat
lık hizmetleri. Bu da, birinci derecede olanlara 400, 
sırayla 300 ve aşağı yedinci dereceye kadar iniyor. 
Sebep şu: 

öğrenim kriter alınmış olsaydı, beş yıllık, altı 
yıllık, bir mühendisle üç yıllık tekniker aynı katego
riye konmazdı; Hükümet tasarısında ve Komisyonu
muzun ince araştırılmasında konmuştur. 

.Bunun yanında, sağlık hizmetlerinde beş ila altı 
yıllık öğrenim gören doktorla, dört yıllık tahsil gö
ren, dört yıllık öğrenimi bulunan eczacı ve dişçi aynı \ 
ek göstergeyi almıştır, işte, hizmetin türü bu. Halbu
ki, kriter öğrenim yılıdır. Ben bu teklifimde, teknik 
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hizmetler, sağlık hizmetleri ve avukatlık hizmetleri 
sınıfımı bir kategoriye, diğerlerini de öbür eğitim-öğ-
retim, din hizmetleri sınıfı ve üçüncü sınıfı, emniyet 
hizmetlerini de bir, iki, üç, dörde verdiğine göre, 2 
noi maddeye aldım ve bu şekilde birleştirdim, bir den
ge sağladık daha doğrusu. Hizmette Emniyet Mü
dürlüğünü, Maarif Müdürlüğünden veyahutta bir 
öğretmenden ileri düşünmek, (yöneticilik başka tabiî, 
tahsil itibariyle söylüyorum) bir eczacıyı doktorla 
aynı kategoriye koymak doğru değildir; bu bakım
dan ayırım yaptık. 

Şimdi arz etmek istiyorum; muhterem arkadaş
larım, eğer siz Devlet memurlarına bu 1-8 derece 
arasında, tümüne birden ek gösterge verirseniz, tü
müne birden buna paralel olarak getirirseniz, bütün 
masraf 5 milyar olur. Bu rakam, o kadar büyük bir 
rakam değil. 50 ek göstergeyi personel sayısıyla çar
pın, görürsünüz. Aylık alanlarla çarpın, 5 milyar li
rayı geçmez. Hükümetin vermiş olduğu da 3-3,5 mil
yar lira arasındadır. Bu, tüm personele verilirse ve 
bu ayrıcalık kalkarsa, 1,5 milyar lira içindir bu ağla
ma, sızlama ve bu davanın bu kadar gecikmiş olma
sı. Ki, bu rakamı, Sayın Bütçe - Plan Komisyonu za
manında bir alt komisyonda araştırma yaparken, ben 
Sayın Erginay Hocamıza kadroları, sayılarını, miktar
larını yaparak takdim etmiştim efendim. 

Şimdi, teknik hizmetler sınıfında öğrenim durum
ları arasında bir tasnif olmadığına göre bunları bir 
kategoriye koyduk. Doktorlara gelince; doktorların 
400'e inmesinin sebebi şu : Dört yıllık öğrenim gö
renler sağlık hizmetleri sınıfında, avukatlık hizmet
leri sınıfında birinci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 400 verdik; doktora verdik. Sonra altta bir 
başka madde getirdik, bunda da şu var : Beş ila al
tı yıllık öğrenim görenlere 100 fazla verilir. Doktor, 
attı yıllık öğrenim gördüğüne göre, lisans seviyesin
de, 100 fazla veriliyor, 400 artı 100 eşittir 500ı'ünü 
alıyor; ama eczacı alamayacak. Tıpkı, İlahiyat Fa
kültesi mezununa nasıl vermiyorsanız, matematik
çiye nasıl vermiyorsanız, fen fakültesi mezununa na
sıl vermiyorsanız, eczacıya da vermeyeceksiniz. Sağ
lık Hizmetleri sınıfı yanödemesinden alsın, öbür ta
raftan alsın, özel görevden alsın; fakat mademki- Sağ
lık Bakanlığında genel idare hizmetler sınıfında 500 
tane eczacı vardır, mademki memleketin ihtiyacı yok
tur, memleketin ihtiyacı olmayana vermeyin. Dev
let için taşıdığı önem onun için kaldırılmıştır burada; 
Devlet için önemi yok burada. 

Bu bakımdan, benim düzenlemem doktorların le
hine bir düzenlemedir .Evvela bunu açıklayayım ; 
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Hükümet birinci dereceye 500, benim düzenle
mem birinci dereceye 500; ikinci dereceye Hüküme
tin düzenlemesi 400, benimkisi 300 artı 100, eşittir 
400 (Yine aynı); üçüncü dereceye Hükümetin getir
diği 300, benimkisi 200 artı 100; fakat diğer sınıflar
la paralellik sağlıyor; ama yine 300, değişmiyor. 
Dördüncü dereceye Hükümetin getirdiği 400, benim 
teklifim 300; 100 fazla. Alttaki doktora daha fazla 
veriliyor. Yoksa arkadaşlar, siz getirmiş olduğunuz 
kanunla Hükümet tabipliği yaptırırsınız, hastane baş
tabibi bulamazsınız; Bakanlık genel müdür bulamaz. 
Getirilen bu düzenleme, özel görev tazminatı ve di
ğer ödemeler bu dengeyi bozmuştur. Bölge müdürü 
bulamazsınız, emrindeki mühendisi çok bulursunuz; 
çok mühendis var. 

Getirdiğim düzenlemede, altıncı ve beşinci dere
celer için Hükümetin teklifi 150, benim teklifim 250; 
100 fazla. Sekizinci derece, yedinci derece için Hükü
metin getirdiği 100. 100'ü arkadaşlar kime veriyo
ruz?.. Genç bir doktora 10Q veriyorsunuz,. Altı yıl
lık da bir öğrenim yapmış bu vatandaş; benim tekli
fim 200. Kusura bakmayın, bu şekilde. Altta, dört, 
beş, altı, yedi, sekizinci derecelere 100'er fazla ver
mek ve dengeyi sağlamak suretiyle teknik hizmetler 
sınıfını sağlık hizmetleri sınıfıma, sağlık hizmetler sı
nıfını teknik hizmetler sınıfına, avukatlık hizmetleri 
sınıfını bu iki sınıfa düşman etmemek şeklinde bir dü
zenleme getirdim. Bunu arz etmek istiyorum efen
dim. 

Sonra, miktarları hususunda da bir rakam vermek 
istiyorum. Üçü bir arada oluyor; tabiî Hükümet ta
sarısında (c)'de, (d)'de göreceksiniz bunları. Orada 
teknik hizmetlerden 117 bin 525 personelden zaten 
86 bin 630'una vermişsiniz, yüzde yetmişine vermiş
siniz, diğerlerine de biraz daha az vermişsiniz. Yani 
yüzde yüzüne veriyorsunuz. Sağlık hizmetlerinin yüz
de yüzüne veriyorsunuz, bazı unvanları sayıp onları 
çıkarıyorsunuz; onun miktarı da yüzde kırkyedi liken 
yüzde ellibeş oluyor. Avukatlık hizmetinin yüzde 
doksanbirine veriyorsunuz; zaten diğerleri dokuzun
cu derecede olduğu için alamıyor. 

Efendim, teklifim bu konudadır; ben bu üç sını
fın bir arada olmasını teklif ediyorum. Şöyle teknik 
hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri sınıfı, avukatlık hiz
metleri sınıfında bulunanlardan birinci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 400, ikinci derecenin ka
demelerinden aylık alanların 300, üçüncü ve dördün
cü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 20Q, 
beşinci ve altıncı derecelerin kademelerinden aylık 

alanlara da 150, yedinci ve sekizinci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara da 100 rakamını teklif 
ediyorum; ama bu, sağlık hizmetleri sınıfı için ve di
ğer hizmetler için de böyle, sadece doktor için değil. 
Yüksek lisans yapan, beş yıllık öğrenim yapan bir zi
raat mühendisi, yüksek lisans yapan (sdzin biraz ön
ce teklif ettiğiniz; fakat reddedilmiş bulunan başka 
unvanlı masterli veya doktoralı bulunan) bir vatandaş 
100 fazlasını alacak ve belli noktasına gelecektir. 

Düzenlemede adil olmayan hiçbir kriter yoktur. 
Bu bakımdan önergemin kabulünü istirham ediyo
rum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Önergenin lehinde söz is
tiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi, bir anlamda biraz 

önce müzakeresi yapılan benim önergemi de kapsar 
biçimdedir; yani unvanları bu kapsamdan çıkarmak
tadır. Bu haliyle bendenizce tasvibe şayandır. 

Ayrıca, yıllar yılı personel rejimine, 657 sayılı Ka
nunun yöntemine katkısı bulunan mütehassıs bir ar
kadaşımızın getirdiği bir sistem vardır. Personel Ya
sası üzerinde söylenecek çok söz oluyor, sözler birbi
rine karıştığı için iyi ayıklamak mümkün olamamak
tadır. Sayın Kantarcıoğlu 'bu hususun mütehassısı
dır. Mümkündür iki, arkadaşımız aramızda olmasay
dı, bugün Hükmet sıralarında bu Tasarının müdafii 
olurdu. Nasip oldu aramızda; ama ihtisasını bıraka
rak gelmedi, ihtisasını da yanına alarak geldi ve bir 
derdi burada teşhir ederek önümüze seriyor ve diyor 
ki: «Üç sınıfı birleştirdiğimiz zaman şöylesine adalet
li bir yolu tercih etmiş olacağız.» 

Binaenaleyh, Hükümetin kendi 657 sayılı Kanu
nunun esprisini oluşturan, ruhunu ortaya koyan, ida
renin başından gelen ve bu işin mütehassısı olan Sa
yın Kantarcıoğlu'nun önergesi isabetlidir, kabulünü 
arz ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, 1 inci madde 

üzerinde söz hakkımı saklı tutmuştum; fakat madde
nin geneli konuşulurken görüşmedim. Bu önerge ve
silesiyle 1 inci maddeye ilişkin görüşlerimi açıklamak 
istiyorum. Önergenin aleyhindeyim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; 
Böyle bir önergenin aleyhinde söz almak imkâ

nını ancak bulabildiğim için üzgünüm aslında. 
Sayın Kantarcıoğlu ile Devlet Personel Kanunu

nun bu ek göstergelerine ilişkin meselelerini, özel ko
şullar altında ve kuliste, dostluklarımız esnasında çok 
görüşmüştük. Esas itibarıyla, ek göstergelerle ilgili 
bugün ülkemizde uygulanan sistem, öyle (bir sistem
sizliğe dönüşmüştür ki, Sayın Kantarcıoğlu'nun verdi
ği şu önergeye prensipte katılmamak gerçekten zor
dur. 

Ek göstergeler, ihdas edildikleri tarihlerde gerçek
ten Devlet için taşıdığı son derece büyük önem ve ki
şinin üstlenmiş olduğu yetki ve sorumluluk dikkate 
alınarak, son derece istisnai bir biçimde memurlara 
dağıtılması öng'örülen bir hakti yahut hak değil, bir 
ek parasal imkândı. 

Ne var ki, aradan geçen yıllarda işte bizler gibi 
meclisler şu veya bu nedenle diğer bazı gruplara, son
ra diğer bazı gruplara, sonra başka birtakım katego
rilere ek göstergeleri dağıta dağıta, işte şimdi bu nok
taya gelinmiştir. 

Bugün artık ek gösterge almamak bir istisna ha
line dönüşmüştür. Komisyonumuzda bu Kanunla il
gili olarak yapılan bütün görüşmeler esnasında üye
lerimizin, ben de dahil, hepimizin dile getirdiğimiz 
sıkıntı ve endişe bu olmuştur. 

Hükümetimiz, kendi felsefesi ve kendi mantığı 
dahilinde, aslında «Filancalar neden ek gösterge almı
yor?» dediğimiz zaman, bize izahta bulunmuştur. An
cak bu izahların tümünü doyurucu olarak kabul et
mek de mümkün değildir. 

Şimdi bu önergenin, bu sorunu, bizim sıkıntıları
mızı bir ölçüde çözebilecek bir önerge olduğunu dü
şünsek bile, zamanlama açısından, sadece zamanlama 
açısından diyorum, şu anda benim buna katılmam 
mümkün olmamıştır efendim. Çünkü, Sayın Kantarcı
oğlu'nun yaptığı teklif; aslında kendimizi aldatmaya
lım, bu teklif kabul edildiği takdirde, ek gösterge de
nen sistemi kaldırmışız demektir. Mesele ek gösterge 
değildir artık, bunların tümünün kaldırılıp, maaş kat
sayısına ilave edilmesidir bu miktarın. Yani Ibugün 34 
olan maaş katsayısına, bütün bu göstergeleri kaldırıp, 
ne kadarlık bir parasal bir imkânsa bu ek gösterge
lerin getirdiği, bunu katsayıya ilave edip bütün me
murlara teşmil etmek gerekmektedir. Olay, ek göster
ge olma vasfını kaybedecektir. 
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Oysa benim kanımca, ek göstergeler gereklidir ve 
zaruridir. Şu anda benim yapabileceğim öneri; Hü
kümet bu işe hazır olabildiği zaman, gerçekten bü
tün bu ek gösterge sistemini, bütün memurlara (bel
li bir kriter dahilinde yaymak ve ertesi gün bunları 
kaldırıp maaş göstergesine hepsini kalbetmek, ondan 
sonra sistemin ilk başına dönmek. Belki yine Devlet 
için taşıdığı son derece büyük önem ve yetki düşünü
lerek, çok seçici bir yöntemle, iiki veya üç derece ve
ya kategori insana bu ek göstergeyi verebilerek de
vam etmektir. 

Bugünkü ahvalde Sayın Kantarcıoğlu'nun yaptığı 
teklifin; dediğim gibi, birçok sakıncayı giderebileceği 
için bir ölçüde yürekten katılmakla birlikte, bugün 
için zamanlaması ve ek gösterge sistemini ortadan 
kaldıracak bir şey olduğu için, kabulü mümkün gö
rülmemektedir tarafımdan. 

Bunu Yüce Heyetinize açıklamak istedim. Takdir
lerinize sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Komisyon Sözcüsü?.. Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Nihayet geldik konunun can alıcı noktasına. Bu 
Tasarının, bu maddenin, üzerinde mutlaka çok önem
le durulması gereken noktası burasıdır. Eğer bu ko
nuyu iyice kavrayıp, iyice size nakledemezsek, Ko
misyon olarak da vebal altında kalmış oluruz. Onun 
için sabırlarınızı rica etmek istiyorum. 

Sayın Kantarcıoğlu, dikkate alınması kabul edilen 
birinci önergesinde «Yaptıkları görevin Devlet için 
taşıdığı önem dikkate alınarak...» ibaresini Yüce Ge
nel Kurulun tasviplerinden geçirmişlerdir. Bu, çok 
ekstrem bir maddedir. «Yaptıkları görevin Devlet 
için taşıdığı önem dikkate alınarak...» Dikkat ederse
niz, o zaman aylık esasına dönüldüğünü, kadronun 
bir ölçüde terk edildiğini, bu ibarenin çok iddialı bir 
ibare olduğunu vurgulamıştım. Ancak, tabiî ki, bir 
tabirdir, bir teknik deyimdir, bir niyettir, hiç de
ğilse doğru bir niyettir; bunun oraya konulmasında 
da büyük bir sakınca yoktur. 

Ancak, şimdi bu önerge «Devlet için taşıdığı 
önem dikkate alınarak...» diyor. Türk Personel reji
mi sınıflara ayrılmış, sınıflar içinde unvanlar vaze
dilmiş. Neden?.. Devlet için taşıdığı önem vurgulan
mıştır; önce sınıflar halinde, sonra kariyer içinde un
vanlar itibariyle. Bugün devlet personel rejimi, Dev-
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leti ayakta tutacak belli elemanları, yine Devletin işi
ni gören Hükümet vasıtasıyla selektif biçimde huzur
larınıza getirmiş. Demiş ki, «Benim şu şu şu tip in
sanlara son derece ihtiyacım var. Bunlara bir şeyler 
vermezsem, bunları diğerlerinden bir ölçüde ayıraz-
sam, bu işi götüremiyorum.» Bu işin anlamı bu. Ek 
gösterge sistemiyle bir şeyler vermeyi selektif olmaya 
dayandırmış; sınıflar itibariyle ve sınıflar içinde un
vanlar itibariyle. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi, üç sınıf arasın
da; teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, avukatlık hiz
metleri arasında bir beraberlik sağlıyor ve sekizinci 
dereceden başlayarak, birinci dereceye kadar, unvan 
gözetmeksizin, aylık esasına dayalı, hangi dereceden 
aylık alıyorsa oraya dayanarak ek gösterge getiriyor. 
Olay bu. 

Hükümetin getirdiğinde ve Komisyonumuzda ka
bul edilen şekliyle ise, sınıflar ayrı ayrı ele alınmış ve 
sınıflar içinde, özellikle iki tanesinde tadadi bir bi
çimde şu kabul ettiğimiz «Görevin Devlet için taşı
dığı önem dikkate alınarak» belli farklılıklar getiril
miş. tşte iki ayrım. 

Şimdi, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin ka
bulü halinde çıkacak üç tane mahzuru dikkatlerinize 
sunuyorum. Eğer bunlar makbulse sizce uygunsa, bu 
önerge doğrudur, yerine getirilebilir. 

Bakın ne oluyor: Teknik hizmetler veya sağlık 
hizmetleri sınıfında olup da ortaokul dengi meslekî 
okul mezunu olan bir memur sekizinci dereceden iti
baren ek gösterge almaya başlayacaktır; ama bu sa
yılan sınıfların dışındaki yüksekokul mezunu, dör
düncü dereceden itibaren ek göstergeden yararlanabi
lecek. Yani, baştan beri savunduğumuz tahsil düze
ni bu ölçüde dumura uğrayacak, zedelenecek. 

ikinci mahzur: Teknik ve sağlık hizmetleri sınıf
larında bulunun memurlar arasında gerekli bir ayı
rım yapılamayacak ve dolayısıyla bir yüksek, mühen
dis ile bir teknisyen arasında ek gösterge yönünden 
farklılık olmayacaktır. Niçin?.. Aynı dereceden ay
lık aldıkları için. İkinci mahzur bu. 

Üçüncü mahzur: Özellikle sağlık hizmetleri sı
nıfında halen 500 olarak uygulanan ve kazanılmış 
hak haline gelmiş olan en yüksek ek gösterge, bu 
önergeyle 4O0'e indirilecek. Oysa, 1 Marttan itiba
ren eczacılar ve doktorlar bu 50Q'ü almaktadırlar ve 
emekliliklerine de sayılmaktadır. Bu, bu sınıf için de 
hak kaybı niteliğinde bir değişiklik getirmektedir. 

tşte, arz etmeye çalıştığım bu üç pratik neden, bir 
tercihin yanlışlarını ortaya koyuyor. Sayın Kantarcı-
oğlu tipindeki bir tercih, elbette baştan beri öyle ge-

linseydi, aylık esasına dönülmesiydi, kadrolara sağ
lıkla ve sıkı sıkıya bağlı kalınabilseydi, bu mahzur
ları getirmeyecekti. 

Şeklen doğru görünen, gönülden katılmak istedi
ğimiz, ama aylık derecelerinin baştan iyi tespit edil
mesi hâlinde gönülden katılmak istediğimiz bu siste
me, bu biçimiyle katılmak katiyen mümkün değil
dir. Şu üç mahzuru ayrıntıda lüzum görülürse tekrar 
arz ederim. 

Bu bakımdan, bu önergeye de; ki, Sayın öztürk' 
ün önergesiyle aynıdır, hiçbir fark yoktur, orada tek 
sınıf vardır, burada üç sınıf vardır, orada da söyle
diğimiz gibi, Komisyonumuz buna katiyen katılama-
maktadır. Tüm sistemi özünden zedelemektedir. Bu. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 
Gerek Hükümet Tasarısının, gerek Sayın Kan

tarcıoğlu'nun önergesinin mantığı konusunda Büt
çe - Plan Komisyonu üyesi Sayın öney'in ve Büt
çe - Plan Komisyonu Sözcüsü Sayın Çakmaklı'nın 
mülahazalarına ilave edeceğim bir şey yok. 

Yalnız, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin istih
daf ettiği sonuçları bir kere daha dikkatlerinize sun
makta fayda görüyorum. 

Bu önerge, avukatlar için hiçbir şey getirmemek
tedir; çünkü bu önergede zikredilen teknik hizmetler, 
sağlık hizmetleri ve avukatlık hizmetleri sınıfından, 
avukatlık hizmetleri için öngörülen ek göstergelerle, 
Tasarıda öngörülen ek göstergeler birbirinin aynısı
dır, o bakımdan bir sorun yok. 

Teknik hizmetler için, 10-15 dakika önce görüşü
len Sayın öztürk'ün önergesi ne getiriyorsa, Sayın 
Kantarcıoğlu'nun önergesi de aynı şeyi getirmek is
temektedir. Yüksek Heyetinizin 10 dakika kadar ön
ce irade izhar ettiği bir konuda lehte veya aleyhte ko
nuşmayı pozisyonumla kabili telif görmüyorum; tak
dir Yüce Heyetin. 

Üçüncü sorun, burada sağlık hizmetleri sınıfıdır. 
Sağlık hizmetleri sınıfının bu şekilde ek göstergeleri
nin belirlenmesi halinde ortaya çıkabilecek mahzur
lara da Sayın Çakmaklı değindi. Bugün Numune 
Hastanesindeki beyin cerrahının ek göstergesi 500' 
dür, bu önerge onu 400'e indirme tehlikesini berabe
rinde taşımaktadır. Bu mahzuru da yüksek takdirle
rinize arz ediyorum; fakat bütününde önergeye bu 
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haliyle katılmamız mümkün değil, özür diliyorum, 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet 
Temsilcisi. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan 
soru efendim? 

BAŞKAN ~ Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. Ko
misyondan mı, Hükümetten mi efendim? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Komisyon ve
ya Hükümet hangisi cevap verirse versin, çimkü ay
nı tenakuza düştüler. 

BAŞKAN — Buvurun efendim, kısaca lütfen. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, önergeleri üç gün önce aldılar ve inceledikleri
ni zannetmiştim, ya incelememişler veva benim an
ladığım manada anlamamışlar ki, doktorların az pa
ra alacaklarını söylüyorlar. Doktorlar yine 400'dür. 
Ayrıca, geçici diye ifade ettim biraz önce, o madde 
ellerindedir, önergede yazılıdır, hatta sadece doktor
lar için değil, öğrenim durumu yükselenlerle ilgili 
mastır yapan ve doktor olan vatandaşlar da korun
muş oluyorlar, «5 ilâ 6 yıllık lisans seviyesindeki» 
cümleyle başlar efendim. Bu bir. 

İkincisi, önergem birlik getirmiştir avukatlar için, 
beraberlik getirmiştir. Bir kere Hükümet tarafından 
da, Komisyon tarafından da unutulmuştur. 

Üçüncüsü, önergemde tam mantık hâkimdir, his 
hâkim değildir, lütfen hisle mantığı bir birine karıştır
masınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, lütfen soru so
runuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Dev
let için taşıdığı önem; üç ay evvel jeolog, hidrojeolog, 
plancı, bölge plancısı, şehir plancısı, yöneylemci, 
matematiksel istastistikçi, ekonomici, kimyagerler için 
farklı mıydıki, şimdi geldi? 

2. Tekniköğretmen okulu mezunları nerede? 
Hakkı yok mu bu gençlerin? «Tekniköğretmen oku
lundan mezun olup da eğitim öğretimle kendi sını
fına gelen arkadaşlarımız alamayacaklar da, tekniker 
okulu mezunları alacaklar.» diye bir durum getirdi; 
nerede tahsil, nerede kriter?... 

3. Fizikoterapist, tıp teknoloğu, sosyal hizmet 
mütehassısı, psikolog, diyetçi, sağlık mütehassısı, sağ
lık fizikçisi; günah değil mi bunlara?... öğrenim du
rumları müsait. t 

Sayın Komisyon Sözcüsüne şunu hatırlatmak is
terim; 36 ncı madde her mesleğe öğrenim durumuna 
göre bir hak vermiştir. îki kardeş kurumdan Kız Tek-
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nik yüksek öğretmenokulundan mezunları (çok tek
rarladım burada) 9 iken, Erkek Teknik'e 8 vermiş
tir. Giriş dereceleri bu hakkı verdikten sonra, sağlık 
hizmetleri doktoru 8'den başlattıktan sonra, 4 yıllık 
okul mezununu 9'dan başlattıktan sonra, hangi hak 
kalıyor bu memlekette?.. Düzensizlik zaten burada 
başlıyor. Arz ederim. 

Bunların cevaplarını bana verirlerse, önergemi ge
ri dahi alırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; 
Galiba Sayın Kantarcıoğlu kadar sesim gür çık

maz ama, bu mikrofondan konuşmak zor oluyor, ben 
de öyle rica edeyim. 

önce şunu hatırlatmak istiyorum; her önerge tek 
başına değerlendirilir. Sayın Kantarcıoğlu önergele
riyle ibir kanun tasarısı yapmış, Genel Kurulun irade
sine adeta ipotek koymuş, «fBen daha sonra gelecek 
bir önergemle bunu da getirdim» demektedir. Biz bu 
önergeyi konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çakmaklı lütfen efendim, sa
taşma şeklinde olmasın, müsaade buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Lütfen, «İpotek 
koymuş» demesin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, lütfen karşılık
lı konuşma olmasın efendim. 

Sayın Çakmaklı, lütfen efendjm. . 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; burada 
şahsımız adına değil, oylarınızla oluşmuş 27 kişilik 
bir Komisyonun müteaddit defalar muaheze edildi
ğine şahit oluyoruz. Bir, iki, üç, dört değil, sürekli 
olarak bu konuda sataşma vardır. Açıklama getiriyo
ruz; Komisyonumuz bir iddiada değildir, elbette ira
de Yüksek Genel Kurulundur. Ancak, bu önergede 
«Doktorlar, eczacılar için ben ek gösterge getirdim 
bir başka önergede» diyorlar Sayın Kantarcıoğlu. Ya 
bu önerge kabul edilip, o edidmezse ne olacak?.. Biz 
bu önergeyti görüşüyoruz şimdi burada; bunu söyle
mek istiyorum. Yani bu önerge üzerinde konuşurken, 
bu önergenin tek başına böyle mahzur getirdiğini söy
lemek işitiyorum; ama daha sonra bir başka önerge 
varmış, onunla getirilecekmiş; bu başka konu. Biz bu 
önergeyi görüşüyoruz burada. 

•Dolayısıyla ben bu önerge üzerinde konuşurken, 
«Bu önergede böyle terslik vardır» diyebilme hak-
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kına sahibim. Dolayısıyla, hen? Sayın Kantarcıoğlu' 
nun söylediklerine, hem bu önerge üzerindeki görü
şümüze tekrar önemle değiniyorum; bu önerge bu ha
liyle eksiktir. Daha sonra bir başka önerge vardır, ay
rı görüşülür; kabul edilir veya edilmez. Bunu bir ke
re dikkatlere sunmak istiyorum. 

İkincisi; Hükümetle beraber davranma konusun
da bir ihsas hissettik. Bu Komlisyon, bu Meclisin Ko
misyonudur. Hükümetin ne düşmanı, ne onun getir
diği her şeye «Evet» deyicisi, ne «Hayır» deyicisidir. 
Bu 27 kişilik irade, Meclisin büyük bir bölümünün 
kendi becerebildikleri; ama tekrar altını çiziyorum, 
becerebiMiikleri, görebildikleri ölçüde buraya getir
dikleri bir metindir. Bu metin beğeniİmeyebilir, bu 
metin muaheze edilebilir, bu metin eleştirilebilir; ama 
Komisyonu Hükümetle, ya da bir başkasıyla birleşe
rek, sanki karşıda bir başka grup aleyhine birleşmiş 
bir yapısı varmış gibi göstermenin insafla bağdaşır 
tarafı- olmadığını zannediyorum. Bu, galiba ikinci so
ruya cevaptırır. 

iBIr başka nokta; Hükümet bir teklifle gelmiş al
tı ay önce, bu yılın Haziiran ayının başlarında bu ek 
göstergelerle ilgili kanun değişikliği huzurumuza gel
di. Biz bunu bertimsemedik ve Sayın Kantarcıoğlu' 
nun önergeleriyle birleştirilerek görüşülmesi esnasın
da Hükümet bu Tasarıyı geri çektii ve o günden bu. 
güne kadar daha iyisini yapalım derken, Devlet me
muru altı aydır alması gerekeni alamıyor. Bizim acı
mız buradadır. Eğer bir kusur varsa Hükümette, Ko
misyonda, Medisite; altı aydır Devlet Memuruna kıt 
kanaat verilecek ek gösterge karşılıklarının verileme-
mesinin kusuru vardır. Bu acıyla biz bunu hızla tek
rar huzurlarınıza getirdik. . -

Şimdi, buradaki tercih tekrar dikkat çekiyorum. 
Devlet için taşıdığı önemi kim beMıfleyecektir? Sayın 

Kantarcıoğlu'nun bunu belirlemeye hakkı vardır, bir 
sayın üye olarak bir önerge getirmeye hakkı vardır. 
«Bence Devlet için önem şöyle tarif edilebilir» diyor
lar Sayın Üye. Olabilir. Hükümet; altına bütün ba
kanlarıyla, Başbakanıyla imza koyan Hükümet de böy
le demiş. Biz ona da katılmadık. Komisyon olarak, 
«Devlet için» tanınan önemi, ek göstergeleri vesaire-
leri biz de şöyle anlıyoruz» dedik, bazı ilaveler yap
tık. Şimdi de konu Yüce Genel Kurulun huzurunda-
dır. Yüce Genel Kurula karşı hangi noktai nazardan 
hareket ederek bu önergeye katılamadığımızı izah edi
yoruz. 

Dolayısıyla, Hükümetin tadadî anlamda getirdiği 
birtakım sınıflarda belli meslek tadatlarının tümüne 
katılmamışızdır, ilaveler yapmışızdır ona, Bizce doğ
rusu budur, Komisyonumuzun çoğunluğu, Raporun
dan da anlaşılacağı gibi, böyle düşünmektedir. Bu
nun insafa da, akla, da sığan tarafı vardır. Sadece 
insaf sahibi kişi kendisi değildir; Hükümetin üyele
rinin de, onun bürokratlarının da, bu Komisyonu 
oluşturanların da insafları vardır. însaf ne haddimize; 
varsa bir parça aklımız vardır; onu da bu rapora dök-
müşüzdür. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 

Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine 
Komisyon ve Hükümet Temsilcisi katılmadıklarını 
beyan etmişlerdir. Önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

. - • f c . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başfcanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALP AT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
35 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Fahri Öztürk'ün bir önergesi var, okutu

yorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci 

maddesinin büyük (B) bendinin küçük (b) alt ben
dinde sayılan unvanlara biyologların da eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Fahri ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Genel Kurul salo
nunda yoklar. Bu nedenle önergeyi... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, ben te-
kabbül ediyorum, önergeyi muameleye koyunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. O zaman bir açıkla
ma yapacak mısınız Sayın Öztürk, yoksa sadece te-
kabbülde mi bulunuyorsunuz?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sadece tekabbülde bulu
nuyorum etendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Fahri Öztürk'ün önergesini Sayın Kâzım 

Öztürk, salonda olmamaları nedeniyle tekabbülde 
bulundular. 

Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BtLTE-

KIN ÖZDEMİR — Takdirlerinize bırakıyoruz Sa
yın Başkanım. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, aynı ko
nuda, benim de biyologlar konusunda bir önergem 
olacak; yalnız sağlık sınıfına dahil edilmeleri konu
sunda. Zira hastanelerde ve hatta fakülte, üniversite 
eğitim dallarında bir hayli biyolog çalışmaktadır. 
Bunların sağlık sınıfına ithal edilmesi için bir öner
ge vermiştim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, sizin birinci sa
tırdaki uzman tabip unvanının çıkarılması ve bunun
la ilgili bir önergeniz var ve ayrıca tabiî «Eczacı, 

uzman veteriner hekim ve veteriner hekim» ibarele
rinden sonra «Biyolog» unvanının eklenmesine iliş
kin bir önergeniz var. 

Sayın üyeler; 
Aynı ibarenin eklenmesini isteyen Sayın Çakmak-

çı'nın da bir önergesi bulunmaktadır. Her ikisini bir
likte işleme koyuyorum. 

Sayın Çakmakçı, bu konuda bir açıklama yapa
cak mısınız?. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Biraz evvel arz ettiğim 
açıklama yeterli zannederim. 

' BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Aynı ibarenin 
eklenmesini istiyorlar. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE: 

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, biraz önce 
dikkate alınması kararlaştırılan önerge zaten, tek
nik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfında tadadi 
bir yaklaşımı Genel Kurul oylarıyla bir ölçüde dik
kate alınmak üzere Komisyona geri vermiştir. Bu 
bakımdan, bu açıklamadan 
yoruz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın öztürk; müsaade eder misi 
niz, bendeniz bir açıklama 

Sayın üyeler; biraz evvel 
bir önergesiyle bu şekildeki 
nu dikkate alınmak üzere 
siniz. Ancak ne var ki, bu 
ların eklenmesine ilişkindir; 
koyuyoruz. Çünkü daha evvelki önerge sadece dik 
kate alınmak üzere kabul edilmiş bulunmaktadır, bu 
nedenle işlem yapılmaktadır. 

Sayın öztürk; bir soru 
KÂZIM ÖZTÜRK — 

racağım hususu zatıâliniz (açıkladınız, ilave edecek 
bir şey yok. 

BAŞKAN — Teşekkür iderim Sayın öztürk 
Sayın üyeler; Sayın öztirk ve Sayın Çakmakçı'-

nın önergelerini Hükümet ve Komisyon takdire bı
rakmaktadırlar. Bu önergelerin dikkate alınıp, alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen-

sonra takdirlere arz edi-

Sayın Başkan; bir soru 

yapayım. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun 
tadadi unvan durumu-

kaldırılmış bulunmakta-
ünergeler de bazı unvan-

fakat mecburen işleme 

mu soracaksınız? 
Benim Komisyona so-
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ler... önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir 
efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz bu aşamada usuli bir arzım var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Efendim, Komisyonun 

veya Hükümetin takdire bıraktığı önergede artık ıs
rar hakkı yoktur. Geçmişteki bir uygulama nedeniy
le zapta tescil etmek için arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özttrk. 
Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın bir unvan eklen

mesine ilişkin önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 265 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesi (B) fıkrası (b) bendinde sayı
lan unvanlar arasına «hidrolog» ile «jeofizikçi» ara
sında yer almak üzere «jeomorfolog» unvanının da 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayırt Altop ve 15 
arkadaşının da bu unvanın eklenmesine ilişkin bir 
önergesi var, aynı işlem içinde okutuyorum efen
dim. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesinin (B) 

bendinin (b) alt bendinde unvanları sayılan teknik 
görevliler arasına, kadroları teknik hizmetler sınıfı
na dahil olup, en az dört yıl süreli yüksek öğrenim 
veren bir fakülteden mezun olan jeomorfologların, 
hidrologlardan sonra ilave edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Yavuz ALTOP Nazmi ÖNDER 
Doğan GÜRBÜZ Fikri DEVRİMSEL 

Yıldırım AVCI Ahmet SARP 
A. Güngör ÇAKMAKÇI E. Zekâi ÖKTE 

Mehmet AKDEMİR Muzaffer ENDER 
Mustafa ALPDÜNDAR Mahmut AKKILIÇ 

Ender CtNER Eşref AKINCI 
Avni ŞAHİN 

BAŞKAN — Sayın Altop; bir açıklama yapacak 
mısınız efendim. 

YAVUZ ALTOP — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Biraz önce okunan önergemizle amaçlamış oldu

ğumuz husus. Sayın Selçuk Kantarcıoğlu'nun bun
dan önceki OtuRimda kabul edilen önergesiyle hal

lolmuş oluyor. Dolayısıyla Yüce Meclisimiz bu konu
da kanaatini belirlemiş durumda ve Sayın Selçuk Kan
tarcıoğlu'nun konuyu genel bir prensibe bağlayan 
önergesi dikkate alınmak üzere Komisyona havale 
edilmiş durumdadır. 

Biz de önergemizle teknik hizmetler kadrosuna 
bir unvan ilavesini istemiştik. Gayemiz tahakkuk 
edildiğine göre, önergemiz hakkında daha fazla bir 
açıklama yapmadan, dikkate alınmasını takdirlerini
ze arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Tosyalı; önergeniz aynı unvanın eklenmesi 

hakkındadır... 
LÜTFULLAH TOSYALI - Birleştirilerek işlem 

yapılsın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon; önergelere katılıyor musunuz? 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım; 
Biyologlar konusunda olduğu gibi, genel prensip 

dikkate alınmak üzere Komisyona verildiğine göre, 
jeomorfologların durumunun da dikkate alınmak 
üzere Komisyona verilmesini takdirlere bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi; önergelere katılıyor 

musunuz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — İlave edeceğim bir şey 
yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Altop ve arkadaşlarıyla Sa

yın Tosyalı'nın vermiş oldukları önergeler de aynı 
işlemin yapılması istenilmektedir, önergelerin dikka
te alınması hususunu Komisyon ve Hükümet takdi
re bırakmaktadır, önergelerin dikkate alınıp, alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Fırat arkadaşlarının bir önergesi var, oku
tuyorum. efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 sa

yılı Kanunla değişik 43 üncü maddesi teknik hiz
metler bölümüne ait (B) bendi (b) şıkkının Komis
yonca düzenlenen yeni şeklinin aşağıdaki gibi tan
zim edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayhan FIRAT Nihat KUBILAY 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Beşiir HAMİTOĞULLARI 

Paşa SARIOĞLU 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü 
maddesinin (B) bendi (b) şıkkının Komisyonca ye
niden tanzim edilen şekli : 

«b) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil 
olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğrenim veren fa
külte veya yüksekokullardan mezun olarak yürür
lükteki hükümlere göre yüksek mühendis, mühen
dis, yüksek mimar, mimar, şehir plancısı, bölge plan
cısı, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, 
matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araş
tırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kim
yager unvanını almış olanlardan 8 ve 7 nci derece
lerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 
3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 
200, 2 rtci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
300, 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
400; bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dı
şında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerin
den aylık alanlara 200 ve Yüksek Tekniker unvanını 
almış olanlardan 5 ve 4 üncü derecelerin kademe
lerinden aylık alanlara 100, 3 ve 2 nci derecelerin 
kademelerinden aylık alanlara 200 ve 1 inci derece
nin kademelerinden aylık alanlara 300 rakamının;» 
idi. 

6"57 sayın Devlet Memurları Kanununun 43 üncü 
maddesinin (B) bendi (b) şıkkının teklifimizin yeni 
şekliyle şu hale getirilmesini istiyoruz : 

«!b) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil 
olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğrenim veren fakül
te veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükte
ki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yük
sek mimar, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, jeo
log, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, mate
matikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırma
cısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kimyager 
unvanını almış olanlar ile Teknik Yüksek öğretmen 
okulu mezunu olanlardan 8 ve 7 nci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derece
lerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci 
derecenin kademelerinden aylık, alanlara 300, 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 400; bu sınıfa 
dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar
dan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanla
ra 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alan-
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lara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alan
lara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 200 ve Yüksek Tekniker unvanı almış 
olanlardan 5 ve 4 üncü derecelerin, kademelerinden 
aylık alanlara 100, 3 ve 2 nci derecelerin kademe
lerinden aylık alanlara 200 ve 1. inci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 300 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın Fırat; bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

AYHAN FIRAT — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin sayın üyeleri; 
Önergemizde esas olan, 657 sayılı Yasanın tek

nik elemanları derpiş eden 36 nci maddesinde ismi 
geçen Teknik Yüksek öğretmen Okulu mezunları
nın yeni Yasada yer almaması nedeniyle bu önerge
yi vermiş bulunuyorduk. 

Şunu arz etmek istiyorum: Teknik Yüksek öğret
men Okulu mezunları bugün Millî Eğitimde mes
lek yüksek okulu, endüstri meslek lisesi, tekniker, 
yüksek tekniker okullarında hocalık yapmaktadır. 
Aynı zamanda Millî Eğitimin birçok branşında ho
calık yapmakta, şube müdürlüğü ve türlü görevler
de başkanlık yapabilmektedir. Yani, Hükümetin ge
tirdiği Tasarı kendi içinde zaten, Millî Eğitimde 
çalıştıkları takdirde, bunlara 400 ek göstergeyi ön
görmüştür. O halde, teknik hizmetler sınıfında daha 
önce 657 sayılı Yasanın öngör-düğü 36 nci maddede
ki «Eşit işe eşit ücret» prensibinden neden vazge
çilmiştir?.. Zira bu okul mezunları kanunun birçok 
kesiminde çok büyük görevler ifa etmektedir.. Mü
hendisle onun altındaki yüksek tekniker ve teknis
yen arasındaki dengeyi sağlayan ve yatırımların bir 
an önce gerçeğe dönüşmesinde büyük yardımcı olan 
bu elemanlar Millî Eğitimde olduğu zaman 400 ek 
gösterge alacak, burada olduğu, teknik hizmette ça
lıştığı zaman almayacak. Bu Yasayla taban tabana 
zıttı. 

Bunu belirterek Yüce Meclisin takdirlerine arz 
ediyorum ve bu düzensizliğin ortadan kalkması için 
yardımlarınızı rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Lehinde, buyurun Sayın Kubilay. 
NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri, değerli arkadaşlarım; 
Bu gelen Tasarıda kadroların teknik hizmetler 

sınıfına dahil olanlar için tadat edilen mesleklerde 
çalışanlara 100 ile 400 arasında bir yan gösterge ve-
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bilmiş bulunmaktadır. Bu (B) fıkrasında «yüksek öğ
renim veren», «Fakülte» ve «Yüksekokul» ibareleri 
geçmektedir. Teknik Yüksek Öğretmen Okulu da 
burada adı geçen yüksek okullardan birisidir ve 4 
yıllık öğrenim süresi vardır. Bu okuldan mezun olan
lar teknik okullarda, endüstri meslek liselerinde ve
ya teknik liselerde teknik bilgiler öğretmeni olurlar, 
atölye şefi olurlar, atölyelerde öğrencilerine teknik 
bilgiler verirler ve biraz sonra Kanunun aynı fıkra
sının son paragrafında tadat edilen teknikerleri ve 
yüksek teknikerleri de bunlar yetiştirirler. 

Şimdi bu öğretmenler, Teknik Yüksek öğretmen 
Okulu mezunu olan bu öğretmenler okullarda ça
lıştığı takdirde, teknik okullarda çalıştığı takdirde 
birinci derece ile dördüncü derece arasında 100 ile 
400 göstergeyi alamıyor. Bu arkadaşlarımızın bir kıs
mı okullardan ayrılmak suretiyle diğer kamu hiz
metlerine ve teknik bölümlerde atölye şefi olarak 
veya teknik şef olarak mühendis görevi ifa etmekte
dirler. Kırıkkale'de birçok şefler, TEK'te elektrik 
şefleri ve tökni'k elemanların büyük çoğunluğunu 
okullardan ayrılmış olan bu teknik öğretmenler teş
kil etmektedir.. 

Şimdi, kendilerinin yetiştirdikleri teknikerlere Ka
nun 100 ile 300 arasında yan gösterge tanıyor, onun 
hocası, şefi durumunda olan Teknik Yüksek öğret
men Okulu mezunu, 4 yıllık yüksek öğretmen okulu 
mezunu olanlara bunu tanımıyor. 

Tahmin ediyorum burada bir unutma veya bir 
sehiv vardır. Yüce Komisyonumuzdan ve Hüküme
timizden bu konuya eğilmelerini yüksek huzurunuz
da rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küb'ilay. 
Sayın Komisyon, Sayın Fırat ve arkadaşları, 

«Teknik Yüksek öğretmen Okulu mezunu olanlar» 
ibaresinm, yani bu unvanın eklenmesini istemekte
dirler bir önergeyle; buyurun efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Dikkate alınmak üzere tak
dirlere bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 
Hükümet, söz konusu Tasarıyla en ideal düzeni 

yüksek huzurunuza takdim ettiği inancındadır. Ka
tılamıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Fırat ve arkadaşlarının bir unvanın daha 

eklenmesine ilişkin önergesini Komisyon takdire bı
rakmakta, Hükümet Temsilcisi de katılmadıklarını 
beyan etmektedirler. 

Sayın Fırat ve arkdaşlarının önergesinin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir, efendim. 

Sayın Dinçer'in bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ek göstergelerle ilgili Yasa Tasarısının 1 inci 

maddesinde, teknik ve sağlık hizmetlerinde çalışan 
teknik ve sağlık sınıfın yetiştiği lise dereceli meslek 
okulu mezunlarına 4 üncü dereceden başlamak üze
re ek gösterge verilmektedir. Lise dereceli meslek 
okulu mezunları 12 ve 11 inci dereceden göreve baş
lamaktadır ve 3 üncü dereceye kadar çıkabilmektedir. 
Lise dereceli teknik, sağlık bir meslek okulu mezunu 
olanlar 4 üncü dereceden başlarsa ancak 4 ve 3 üncü 
derece için ek gösterge alabilecek, bu da meslek ha
yatına atıldıktan 20 - 22 yıl sonra 50 ek gösterge al
ma imkânına sahip olunacaktır. 

Bu bakımdan, 1 inci maddenin (b) ve (c) fıkrala
rında «Bu sınıfa dahil olup da yukarı sayılanlar dı
şında kalanlardan 6 ncı derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 50, 5 inci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 4 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 150, 3 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 200» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Recai DlNÇER 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, buyurun efendim . 
RECAt DlNÇER — Sayın Başkan, çok değerli 

üyeler; 
Bütçe - Plan Komisyonu üyesi olarak bir küçük 

muhalefetim vardı; ancak rapora (1-4) olarak geçmiş, 
(1-6) olarak geçmesi lazım gelirdi, zuhulen yazılmış. 

Çok değerli üyeler; 
Hepimiz Personel Kanununun. aksak yönlerinden 

burada birtakım problemlerle karşılaşıyoruz. Hiçbir 
sağlık müdürü yoktur ki, «Ben sağlık müdürü olmak 
istiyorum» desin, ille sağlık müdürüne vekalet etmek 
istiyor. Veteriner müdürü aynı şekilde, ziraat müdü
rü aynı şekilde ve diğer müdüran da yine aynı şekil
de vekâlet ederek emrinde çalışanların özel hizmet 
tazminatlarını veyahut da ek göstergelerini almak is
temektedirler. 
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Şimdi biz buraya ek göstergeleri getirmiş bulu
nuyoruz." Her yüksekokulun, her bir sınıfın bir ara 
sınıfı vardır. Ara sınıf olmadığı takdirde zaten me
kanizma normal işleyemeyecektir. Bir doktorun yanın
da çalışan sağlık memuru, bir veterinerin yanında ça
lışan sağlık memuru, bir ziraat yüksek mühendisin 
yanında çalışan bir ziraat teknisyeni ve bu misalleri 
teknik ve sağlık hizmetlerinde çoğaltabiliriz. 

Simdi burada, (b) maddesinin son kısımlarında 
4 üncü dereceden itibaren başlayan bir mekanizma 
var. Zaten meslek okulu mezunları 22-23 senede 4 
üncü dereceye gelmektedirler ve en son yükseldikleri 
noktada 3 üncü derecedir. Yani, kalkıp da buraya 4 
üncü, 3 üncü dereceyi yazmak bir sembolik ifade 
olur. Bu teknik kişiler, sağlık personeli mutlak suret
te tam 17, 18, hiç olmazsa 15 inci yılında, esas mad
diyata, maddî duruma ihtiyacı ve gücünün yerinde 
olduğu bir anda (Ki, gücünü de biraz o kısımdan 
alacaktır) ek göstergelerini almasında büyük bir yarar 
vardır. 

Kaldı ki, ara sınıfı devam ettirmek için, yüksek
okula herkesin gitmesini engellemek ve ara sınıfı ya
şatmak için de bu sınıfa birtakım maddî - manevî 
ölçüler içerisinde değerini vermek lazım gelirdi. 

Ben önergemi bunun için verdim. «3 üncü dere
ceden yukarıya çıkamayacaklarına göre, yine azamî 
200 ek göstergeyi alacaktır; ama bunu hiç olmazsa 
17, 18 inci yılda almak üzere 6 ncı dereceden başla
sın, 6 ncı derecede 50 verilsin, 5 inci derecede 100 
verilsin, 4 üncü derecede 150 verilsin, zaten % 1 al
mayacaktır; ama 3 üncü derecede de 200 verilsin» di
ye bir önerge verdim. Desteklemenizi istirham ediyo
rum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım,, bu da bir 
yaklaşım biçimidir. Dikkate alınmak üzere takdire 
arz ediyonız. Kısa zamanda incelemek ve görüş bil
dirmek mümkün değildir, dîbkate alır, inceleriz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet temsilcisi, Sayın Dinçer'in öner

gesi hakkında görüşünüz nedir efendim?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCtSt ERTUĞ-

RUL KUMCUOGLU — Katılamıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz, teşekkür ederim 
efendim. 
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Sayın üyeler; 
Sayın Dinçer'in önergesini Sayın Komisyon dik

kate alınmak üzere kendilerine havalesini talep et
mektedir. Sayın Hükümet temsilcisi ise, önergeye 
katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Sayın Dinçer'in önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Çakmakçı ve Sayın Tercan'ın önergeleri 
var; okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesinin 

(B) bendi, (c) fıkrasında aşağıdaki değişikliğin yapıl
masını saygı ile arz ederiz. 

(c) fıkrasındaki birinci satırdaki «Uzman tabip» 
unvanının buradan çıkarılması ve fıkranın altına da 
«uzman tabiplere ek göstergeler her derecedeki ra
kamların 50 fazlası» rakamının, ibaresinin ilavesini 
saygı ile dileriz. 

Zeki ÇAKMAKÇI Cavidan TERCAN 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, bir açıklama ya

pacak mısınız efendim?.. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Müsaade ederseniz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Uzman tabiplik durumuna gelinceye kadar bir ki

şinin geçirdiği eğitim ve öğretim dönemimi, yıllarını 
düşünecek olursak, bir diş hekiminin uzman olması 
veyahut bir eczacının uzman olması veyahut bir vete-
riıier hekimin uzman olması ile bazı farklılıklar bu
luruz. 

Bu nedenle, uzman hekimleri biraz olsun ayrı bir 
statü içinde mütalaa etmek durumunun ortaya çıktığı 
kanısındayız. Bu nedenle, hiç olmazsa aynı derece
deki diğer uzman kişilerle bir faklılık ve en az dü
zeyde olacak şekilde 50 puanlık bir farklılık düşün
dük. 

Bir hekimin yetişmesini, anatomisini, tabiri caiz
se burada ortaya koymak gerekirse, lise tahsilinden 
sonra dört yıllık eğitimini bitiren bir meslek mensu
bu arkadaşı ile hekimlik tahsil eden, tıp fakültesi tah
sili yapan bir kişi arasındaki farkı dört seneden son
ra görüyoruz. Dört sene sonra diğer tahsilleri yapan, 
mühendislik tahsili yapan veyahut hukuk tahsili ya
pan bir kişinin hemen kendi hayat düzenini kurabil
diğini ve diğer tıp tahsili yapan kişinin, gencin ise, 
daha iki sene okumak zorunda olduğunu biliyoruz. 
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Bundan sonra kendisine yüklenen iki yıllık mec
burî hizmeti, ondan sonra yapabilecekse, ihtisas süre
lerini düşünecek olursak, ancak 35 yaşlarında bir mü
tehassıs hekimin kendi kliantelini veyahut kendi ba
şına çalışma düzenini kurabildiğini görüyoruz. Bu 
uzun yılların bir semeresi olarak diyoruz ki, uzman 
hekimleri diğer tahsil grupları"" içinden ve yine uz
manlık almış; ama daha az tahsil sonunda uzman ol
muş kişiler arasında bir ayrıcalık, bir ayrım yapalım 
ve bu nedenle de 50 fazla rakamını uzman hekimlere 
uygun buluyoruz. 

Takdirlerinize arz ediyorum, teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Sayın 
Çakmakçı kürsüden inmeden bir soru sormak istiyo
rum. 

BA§KAN — Soru soramazsınız efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — O zaman konuşmak 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi Sayın Ak-

kıhç?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Mecburen. Sayın Çakmakçı'nın önergesinin aley

hinde söz almış bulunuyorum. Çünkü, üyeye soru 
sorma imkânımız yok. Belki sürçü lisan olarak bir 
kıyaslama yaptılar; bir hekimle, bir veteriner heki
mi ayrım yapmak suretiyle uzmanlık dallan arasında 
büyük fark olduğunu ve onları eczacı ve diş hekiın-
leri sınıfına soktular. 

Evet, bir hekim altı sene, bir veteriner hekim beş 
sene tahsil yapmaktadır. Arkadaşım tahmin ediyorum 
biliyorlar; ama ben burada hatırlatmak ve üzerine 
basarak söylemek istiyorum. Bir veteriner hekim de 
uzmanlığı yaptığı zaman, o da üç ve dört sene uz
manlık dalında çalışmakta ve en az o hekim kadar 
çaba harcamaktadır. O bakımdan istirham ediyorum, 
sürçü lisan mı değil mi bunu açıklasınlar, öğrenmek 
istiyorum. 

Arkadaşlar; 
Ayırma yapmanın imkânı yoktur. Bu bilim dalı 

gerektiğinde hekim arkadaşlarımızdan çok daha zor j 
koşullar içinde çalışmaktadır, onu arz etmek istiyo
rum ve burada ayırım yapılmasına taraftar değilim. 
Uzmanlığa evet, yani uzmanlıkla hekim arasındaki 
farka evet; fakat iki meslek arasında ayırım yapar- j 
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sak tahmin ediyorum ki yanlışlık yapmış oluruz; arz 
ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
RECAÎ DİNÇER — Sayın Başkan, izin verir mi

siniz efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer buyurun. 
RECAÎ DlNÇER — Saym Akkılıç aleyhte ko

nuşmadı, bir konuyu açıkladılar. Ben bir cümle ile 
konunun aleyhinde konuşmak istiyorum yerimden 
efendim. 

BAŞKAN— Şu anda Sayın Akkılıç'ın söz iste
meleri aleyhtedir. Sayın Dinçer. Gerçi ifadelerinde 
belki aleyhte bir ifade yer almamıştır; ama bunun tak
diri Yüce Genel Kurulundurs Söz almaları, doğru
dan doğruya aleyhte olması nedeniyle müsaadenizle 
size söz veremeyeceğim efendim, özür dilerim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan 
izin verir misiniz?.. 

BAŞK'AN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Lehinde konuş

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
işte şimdi bir sınıf içinde personel arasında ya

pılan ayırımın nasıl bir anarşi yarattığını yaşadık. 
Bilerek veya bilmeyerek ki, hüsnüniyetle dahi söyle
miş olsak, bu ayrımı biz burada düşündükten sonra, 
aynı hizmeti yapan, yan yana iki masada çalışan in
sanların yapmadıklarını nasıl söyleyebiliriz?.. 

Efendim, tadadî şekilde iş yapmak her zaman için 
büyük hatalar doğurmuştur ve kanunda bazı şeyler 
tadat edilmez. Hele personel rejiminde en büyük ha
tadır. Bu bakımdan, biraz önce arkadaşımın hüsnü
niyetle dahi söylemiş olduğu söz bir başka arkadaşım 
tarafından elbetteki... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, önergenin le
hinde konuşuyorsunuz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, öner
genin lehinde konuşuyorum. 

Bir başka .arkadaşımız tarafından daha başka tür
lü, bir mülkiyeli arkadaşımız tarafından da başka 
türlü anlaşılır, bir öğretmen arkadaşımız tarafından 
da başka türlü söylenir. 

Bir öğretmen de çıkar der ki, «Efendim, ben eği
timde mastır, doktora yaptım neredesiniz, beni niye 
düşünmüyorsunuz?..» Bir başkası der ki, «Ben Ziraat 
Fakültesinden çıktıktan sonra, dört yıllık ziraat mü-
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hendisliğinden sonra iki sene yurt dışında tahsil yap
tım» der. Bir maliyeci der ki, «Şu alanda ekonomide 
parayı benden başka kimse bilmez, para, para...» der 
durur. 

O bakımdan, biz bu ayrıcalıkları ortadan kaldı
ralım ve beraberliği sağlayalım diye 657 sayılı Kanu
nun temel ilkesi olan liyakat ve kariyer ve öğrenim 
seviyesini göz önünde bulundurduk. 

Esasen arkadaşımın teklifi benim teklifimin içe
risinde var. Sağlık hizmetleri sınıfında dişçi ile biraz 
önce arkadaşımın bahsetmiş olduğu beyin cerrahi ile 
yan yana tutulmuş olması, eczacı ile yan yana tutul
muş olması büyük bir hata olmuştur. Bu arada bir 
de tıpta uzmanlık olan, uzman tabiplerin durumları 
vardır. Bu da aynı parayı alacak, veteriner de aynı 
parayı alacak yahut falan da aynı parayı alacak diye 
bir durum ortaya çıkmıştır. 

Bu bakımdan, derim ki yine dört yıllık öğrenim 
görenler (ki, benim önergemi biraz daha bu arkada
şımın önergesi destekliyor, arkadaşımın muhalif ol
masına rağmen, söylemiş olduğu söz de benim öner
gemin lehinde aslında; gayet yerindedir teklif) için 
ben aşağıda bir madde getirdim. «Yukarıda açıkla
nan (İşte sayılacak a, b, c, g, e, f diye bütün bunlar 
sayıldıktan sonra) bentlerindeki personelden lisan dü
zeyinde beş ila altı yıllık Öğrenim görenlerle, master, 
bilim uzmanlığı, doktora, tıpta uzmanlık ve daha yu
karı derecede öğrenimi olanların ek göstergelerine 
ayrıca 100 rakamının;» Bu düzenlemeyi Sayın Ko
misyon yaparken, her sınıfı bizim yaptığımız gibi 
eğer birleştirmez ayrı ayrı yazarsa; bunu her bir fık
ranın altına yazdığımız takdirde bu ayrıcalık ortadan 
kalkar ve esas görüş de budur, arkadaşımın görüşü 
de budur. Yalnız, 50ı rakamı ile bu iş halledilmez. 
50 rakamı 1 500 liralık bir paradır ki, bir uzman için 
1 500 lira çok az bir şey. Biz bunu bilhassa aşağıda 
bulunan arkadaşlar için 10O yaptık ve ayrıca biz bir 
de denge sağladık. 

Bu bakımdan önergenin lehindeyim ve belki be
nim bu konuşmam, Sayın Akkılıç'ın da karşı çıkmış 
olmasına rağmen; onun görüşünün de lehinde bir gö
rüştür. Çünkü, onların da 5 - 6 yıllık öğrenim görmüş 
olanlarını bir tuttuk; Ziraat Fakültesi mezununu da, 
Eğitim Fakültesi mezununu da, Mülkiyedeki arka
daşımızı da hep aynı seviyeye getirmek istedik. Bu 
bakımdan kriter yerindedir eğer uygun görülürse' ve 
her halde Komisyon bunu da dikkate alırsa hayırlı 
olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
öğhı. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-

MÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, önce kısa 
bir açıklama yapmam gerekiyor. 

Sayın Çakmaklı'nın önergeleri uzman tabiplere 50 
ek gösterge daha verilmesi biçimindedir, yanlış anla
mıyorsam; 500'ün üzerine 50 daha... 

Sayın Kantarcıoğlu'nun izahı, kendi getirdikleri 
teklif 400'dür, artı 100 biçiminde bir madde daha ge
lecek, onunla 500 oluyor. Bir farklılık var burada. 
Ancak, sağlık hizmetleri sınıfı için öngörülen ek gös
tergelerin üst sınırı böylece 550'ye çıkmış oluyor Sa
yın Çakmaklı'nın önergeleriyle; mevcut görüştüğümüz 
metne göre. Bu takdirde diğer hizmet sınıflarıyla ara
larında belli bir fark doğmuş oluyor. 

Diğer yandan, bilindiği gibi, 1 inci derecenin son 
kademesine göre kazanılmış hak olan ek göstergeler 
emeklilikte de dikkate alınıyor; ama Emekli Sandığı 
Kanununda bu artı 50'nin karşılığı yok. Emekli San
dığı Kanununda bir başka değişiklik gerektiriyor bu 
konu. 

Bütün bu nedenlerle biz, bundan sonraki önerge
leri Yüce Genel Kurula olan yüksek saygımızdan, 
Sayın Kantarcıoğlu'nun kabul edilmiş önergeleri doğ
rultusunda değerlendirmek zorundayız. Onun için 
hep diyoruz ki, «Bu önergelere dikkate alınmak üze
re katılmak zorundayız.» Çünkü, bu prensibe göre 
bunlar, beraberce değerlendirilmek zorundadır. Oysa 
o prensip, Genel Kurulca bize direktif olarak veril
memiş olsa idi, bu önergeye katiyen katılamayız der
dik, dikkate alamazdık; fakat bu durumda Genel 
Kurula olan saygımız bizi, bu önergeye de dikkate 
alınmak üzere katılmak zorunda bırakmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Çakmakçı'nın 

önergesi hakkındaki görüşünüzü rica ediyorum. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; bu Tasarı 
yüce huzurlarınıza sunulmadan önce Hükümette, ça
lışanlar açısından hizmet - hak, Devlet açısından, hiz
met - külfet ilişkileri çok ince detayda karşılıklı mu
kayese edilerek belli dengelere ulaşıldığı inancından 
hareket edilmiş idi. 

Yüksek tasviplerinize mazhar olan önergelerle 
yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu noktada başlan
gıçta var olan dengenin ne ölçüde muhafaza edilebil-
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diği hususunda artık, gerçekçi ve doğru bir değerlen
dirme yapma imkânımızı ben şahsen yitirdiğimiz ka
naatindeyim. O bakımdan tekrar başa dönüp, Hükü
met Tasarısına sadakati savunmak durumunda hisse
diyorum kendimi. Çünkü, herhangi bir şekilde biz, 
Sayın Çakmakçı'nın ve biraz sonra Sayın Kantarcı-
oğlu'nun önergelerinde yer aldığı gibi, bu düzenle
meyi değiştirip, ekin üzerine ek verme metodunu ta
kip edersek, diyelim ki, 5 inci dereceden bir doktorun 
100 olan göstergesini bir misli artırarak 20O'e çıka
rırken, 1 inci derecedeki bir doktorun zaten 5Cı0ı olan 
göstergesine bir şey ilave etmemek suretiyle bu sefer 
kıdemler arasındaki dengeye de yeni boyutlar kazan
dırmaktadır. Bu kadar kısa zamanda, bu kadar boyut 
ve denge değişiklikleri hakkında doğru yargı yapa
bileceğim kanaatinde değilim. Yüksek müsamahala
rınıza sığınarak özür diliyorum ve tekrar Hükümet 
Tasarısına sadık kalmanın en isabetli yol olacağı hu
susundaki inancımı tekrarlıyorum. Teşekkür ederim, 
katılamıyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Temsilci. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bir soru sorabilir miyim 

Sayın Hükümete efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, konu zannederim 

açıklanmıştır; ama sormak istiyorsanız buyurun efen
dim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan; Sayın 
Müsteşarımız, «Hizmet - külfet» dengesinden bahset
tiler. Acaba, hekimler ve bilhassa mütehassıs hekim
ler, bu hizmet - külfet dengesinde bu kadar farklılığı 
hak etmemişler midir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Buyurun Sayın Temsilci. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; Yüksek 
Heyetinizin dikkatlerine bir hususu özellikle sunmak
ta fayda görüyorum : 

1982 Şubatında Türkiye'de tabiplerin ek göster
gesi yoktu, öğretmenlerin ek göstergesi yoktu, mü
hendislerin ek göstergesi yoktu, iftiharla ifade ediyo
rum; bu düzenlemeyi yapan Hükümetin görevlisi 
olarak görev aldım. Bir Türk doktorunun hiç bir şe
kilde daha az ücrete lâyık olduğunu düşünmüyorum. 
Başlangıçta ifade ettiğim gibi, bugünkü ücret rejimi
nin Türk Milletine ve Türk Milletinin hâdini sadıkı 
Türk memuruna layık olmadığı konusunda anlaşıyo
ruz. Burada söz konusu ettiğim hususlar dengedir ve 
dengelerin gözetilmesi hususudur. O bakımdan tav
zihte fayda gördüm. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Temsilci. 
Sayın Üyeler, Sayın Çakmakçı ve Sayın Tercan' 

m önergesine Hükümet Temsilcisi katılmadıklarını, 
Komisyon ise takdire bıraktıklarını beyan etmişler
dir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın Hazer'in bir önergesi var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişik

lik Yapılmasına Dair olan Tasarının gerekçesinde, 
kariyerleri ile ilgili sınıflarda olmayıp, genel idare 
hizmetleri sınıfına atanmış olan memurlara, kariyer
lerinde kazanılmış hak aylıklarına mahsus ek göster
gelerin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. 

Uygulamada kolaylık ve eşitlik sağlayacak olan 
bu kaydın, 43 üncü maddenin (c) fıkrasına aşağıdaki 
şekilde eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet HAZER 
«Kariyerleri ile ilgili sınıflarda olmayıp, genel 

idare hizmetleri sınıfına atanmış olanlara kariyerle
rinde kazanılmış hak aylıklarına mahsus ek gösterge
ler uygulanır» 

BAŞKAN — Sayın Hazer bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. 

MEHMET HAZER — Kısaca Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Huzurunuzdaki Tasarı bazı prensiplere dayanıyor. 

Bunların arasında memurun durumunu iyileştirmek, 
aynı hizmeti görenler arasında ahenk sağlamak ve 
hiç olmazsa günün ekonomik sıkıntılarından bir öl
çüde kurtarmayı da istihdaf etmektedir. Başka mak
satları da vardır. 

Tasarının gerekçesinde yer alan, «Kariyerleri ile 
ilgili sınıflarda olmayıp, genel idarî hizmetlerde is
tihdam olunacak memurların, kendi kariyerlerine 
mahsus ek göstergelerden istifade etmesi kayda bağ
lanmıştır. 

Benim teklifimde maddenin yeri yanlış gösteril
miştir; ama metindeki 1 inci maddenin son fıkrasın
da buna dair hüküm vardır. Bu hükmün, yarın tat
bikatçılar üzerinde yanlışlıklara mahal vermemesi 
için burada sarahaten ifade edilmesi lüzumuna inanı
yorum. Bu hususu Sayın Komisyon üyelerinden bazı 
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arkadaşlarla da görüştüm, Sayın Hükümet Temsilcisi 
Müsteşar beyle de görüştüm, uygun bulduklarını 
ifade ettiler. Bunu burada teyit ederlerse mesele hal
ledilmiş olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon; Sayın Hazer'in önergesi üze

rinde... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

önerge üzerinde söz vermiyor musunuz?.. 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi efendim?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Lehinde de ola

bilir, aleyhinde de... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu; müsaade eder
seniz 78 inci maddenin uygulamasına bir rahatlık ge
tirilmesi yönünden Yüce Genel Kurul, «leh ve aleyh
te birer üye için» söz vermiştir. Üzerinde mümkün 
değil. Lehinde konuşacaksanız buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlarım; 

Böyle bir düzenlemenin üzerinde lehte de konuş
mak, aleyhte de konuşmak mümkün. Lehte konuş
mak mümkün; çünkü büyük bir haksızlığı gideriyor. 
Aleyhte konuşmak mümkün; çünkü kısıtlayıcı tedbir
ler getiriyoruz. Bu bakımdan doğrusunu koymak 
mecburiyetindeyiz. Niye yani bu arada illa lehte veya 
aleyhte?.. Arkadaşlarım isterse tek söz hakkı bana 
versinler veya hiç vermesinler; ama burada böyle 
sadece birinci ikinci, üçüncü derece kadroda görevli 
olanlara ver, beşinci, altıncı, yedinci derecede olan
lara verme... Al bir veterineri getir genel idarede ça
lıştır; veteriner birin dördünde olsun; fakat kadrosu 
beştir, ek gösterge verme, ondan faydalanmasın... 
Mümkün mü yani?.. Bu büyük bir haksızlık getirmez 
mi?.. 

Al Millî Eğitim Bakanlığından iyi bir fizik hoca
sını, getir Talim - Terbiye'de bilmem raportör yap; 
kadrosu beştir diye kişiye orada 40O ek göstergesi 
varken hiç ek gösterge verme... Günahtır arkadaşlar. 

Şimdi bunu ister lehte, ister aleyhte kabul edin; 
düzenleme noksandır. Bunu böyle sadece (J) fıkrası
nın altına, illa «Denetim elemanlarının» altına sok
mak suretiyle kapalı bir şekilde almak da büyük bir 
hatadır. Bu, Hükümetin bir hatasıdır. Komisyonumuz 
da bunu görmemiştir veyahut görmüşte savunmamış
tır hakları, diyeceğim ben; kusura bakmasınlar. 

Şimdi arz ediyorum : Bu ek göstergeler 68 inci 
maddedekiler için büyük bir ferahlık getirir. Çünkü, 
atama ile oraya gelince; asansöre binince vatandaş, 
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alttan üste istediği zaman çıkar. Hele üst taraftaki 
hakları ve yan ödemeleri de alırsa, bir de üstelik, «ka
riyer» kelimesi ortaya çıkarsa, tabiî elbette ki, şu an
daki konuşmam aleyhte olur; ama bunlara verilmesin 
de demiyorum. «Diğer hizmet sınıflarından, genel 
idare hizmetleri sınıfında kariyerleriyle ilgili bir, iki, 
üçüncü derece kadrolu görevlere atananlara...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kariyer tarif edilmemiştir. Kariyer büyük bir ha

tadır. Kariyer malmüdürüne göre değişir, kariyer ge
nel müdüre göre değişir, kariyer Millî Eğitim Baka
nına göre değişir, kariyer Maliye Baka.una göre de
ğişir. 15 yıllık bir öğretmen şube müdür muavinli
ğine gelmişse kariyerinde midir?.. Tarif de yoktur 
efendim. 

Bu bakımdan şöyle demekte fayda vardır; «Ge
nel idare hizmetleri sınıfında bulunan, öğrenimleri 
diğer sınıflara giren devlet memurlarına aylığına gö
re fazla olan ek gösterge rakamının» denmekle bü
tün bu problem halledilir ve genelleme olur. Ziraat 
mühendisini veterinerden, veterineri kariyerde olan 
bir Bakanlık müfettişinden ayırt etmiş ve haksızlığı 
da önlemiş oluruz. 

Hangisini Başkanlık Divam kabul buyurursa bu
yursun, ister lehte, ister aleyhte; görüş budur. Bunu 
sunmak için karşınızdayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ
lu 

Sayın Komisyon, Sayın Hazer'in Önergesi üzerin
de efendim... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI - Efendim; iki noktada bilgi arz 
etmek istiyorum. 

Bir kere, Sayın Hazer'in önergelerinde «43 üncü 
maddenin (c) fıkrasına aşağıdaki şekilde eklenmesini 
ar/ ve teklif ederim» dediği yeri kestiremedik. (c) fık
rası diye bir fıkra ayrıca yok. Var olan fıkrada (c) 
bölümünde, sağlık hizmetleriyle ilgili bir düzenleme
dir. 

BAŞKAN — (c)'den sonra zannederim Sayın Ha
zer; değil mi efendim?.. 

MEHMET HAZER — Yer mevzuubahis değil, 
neresi olursa olsun. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MlL ÇAKMAKLI — «(c) fıkrasına» diyor. Bu önem
li değil efendim. 

Tasarıda konu şöyle düzenlenmiştir Sayın Baş
kanım : «Diğer hizmet sınıflarından genel idare hiz-
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metleri sınıfında kariyerleriyle ilgili bir, iki ve üçün- I 
cü derece kadrolu görevlere atananlara uygulanacak 
ek göstergeler ve ilgililerin kazanılmış hak aylık de
recelerine göre kariyerleriyle ilgili sınıflarda alabile
cekleri ek göstergelerden düşük olamaz» denilmiştir. 

Bu düzenlemeyle, örneğin; teknik hizmetler sını
fından bir teknik elemanın genel idare hizmetleri sı
nıfında müdürlük yaptığı zaman aldığı ek göstergenin 
yapmadığı zamanki, asıl kadrosunda kaldığı zamanki 
ücretinden düşük olmaması sağlanmıştır. 

Sayın Hazer (Aynen okuyorum) bu önergeleriyle; 
«Kariyerleriyle ilgili sınıflarda olmayıp genel idare 
hizmetleri sınıfına atanmış olanlara kariyerlerinde 
kazanılmış hak aylıklarına mahsus ek göstergeler uy
gulanır.» diyerek bir, iki, üç, dördün ötesine geçerek, 
tüm memurları kapsamaktadır. Esasen pekçok önerge | 
dikkate alınmak üzere burada prensip değişikliğine 
uğramıştır. Bunun da gözden geçirilmesinde fayda 
mütalaa etmektedir Komisyonumuz. Dikkate alınmak 
üzere takdirlere bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Hazer'in öner

gesi hakkında? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Efendim, çok özür dilerim, 
başlangıçta sık söz almayacağıma söz verdim; ama 
bazı yanlışlıkların yapılmasından mutlak surette ka
çınmamız lazım. 

Evvela Sayın Kantarcıoğlu, söz konusu maddenin 
son bendinin sadece müfettiş ve benzerlerini kapsa
dığını ve burada Hükümetin kasıtlı, Komisyonun da 
gözden kaçırmak suretiyle davrandığını ifade ettiler. 
Ola ki, yarın birisi bunu Sayın Kantarcıoğlu'nun an
ladığı şekilde anlar ve Türk memurunun hakkı muh-
tel olur. O bakımdan, öyle olmadığını, söz konusu 
son bendin bütün memurları kapsadığını ifade ede
yim. 

Yani yarın başka birisi, «Zamanında kompetan, 
ihtisas sahibi bir kimse bunu böyle yorumlamıştı, 
başka türlü yorumlanamaz» der, sonra memurun I 
hakkını muhtel ederiz; ciddî surette endişe ederim. 

İkincisi; Sayın Hazer, dışarıda önergeyle ilgili gö
rüşünü bana şifahen anlattılar. Ben de, «Anlayabil
diğim kadarıyla zatıâlinizin noktayı nazarı Kanunun 
son bendinde karşılanmıştır» dedim. Onda da bir I 
yanlışlık olmasını arzu etmiyorum. 
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Bu haliyle Tasarının bu bendinin bütün bu ihti
yaçları karşıladığı inancındayım. Aynen bırakılma
sında fayda mülahaza ederim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim; Sayın Hükü

met Temsilcisinden bir soru sormak istiyorum. 
Geçende geneli üzerinde yaptığım konuşmada da 

da arz etmiştim. Bu hizmete geçen 4 ve 5 inci derece
den bir memur yok mu? Olduğu takdirde aynı dere
cedeki meslektaşından daha az para alma durumu 
hâsıl olmayacak mı? Bunu açıklamalarını rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Daha değişik derecede bir memurun hakkının or

tadan kalkıp kalkmayacağı hususunda bir soru soru
yorlar Sayın Hükümet temsilcisi. 

Buyurun efendim. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Efendim; müsaade eder 
misiniz, Sayın Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürü
müz bu konuda Yüksek Heyetinizi daha derinden 
tatmin edecek bir cevap arz etsin?... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Hükümet Tem
silcisi, teknik bir konuda açıklama yapmak üzere 
Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürünün sizlere hitap 
etmesini arzu etmektedirler. Oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Genel Müdür. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BİLTE-

KÎN ÖZDEMÎR — Sayın Başkanım, .sayın üyeler; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 

43 üncü maddesini yeniden düzenleyen bu metnin 
son fıkrasında yer alan ifade hakikaten, Sayın Müs
teşarımın belirttikleri gibi, diğer hizmet sınıflarından 
genel idare hizmetleri sınıfında belirli bir tecrübeye 
ve bilgi birikimine sahip olup yönetime getirilmek 
istenen elemanların uygulamadan çıkan şikâyetleri 
de bertaraf etmek üzere duyulan ihtiyacı çözümle
mek üzere düzenlenmiştir. 

Şimdi, burada tabiatıyla her dereceden bir mü
hendisin, her dereceden bir sağlık elemanının veya 
herhangi genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki hiz
met sınıfından bir görevlinin genel idare hizmeti sı
nıfı içerisinde istihdamı düşünülebilir; fakat takdir 
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edersiniz ki, her eleman esas itibariyle kendi yetiştiği I 
hizmet sınıfında istihdam edilmek lazım gelir. I 

Gerçekte biraz daha titiz davranırsak teknik hiz
metlerde veya sağlık hizmetlerinde yetiştirilmiş bir 
elemanın getirilip de bir yöneticilik kadrosunda is- I 
tihdam edilmesi fevkalade istisnaî bir duruma inhi
sar ettirilmek lazım gelir, örneğin; bugün Sağlık Ba
kanlığında Sağlık Müsteşarının illâda bir tabip ol
masına gerek yoktur. Keza aynı Bakanlıkta diğer yö
netici hizmetlerin illada doktor olmasına ihtiyaç yok
tur. Aynı şey teknik bakanlıklar için de varittir; 
ama ihtiyaç duyulabilir, yani ihtiyaç yoktur derken, I 
mutlaka ihtiyaç da yoktur anlamına almamak la
zım gelir, şart değildir, zorunlu değildir. 

Devletin en üst dereceden yönetim kadroları ne
relerdedir?... Bunlar bugün 1 inci dereceden yönetim I 
kadroları vardır, 2 nci dereceden vardır, 3 üncü de- I 
receden vardır, 4 üncü dereceden vardır, 4 üncü de
recenin altına gittiğimiz zaman artık yönetim vas
fı kaybolmaktadır. Orada bir bakıma rutin bir kad
ro görevinin ifası söz konusudur. 

Bu bakımdan buradaki düzenlemede aslında bu 
şekilde yetişmiş ve kamu için çok özelliği olan bir 
sağlık mensubunun, bir teknik elemanın götürülüpte 
4 üncü dereceden bir görevde görevlendirilmesi teş
vik edilmemiş, tam tersine olsa olsa en fazla 3 üncü 
dereceden, ki, 3 üncü derece bugün şube müdürlü
ğüdür, hiçbir doktorun getirilip de 3 üncü derece 
altında, şube müdürlüğünün altında bir görevden, 
«Sen yönetimde çalışıyorsun, öyleyse doktorken al
dığın ek göstergeyi gel burada da şef diye al.» den
mesi herhalde kamunun ve kamu hizmetinin hiçbir 
şekilde lehine değildir. 

Bu itibarla buradaki düzenleme aslında Hükümet 
olarak çok genîiş bir şekilde ilk 3 dereceye 
yaygınlaştırılmıştır. Gerçekte bunun 1 nihayet 2 nci 
dereceye daraltılması çok daha isabetli olurdu. Bu 
bakımdan Bütçe - Plan Komisyonumuz bunu 4 üncü 
dereceye teşmil etmiştir, arz ettiğim 3 üncü derece
de muhafaza etmiştir Hükümetten gelen metniyle. Bu, 
bundan daha geniş şekilde yorumlanması halinde, 
o elemanların israfına yol açacak, yanlış uygulamala
ra yol açacak bir çözüm olur. I 

Bilgilerinize arz ederimi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü

dür. 
Sayın üyeler; sayın Hazer'in... 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. | 
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MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; mü
saade ederseniz Sayın Genıel Müdüre teşekkür edenimi. 
Yalnız, soruma cevap olmadı gibi. 

Ben, müsteşarı, genel müdürü, şube müdürünü 
kastetmedim, tide teknik ziraat müdürü ve veteriner 
müdürü, hatta sağlık müdürü; 5 ve 6 nci dereceden 
bunlar müdür olabilirler. Bir uzman hekim, bir uz
man veteriner hekim müdür olabiliyor, bir ziraat mü
hendisi müdür olabiliyor. Bunlar müdür oldukları 
zaman maiyetindeki elemandan daha noksan para 
almak durumuna düşüyorlar ve 1 seneden beri mü-
temadiyet şikâyetlere maruz kalıyoruz. 

Benim arz etmek istediğîm ve kendilerinden öğ
renmek istediğim husus buydu efendim; müsteşarlar, 
genel müdürler veya şube müdürleri değildi efen
dim. Bunların durumu; yani o zaman 5 ve 6 nci de
receden bunlar müdür olabiliyorlar mı?... Sayın Baş
kanım. bu nedenle bunlara indirsek acaba ne mah
zuru olur?... Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Genel Müdür vereceğiniz bir cevap var mı 

efendim?... 
MAUİYE BAKANLIĞI TEMSILCÎSÎ BÎLTE-

KtN ÖZDEMfR — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

Devlet idaresinde 5 inci dereceden müdür olmaz, 
5 inci dereceden bölge müdürü olmazT Varsa kadro
larında sehivler vardır, yanlışlıklar vardır, bunların 
süratle düzeltilmesi lazım gelir. Bu, kuruluşun, ilgili 
bakanlığın derhal getirip çözmesi gereken bir şeydir. 
Arz edeyim, 'bugünkü son şekline göre Devlette 1 in
ci derecedeki görevliler genel olarak . müsteşarlar, 
genel müdürler ve o düzeydeki görevlilerdir ve daire 
başkanlarıdır. Devlette 2 nci derece görevliler, 3 ün
cü derece görevliler şube müdürleridir. Eğer bu ar
kadaşımızın, bu görevlinin görev unvanı 5 inci de
receden ve şube müdürünün altında bir derece ise ora
da bir yanlışlık var demektir. Onu burada bir yan
lışlığa bir yanlış daha katarak değil, oradaki yanlışı 
düzeltmek suretiyle çözümlemek lazım gelir. 

Arz ederim. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü

dür. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Hazer soru mu efendim?.. 
MEHMET HAZER — Bu mütalaa karşısında bir 

izahat vermek istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, açıklamadan sonra 

müsaade ederseniz... Sadece soru sorulmuştur. Eğer 
soruysa buyurun efendim, size söz vereceğim. 



Danışma Meclisi B : 35 27 . 12 . 1982 O : 2 

MEHMET HAZER — Oylayın efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, müsaade ederseniz 

oylayalım. 
MEHMET HAZER — Kanun metni gayet açık

tır, umumidir, böyle tefsirlere müsait değildir. Bu 
Tasarının son fıkrası sarihtir. Böyle tefsirlere de mü
sait değildir. Her derecede müktesep hakkı kanun 
tanımıştır, Anayasa tanımıştır. Konuşmacının mü-
talaalarıyla değiştirmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın üyeler; Sayın Hazer'in önergesini Komis

yon takdire bırakmakta, Hükümet Temsilcisi de ka
tılmadıklarını beyan etmektedirler. 

Sayın Hazer'in önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Parlak ve Sayın Öztuş'un 1 
inci maddenin, daha doğrusu (B) bendinin bir (d) alt 
bendiyle ilgili önergeleri vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci mad

desinin (d) bendinde yer alan, eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 8 ve 7 nci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 50, 6 ve 5 in
ci derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 4 
üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 150, 3 
üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 
nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 1 in
ci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 ra
kamlarının uygulanması hususunda değişiklik yapıl
masını arz ederiz. 

Nefmin ÖZTUŞ Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın Öztuş, önerge üzerinde bir 
açıklamada bulunacak mısınız efendim?... 

NERMIN ÖZTUŞ — Evet, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztuş. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunu memurları sınıflara ayırmış bulunmaktadır. Gö
rüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısında da ben 
şöyle bir cetvel çıkardım : 

Burada teknik hizmetler sınıfında 1 inci derece
den 8 inci dereceye kadar olanlara, sağlık hizmet
leri sınıfında 1 inci dereceden 8 inci dereceye kadar 
olanlara, avukatlık hizmetleri sınıfında çalışanların 
yine 1 inci dereceden 8 indi dereceye kadar olanlara, 
yine mülkî idare amirliği sınıfında çalışanlardan 1 in-
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ci dereceden 9 uncu dereceye kadar olanlara ek gös
terge verilmektedir. 

Bunun gerekçesi de; «Devlet hizmetinde taşıdığı 
önem dikkate alınarak verilir.» demektedir; öyle de
niliyor. 

Eğitim, öğretim hizmetleri sınıfında çalışanlar
dan da 1 inci dereceden 4 üncü dereceye kadar olan
lara verilmiş. 

Şimdi soruyorum : Acaba biraz önce saydığım 
hizmetler sınıfında olanlar Devlet için çok önemli 
görevler yapıyorlar da, eğitim, öğretim hizmetleri sı
nıfında olanlar görev yaparken bunların Devlet için 
taşıdığı önem o kadar önemli değil mi; özellikle 5 
ve 8 inci derecede olanların?... 

Bu bakımdan önergemi vermiş oluyorum. Ka
bulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
NİHAT KÖBİLAY — Sayın Başkan; benim de 

aynı mahiyette bir önergem vardır, birlikte görüşül
mesini rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay, evet, önergeniz ay
nı mahiyettedir. Müsaade ederseniz birleştirelim. 
Acaba bir açıklama yapmaya gerek var mı?.. 

NİHAT KUBİLAY — Müsaade ederseniz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kubilay. 
NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin çok değerli üyeleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü 
maddesinin (B) bendinin (d) fıkrası üzerinde bir öner
ge vermiş bulunuyorum. Bu fıkra, eğitim ve öğretim 
hizmetlerinde bulunan öğretmenlerin 1 inci derecey
le 4 üncü derece arasında olanlarına tanınan 100 ile 
400 arasındaki göstergenin daha şümullendiriLmesiyle 
ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de geçtiğimiz dönemlerde büyük sıkın

tılar meydana gelmiştir. Türkiye'de anarşi meyda
na gelmiştir, Türkiye'de devlet dinamitlenmek isten
miştir. Bunların nedenini incelediğimizde, bunların 
gerçeğine, tabanına indiğimizde acaba nelerle kar
şılaşmaktayız?... Bunu eğitim konularıyla çok ya
kından ilgilenen arkadaşlarımın takdirlerine sunuyo
rum. Tek cümleyle şunu söyleyebilirim : Türkiye bir 
eğitim kargaşası içerisine girdiği için, biz 12 Ey-
lül'lere gelmişizdir. Bu konuda hiç kimse başka tür-
tü bir beyanda bulunamaz. 

Niçin eğitim kargaşası meydana geldi?... Bunun 
da birçok nedenleri var. Başta, eğitimde temel un-



Danışma Meclisi B : 35 27 . 12 . 1982 O : 2 

sur olan öğretmen zedelendi, eli öpülen öğretmen ha
kir görülmeye başlandı. Bu hakir görülmenin sebeple
rinden birisi de, öğretmenin maddî bakımdan tat
min edilmeyişiydi. Öğretmen sınıfında o kutsal gö
revini yaparken evindeki belki de aç çocuğunu veya 
yüksek tahsile gönderdiği çocuğunun nerede kalaca
ğını düşünüyordu, öğretmen bu düşüncelerden biraz 
olsun arınıp, sadece yavrularına bir hizmet verebil
mek için, az da olsa maddî yönden desteklenmelidir. 
Öğretmen, 12 Eylül'e kadar hiçbir yönde desteklen-
memiştir ve öğretmen sınıfına girdiği zaman ge
reği gibi görevini yerine getirememiştir. 

Bu (d) fıkrasında 12 Eylül sonrası öğretmenlere, 
takdirle yâd edeceğimiz bir ek gösterge ihdas edildi. 
Mevcut Hükümete bu konuda şükranlarımızı arz et
mek isterim. Şöyle ki : 1 inci derece ile 4 üncü dere
ce arasında bulunan öğretmenlerimize 100-400 ara
sında ek bir gösterge verildi; fakat Kanuna bir mad
de koymak suretiyle, almış olduğu maaşa değil, kad
roya göre bu ödeme yapıldı. Halbuki öğretmenleri
mizin büyük çoğunluğu esas kadrosundan maaş ala
mamaktaydı 1 inci dereceye intibakla gelmişti, hizmet
leri değerlendirilmişti; fakat kadrosu 3, 4 veya 5 in
ci derecede olduğu için, verdiğimiz o ek göstergeler
den öğretmen bugüne kadar yararlanamıyordu. Şim
di bu (d) fıkrasıyla, öğretmenin kadrosu ne olursa 
olsun, aldığı maaş ne ise, onun yan göstergesinden 
faydalanmayı getiriyor; takdire değer. Ancak, 1 in
ci derece ile 4 üncü derece arasındaki öğretmene ver
diğimiz 100-400 arasındaki bu ek göstergeyi, acaba 
onu takip eden ve çok kutsal hizmetler veren, çocuk
ları büyüme yaşına gelmiş, masrafın en yüklü ol
duğu bir döneme gelmiş olan 7 ve 8 inci derecedeki 
öğretmenlere de tanısak büyük bir imkân mı vermiş 
oluruz?... 

- önergemi şöylece özetlemek istiyorum : 1 inci 
ve 4 üncü derecede eğitim ve öğretim hizmetinde 
bulunan öğretmenlere tanınan 100-400 arasındaki ek 
göstergenin; 7 ve 8 inci derece olanlara 50, 6 ve 5 in
ci derecede olanlara 100, 4 üncü derecede olanlarına, 
diğer sınıflarda olduğu gibi 150, 3 üncü derecede 
olanlarına 200, 2 nci derecede olanlarına 300 (ki Ka
nunun (d) fıkrasında bu vardır), 1 inci derecede oran
larına da 400 rakamının eklenmesini yüksek takdir
lerinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
EVLÎYA PARLAK — Sayın Başkan, önerge sa

hibi olarak bir açıklama yapmak; eğer mümkün de
ğilse, önergelerin lehinde konuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Vermiş bulunduğumuz bu önergenin aynı gerek

çelerle savunmasını Bütçe - Plan Komisyonunda da 
dile getirmeye çalışmıştık. 

1'2 Eytöül öncdsikıdfe öğretmenlik me$leğiırin ne 
ıduruma geldiğimi değerli arkadaşım Kulbilay .gayet 
ıgüzel özdtledliler, Bugüne kadar zamam< zaman öğret-
ımenıler güttü, kainıunıhr veya başka vesilelerle sü-
<rdki olarak, ülkemtiziın geleceğkıiin bağlı bulunduğu 
bu meslek men'suplarılnıin içkide bulundukları acıklı 
tabloyu zahinlerkılizde canlandırmaya çalışıtıfc. 

©ir mesleğin gerçekten beMenlilbnii vereb'ilmesii, o 
mesleğim seçkin, değeri ve çalışkan kişilerden olüş-
masıina kesinlikle bağlıdır. Bu durum yüksek talkdlir-
lerinlizce de bilinmek'tedür. 

Bunu geçirilişte yapmadığımız için, 12 ByM ön-
oesiınlde Deivieltin yerÜMe S§&s: hlirçok zararlı güçler 
bu mesleğe salbJip çıkmaya çahşmışlar ve bu güçler 
öğretmenlerin gerek ydtiişmelerliode ve gerekse gö-
revldndİıımeleriinlde kendli siyasal birfcalkım düşünce-
lerinli gerçekleşltlinmektein başka bir dülşüjnceyle ha
reket dtmemıişler ve yaklaşım göstermemişlerdik. 

ıSayım Hükümet Temsİldiskııiro biraz önce ifade et-
ıtligi güb'i, Değerli Hüikümdüimliz, V2 Eylülden sonra 
'almam önlemler içerMinde, Şiulbalt 19'82'de mevcut 
olmayan bu dk göstergeleri, değer verdiği bu mes
lek mensuplarının s'oin dört derecesline de getirmiş ve 
ıkalbul etaniştir.ı 

iBte bulgun şunu söylüyoruz: Gelecekte bu mesleğe 
ıgenç yaşta girecek değerli gençlerin; dlafolilmesi için, 
manen söylediğllmliz kutsal sözlerlin ötesinde, madden 
Ibüribalkıırrı imkânları da bugünden itibaren ve her şey
den önce vermek zorundayız. Bulgun teknik hizmet
lerde ve sağlık hizmetlerinde, buma benzer diğer bir
çok mesleklerde olduğu gibi bu eğitömli gösterEiyer 
've mutluluk duyuyoruz. 

Sayım Recaii Dinçer Bdyiin kendi önergesini açık
larken ifade dttfilklerİ gibi, 200 binden fazla ilkokul 
öğreftimeni, ancak mesldkllerintiin sion yıllarında, yani 
25 seneye yakın iken 4 veya 3 üncü dereceye gele
bilmektedirler. Eğitim - öğretim snnıfında çalışamla-
nn yanışından fazlası bu durumdadır. Hlilen ilköğ-
rdtoıen okullu mezunlaırı 3 üncü dereceyi aşamıyor
lar. 4 ve 3 üncü dereceye 20 senelik bir hizmetten 
korura ancak gedilmektedirler. Bu sebeplerle, hiç 
olmazsa dah'a öncekli yılara bkıa'zcık olsun katkısı 
olur düşüncesiyle, bu ek göstergeleri yukarıya doğ
ru yaıyimak önerisiyle karşınıza geldik; 
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Zaten gördüğümüz ve özellikle değerli Kantar- I 
cııoğlu arkadaşımızın açıMarnıatorınldaın da anladığı- I 
mtz kaldaınyfla, 657*de (gerçekten bir karmakarışık- I 
lıik, hatta siısstemisIMlilk doğmuş oluyor. I 

Bu ek göstergeleri saptanken diileğlmİz; (Komrîs- I 
yomda da bu böyle olmuştu) 657'ye taibi meslek sınıf- I 
Harınım gümüimüz ş'antları içeririmde geçinmelerimi bi- I 
raz ıdalha ferahlatmak, birtakımı katkılar getirmek, on- I 
ları kamu kesliimlinde veriımilü çalışmaya bağlamak I 
amvacımı taşımaktadır.'Biz de, 657 sayılı Devlet Memur- I 
ları Kanunu tümlden değişikliğe uğrayıncaya kadar, I 
eğitim ve öğretimde çalışan ve ek gösterge alama- I 
yan yüîzlb&nSıelrfe yakın öğretrnienıin 8 inci dereceden I 
itJilbaren ve arttı 50iden başlayarak 1 imca dereceye doğ- I 
ru elk .gösterge almaşımı ve bu şekilde bir düzenleme I 
yapılmasını önerilyoruz. I 

Yüksek takdirlerinize sunar, saygıyla arz ederim, I 

fBAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Parlak. 1 
Kotmlisyom üyesS bulunuyorsunuz; ancak imzanız I 

'dlm^dığı için size söz verilmiştir; bilglerliMze arz I 
ederim. I 

EVLİYA PARLAK — «Söz hakikim mah-
fuzdur.» dliyecdkltıim, ydktum efenldim. I 

IBASKAN — İmzanız yolk efendini, o nedenle I 
s'ize söz verdiilm. I 

(Sayın Komisyon, Sayım Öztuş ve Sayın Kuibiay' I 
in önergeleri üzerinde !bfir diyeceğlMz var mı efen- I 
Idüm? 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; defa
ten arz etltüm, ,ama her (Sorununuza cevap vermek I 
idunu'munıdayım.: Sistem bir değişik hiçinde yürü- I 
ımlekted'ir, tercihler yapılmıştır. Her önergenin dik- I 
kaite alınmasında fayda mütalaa etmekteyiz.; Ayrı-, I 
ca, hizim de gönlümüz asil Türk Öğretmeniyle be- I 
raiberdlir. I 

Dikkate alınması hususunu takdirlere arz ediyoruz. I 
öfenfdiihı. I 

IBASKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet TemsiiMsi?...-
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUıL KOMCUOĞLU — Sayın Başkan, 
Sayın önerge sahiplerimin ve Sayın Pariak'ın Türk I 

Öğritimienii içün öne sürdükleri iyi duygulara katılıyo- I 
ruz; fakat önergeye katılamıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendin.; 
iSayın üyeler, Komisyon, Sayın Kuibiay ve Sayın I 

Öztuş'un önergelerini! takdire bıraktığını beyan etmek- I 
tedir, Hükümet Temsi'ldsi önergelere katılmadıkları- I 

I nı beyan etaı'iştod'k. Her iki önergenin birlikte 
I dikkate .alınıp alınmaması huşunu oylarınıza sunu-
I yorum. Kalbul edenler... Kalbuil etaeyenler,..: Öner-
I gelerin dikkate alınması kalbul edlm'iştir. 
I iSalyın Emderlin (d) alt bendiyle iflgli bir öner-
I ge var; okultuyorum efendim: 

I Danışma Meclisli Başkanlığına 
I iMieciyümlizde görüşülmekte olan «657 sayılı Dev-
I let Memurları Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuv-
I vetleri İç Hizmet Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Ouım-
I huriyeti Emek! Sandığı Kanunu ve İ2.2.19'82 tarih 

ve 2595 sayılı Kanunda Değiş'ikllik Yapılması Hak-
I Ikunlda Kanun Tasarısı» nın 1 indi maddesinin (d) 

fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlemmesiini saygıla-
I rıımıla arz ederta. 

Muzaffer ENDER 

I >«d) Kaldroları eğitim ve öğretim hizmetleri sı-
I nııfıma dahi olanlarla, asıl mesleği ve menşeli öğret-
1 menlıilk olup hiç ara vermeden Müllî Eğitim Bafcan-
I lığı Teşkilatınlda öğretmen veya yönetM olarak ça-
I îıştırılianlaırın, 4 üncü derecemin kademelerimden ay

lık allanlara (100, 3 üncü derecenin kademlerinden ay-
I lıik alanlara 200, 2 nci derecenin kaldemelıerinden ay-
I lık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademelerimden 
I 'aylık alamlalar 400 rakamının;» 

I 'BAŞKAN — Sayın Enlder, bir açıklama yapacak 
I mısınız efemd&n?... Buyurun efendiim. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 
I arkadaşlarım;; 
I Önümüzdeki Kanun Tasarısı, mlaldde gerekçesün-
I de «Kariyerleri ile ilgili sınıflarda olmayıp genel ida-
I rî hizmetleri sınıfına atamış olanlarla, kariyerleri ve 
I kazanılmış hak aylıkları dolayısıyla yarîariamaibiieeek-
I 'iem ek göstergeden daha düşük elk gösterge1 uygul'an-, 
I mamlalsı ve bu suretle yönetici mevkilerde bulunan 
I ftdknİc peılslorteln kaylba uğramıamnal'arı sağlanmıştır.» 
I ıdiyorv 
I iBurada, e$Iim ve öğrdim hizmetler'i sınıfındaki 
I ıduruımu izâ h dtimiemıişler, fialkat oraya da uygulanma-
I sı gerektüğ'i kana'altiinideyim ve a^kadiaŞlar da o gö-

rülşjtedlirler zannediiyorum.: Çünlkü, Türkiye'de eğilimi 
I ve öğrötim hizmlötlerii sıınıfiîDda en geniş yöneitiici kad-
I ro, idiareci kadlro bulunmaktadır. 

Genel idare huzmeleri sınıfıyla, esas mesldk sı-
I nıfları araismda'kıi bu boşluğu mütitaka gttdermek la-
I zım geir. Çünlkü, bizim ülkemlizde, Avrupa'da oldu-
I ğu gülbi (Bu Tasarı zannediyorum AvrapaÜ bîr ida-
I rî zihniyetle hazırianmıştır) özel olaralk idareci yetiş-
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tiren müesseseler yoktur. BMm ülkenizin gerçeği 
şudur ki; mesleğinde en iyi yetişmiş olan insan mü
dür olur, en iyi yetişmiş olan insan genel müdür 
olur, müsteşar olur. Yani, mutlaka meslekten yetiş
mesi gerekir bizdeki idaıreöilerim ve eğitim ve öğre
tim hizmetleri sınıfında bu anlayış daha-da yaygın
dır. En iyli öğretmen, zamanla, mükâfat olarak okul 
müdürü olur, şube müdürü olur, millî eğitim mü
dürü olur, daire başkanı olur bugünikü deyimiyle ve 
tailtiflen bu mevkilere gelir. Bu arkadaşlarımız mes
leklerimde klalmış olsalardı, öğretlmen olarak 'bulun
salardı, yani taıltlif edilmemiş olsalardı mevki itiba
riyle, öğretaemleriin artı 40Q'e' kadar isıtfifade ettik
leri göstöeTgelerden istifade etmiş olacaklardı; fakat 
idarî hizmetlere atanınca, yani 'taltiften geldikleri bir 
mıevttdide bulundukları zaman bir nevi ceza görmüş 
oluyorlar; artı 200 derecede göstergeleri kalıyor. 
Bu, talbİî bir tenakuz teşkil etmektedir; hem bu Ta
sarının gerekçesliyle tenakuz teşkil etmektedir, hem 
de yaşannlain haıyalt dolayısıyla tenaikuz teşkil e't-
miefldtiedür. Çünkü, Millî Eğitim Bakanlığında bir ida
reci, herhangi bir suçtan dolayı hakkında bir dava 
açıldığı ziaman, mahkemeye düştüğünde, Danıştaya 
düştüğünde, «Benim üzerimden idareciliği, müdürlüğü 
azalmazsınız, bön şöyle, şöyle, şöyle halklıyım» dedi
ği ziaman, başıma geldiği içim söylüyoruim; «(kendi
sine söyledikleri şudur, Balkanlığın savunması şudur: 
«Efendim, Mareciliik, idarenin biir tasarrufudur, is
tendiği zamlan alınır, istendiği zaman vertiiıir, meslek
te esas olan öğretmenliktir.» Müdafaası bu şekilde 
yapılmaktadır.; 

(Bulgun millî eğitim müdürünü taiyim edebilmeniz 
için 1 inci derecede bulüinması lazım gelmektedir 
bir arkadaşım', kadrosunun 1 indi derecede olması 
lazımdır. Bu arkadaşlar mesleklerinde artı 40O'ü alır
ken, gidlip de millî eğitim müdürü olup 200 ek gös
tergeli bir kadroda çalışırlar mı?..; Bu, nıe yapacak
tır?... Merrieke'tltie meDicede bir idareci yokluğu, ida
reci iSlteksizıliği yara'tacaikltır.j Bugün' Talim - Terbiye
deki arkadaşlarım çoğu, idarenin başındaki okul mü-
düderiınün çoğu, idareciliği bırakıp mesleğe, öğret
menliğe dönmek istemektedirler. Bu, hem hukuken 
büyük bir halta, hem vicdanen, hem de yaşanılan 
hayat bakımlından, bugün Türkiye'min gerçekleri ba
kımlından büyük bir hatadır. Bence bugünkü Tasa
rının (d) fıkrasına getirdiğimiz bu hükümle, bu ar
kadaşların da aynen öğretmenterim, yana esas mesle
ğinde almış, oldukları ek göstergeleri almaları sağ
lanmalıdır kamaatünldeyim. 

TakdMeranlize arz ediyorum. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayım Ender. 
Sayın Komisyon, Sayın EnderTin önergesi üze

rimde bir diyeceğiniz var mı efendim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanımı; 
Mükerreren arz ediyorum, bağışlayın; çünkü siz 

devamlı soruyorsunuz. Tasarı, 1, 2 ve 3 üncü dere
celer için, yani müdürlük yapanlara, şube müdürleri de
recesinle kadar olan kadrolar için bu durumu çöz-
ımüştür. Ayrıca, Sayın Hazer'im dikkate alınması ka
rarlaştırılan önergesü bunu dah'a aşağı derecetere 
lindiırmişjtiir. Bu, mükerrer bir önergedir; ama tek
rar arz ediyorum, hepsinün bir arada görüşülmesi ge
rekebilir. Bültün önlergelerd'en yararlanabiliriz, dikfca-
!te alialbüliriz. Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet TemlslMsi? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KU1MCÖOĞLU — Maruzatım yok efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, usul halklkımıda bir şey söyleyebilir miyim efen
dim? Bu teklifin lehlinde, aleyhinde değil efendim. 

iBu teklifim, eğitim, öğretüm hizmetleri sınıfından 
sonra, okuldan mezun olduktan sonra genel idare
lerde çahşamlarîia ilgili bir husus var. Eğer yanlış an
lamadıysam, şayet sonradan öğretmen okulu mezu
nu olmuş, eğitim öğretimde çalışan arkadaşın duru
mu çıkarsa veya lise mezunu olarak Bakanlığa gel-
mıiş ve gütmeden çalışmış bir kişi için durum ne ola
caktır?...; Endişe vericidir; incelemmıesinde fayda 
utoarıım eifenıdim. 

IBAŞKAN — Sayım Kanltarcıioğlu, tabiî bu usul 
olması, bir endişenizi izhar etniiş oldunuz. 

ıSELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir daha, oku
nursa efendim... 

ıBAŞKAN — Müsaade buyurun, artık okuımatnız 
mümkün değil efendim. Komisyon zaten dikkate alın
mak üzere takdire bırakmışlardır, gereği ona göre 
yapılacaktır. 

Sayın üyeler, Sayın Ender'in önergesini Komis
yon takdire bırakmıştır, Hükümöt katılmadığını be
yan etmiştir. Sayın Ender'in önıergesidin dikkate alı
nıp .alınmamasf hususunu oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştik efendim. 

Sayın Müİtübğlu, iki önergemiz var. Her ikisiın-
de de «>(g) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
si» demişslirii'z efendim. 

ûtfanıgMnli işleme koyacağız? 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Geniş olanı işleme 

koyacağız efendim. 
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IBAŞKAN — «Geniş olanı işletme koyacağız» di
yorsunuz.; 

önıeügenfei dkultüyiorutti Sayın Müfıtöioğlu; 

ıSaiyıın "Başkanlığa 
OörtüışüÜrrtakite olan 265 sına sayılı Kalnun Tasan-

stnın 1 indi maddesinin (ıg) fılkrasınıın aşağıdaki şe-
Ikilde değlilşlMlknıesM .arz ve teMf ederim, 

Avni İMÜFTÜOĞLU 
Ig) Kadroları emniyet hizmetleri sınıfına dahil 

ıbuluınanlliardan sdkıiz ve yedindi derecemin kademele
rinden aylilk alanlara 50, altı ve beşindi derecenin 
ikaJdemieleriölden aylıık alanlara 100, dördüncü derece-
ulin kademefleıtaden aylilk alainlara 150, üçün derece-
din kademelerimden aylilk alanlara 200, iklimdi dere-
cefoliin kademelerinden aylık alanlara 300, birimcr de
recenin kademefartoden aylı'k alanlara 400, nüfusu 1 
ımilyomu aşan illerin emnüyeit müdıürteriiyle, emniyet 
genel müdür yandümcıları ve teftiş kurulu başkanına 
500, emmliyeit (genel müdürüme 600 ralkalmımım; 

BAŞKAN — Sayın MÜftüioğlIu, blir açıklama 
lyapaıoalk musnnız efendim? 

IAIVNÎ MÜFTÜOĞLJU — Yapacağım efendimi. 
'BAŞKAN — Buyurun. 
AVNÎ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
'Benden önce konuşan adkadaşlarımım da ifade 

etltiilkledi gilbli, dk göstergeler başlamgıçta sadece bür 
ila dördüncü 'derecedeki Ikadroda bulunanlara ve 
belli hizmet sınıflarına tanınmıştır. Bu arada em
niyet hizmetleri sınıfında da bir ilâ dördüncü dere
cede kadroda bulunanlara ek gösterge verilmekteydi. 
Bugün yeni getirilmiş olan tasarıda, bunda hemen he- • 
men değişiklik yapılmamakta, sadece kadroyla ilişki
si kesilmekte, aylığa bağlanmaktadır. Ancak şunu 
ifade etmek isterim; bugün başlangıçta olan bu uy
gulama, giderek muhtelif sınıflarda daha alt derece
lere kadar indirilmektedir. Gerek 657 sayılı Yasaya 
tabi olan kuruluşlarda olsun, gerekse 657 sayılı Dev
let 'Memurları Kanunu dışındaki olan yasalarda de
ğişiklik yapılmak suretiyle muhtelif kuruluşlarda do
kuzuncu dereceye kadar ek göstergeler inmektedir. 

Bugün elimizdeki Tasarıya da baktığımızda, muh
telif sınıflara, belli koşullarda, sadece dördüncü de
receye kadar değil, onun altındaki derecelere kadar 
da inilmektedir ve yine Komisyonun Sözcüsünün ifa
de ettiği gibi, artık bu görevin önemi ve yönetim so
rumluluğuyla ilgili olmaktan çıkmış, daha çok çalı
şan personele bir ek ödeme yapma imkânım getirme 
şekline dönüşmüştür. 

Hal böyle olduğuna göre, biz de bu önergemizde 
emniyet hizmetleri sınıfında 'bulunan dördüncü de
recenin daha aşağısındaki derecelerden aylık alanla
ra da şunu teklif ediyoruz: Sekiz ve yedinci derecede 
bulunanlara 50, altı ve beşinci derecede 'bulunanlara 
100, dördüncü derecede bulunanlara 150, ondan son
raki kısımlar zaten Komisyonun kabul ettiği şekilde
dir. 

Biraz önce Muhterem Genel Kurulunuzun oy
larıyla nazarı dikkate alınması kabul edilmiş bulunu
lan eğitim hizmetleri sınıfı için getirilen önergenin 
de mahiyetindedir. Bir değişiklik, sadece bu konuda
dır. 

önergenin 'içerisinde diğer bir değişiklik; Emniyet 
Teşkilatı da, hepinizin malumu olduğu üzere, rütbe
nin, hiyerarşinin ve disiplinin en çok röl oynadığı bir 
Teşkilattır. Tasarıda, nüfusu bir milyonun üstünde 
olan illerin emniyet müdürlerine 500 ek gösterge uy
gulanması öngörülmüştür. Emniyet Teşkilatında ge
nel müdür yardımcılıklarına ve Teftiş Kurulu Baş
kanlığına, genellikle bu hizmetlerde bulunduktan son
ra terfian atama yapılmaktadır. Halbuki Tasarıda, 
genel müdür yardımcıları birinci derecede bulunduk
ları için 400 ek gösterge verilmektedir. Böyle olunca, 
vilayetlerde çalışırken 500 ek gösterge alan bir kişi
nin bu göreve terfian atanması halinde ek gösterge
sinde bir indirim yapmak zorunluğu vardır. Bunu da 
bir tarafa bırakacak olursak, hiyerarşik düzen içeri
sinde sistemli de bozmaktadır. 

Bu itibarla, önergemizde bir diğer değişiklik de; 
sadece emniyet genel müdür yardımcılarına ve Tef
tiş Kurulu Başkanına; ki bu zaten yedi kişiyi geçme
mektedir, onlara da, nüfusu bir milyonu aşan il em
niyet müdürlerine uygulanan göstergenin uygulanma
sını arz ve teklif ediyoruz. 

Muhterem Genel Kurulunuzdan, diğerlerinde ol
duğu gibi, buna da yardımcı olmanızı saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

Sayın Komisyon, Sayın Müftüoğlu'nun önergesi 
üzerinde bir diyeceğiriiz var mı efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Bir açıklayıcı maruzatımız 
yok Sayın Başkanım, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, sizin bir açıklamanız 

olacak mı? 
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MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ- | 
RUL KUMCUOĞLU — Herhangi bir maruzatımız 
yok. Katılmadığımızı daha önce ifade etmiştim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Saym Müftüoğlu ve arkadaşlarının 

önergesini Komisyon takdire bırakmakta, Hükümet 
katılmadığını beyan etmektedir. 

Sayın Müftüoğlu ve arkadaşlarının önergesinin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. I 

Sayın Kantarcıoğlu, bilemiyorum burada bir yan
lışlık mı var; «(g) bendindeki» demişsiniz, halbuki 
bu sosyal sigortalarla ilgili ve belediye müfettişleri ile I 
ilgili husus (g) de değil efendim. Daha sonra mı ola- I 
cak bu? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sonra olacak. 

BAŞKAN — «Daha sonra» diyorsunuz. Yani bir 
daktilo ihatası bu. 

»SELÇUK KANTARCIOĞLU — ı(c) olacak 
efendim. I 

BAŞKAN — ı(c) alacak, diyorsunuz. 
Sayın üyeler;. Sayın Kantarcıoğlu'nun bir öner- I 

gesi var, okutuyorum efendim. I 
' I 

Yüce Başkanlığa I 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının <B) fıkrasının I 

(a), (f), (g) 'bentlerinin birleştirilerek bir bütünlük Sçin- I 
de (c) bendi olarak aşağıdaki şekilde ele alınmasını I 
arz ve teklif ederim. I 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
c) Kadroları eğitim ve öğretim hizmetleri, emni- I 

yet hizmetleri sınıfı ve din hizmetleri sınıfında bulu- I 
nanlardan birinci derecenin kademelerinden aylık I 
alanlar 400, ikinci derecenin kademelerinden aylık I 
alanlar 300, üçüncü derecenin kademelerinden aylık I 
alanlar 200, dördüncü derecenin kademelerinden ay- I 
lık alanlar 100 rakamının; Ankara, İstanbul ve İzmir I 
emniyet müdürlerine 500, Emniyet Genel Müdürüne I 
600 rakamının; I 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama I 
yapacak mısınız efendim? I 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yapacağım 
efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun. I 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

pek muhterem arkadaşlarım; | 
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Getirmiş olduğum düzenleme bu üç sınıfın birleş
tirilmesi ve birbirinden ayırt edilmemesini gerektir
mektedir. Bir ilde emniyet müdürü, müftüsü ve mil
lî eğitim müdürü yanyana hizmet görmektedirler. 
Daha önce, bu teklifimin Bütçe - Plan Komisyonun
da incelenmekte bulunulduğunu ve elde olduğunu ga
zetelerden öğrendim. Bu hususta bir alt komisyon ku
rulmuş ve bu alt komisyonda bir adaletli durum or
taya çıkarılsın diye, dördüncü dereceden sonra seki
zinci dereceye kadar; biraz önce eğitim bölümünde 
de, eğitim-öğretim hizmetler» ' sınıfı açıklanırken ar
kadaşlarımın teklif ettiği şekilde, 50'şer ek gösterge 
verilmek suretiyle yaygın hale getirilmiş ve diğer sı
nıflara paralellik sağlanmıştı. 

Şlimdi, genel idare dışında tutulan eğitim, öğretim 
hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı ve emniyet hiz
metleri sınıfındaki personelin miktarını şöyle bir göz
den geçirdim. 

Önce ek .gösterge almayanlara bakıyoruz. Ek gös
terge almayan beşinci derecede Millî Eğittim Bakanlı
ğında, yani eğittim, öğretimde 23 293, 6 ncı derecede 
34 052, 7 nci derecede 44 827, 8 inci derecede 58 762 
olmak üzere, ek gösterge almayan personel sayısı 
toplamı 1'60 934'tür. Bunlara 50'şer ek gösterge veril
diği takdirde, bütçeye yaklaşık olarak 272 milyon li
ra cîvarında bir yük getirecektir. 

Hükümetin, «Din Hizmetleri Sınıfı» düzenleme
sinde noksanlık vardır. Onlar, her nedense İlahiyat 
Fakültesi mezunu olup da din görevliliği veya bir ilin 
müftülüğünü yapan personele (Hizmette aktif ve pa
sif olarak ayırdıklarını tahmin ediyorum; çünkü ifa
delerinde öyle buyurdular) 200 ek gösterge vermiş
ler. Yani bir yüksekokul mezununa, İlahiyat Fa
kültesi mezununa bir ilçede imam hatip lisesinde din 
dersi öğretmenliği yaptırıyorsunuz 400 ek gösterge 
veriyorsunuz; bir ilin dün işlerini teslim ediyorsunuz, 
200 ek gösterge veriyorsunuz, ve 2 nci derecesine 100 
sonra 50 diye bir düzenleme getirmişlerdi; son geti
rilen düzenlemede bunu biraz daha değiştirmişlerdir. 
Din Hizmetleri Sınıfında 1-4 dereceye girenlerin sa
yısı sadece ve sadece 140 kişidir, alamayan grup ise 
9 250 kişidir. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfına gelince; Emniyet 
Hizmetleri Sınıfında ek göstergeden yararlananların 
sayısı 1 116'dır ve ısrarla nedense, «Emniyet Müdür
lüğü unvanını almış olmak» diye bir ifade kullanılır. 
Yani bir komiser, bir emniyet amiri 5 inci ve 4 üncü 
dereceye geldiği zaman, bu" unvanı alamadığı için bu 
parayı alamaz. 
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Şimdi, Emniyet Hizmetleri Sınıfında 5 inci derece
de 5 660, 6 ncı derecede 6 706, 7 nci derecede 8 664, 
8 inci derecede 7 333 kişi olmak şartıyla 28 363 kişi 
bulunmaktadır. Bunlar emniyet amiri, komiser, ko
miser muavini rütbesinde olan (ki, bunlarda rütbe ifa
de ediliyor) personeldir. Biz, hiç olmazsa bunların da; 
eğer bir genel düzenlemeye, ki biraz önce (Muhterem 
arkadaşımız öney'in de açıkladıkları gibi Mayıs ayın
da genel bir düzenlemeye gidilecektir. Ek göstergeler, 
yan ödemeler, hele yakacak yardımının dengesiz da
ğılımı büsbütün Personel Rejimini bozmuştur. Bu se
beple, bunların birleştirilip, artık kamu personeli üc
ret sisteminin kesin sınırlarının çizilmesi gerekiyor. 
Bu bakımdan, biraz önce arkadaşımın açıklamış ol
duğu hususlar eğer yapılacaksa, bunun tümüne bir
den yaygın hale getirilmesinde büyük fayda umarım. 

Benim teklifim, Hükümetin teklifine paraleldir; 
ama arkadaşlarımın getirmiş oldukları düzenlemeye 
de karşı değilim. Çünkü, zaten burada Devlet için ta
şıdığı önem dikkate alınmadığına göre ki, alınması 
gerekiyorsa, onu savunduğum için, ben sadece bun
ların miktarları üzerinde bir değişmenin olacağı dü
şüncesiyle bu önergeyi vermiş bulunuyorum ve bu 
arada da hepsini birleştiriyorum. 

'Bir milyon nüfusu olan ilde emniyeti koruyan 
vataridaşınkini artırdığınız takdirde, nüfusu bir mil
yonun üstünde bulunan defterdarmkini neden artırmı-
yorsunuz. Daire başkanlarını birbirinden ayırt etmek 
de büyük bir hata olur; eğer yapılacaksa tümünü bir
den yapmamızda fayda vardır. O bakımdan evvelce 
ek gösterge verildiği zaman Ankara, İstanbul ve iz
mir millî eğitim müdürleri konmuştu, bu büyük bir 
hata olmuştu; o zaman öyle yapınca, oradaki sağlık 
müdürünü falan birbirinden ayırt etmeden hepsini 
birinci dereceye çıkartmak suretiyle tepeye doğru 
bir zorlama, piramiti bozma usulü ortaya çıktı. Uma
rım ki bu da öyle olmaz; ancak ayarlanıyor, yine es
kisi gibi kalmasında büyük fayda umarım, Hüküme
tin getirdiği teklifte olduğu gibi İstanbul, Ankara, İz
mir olmalı; bir milyon olan şehirlerin sayısı herhal
de 15-16'yı bulacaktır, bu bakımdan yine bir denge
sizlik başlayacaktır. Bu defa millî eğitim müdürleri 
işin içine gireceklerdir, ayrıca defterdarlar girecek
lerdir ve sağlık müdürleri gireceklerdir. Bu bakımdan 
yeni bir dengesizlik başlayacaktır. 

ıBen, Hükümetin getirmiş olduğu teklif içerisinde 
sadece din hizmetlerinin yetersiz olduğunu, (Bunların 
zaten 140 kişi olduğunu) onların da bu sınıflardan; 
Emniyet Hizmetleri ve Eğitim-öğretim Sınıfından 

ayrı düşünülmesi taraftarı değilim, bir denge sağlan
sın derim ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Genel Kurulun takdirine 
bırakıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Katılamıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın üyöler; Sayın Kantarcıoğlu' 
nun üç alt bendin birleştirilmesine ilişkin önergesini 
Komisyon takdire bırakmakta, Hükümet ise önergeye 
«Katılmadığını» beyan etmektedir. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun bir önergesi daha var, oku
tuyorum, 

Yüce 'Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 1 inci maddesi

nin (P) fıkrasının (j) bendinden önce aşağıdaki ben
din eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

«h) Yukarıda açıklanan (a), (b), (c), (d), (e), (f) 
(g) bentlerindeki personelden lisans düzeyinde beş-al-
tı yıllık öğrenim görenlerle; mastır, bilim uzmanlığı, 
doktora, tıpta uzmanlık ve daha -yukarı derecede öğ
renimi olanların ek göstergelerine ayrıca 100 rakamı
nın;» , 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, önergenizle il 
gili bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaade eder
seniz, bunu da kısaca açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK İKANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Daha önceki düzenlemede Sağlık Hizmetleri, Tek

nik Hizmetler ve Avukatlık Hizmetleri Sınıflarının 
üçünü bir araya getirirken, bir arkadaşımızın, bir 
önergesi vardı. Arkadaşımız «50 ek gösterge doktor
lara verilsin» diye savunuyorlardı; ben bu düzenleme
nin doktorlar için de dahi 400 olması gerektiğini ve 
bunun da aşağıda bulunan başka bir madde ile tak
viye edileceğini, eskisinden az para alamayacağını; 
bu düzenlemede sadece doktorların değil, diğer mes
leklerde olan arkadaşlarımızın da haklarının zail ol-
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mayacağını savunmuştum ve o zaman da böyle bir 
durumu «Beş ila altı yıllık öğrenim görenlerle, mas
tır veya bilim uzmanlığı, doktora, tıpta uzmanlık ye 
daha yukarı derecede öğrenim görenlerin ek göster
gelerine ayrıca 100 rakamının» demek suretiyle bir 
denge sağlamıştım. Hatta bunun üzerine Hükümet» 
550rye çıkıyor, tavan yükseliyor» şeklinde savunmaya 
geçmişlerdi. Halbuki getirmiş olduğum düzenleme
de; Sağlık Hizmetleri için 400*ü düşünmüştük, 100'ü 
buradan veriyorduk, denge bozulmuyordu. Burada 
denge bozulması, sadece hizmetine (Veya kendi ifa
delerine göre, «Türüne») göre adlandırılan eczacı 
ve dişçiler içindi, dört yıllık öğrenim görenlerdi. 

Ben de; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
temelinde bu öğrenim durumu .yattığına ve ek göster
gelerin hiçbir zaman kazanılmış hak olmadığı Ka
nunda belirtildiğine göre, bu bakımdan ek göster
gelerin kazanılmış hak sayılamayacağı düşüncesiyle 
bu teklifi getirmiş bulunuyorum. 

Bu güzel bir düzenlemedir. Her meslekte; yurt dı
şında tahsilini yapmış, mastırını, doktorasını almış ar
kadaşlarımız hizmet içi eğitimden geçtikten sonra ve
ya mezuniyet sonrası eğitim çalışması yaptıktan son
ra unvan almış bulunan arkadaşlarımızın haklarını ve
rirken, beriki tarafta bir de ayrıca giriş derecelerini 
yükselttikten sonra, bir de onlara ek göstergeden de 
bir 100 vermek... 100 deyip geçmeyelim arkadaşlar; 
öbür tarafta beşer beşer, beş çarpı otuz veyahut da 
beş çarpı otuz eşittir 150 lira bir yılda bir kademe iler
lemesi yaparken; bir kişiye de 100 ek gösterge ve
rirken, 100 çarpı 34 eşittir 3400 lira verdiğimizi göz
den uzak tutmayalım. 

Bu bakımdan, bu önergeyi vermiş bulunuyorum; 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

REICAİ (DtNÇER — Sayın Başkanım, önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 

RBCAÎ DtNÇER — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, «İhtisas ya
pan her memur dçin her yılının bir kademe, her üç 
yılının da bir derece terfii olarak terfi ettirilmesi» ni 
sağlamıştır. Eğer, biz burada devamlı olarak kariyer
leri konuşturur da, sürekli olarak özel hizmet tazmi
natında artırma, ek göstergede artırma gibi 657 sa
yılı Kanunun tanımış olduğu hakkın da üzerinde bir 

artırma yaparsak, o zaman Devlet idaresi orada 
durur; herkes koşar fakültelerden birer tane ihtisas 
tezi, doktora tezi alır ve bu işler bir arap saçına dö
ner, Devlet idaresinde de duraklama başlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, Önergenin 
benimsenmesi halinde, devlet memurlarının 600 olan 
en yüksek ek göstergesi 700 olacak ve böylece en 
yüksek devlet memuru aylığı ve buna bağlı ödeme
ler de yükselecektir; pratik amaç budur. 

Benzeri artışın akademik personelde, yargı per
sonelinde, askerî personelde de yapılması gerekmek
tedir. Türk personel rejimi bir bütündür malumları. 
Dolayısıyla bu denge içinde, bu anlayış içinde, bu 
dikkate alınabilir, değerlendirilebilir, sonuçları bir 
büyük denge içinde bunların görüşülmesi gerekir. Bu 
dengeye şimdilik Komisyonumuz vakıf değildir, ne 
olacaktır askerî personelde, yargı personelinde ve-
sairede?.. örneğin bazı sorunlar aklınıza geliyor. 
Bir Yasama Meclisi üyesi 900 ek göstergeli, bunu 
aldığı zaman 1000 olacak; 1000'in karşılığı yok 
Emekli Sandığında vesaire. Bir sürü ayrıntı var, 
dikkate alınabilir, takdirlere bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, daha baş
langıçtaki birinci önerge konuşulurken, bizdeki bu 
13 numaralı önergenin söz konusu olacağını biz bi
liyorduk. Her ne kadar Sayın Kantarcıoğlu, bunla
rın detayda incelenmediğini o zaman ifade ettiyse 
de; fakat samimiyetle şunu ifade edeyim, o zaman 
zamanımızı israf etmemde için söyledim. Hükümet, 
Yüce Heyetinize olan mutlak" saygısının bir gereği 
olarak cumartesi, pazar bu önergeler üzerinde derin
lemesine düşünmüştür ve derinlemesine düşünüldüğü 
zaman, ne gibi problemlerle karşı karşıya kalacağı
mızı da gözönünde bulundurmuştur. Ben teferruata 
girmek istemiyorum; çünkü Sayın Çakmaklı gayet 
veciz şekilde bu işi ifade ettiler. 

Bugün Türkiye'de personel ücret rejimine çare 
bulma çabaları içinde iken, Türk ücret rejiminin sa
dece 657 sayılı Kanundan ibaret olduğunu düşün
mek temel yanılgımız olmuştur. Hükümet bu konu
da Yüce Heyetinizi zamanında şu veya bu sebeple 
ikaz etmekte ihmal göstermişse bunun için özür di
liyoruz. 
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Bu şekilde önerge (ki, başlangıçta birincisinin 
yanlışlığı buradan çıkıyor) çok büyük sıkıntılara yol 
açacaktır 657 sayılı Kanun dışında kalan Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Üniversiteler 
Personel Kanunu ve de özel statüsü olan Hâkimler 
Kanununa göre ücret alan Türk kamu görevlileri 
açısından ben sadece ortaya çıkan karmaşayı Yük
sek Heyetinizin yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Bu konuda Hükümetimden aldığım talimat ge
reğince, bu önergeye de katılamıyorum. Arz öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir soru sormak istiyorum. Genel Kurula yanlış bil
gi verildi, 700'e çıkmaz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim oyla
maya geçtim, Sayın Kantarcıoğlu oylamaya geçtik
ten sonra söz veremeyeceğim efendim. 

Önergeyi Komisyon takdire bırakmış, Hükümet 
önergeye katılmadığını beyan etmiştir, önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun bir önergesi var, okutu
yorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının birinci madde-' 

sinin (B) fıkrasının (j) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
«J — Bu.Kanunun 36 ncı maddesinde yazılan, 

mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı hariç, hizmet 
sınıflarına dahil olup en az üç yıl süreli yükseköğ
renim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mes
leğe özel yarışma sınavıyla giren ve belirli süreli 
meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı 
sonunda veya yükseköğrenimli olup özel kanunların 
öngördüğü şartları taşıyanlardan en az 10 yıl mes
lekî görev yaptıktan sonra, yine bu kanunların ön
gördüğü usule göre seçilerek atanan bakanlık, müs
teşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel 
müdürlük müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu uzmanları, Maliye Bakanlığı hesap uz
manları ile bankalar yeminli murakıpları, Çalışma 
Bakanlığı iş ve iş güvenliği müfettişleri ve bakan
lıkların merkez teşkilatına dahil genel müdürlüklerin 
kontrolörleri ile yukarıda belirtilen unvanları bu 
Kanunun yürürlüğünden önce kanun, tüzük veya 
yönetmelik hükümlerine göre kazananlardan, sosyal 
sigortalar ve belediyeler müfettişlerinden sekiz ve j 

yedinci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 
altı ve beşinci derecelerin kademelerinden aylık alan
lara 150, dört ve üçüncü derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 200, ikinci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 300 ve birinci derecenin kademelerin
den aylık alanlara 400 rakamının.» 

BAŞKAN Sayın Kantarcıoğlu, bu arada aynı 
önergeye benzeyen ve imzanızı taşıyan, sizinle bir
likte Sayın 'Öztürk ve Sayın Sabuncu'nun da imzala
rını ihtiva eden bir önerge daha var. Bu gayet kısa. 
Burada bu bent aynen yazılmış değil mi efendim?.. 
Bu önergeyi işlemden kaldırıyorum Sayın Kantar
cıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aynen, ta
mam, olur efendim. 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız efen
dim?.. Buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Çok kısa bir 
açıklamayı yerimden yapayım, tekrar sizi orada ra
hatsız etmemek için. 

Efendim, Hükümetin teklifine sadece şunu ekle
mek istiyoruz. «... genel müdürlüklerin kontrolörleri» 
kelimesinden sonra, «... ile yukarıda belirtilen un
vanları bu Kanunun yürürlüğünden önce, kanun, 
tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre kazananlar
dan Sosyal Sigortalar ve belediye müfettişleri.» 

Bu müfettişlerin nasıl mağdur olduklarını yakın
dan biliyoruz. O nedenle Sosyal Sigortalar ve bele
diye müfettişlerinin dahil edilmesini teklif ediyorum, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın üyeler, bu arada Sayın Bayık, Sayın Sa
buncu ve Sayın Hamitoğullarının, aynı ibarelerin, 
unvanların eklenmesini isteyen bir önergeleri var. 
«Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettişleri». 

Yine Sayın Öztürk'ün, «Sosyal Sigortalar Kuru
mu sigorta müfettişleri», aynı ibarenin eklenmesine 
ilişkin ve yine «belediye müfettişlerinin» eklenmesi
ne ilişkin Sayın Şener Akyol, Orhan Aldıkaçtı ve 
arkadaşlarının bir önergeleri var. Sonuç olarak, be
lediye müfettişleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Si
gorta müfettişlerinin eklenmesini isteyen önergeler
dir. Tümünü birlikte işleme sokuyorum. 

Bu hususta Sayın Kâzım öztürk, ayrıca bir açık
lama yapacak mısınız efendim?.. Yoklar. 

Sayın Sabuncu, bir açıklama yapacak mısınız?.. 
HILMt SABUNCU — Sayın Başkan, esasında 

Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettişleri, idarî 
teşkilatlanma içerisinde diğer müfettişlerle eşdeğer-
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dedir, tçe dönük denetimde bulunanların yararlan
ması, dışa dönük denetimde bulunanların ise yarar
lanmaması bir haksızlık doğurduğu için bu önerge
yi vermiştik. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın öztürk, Sayın Kantar-

cıoğlu, Sayın Sabuncu ve arkadaşlarının önergeleri
ne katılıyor musunuz?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Takdirlere bırakıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, katılamıyo
ruz. Yüksek Heyetlinizin vakitlerini almamak için 
ayrıntıya giremiyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu arada Sayın Akdemir'in de aynı 

biçimde, Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfet
tişleri ibaresinin, unvanının eklenmesine ilişkin bir 
önergesi var. Bunu da aynı biçimde diğer önerge
lerle birlikte mütalaa ediyoruz. 

., Sayın üyeler, önergelere Hükümet katılmadığını, 
Komisyon ise takdire bıraktığını beyan etmektedir* 
ler. Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul 
'edilmiştir. 

Sayın Banaz'ın bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının birinci maddesinin 

(B) bendinin (j) alt bendine «özel idare kadrolarında 
çalışan mahallî idareler kontrolörleri» unvanının 
eklenmesini arz ve talep ederim. 

Remzi BANAZ 

BAŞKAN — Sayın Banaz bir açıklama yapa
cak mısınız efendim?.. Buyurun. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Biraz önce oylanan önergeyle belediye müfettiş
lerinin bu maddenin kapsamına girmesinin dikkate 
alınması yüce kurulca kabul edilmiştir, özel ida
re kadrolarında görevli mahallî idareler kontrolör
leri üniversite mezunu arkadaşlardır. Belediye mü
fettişlerinden farklı olarak, hem belediyelerde, hem 
de mahallî idarelerin diğer birimlerinde ve bir il hu
dudunda denetim yetkileri vardır. Belediye müfettiş
lerine bu yetki tanındığı takdirde bu arkadaşlarımı-
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zın da mağdur olmaması gerektiği kanaatindeyiz. 
Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım durmadan 
«Takdirlere bırakıyoruz» diyorum. Bunun bir makul 
ve müspet sebebi var. Düzenleme kökten, sistemin
den değişmiştir. Bütün önergelerin dikkate alınma
sında fayda olabilir. O bakımdan tekrar takdirlere 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli 
vakitlerinizi alacağım; ama büyük bir maruzatımı 
ilave etmek istiyorum, önerge biraz sonra Komis
yona gidecek, ondan sonra belkide muhtemelen geç 
olacak. 

Bugün Türkiye'de personel rejimi sorununun çö-
zümlenememesinin nedenlerinden biri de mahallî 
idarelerin ücret rejimiyle, merkezî Devletin ücret re
jiminin birbirinden ayrılamamış olmasıdır. 

Belediye müfettişlerine şu veya bu ücreti vere
lim derken bugün Türkiye'de çoğu belediyenin mev
cut memurlarının ücretlerini ödemekten mahrum ol
duklarını, bunda büyük müşküUüklerle karşı karşı
ya olduğu hususunu da göz önünde bulundurmak 
durumundayız. Belediye müfettişi derken, Hakkari-
nin Şemdinli kazasında da bir belediye olduğunu, 
İstanbul'un da bir belediye olduğunu göz önünde 
tutmak durumundayız. 

Ben müfettişlik kariyerinden gelmiş bir kişi ola
rak konuşuyorum. Bu gibi hususların ne kadar has
sas olduğunu, ne kadar üzerinde incelikle durulma
sı gerektiğini takdir ediyorum; fakat bu işte, her 
önergede üzerinde ince ince durulmadan, üzerinde 
derinlemesine mukayeseler yapılmadan, ona onu 
verdiğiniz vakit, buna bunu vermediğiniz vakit ne 
gibi sonuçlarla karşılaşılacağını düşünmeden bu ko
nuda tavır almanın doğru olmayacağı kanaatinde
yiz. önergelere katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Banaz'ın önergesine Hükü

met Temsilcisi katılmadığını beyan etmiştir. Komis
yon takdire bırakmıştır, önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın İnal'ın bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunu, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
ve 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesinin (j) fıkrasına dahil olan son cümlesine 
«... dördüncü derece..» ve «...ki emsallerinin..» keli
melerinin ilave edilmek suretiyle şu şekilde değişti
rilmesini teklif ediyorum. Takdir Yüce Kurulunuzun-
dur. 

«... uygulanacak ek göstergeler, bu derecelerden 
aylık alanlara uygulanabilecek ek göstergelerden; di
ğer hizmet sınıflarından genel idare hizmetleri sını
fında kariyerleriyle ilgili 1, 2, 3 ve 4 üncü derece 
kadrolu görevlere atananlara uygulanacak ek gös
tergeler ve ilgililerin kazanılmış hak aylık derecele
rine göre kariyerleriyle ilgili sınıflardaki emsallerinin 
alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.» 

Salih İNAL 

BAŞKAN — Sayın İnal, açıklama yapmak üze
re buyurunuz efendim. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 

Bu (j) fıkrasının son bendi hakikaten teknik ele
manlar için çok önemli bir bent olarak önümüzde 
bulunmaktadır. Zira öyle teknik elemanlar var ki, 
belirli derecelere geldikleri zaman onlar başarıları
nın üstün durumu nedeniyle idarî kademelerde gö
rev ifa etmek durumuyla karşı karşıya bırakılmak
tadır. Bunlar, 1 inci derecede 2 nci derecede, 3 veya 
4 üncü derecede olabildikleri gibi, kadro bulunama
ması nedeniyle bazı teknik elemanlar genel idarî hiz
metler sınıfında da görevlendirilmektedir; ama biza
tihi ifa ettikleri görev teknik görevdir. 

Bunun sıkıntısını çeken teknik eleman, üzerinde 
bulunan genel idarî hizmetler sınıfının üzerinden 
alınmasını ve bir an evvel teknik hizmetler sınıfına 
yönelmesini arzu eder, bu şekilde ilgili bakanlıklara 
müracaatta bulunur; fakat bir türlü o kadro üzerin
den alınamaz. Bu nedenle özel hizmet tazminatın
dan, bazı yan ödemelerden ve ek göstergelerden za
rar görmektedir. 

Bir kısım teknik. elemanlar, mesela EGO'da ça
lışan bir kimya mühendisi 4 üncü derecededir, genel 
idarî hizmetler sınıfıfldadır ve müdür yardımcısı ola

rak. görev ifa ediyor. Bazı teşkilatlarda da aynı po
zisyonlar mevcuttur. Üzerinde bilfiil ifa ettiği görev 
teknik hizmet olmasına rağmen, başarısı nedeniyle 
genel idarî hizmetler sınıfındaki o idarî kademeye 
atanmıştır. Teknik hizmet sınıfında bulunması ha
linde yararlanması gereken bazı ek göstergelerden, 
özel hizmet tazminatlarından veya diğer yan ödeme
lerden gereği gibi yararlanamamaktadır. Belki yan 
ödemelerden yararlanıyor; fakal özel hizmet tazmi
natından asla yararlanamadığı gibi, bu ek gösterge
lerden de yararlanamamaktadır. 

Sözümü şurada keseceğim, 1 inci, 2 nci ve 3 ün
cü, hatta 4 üncü derecede bulunan bir eleman genel 
idarî hizmetler sınıfında ise, onun emsali olan tek
nik elemanın aldığı ek göstergenin ona da verilmesi 
lazım geliyor. O itibarla önergemde 1 inci, 2 nci ve 
3 üncüden sonra «4 üncü derece» nin de ilave edil
mesi koşuluyla «...ki emsallerinin..» ifadesini ilave 
ederek değiştirilmesini ve bu şekilde kabulünü istir
ham ediyorum. Takdir Yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Konu yalnız teknik eleman

lar için değildir. Hastane baştabipleri tabip olduğu 
halde genel idarî hizmetler sınıfındadır; tabipten al
ması gerekir. Bir okul müdürü öğretmen olarak 400 
alır ; fakat kadro kararnamesine göre o okula mü
dür için 200 gösterge verilmiştir. Bu, millî eğitimde 
çok daha geniş boyutlara ermiştir. Bu, genel bir 
konudur ve (j) den sonraki fıkra bunu kapsamak
tadır. Zannediyorum bu konuda Hükümetin bir 
açıklama getirmesi yararlı olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon, önerge üzerinde görüşünüzü 

lütfeder misiniz? 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, eğer yanıl
mıyorsam konuya ilişkin aynı konuda dördüncü 
önegre bu. Mümasil önergeler oylandı, dikkate alın
ması kabul edildi. Takdir Yüce Genel Kurulundur. 

BAŞKAN — önerge bir de «... ki emsallerinin» 
ibaresinin eklenmesine ilişkindir... 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Bir fark getirdiğini sanmıyo
ruz, doğru da olduğunu kabul etmiyoruz; ama tak
dir Yüce Genel Kurulundur efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KÜMCUOĞLU — Maddenin bu haliyle ihti
yacı karşıladığı inancındayız, önergeye katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Hükümet, Sayın İnal'ın önergesine 

katılmadığını; Komisyon da takdire bıraktığını be
yan etmişlerdir. Sayın inal'ın önergesinin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun bir alt bent eklenmesine 
ilişkin önergesini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 1 inci madde

sine (J) bendinden sonra aşağıdaki bendin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

i. Geri idarî hizmetler sınıfında bulunan öğre
nimleri diğer sınıflara giren Devlet memurlarına ay
lığına göre fazla olan ek gösterge rakamının eklen
mesi suretiyle ödenir. Bu ek göstergelerden hangi 
derece ve kademede bulunursa bulunulsun emekli 
keseneği kesilir ve ilgililerin belirtilen sınıf ve görev
lerde bulundukları sürece ödemelere esas alınır. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu bir açıklama 
yapacak mısınız?.. Buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bence bu Tasarının en Önemli maddelerinden bi
risi budur. Eğer bugün emeklilerle çalışan memur
ların arasında bir ayırım varsa, böyle bir hükmün 
bulunmayışındandır. İster 1101 var intikal ediyor 
diyelim, ister 1970 önceki emeklileri dikkate aldık 
diyelim muazzam bir uçurum vardır, bu kanundan 
sonra bu uçurum biraz daha artacaktır, buna şim
diden tedbir almak gerekir. 

Bu konuda,"Kanunda bir boşluk olduğu Anayasa 
Mahkemesi tarafından tespit edilmiştir, Danıştay 
10 uncu Dairesinin bu konuda bir kararı vardır, hat
ta Maliye Bakanlığının da bu konuda kendi karârı 
vardır. Şimdi, bütün bunlar gösteriyor ki, 1 inci de
recenin 4 üncü kademesinde bulunan kişilerin ek 
göstergelerini kesiyor ve onları ek göstergelerden ya
rarlandırıyorsunuz, diğer kimseleri yararlandırmıyor
sunuz. Boşluk vardır, bu boşluğu doldurmak içindir. 

Bugün yaygın hale getirilen tüm ek göstergeler, 
Hazine bundan 6 milyara yakın bir kâr sağlayacak-
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tır ve bunu alsın ve vatandaş da istediği derecede 
emekli olduğu zaman buna yansısın. 

Ayrıca bu madde iki şey getiriyor; biraz önce Hü
kümetin getirmiş olduğu teklifte de bu vardır, kari
yer dedikleri son fıkrada bu vardır, 1, 2, 3 üncü de
recelere veriyor, Sayın Hazer'in ve biraz önceki ar
kadaşımın teklifi de bu yoldadır. Bu şekilde kariyere 
bağlamak, çünkü tarifini Larus'a göre yaparsanız 
başka türlü, bizim bunlarla ilgili yargı kararlarına 
bakarsanız başka türlü tarif yapmaktadır, pek aydın
lık getirmiyor, yani malmüdürüne maaşı ödeyen ki
şiye veya Emekli Sandığındaki uygulayıcılara ışık 
tutmuyor. 

O bakımdan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 
bulunan öğrenimleri diğer sınıflara giren Devlet me
murlarına aylığına göre, fazla ek gösterge rakamının 
eklenmesi suretiyle ödenir. Biraz önce teknik ziraat 
müdürü düşük derece alıyor, emrindeki ziraat mühen
disi fazla alıyor misali bundadır. Şimdi bütün doktor
lar hükümet tabibi olmak isterler, hükümet tabipli
ğinde kadro da var, artı 500 de var rahatlıkla gidi
yorlar; ama bunun yanında Bakanlıkta genel müdür 
muavini bulamazsınız, çünkü genel müdür muavini
nin şimdi biraz yüksekte 200'dür, 300,'dür, halbuki o 
500 alıyor orada. 

Bu bakımdan, eğer doktorsa, biraz önce Sayın 
Ender'in de anlatmış olduğu konu, oraya bir sapla
ma yapıyorlardı eğitim öğretim bölümüne, o da bir 
hata olur kanaatindeyim. Komisyonumuz bu konu
yu incelerken her halde gözden kaçırmayacaktır. 

Ayrıca 1971 yılından sonra yapılan intibaklarda 
Devlet memurlarını kıskaç altına almıştır bütçe ka
nunlarımız. Orada derki, «Genel Kadro Kanunu çı
kıncaya kadar.» ki, hâlâ yaşıyor, 1971'deki Bütçe Ka
nunundaki bu madde halen yaşıyor : «Genel İdare 
Hizmetleri sınıfında görevlendirilenlerle 5439 sayılı 
Kanunla görevlendirilenler eski unvanlarını korur
lar.» Siz bunu koymuşsunuz 1981 - 1982 senesine ka
dar getirmişsiniz, 1971'den sonra ayrılanlar l'in 4'ün-
den emekli olmuşlar, ek göstergeleri yok; fakat şu-
bemüdürü kadrosunda derecesi 5 ki, Komisyon da 
buna karşı çıkıyor, bu hakları kim verecek, bu Mec
lis verecek veya bu Komisyon verecek veya bu Mali
ye Bakanlığı verecek. Veremiyor yeniden düzenleme
lere geçiyoruz, Emekli Sandığı Kanununun yok 41 
inci maddesi, bilmem şu kanunun bu maddesi, ikisi
nin; beraber düzenlenmesi şart arkadaşlarım. 

Eskiden emekli keseneği kesilemez falan deniyor
du, müktesep hak sayılmaz deniyordu, şimdi bunlan 
buna eklediğimize göre o halde bütün fertler buna 
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razıdır, her öğretmen buna razıdır, her ziraatçı buna 
razıdır, her doktor buna razıdır. Maaşından verece
ği •Çjf 10 aidatını varsın Maliye kessin. Diyoruz ki; 
«Ek göstergelerden hangi derece ve kademede bulu
nursa bulunsun, emekli keseneği kesilir ve ilgililerin 
belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece öde
meleri esas alınır.» bunu getirdik. 

Bir de ayrıca; «Genel idare Hizmetleri sınıfında 
bulunan öğrenimleri diğer sınıflara giren Devlet me
mullarına aylığına göre fazla ek gösterge verilir.» 
Doktoru genel müdür yaptığınız zaman 500 ek gös
tergesini alır, genel müdür 500 ek gösterge alıyor, 
doktor kadar alıyor. Eğer sağlıktaki 500 ek gösterge
yi müsteşar yaptığınız zaman 600 ek gösterge. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok önemli bir şey söylemek istiyorum şu anda, 

getirin bir doktora yapmış müsteşarı 700 verin. 800 
veriyorsunuz, bize 900 veriyorlar; bumun bir sebebi 
olsa gerek. Eğer hakikaten doktora yapmış bir Mil
lî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı bulabiliyorsanız, dok
torası olan, doçentlik unvanında olan kadrosuyla o 
haklarını bırakıp çıkıp gelen birini bulabiliyorsanız 
verelim bunu, niye vermeyelim yani? Adam kemdi 
emeğiyle dışarıdan doktorasını yapmış veya üniversi
teye girmiş doktorasını yapmış bir unvan kazanmış. 
Alsın ek göstergesi 700 olsun, yani illa müsteşar 600 
ek gösterge alır da, doktorasını yapan müsteşar 700 
ek göstergeyi niye almasın? 'Bu düzenlemede illa 600 
ek gösterge sınır mıdır, şart mıdır? Öyle bir şey yok. 
Madem ki ayağına olsun veya olmasın ayakkabı da
ğıtır gibi, ek gösterge dağıtıyoruz. 

Bu bakımdan, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 
çalıştırdığınız vatandaş eğer ziraat mühendisiyse 3 
üncü derecede ise, 3 'üncü dereceye 200 ek gösterge 
verdiğinize göre, gelsin burada eğer şube müdür mua
vinliği bile yapsa, raportörlük dahi yapmış olsa 200 
ek göstergesini alsın ve bu kaliteli eleman celbime 
sebep olur .Ben böyle bir düzenlemeyi persopel icra
sında faydalı buldum, sizlere de arz etmiş bulunuyo
rum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı -
oğlu. 

Sayın Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu'nun bir alt 
bent eklenmesine ilişkin önergesi üzerinde bir diyece
ğiniz var mı efendim?.. Buyurun. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Var tabiî Sayın Başkanım: 

Bütün ek göstergeleri bir kısmıyla alacağım, diğer 
kısmını çok konuştum; fakat emeklilik kısmını alıp 
bilgiler sunmak istiyorum : 
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Bütün ek göstergelerin emekli keseneğine esas 
alınabilmesi için gerekli düzenlemenin önce Emekli 
Sandığı Kanununda yapılması lazım. Malumlarınız 
orada bir gösterge tablosu var emekli aylığının bağ
lanmasına ilişkin. Bunu-burada kabul etsek oradaki 
o düzenleme yapılmayınca neye göre emekli keseneği 
kesileceği açıkta kalır. Dolayısıyla bu emekli keseneği
nin düzenlenmesinin yeri burası değildir. Ayrıca, Ko
misyonda da Emekli Sandığı Kanununda bu konuda
ki değişikliği getiren bir Tasarı vardır. O bakımdan, 
bu kısmına, özellikle katılmak mümkün değildir, pra
tik bjr sonucu yoktur, işlemez bu. Diyelim ki burada 
kabul etsek, ek göstergelerden emeklilik keseneği ke
silir, neye göre keseceğiz, madde eksiktir, yeri de bu
rası değildir. 

Arz ederim, katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Ekleyeceğim bir husus yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurum Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Değerli Komisyonun ver

diği cevaptan sonra, 1 inci derecenin 4 üncü kademe
sine gelmeden ek göstergesi bulunan ve 1 inci dere-' 
cenin 4 üncü kademesine gelmeden emekli olanların 
bugün emekli maaşına yansımadığı bir gerçektir. Aca
ba, Hükümet bu ihtiyacı hissediyor ve Emekli Sandı
ğı Kanununda, yeri burası olmasa bile, Emekli Sandı
ğı Kanununun ki, zannediyorum Genel Kurulumu
zun bir kararıyla halen Bütçe Komisyonunda bir 
teklifi var, burada düzenlemeyi düşünüyor mu, Hü
kümette bu teklife katılıyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, eğer Yük
sek Heyetinizin bu istikamette bir eğilimi olursa, onu 
daha üstlerimize intikâl ettirmeyi görev biliyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine Hükümet ve 

Komisyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 
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Sayın üyeler, 1 inci madde üzerinde verilmiş olan 
önergelerin görüşmeleri tamamlanmış bulunmakta
dır. Dikkate alınmış olan önergelerle birlikte 1 inci 
maddeyi Komisyona veriyorum efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanun ile 
değişik 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenle
rin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının ken
dileri tarafından her ay TC Emekli Sandığına gön
derilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönün
den eski derecelerinde değerlendirilir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok . 

Komisyon bir açıklamada bulunacak mı efendim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CE MÎL ÇAKMAKLI -=- Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, 2 nci madde üze

rinde bir açıklamada bulunacak mısınız efendim? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 2 nci maddeyi oyla

rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun Ek Geçici 10 uncu maddesinin (f) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) 2.1.1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi hükümleri saklıdır. Ancak, kurum persone
line, ifa edilen görevin güçlüğü, riski, yönetim sorum
luluğu, bu görevlere eleman temininde karşılaşılan 
güçlük ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, almak
ta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) % 60'ından az 
olmamak ve en yüksek Devlet Memuru aylığını (ek 
gösterge dahil) . geçmemek üzere, Kurum Yönetim 
Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit olunan oran veya miktarda tazminat ödenir. Ku
rum personeline bu tazminat dışında bu Kanunun 
«Zam ve Tazminatlar» başlıklı değişik Ek Maddesin
de öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?. Yok. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Madde metninde «Devlet 

Memuru aylığını» dedikten sonra, «ek gösterge da

hil» denmektedir. Bizim Personel Kanunundaki ter
minolojiye göre «aylık» tabiri, her defasında ek gös
tergeyi kapsar. Bazı metinlerde «ek gösterge dahil» 
denmediği için, buradaki parantez içindeki ifade gi
derek bir anlam kargaşasına gidebilir; neden bu ih
tiyaç duyulmuştur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, literatürde 
Sayın Öztürk'ün görüşü mutlaka saygıya değer; fa
kat literatürde o kadar kesin bir tutum yok, herhan
gi bir yanlış anlamaya mahal olmasın; ola ki memur 
hem ek göstergeli olur, ek göstergesiz >olur; sarih ola
rak neyin üzerinden ne alacağını bilsin diye böyle ya
zılmıştır. Sonuca pek müessir olacağı kanaatinde de
ğilim, müsamaha gösterirler ise, bunu böyle geçire
lim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkün ederim. 
Sayın Hükümet, bu madde üzerinde ayrıca bir 

açıklamanız olacak mı? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Ka

nunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Geçici Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçi
ci 20 nci maddeleri uyarınca T .C. Merkez Banka
sında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredil
miştir. 

Özel hesapta toplanmış olup da, 1.1.1983 tarihi 
itibariyle iadesine hak kazanılmamış Memur Yardım
laşma Kurumu kesenekleri % 75 fazlası ile ve en geç 
18 ay içinde Bakanlar Kurulunun uygun gördüğü 
tarihlerde eşit taksitlerle nakit olarak ilgililerine öde
nir. 

Birikmiş keseneklerinin zamsız olarak ödenmesi
ni talep edenlere bu istihkakları 6 ay içerisinde iki 
eşit taksitte nakit olarak ödenir. 
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Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden 
konut edinme ve kullandırma programının finansma
nında kullanılmış miktarın 8.7.1981 tarih ve 2487 sa
yılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonu'na 
maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının 
tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belir
lenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; 
bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu iş
lemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçe
de mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, öde
nek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı 
borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini 
tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili 
diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

1.3.1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, 
bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 4 üncü. madde üzerin
de söz isteyen var mı?.. Yok 

Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili olarak bir 
açıklama yapacak mısınız? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu madde ile ilgi
li olarak bir açıklama yapacak mısınız? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Hayır Sayın Başkanım. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, burada şu 

ibareyi pek anlayamadım «Özel hesapta toplanmış 
olup da, 1.1.1983 tarihi itibariyle iadesine hak kaza
nılmamış»'daki anlamı ben anlayamadım. Yani, na
sıl oluyor bu tarihe kadar toplanıp da iadesine hak 
kazanılmamış hükmüne yer veriliyor. 

İkinci bir sorum; şimdi malumunuz 10 seneden 
beri memurlardan MEYAK kesintisi kesilmektedir 
ve paranın değeri aşağı yukarı 15 misline eşit bir de
ğerde düşüyor. Şimdi, gerek Komisyon ve gerekse 
Hükümetimizin getirdiği Tasarıda % 15 fazlası ön
görülmektedir. Bu % 15 fazla, bugünkü yılın faiz 
nispetidir. Yani, banker faizleri % lOO'üri üzerinde 
iken, neden memurlardan kesilen bu paralara % 75 
gibi bir fazlalık öngörülüyor?.. Bunlar da geçmiş yıl
lardaki enflasyon oranında parada meydana gelen dü
şüşler nazara alınmıyor? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
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Sayın Hükümet, Sayın Genc'in sorusu hakkında 
görüşünüzü rica ediyorum? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, müsamaha 
buyurursanız, Sayın Bütçe Malî Kontrol Genel Mü
dürü bu konuda teknik detayda ayrıntılı izahat ver
mek ister; takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Genel Müdür, 
teknik bir husus olan bu sorunun cevabını vermeyi 
isterler. Konuşmaları hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Genel Müdür. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BİLTE-

K1N ÖZDEMtR — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

Bilgileriniz olduğu gibi, MEYAK kesintileri 1 
Mart 1982 tarihine kadar uygulanıyor idi. Bu tarih
te 2595 sayılı Kanun ile bir defa kesintiler durdurul
muştur; ancak ödenmesi konusunda 2595 sayılı Ka
nunda iki özel hal derpiş edilmiştir. Bunlardan biri
si, emekli olan ilgililerin birikmiş olan emekli kese
nekleri herhangi bir ilave yapılmaksızın biriken mik
tarı ile iade edilecek. 

İkincisi, görevden ayrılmış bulunanlar, herhangi 
bir şekiMe görevden ayrılmış iseler, bunların da bi
rikmiş MEYAK kesintileri kendilerine iade oluna
cak idi. Yani, 1982 Malî Yılı sonuna kadar emekli 
veya görevden ayrılmış bulunanların MEYAK ke
sintilerinin herhangi bir ilave yapılmaksızın iadeleri 
zaten Kanun gereğidir (Şu anda yürürlükte olan 2595 
sayı Kanun gereğidir) 

Bu itibarla «1 Ocak 1983 tarihi itibariyle iadesi
ne hak kazanılmamış» dan murat, 1983 yılı içerisinde 
emekli veya herhangi bir şekilde görevden ayrılmış 
bulunanlar dışında kalanların MEYAK kesintileri 
kastedilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu oranlar belirlenirken, şu göz-
>den ırak tutulmamıştır. Bir defa, bu tarihe kadar gö
revden ayrılmış veya emekli olmuş bulunanların 
MEYAK kesintileri herhangi bir ilave yapılmaksı
zın kendilerine iade olunmuştur. Şimdi belli bir ta
rihten sonra kendilerine iade yapılacak kişilere bir 
ilave ödemede de bulunulacaktır. Kaldı ki, bu ilave
ler, kesinti tarihi ne olursa olsun, kesilmiş miktarın 
yüzde belirli bir fazlasıyla iaide olunacaktır. Şöyle 
arz edeyim : Mesela 1982 yılının Ocak ayında ya
pılmış bulunan bir kesintiye de Komisyonun kabul 
ettiği metinde % 75 fazla öngörülmektedir, ondan 
10 sene evvel kesilmiş bir miktara da. Bu itibarla, 
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"bir yandan daha evvel kesintilerini almış bulunanlar
la bir bakıma adalete, bir yandan bu iadelerin belirli 
bir süre içerisinde geleceğe yönelik faizinin veril
mesine yönelik bir düzenleme söz konusu olduğu 
ve gerek Hükümet metninde, gerek Komisyon met
ninde önümüzdeki iki yıl içerisinde netice itibariyle 
bunların tamamen tasfiyesi şu veya bu biçimde ön
görüldüğü için, aslırida geçmişe değil, geleceğe yö
nelik faiz külfeti karşılanmak düşünülmüştür. Hü
kümet metninde % 60, Bütçe - Plan Komisyonu 
metninde de % 75 oluşu geçmişe değil, daha çok ge
leceğe yönelik faiz yükünü göz önünde bulundura
rak belirlenmiş bir rakamdır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü
dür, 

HAYRİ SEÇKÎN — Sayın Başkan, bir sorum 
var efen'dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYRİ SEÇKİN — Efendim, bu maddenin ikin
ci fıkrasıyla dördüncü fıkrasının açıklanmasını rica 
edeceğim. Çünkü iadeye ait olan ikinci fıkra, dördün
cü fıkrayla beraber mütalaa edildiği zaman, Toplu 
Konut Kanununa göre, kullanılmış olan bazı MEYAK 
kesintilerinden bahsetmek ister gibi, bir cümleyi muh
tevi bulunmaktadır. Toplu Konut Kanununa göre 
kurulmuş olan kamu konut fonuna, MEYAK ke
sintilerinden oraya intikal etmiş olan bir meblağ mı 
vardır?.. Ayrıca, bu meblağ var ise, bunun tasfiyesi
ne ve ilgililerine iadesine ait olan, diğer muameleler
le ilgili olarak Maliye Bakanlığını da yetkili kılan 
cümle ikinci fıkra ile çelişki teşkil etmekte midir?.. 

Bunların açıklanmasını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 

Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, bu «Kamu 
konut fonuna» ibaresi Toplu Konut Fonuyla ilgili 
değildir. Bu kanun çıkmadan çok daha önce, bu dev
let memurlarının parası birikti, ne yapalım diye dü
şünüldüğünde, Emlâk Kredi Bankası üzerinden me
mur kooperatiflerine açılan krediler var; şimdi biz 
bu memurun parasını verelim kendisine diyoruz; 
fakat bu parayı kendisine verebilmek için, kalkıp, o 
ev yaptırmış memurlardan parayı alacak mıyız; ha
yır, onu almayalım, onu Maliye Bakanlığı kendi 
esprisi içinde halletsin, geldikçe bir yere plase et
sin, burada. memurun doğmuş olan hakkını Hazine 

kaynaklarından kendisi tediye etsin demektedir bu 
madde, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. % 

HAYRİ SEÇKÎN — Bu açıklamayı şöyle anla
yabilir miyim Sayın Başkanım, . eğer izin verirse
niz?., 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYRİ SEÇKİN — Toplu Konut Kanunu çık

madan evvel yapmış oldukları bir idarî uygulamayı 
Toplu Konut Kanununa Maliye Bakanlığından ay
rılacak tahsislerle mahsup etmek istiyorlar.. Böyle mi 
anlayacağız efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUÖ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkanım, daha ön
ce MEYAK fonundan ev yaptırmak için kooperatif 
kurmuş olan memurlara yapılan kontrübüsyonlar 
Toplu Konut Fonunun ta'biî kaynağı değildir. O 
memurlardan döndükçe, iade şartları doğdukça onun 
ne yapılacağı konusunda Hükümet ayrıca teemmül 
edecektir. Toplu Konut Fonunun esas kaynağı', si
zin yüksek tasviplerinizle Bütçe Kanunlarına koyan 
ve Kanunda zikredilen kaynaklardır. Burada memur
dan defaten alınmaması söz konusudur, toplu konut 
düzenlemesinin bundan mutazarrır olmaması söz ko
nusudur. Hazinenin kendi içinde memurlardan zaman 
içinde peyderpey tahsil ettiği paraları ne şekilde de
ğerlendireceğini zamanı gelince Yüce Heyetinize su
nar, burada tasviplerinize arz ederiz. 

BAŞKAN' — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler; 
4 üncü maddeyle ilgili Sayın Âyanoğlu'nun bir 

önergesi var, okutuyorum efendim. 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 265 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesine beşinci fıkra olarak aşağı
daki metnin ilavesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

«Haklarırida emeklilik hükümleri uygulananlar 
ile ölenlere ve her ne suretle olursa olsun (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi görevlere nak
len atananlarla Muvazzaf askerlik hizmeti için ayrıl
malar hariç) görevlerinden ayrılanlara Memur Yar
dımlaşma Kurumu kesenekleri % 30 fazlasıyla nakit 
olarak ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklama ya
pacak mısınız efendim?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz 4 üncü madde, 2595 sa

yılı Kanunun geçici 4 üncü maddesini tamamen de- • 
ğiştirmektedir. Bu Kanunda, 2595 sayılı Kanunda, 
emekli olanlar, ölenler ve her ne suretle olursa ol
sun ayrılanların 1.3.1982 tarihinden sonraki süreleri 
için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T. C. 
Mefkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden ta
hakkuk ettirilecek faizleriyle birlikte keseneklerinin 
iade edileceği hükmü vardır. Şimdi bu hüküm ta
mamen kalkmaktadır. Çalışanlara 18 ay içinde ve
rilecektir. isteyenler bunu altı ay içinde de alabile
ceklerdir; fakat burada ölenler, emekliye ayrılanlar 
için veya başka nedenlerle ayrılanlar için bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Bu daha evvel, 2595 sayılı Kanun çıkmadan ev
vel Balkanlar Kurulu kararıyla verilmekteydi. 2595 
sayılı Kanun bunu geçici 4 üncü maddeyle düzenle
di. Şimdi 1.3.1982 tarihinden sonra ayrılanlara hazi
rana kadar % 26, hazirandan sonra % 18 faiz uy
gulanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim kanaatime göre, burada müktesep haklar 

Hilal olmaktadır. Burtdan evvel ayrılan, emekli olan, 
ölen memur bunu alıyordu. Şimdi eğer bu hükmü 
buraya getirmediğimiz takdirde ölen emekli olan 
veya başka nedenlerle görevinden ayrılan bir memur 
şimdiki 4 üncü maddeye göre («Memur Yardımlaş
ma Kurumu keseneklerini % 75 fazlasıyla 18 ay 
içinde») aynı çalışanlar gibi, olacaktır kanaatinde
yim. Bu ısuretle ayrılmış, emekli olmuş veyahut öl
müş bir memur burada mağdur olacaktır. 

Önergem, beşinci fıkra olarak buraya bir hüküm 
koyarak, yine Emekli Sandığına tabi kurumlardaki 
nakli de önlemek suretiyle, muvazzaf askerlik hiz
metine gidenler de (zaten izinli sayılıyorlar) hariç 
tutulmak suretiyle görevden ayrılan memurlara Me
mur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin % 30 faz
lasıyla nakden ödeneceğini bir önergeyle yüksek hu
zurlarınıza takdim etmiş bulunuyorum. Bu önerge
nin kabulü halinde büyük bir mağduriyeti ve mük
tesep hakların ihlal edilmeyeceğini saygılarımla arz 
ederi m J 

Teşekkür ederim. 

• • • 

27 . 12 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu, 
Sayın Komisyon, Sayın Âyanoğlu'nun önergesi 

üzerinde bir söyleyeceğiniz var mı efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, Sayın 
Âyanoğlu'nun önergesi, geçici 4 üncü maddenin ikin
ci fıkrasıyla bir çelişki içinde görülmektedir. Bu fık
raya göre, zaten kendi arzularıyla MEYAK kesinti
lerini almak isteyenlere Devlet iki eşit taksitte pe
şin olarak verecektir. Bu, bir nevi bu paranın nema-

, lanması anlamına gelmektedir. Bu parayı peşin al
makla kullanma olanağı vardır. Binaenaleyh, % 75 
faiziyle 18 ay sonra alacak olanlara karşı zaten bu 
emekli arkadaşlar korunmuş olacaklardır. Bu açı
dan bir eşitsizlik yaratmamak bakımından önergeye 
katılamıyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet; önergeye katılıyor musunuz?... 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; Sayın Âyan
oğlu'nun önergesinin şu Tasarıyla getirilmiş olan ada
leti aksi yönde etkileyeceğinden ciddî surette endişe 
ederim. O bakımdan katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; çalışma süresi dolmuştur. Bu ne

denle bu önergenin ve bu maddenin bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Hü
kümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişler
dir. Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 4 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuştur. 
29 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

— 218 — 



Danışma Meclisi 
GÜNDEMI 

35 ma BİRLEŞİM 

27 Aralık 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLBR 

4. 1GANUN TASARI VE T E K U F L E R Î İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

ı(l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
saıyıh Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı T. C. Emekflii Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun Tasarısı ve Büitçe - Plan Komisyo-
nu Raporu. (1/543) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tari
hi : 21 .'12.19812) 

.(2) Ahmet Mehmet ULUĞBAY Hakkındaki 
ÖlÜlm Cezasının Yerine GetMlmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/18) (S. Sa
yısı : 263) (Dağıitma tarihi : 24.il2.1982) 

X (3) Pettol Dairesi Başkanlığı 1969 Büitçe Yılı 
(Kesinhlesalbıha Ait Uygunluk Bilıdliıriimimün Sunuldu1-
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başklanılığı 1969 Bütçe Yıllı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hlesapl'annı İn
celeme ve Sayıştay Kohıiilsyönu Raporu. (1/212) (S. 
Sayısı : 245) (Dağıtanla tarihi : 17.11 '2.1982) 

X (4) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970i Bütçe Yılı 
(Kesİnhesalbına Ait Uygunluk BildMımiinin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1970 Büitçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) 
(S. Sayısı : 246) (Dağı'tima tarihi : 17.(112.1982) 

X (5) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Kesih-
hlesalbm'a Ait Uygunluk BiidlMrriinlin Sunulduğuna 
IDaliır Sayıştay Başkanlığı Tezikeresi ile1 Pötrod Daire
si Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisli HesapiLarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/239) (S. Sayı
sı : 247) (Dağıitma tarihi : 17,12.1982) 

X (6) Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı 
(Kesinhdsaibına Ait Uygunluk Bilidİriımlinıitn Sunuldu

ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezikeresi ile Petrol 
Dadresi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Resüimhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarınıi tnce-
(teme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/268) (S. Sa
yısı : 248) (Dağıtma tarihi : 17.il2.1982) 

X (7) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Keslinihesalbına Ait Uygunlulk Biidliırlimlinan Sunul-
ıduğulna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplar mı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/277) (S. Sayısı: 249) (Dağıitma tarii'hi : 17.12.1982) 

X (8) Peltrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesİnhesalbına A'ilt Uygunluk Bildiriminin Su-
•midüğuna Datör Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Peltrloll İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Büitçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışımla Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/3'Ö2) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yuh 
KeSlinhesahına Ait Uygunluk Mldirliiminiin Sunulldü-
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ille Petrol 
tşteni Genel Müdürlüğü 1975 Büitçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasansı ve Danışma Mecllisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/329) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtana tarihi : 17,12.1982) 

X (10) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildİriıminiin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri. Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke-
siınhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu.. 
(11/340) (S. Sayısı : 252) (Dağıtm'a tarihi : 17.12.1982) 

<U1) 1412 sayılı Ceza Mıtokemtelera Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/546) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
20,12;1982) 

<12) Danışma Meclisi Üyesi Abtoas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
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33 üncü Maddesıiımin Değiştirilmesine Daiir Kanun 
TeM'ifli ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S, Sayısı : 259) (Dağıt
ma taıriühü : 20,(12.1982) 

<!13) 1447 sayılı Menkul Kıymetfer ve Kamibıjyo 
Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ifliş-
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İkin 2.10.1981 tariMi ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesimiin Yüırülnllülk tani'hıiınin Brıtelenimes'i Haıklkın-
da Kanun Hülkmüınlde Kararname ve İktisadî işler 
ve Mallî işler ıkoımı'ısyoniarı raporları. (1/137) (S. Sa
yısı : 130, 130'a 1 indi Ek ve 13ü'a 2 nci Bk) (Da-
ğnfcma taaıihi : 23.12.Jİ982) 


