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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

28 Nisan 1982 Çarşamba 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap Kocatop-
çu Hakkında Soruşturma Açılmasına Dair Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği Tezkeresi. (3/174) 
kabul olundu. 

Çalışma Bakanlığının, Uluslararası Çalışma Teş
kilatı (ILO) nun Türkiye Büyük Millet Meclisince 
onaylanmış bulunan Anayasanın 19 uncu maddesinin 
5/b ve 6/b bentleri gereğince; Uluslararası 67 nci Ça
lışma Konferansında kabul edilen sözleşme ve tav
siye kararlan hakkında bilgi sunma istemine ilişkin 
tezkeresi (3/175) okundu; Çalışma Bakanı Turhan 
Esener tarafından, sözleşme ve tavsiye kararları hak
kında Konseye bilgi sunuldu, 

Cengiz Baktemur Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair (3/176) (S. Sayısı : 403) Ada
let Komisyonu Raporu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ek Maddeler ile Ek Geçici Maddeler Eklen
mesine ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bu
lunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
•Bağlanması Hakkında Kanunun Değişik 1 inci Mad
desi ile 2150 sayılı Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkındaki Ka
nunun Değişik 1 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/362, 2/84, 2/88, 
1/336, 2/90, 2/91) (S. Sayısı: 365) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla Değişik Ek Geçici 4 üncü Maddesinin 
(a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkına Kanun Tasa
rısının (1/361) (S. Sayısı : 390) Reddine Dair Bütçe w 
Plan Komisyonu Raporu ve; 

Abdullah Aksel'e Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında (1/371) (S. Sayısı : 400); 

Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında (1/298) (S. Sayısı: 325); 

İslam Konferansı Üyesi Devletler Arasında İkti
sadî, Teknik ve Ticarî İşbirliği ile İlgili Genel Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/318) (S. Sayısı : 401); 

İspanya'nın Kuzey Atlantik Andlaşmasına Giri
şine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında (1/348) (S. Sayısı : 402); 

Kanun tasarıları kabul e'dildi. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek Birleşime saat 
16.04'te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
MUM Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» • • • « 
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BlRlNCt OTURUM 
Açılma Saati : 9.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (K.K.K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 104 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — Sİ 

Sayıstayda Açık Bulunan Üyeliklere Yapılacak 
Seçim Hakkında Sayıştay Başkanlığı ile Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği Tezkereleri ve Ge
çici Komisyon Raporu. (3/165) (S. Sayısı : 404) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Seçimler kısmında, 
Sayıştayda Açık Bulunan Üyeliklere Yapılacak Seçim 
Hakkında Sayıştay Başkanlığı île Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği Tezkereleri ve Geçici Ko
misyon Raporu vardır. 

Bu rapor, 404 sıra sayısı ile bsılıp dağıtılmıştır. 
Millî Güvenlik Konseyinin 14 Nisan 1982 tarihli 

Birleşiminde aldığı 26 numaraları Kararla kurulan Ge
çici Komisyonun Başkanı yerini almıştır. 

Geçici Komisyon Raporu ile 1 ve 2 sayılı aday 
çizelgelerini okutuyorum : 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Millî Güvenlik Konseyinin 14.4.1982 
gün ve Yasama 26 sayılı Kararı. 

b) Sayıştay Başkanlığının 26 Mart 1982 gün ve 
440/40793 - 1255 sayılı yazısı. 

1. Sayıştay üye kadrolarında açık bulunan on 
üyelik için, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine 
uygun olarak gerekli önişlemler, yapılmış, Sayıştay Ge
nel Kurulunca yapılan oylamalarla Sayıştay mensup
ları ile Maliye Bakanlığı Kontejanları için ayrı ayrı 
olmak üzere adaylar saptanmış, kesin seçim yapılmak 
üzere sicil dosyaları ve formlar ilgi (b) yazı ekinde 
tetkike sunulmuştur. 

2. Teklif edilen adayların sicillerini, niteliklerini 
ve grup kontenjanlarını inceleyerek; Sayıştay Kanu
nunun öngördüğü koşul ve niteliklere sahip olup ol-

(1) 404 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 

madıklarını araştırmak ve sonucunu bir raporla be
lirtmek üzere ilgi (a) kararla kurulan komisyonu
muz; kadro, boş kadroların Sayıştay meslek men
supları ve savcılığında görev yapanlar ile Kanunun 
4 üncü maddesinin (C) fıkrasının, b, c ve d bentle
rinde yazılı nitelikleri taşıyan (Maliye Bakanlığı gö
revlerinde bulunmuş olan) isteklilere dağılımı, seçi
min ilanı, adayların sicilleri ile genel ve özel nite
liklerini ayrı ayrı incelemiştir. 

a) Sayıştay Bakanlığınca; seçimlerin yapılacağı, 
istekli adayların hangi belgelerle başvurmalarının ge
rektiği 28 Ocak 1982 tarihli yazı ile Maliye Bakan
lığına duyurulmuş, 4 Şubat 1982 gün ve 17595 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

b) Sayıştay üyeliklerindeki boş on kadronun, ye
disinin Sayıştay mensuplarına, üçünün Maliye Bakan
lığı görevlerinde bulunmuş olanlara ayrılması Sayış
tay Kanununun 6 ncı maddesine uygundur. 

c) Maliye Bakanlığı kontenjanından aday ola
rak seçilen Raif TURGUT Sayıştay Savcı Başyardım-
cısıdır. Sayıştay mensupları kontenjanından aday ol
ması doğal ve mümkün iken ilgili Maliye Bakanlığı 
Kontenjanından aday olmak istemiştir. Sayıştay Ge
nel Kurulu bu isteği görüşmüş, ilgilinin Muhasebat 
Genel Müdürlüğü Başkontrolörlüğü görevinde üçün
cü derece kadroda birinci derecenin son kademe ay
lığını almakta iken Sayıştay Savcı Başyardımcılığına 
atanmış olduğunu, bu hali ile Maliye Bakanlığı ku
ruluşuna dahil genel müdür yardımcılığı görevinde 
bulunduğunu ve bu kontenjandan aday olabileceğini 
oybirliği ile kabul etmiştir. 

Oysa 832 sayılı Sayıştay Kanununa esas teşkil 
eden ve 763 sayı ile kanunlaşan teklifin gerekçesinde 
Sayıştay Genel Kurulunun yapacağı seçimlerde de
vamlı surette Sayıştay kuruluşundaki kimseleri üstün 
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tutarak Maliye Bakanlığı kuruluşundan hiç aday se
çilmemesini önlemek için boş kadro sayısının üçte 
ikisinin Sayıştay mensuplarına, üçte birinin Maliye 
Bakanlığı kuruluşunda bulunan veya bulunmuş olan
lara ayrılmasının öngördüğü belirtilerek 6 ncı madde 
metninin buna göre düzenlendiği ifade edilmiştir. 

Komisyonumuz bu hususu Millî Güvenlik Kon
seyinin takdirlerine arz etmeyi uygun görmüştür. 

d) Adaylar, Sayıştay Kanununun öngördüğü ge
nel ve özel nitelikleri taşımaktadırlar. 

Sayıştay Genel Kurulunda 15-19 Mart 1982 tarih
lerinde yapılan oylamalarda, çeşitli turlarda olmak 
üzere yeterli saltçoğunluk oyunu almışlardır. 

Sicil özet dosyalarına ve öz geçmişlerine göre 
hazırlanan özet bilgiler 1 ve 2 sayılı çizelgelerde gös
terilmiştir. 

3. Üye seçimlerinin gizli oy ile yapılmasını Millî 
Güvenlik Konseyinin takdir ve tensiplerine arz ederiz. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Tuğamiral 

Üye 
Sinan BİLGE 

Hv. Tuğgeneral 

Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Edip GÜLTEKİN 

Hâk.Kd. ADb. 

— 618 — 
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1 SAYILI ÇİZELGE 

Sayıştay Mensupları Kontenjan Adayları 

Sına 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

-
Adı ve Soyadı 

Osman Zeki Tansı 

Mehmet Saüt Ş^nıtürk 

Mehmet Yazıcıoğlu 

Tanıseü Sönmez 

Emim Utaş 

Avrüi Tekdemtfırkoparan 

Osman Zeki Mahmuıtyazı-
cıoğlu 

Hasan Baş 

Yaşar Özbek 

Hayra Kaya Urganı 

Ömer Faruk Çulhacı 

Asaf Gökalpay 

Fahrettin özdemir 

Necdet Güvenç 

Doğum Yeni 

Artvin 

Aksaray 

Bolu 

Ankara 

Kayseri 

Adana 

Rize 

Burgaz 

Gaziantep 

Ankara 

Ankara 

Antakya 

Erzincan 

Elazığ 

ve Yılı 

1930 

1939 

1933 

1944 

1928 

1929 

1940 

1945 

1932 

1928 

1939 

1927 

1931 

1933 

Öğrenim Durumu ve Biıtidş Yılı 

fatj Yük. Eko. ve Ticaret Ok. 1955 

Ankara İTİ Akademisi 1964 

istanbul Ü. İktisat Fak. 

Ankara Ü. Huk. Fak. 1964 

Ankara Ü. Huk. Faik. 1956 

İstanbul <Ü. İktisat Fak* 1959 

İstanbul Ü. Huk. Fak. 1964 

İstanbul Ü, Huk. Fak. 1967 

İzmir, İTİ Akademisi 1959 

Ankara Üd Huk^ Fak3 1952 

Ankara İTİ Akademisi 1960 

İstanbul Ü. İktisat Fak. 1952 

İstanbul Yük. Eko. ve Ti
caret O. 1969 
İzmir Yük Eko. ve Tica
ret O, 1959 

- 620 — 



M. G. Konseyi B : 104 12 . 5 . 1982 O : 1 

Şimdiki Görevli önceki Görevleri 

Sayıştay Daire Raportörü 

Sayıştay Uzman Denetçisi 

Sayıştay Uzman Denetçisi 

Sayıştay Daire Raportörü 

Sayıştay Daire Kurulu Başra-
potrtörü 

Sayıştay Temyiz Kurulu Baş-
raportörü 
Sayıştay Daire Raportörü 

Sayıştay Genel Kurul Başra-
portörü 
Sayıştay Uzman Denetçisi 

Sayıştay Daire Raportörü 

Sayıştay Daire Raportörü 

Sayıştay Uzanan Denetçisi 

Sayıştay Daire Raportörü 

Sayıştay Uzman Denetçisi 

1955 - 1957 Yedek Subaylık, 1956 - 1959 Gimada görev, 1959 Sayıştay 
Denetçiliğine giriş, Denetçi, Başdenetçi, Uzman Denetçilik. 
,1943 - 1950 Ankara Gazlı lisesi' ve Belediyesinde çeşitli memuriyet, Yedek 
Subaylık, Sayıştay ZaJbıt Kâtipliği, 1952 Denetçiliğe giriş, Temyiz Rapor
törlüğü Uzman Denetçilik* 
1956 - 1957 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet
çi, Uzman Denetçilik, 
1964 - 1965 Avukatlık stajı, 1966 Sayıştay Denetçiliğime 'giriş, Başdenetçi, 
Uzman Denetçilik, 
1951 - 1957 İstatistik Genel (Müdürlüğünde ücreti memuriyet, 1957 - 1959 
Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Daire Raportörlüğü, 
Uzman Denetçilik, 
1956 - 1958 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine 'giriş, Raportör
lük, Uztonan Denetçilik, 
1965 - 1967 Yedek Subaylık, 1967 - 1968 îş ve İşçi Bulma Kurumu Ra
portörlüğü!, 1968 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenetçi, Uzman Denet
çilik, 
1967 - 1969 Yedek Subaylık, 197Ö) Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-
çillik, Uzman Denetçilik, 
1953 - 1954 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğim© giriş, Başdenet-
çilik, Uzman Denetçilik, 
1952 - 1953 Maliye ©akamıkğındai Memuriyet, 1953 - 1954 Yedek Subaylık, 
1957 - 1959 Avukatlık stajı, 1959 Sayıştay Denetçiliğime giriş, Başdenetçİ-
fflc, Uzanan Denetçilik, 
1961 - 1963 Yedek Subaylık, 1963 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Sayıştay 
Raportörü, Uzman Denetçilik, 
1951 - 1952 Yedek Subaylık. 1953 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-
çililk, Uzman Demetçillik, 
1957 - 1959 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-
çiiik, Uzman Denetçilik, 
1957 - 1959 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğime giriş, Başdenet-

, çilik, Uzman Denetçük, 

— 621 — 
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2 SAYILI ÇİZELGE 

Maliye Bakanlığı Kontenjan Adayları 

Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yâı öğmenüım Durumu ve BdıtMş Yılı 

Erdoğan Taoman Erzincan 1933 Ankara İTİ Akademisi 1964 

Mehmet Aydoğdu Ankara 1944 Ankara Ü. Siyasal Bilgi
ler Faik. 1966 

A. Rusuhi Ecevîıtoğlu Kastamoınıu 1946 istanbul Ü. Aktinit Fak. 1969 

Sdâhattiıı Güöltaç Bursa 1945 Anikara Ü. Siyasal Bilgi
ler Fak. 1966 

Turbanı Kartal Ç a n t a 1930 A. Ü, Hukuk Fak» 1971 

Rauf Turgutt Antalya 1928 Ankara Ü* Siyasal Bigi-
ler Fak. 1949 

— 622 — 
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ŞkiKÜöi Görevi Önceki Görevleri 

Maliye Bakanlığı Muhasebat 1958 • 1964 Maddiye Bakanlığı Muhasebat Müdürlüğünde memuriyet, mü-
Genel Müdür Yardımcısı meyyizlik, Yedek Subaylık, 1965 aynı Genel Müdürlük Kontrolörlüğüne 

giriş, 1972 - 1973 Turizm Bakanlığında Müşavirlik, 1976 Başkontrolörlük, 
1978 Genel Müdür Yardımcılığı, 

Maılıiye Baikanlığı Müşavir Mü- 1966 Maiye Bakanlığında Müfettiş Yardımcılığına gkliş, 1970 - 1971 Ye-
fettiş'i dek Subaylık, 1976 Bütçe ve Mıalî Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı, 

1977 BaşyardımcıMc, 1979 (Maliye Bakanlığı Müfettişi, 
Maiye Baikanlığı Büıtçe ve Ma- 1964 - 1965 Öğretmen vekilliği, 1970 - 1971 Yedek Subaylık, 1972 Maiye 
i Kontrol Genel Müdürlüğü Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü Konıtralör adaylığı, 1974 Bütçe ve 
Daire Başkanı Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğü Başkontrolörlük, 1980 Ge

nel Müdür Yardımcılığı, 
Maliye Bakanlığı MM Emlak 1966 Maliye Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına giriş, 1970 - 1971 Yedek 
Genel Müdür Yardımcısı Subaylık, Maliye Müfettişliği, 1977 Başmüfettişlik, 1978 Müşavir Müfet-

Itişİk, 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 1949 - 1951 Maliye Bakanlığında memuriyet, 1951 - 1952 Yedek Subay-
MtT Genel Sekreterliği lifle, 1952 - 1955 Millî Emlak Kontrol Memurluğu, 1955 Millî Emlak Ge-
Leflkoşe Büyükelçiliği Maliye nel Müdürlüğü Kontrolörlüğü, 1969 Genel Müdür Yardımcılığı ve 1975 
ve Ekonomi Müşaviri Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı, 1978 Başyardımcılığı, 
Sayıştay Savcı Başyardımcısı 1949 Maiye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Kontrol Memurluğu, 

1950 - 1951 Yedek Subaylık, Muhasebat Genel Müdürlüğü mümeyyizliği, 
Servis Şefiği, 1954 Genel Müdürlük Kontrolörlüğü, 1967 -1977 Kaşkont-
roloriük, 

— 623 -
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BAŞKAN — Komisyon Raporunda, biraz evvel 
okunduğu üzere, seçimin gizli oyla yapılması teklif 
edilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Gizli oyla ya
pılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçimler gizli olarak yapılacaktır. 

Dağıtılan oy pusulalarında 1 ve 2 sayılı cetveller 
vardır. Bunlardan 1 Numaralı Çizelge Sayıştay men
supları adaylarını, diğeri de Maliye Bakanlığı kon
tenjanından adayları göstermektedir. 

Bu iki listenin seçimini birden yapacağız ve bir lis
teye ayrı ayrı yazacağız. Pusulaya, 1 inci listeden olan
lardan 7 aday, 2 nci listeden olanlardan da 3 aday 
yazılacak. 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Madelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/251) (S. Sayısı : 405) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemin birinci sırasında, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 405 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Konu ile ilgili İhtisas Komisyonu Başkanı ve Sa

yın Bakan ve ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı?.. 
Komisyonun bir açıklaması olacak mı?.. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 1967 yılında kabul edilen 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, 12 tane, kanun kuvvetinde ka
rarname ile ve müteakiben de muhtelif yasalarla de
ğişikliğe uğramış olmasına rağmen, ihtiyacı karşıla
mayacak duruma gelmiştir. Özellikle, memurun, mil-

(1) 405 S, Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Bildiğiniz gibi 2 liste vardır. 1 inci listede 14 aday 
vardır ve bunların içinden 7'si, 2 nci listede 6 aday 
vardır ve bunların içinden 3'ü seçilecektir. 

Şimdi lütfen aday listelerini yazdıktan sonra ilgi
liye teslim edelim. 

(Oylar toplandı; ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Yapılan tasnif sonunda, 1 sayılı cet

velden, yani Sayıştay mensupları kontenjanından Os
man Zeki Tansı, Emin Utaş, Yaşar Özbek, Hayri 
Kaya Urgan, Ömer Faruk Çulhacı, Asaf Gökalpay 
ve Necdet Güvenç seçilmişlerdir. 

2 sayılı cetvelden, yani Maliye Bakanlığı konten
janından Mehmet Aydoğdu, Selâhattin Güntaç ve 
Turhan Kartal seçilmişlerdir. 

Her iki listedeki adayların aldıkları oy miktarları 
karşılarında yazılıdır. 

Hayırlı olsun. 

letin ve Devletin hizmetinde olduğu ilkesi benimsen
memiş; memur, mücerret olarak ele alındığı için ih
tiyacı karşılayamamış ve birtakım noksanlıkları bera
ber getirmiştir. 

Hükümet tarafından hazırlanmış bulunan kanun 
tasarısı, yüksek malumları olduğu üzere, idarî ve ma
lî yönleri ayrı olmak üzere Komisyonumuz tarafın
dan ikiye bölünmüş; malî yönleri 1 Mart 1982 tari
hinde çıkarılarak yürürlüğe konulmuş, şimdi de idarî 
yönüne ilişkin kanun tasarısı yüksek huzurunuza ge
tirilmiştir. 

Kanunun ana ilkeler itibariyle neler ihtiva etti
ğini Komisyon Sözcüsü arkadaşımız izah edecekler
dir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Generalimin 
de arz ettiği gibi, kanunun malî hükümleri dışında 
kalan hususları şimdi zatıâlilerine sunulmaktadır. 

Yüksek malumları, bu kanun tasarısı, mevcut 
şartlara göre, kamu idaresini ve sistemini bozmaya
cak şekilde, genelde aksaklık ve hataları giderme, 
iyileştirme ve 657 sayılı Kanunun modelinin aynen 
muhafaza edilerek, buna yeni bir biçim verme ama
cıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulunda konuya yeni temel çözüm
ler getirilmesi üzerinde çalışmalar devam ettiği için, 
bu tasarının, arz edildiği veçhile, malî hükümlerle il-

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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gisi olmayan ve kamu yönetimine, Generalimin de 
belirttiği gibi, işlerlik' getirecek maddeleri ayıklanmış 
ve huzurlarınıza takdim edilmektedir. 

Ele alınan bölümler genellikle, genel olarak me
murun ödev ve sorumlulukları, yasaklanan hususlar, 
memurluğa alınma ve atama tespitinde yeni esaslar 
getirilmesi ve disiplin bölümleridir. 

Maddelerde teferruata ayrıca girileceği için, ten
siplerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırıl

ması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Sadakat : 
Madde 6. — Devlet memurları, Türkiye Cumhu

riyeti Anayasasına ve kanunlarına (sadakatla bağlı 
kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Dev
let memurları bu hususu «Aslî Devlet Memurluğuna» 
atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca 
düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda 
yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına 
konulacak aşağıdaki «Yemin Belgesi» ni imzalayarak 
göreve başlarlar. 

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İn
kılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk 
Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak 
tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak uygulayaca
ğıma; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve 
kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları ge
liştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Ana
yasanın temel ilkelerine dayanan millî demokratik, 
laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları dav
ranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üze
rine yemin ederim.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesini okutuyorum : 
MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 7 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık : 
Madde 7. — Devlet memurları siyasî partiye üye 

olamazlar, herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümre
nin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta 
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep 
gibi ayırımı yapamazlar; hiçbir şekilde siyasî ve ide
olojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve 
bu eylemlere katılamazlar. 

Devlet memurları her durumda Devletin menfaat
lerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cum
huriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, 
memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Tür
kiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren 
herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte 
faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, 
teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım 
edemezler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum : 
MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 10 uncu maddesi başlığı ile aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Amir durumunda olan Devlet memurlarının görev 
ve sorumlulukları : 

Madde 10. — Devlet memurları amiri oldukları 
kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönet
meliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz 
olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki me
murlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip 
ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar . 

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşit
lik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. 

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı 
emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususî bir 
menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediye
sini kabul edemez ve borç alamaz. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesini okutuyorum : 
MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 11 inci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları : 

Madde 11. — Devlet memurları kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amir
ler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yü
kümlüdür ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesin
den amirlerine karşı sorumludurlar. 

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı gö
rürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 
bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı 
ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. 
Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorum
luluk emri verene aittir. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle ye
rine getirilmez; yerine getirilen kimse sorumluluktan 
kurtulamaz. 

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenli
ğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar sak
lıdır. 

BAŞKAN —- Son fıkrada «Acele hallerde kamu 
düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için ka
nunla gösterilen istisnalar saklıdır» deniyor. 

Bundan kasıt nedir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, «Acele hal
lerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korun
ması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.» ör
neğin, savaş, olağanüstü haller, afetler gibi özel du
rumlarda, emir alma ve emirlerin yerine getirilme
sinde bazı kanunlarımızda daha özel durumlar var; 
bunların saklı olduğunu ifade etmek için belirlen
miştir. 

BAŞKAN — Acele haller ayrı, savaş hali ayrı. 
Burada, «acele haller» deniliyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Eski 657 sayılı Kanunun met
ninde de bu konu aynı şekilde geçmektedir. Bu son 
fıkrada herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Bunun izahını istiyoruz, 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim. 
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Anayasanın 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasın
da belirtilen istisnaî hüküm burada da tekrarlan
mıştır. 

BAŞKAN — Anladım, orada da var. Bunlar 
nedir? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bun
dan evvelki kanunda da, «Konusu suç teşkil eden 
emir yerine getirilmez» cümlesi var. Bu, onun istis-
nasıdır. Örneğin, mahkeme kararı olmadıkça kimse
nin üzeri aranamaz. Acele hallerde, kamu güvenliği 
bakımından, örneğin, kaçakçılık şüphesi, silah taşı
ma şüphesi gibi hallerde arama işlemini polis ko
miseri de yapabilir; Polis Vazife ve Salahiyet Kanu
nuna böyle bir hüküm konabilir. 

BAŞKAN — Kaçacaktır, delil ortadan kalkacak
tır. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet. O bakımdan, 
konusu suç teşkil eden emir, yapılmaz; hâkim kararı 
olmadan arama yapılmaz; ama acele hallerde bu ara
ma yapılabilir. 

BAŞKAN — Kanun bu yetkiyi veriyor. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet. 
Kanunla düzenlenme koşulu ile, Anayasanın 125 

inci maddesinde de bu hüküm var. Ast, amirinden 
aldığı emirin konusu suç teşkil ediyorsa, yapmayacak
tır; fakat, acele hallerde, kanunun gösterdiği durum
larda ki, o konunun çerçevesini de kanun çizecektir. 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda buna benzer bir 
hüküm var, başka kanunlar da var. 

Bu itibarla böyle bir düzenleme yapılmıştır. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, kişi ve konut dokunulmazlıkları var. Ta
biî, bir mahkeme kararı olmadan bir evin aranması
na, bir kişinin yakalanmasına veya üzerinin aran
masına imkân yoktur; ama acele hallerde bir mah
keme kararı alınmasına imkân yoktur veya bir kişi
nin üzerinin aranması için bir hâkim kararı almaya 
da imkân yoktur. Bu hüküm bunları vurgulamak 
için getirilmiştir; çok istisnaî bir hükümdür. Suç ol
masına rağmen, acele hallerde herhangi bir işleme 
tabi tutulmayacağını belirliyor; bu işle görevli kişi
lerin takdirine veya amirin vereceği emire bırakıyor. 
Çünkü, aksi olduğu halde, beklenen gayeyi tahakkuk 
ettirmeye imkân yoktur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Konunun 
içinde olağanüstü hallerde de bu uygulama olacaksa, 
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o zaman belki bir kelime daha ilave etmek gereke- | 
bilir. Tek başına «acele haller» deyimi onu ifade et
meyebilir. 

BAŞKAN — Acele ve olağanüstü haller. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Olabilir. 
Çünkü, Anayasanın 123 ve 124 üncü maddeleri bu 
konulardan bahsediyor; bunun içinde acelelik de 
vardır, olağanüstü haller de vardır. «Olağanüstü» ke- I 
limesinin eklenmesinde bir sakınca yoktur bizce. 1 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oramiral Tümer. I 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İkinci ve üçün

cü paragraf birbirini nakzeder gibi bir anlam ifade I 
ediyor benim için. Bunun bir kere daha açıklanma
sını arz ediyorum. I 

«Devlet memuru, amirinden aldığı emri, Anaya
sa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı I 
görür de, bu emri yine yerine getirirse...» 

«Yazılı emir aldığı takdirde yerine getirir» diyor. 
O takdirde kendisi için bir suç teşkil etmiyor. Hal
buki, ondan sonraki paragraf, «Konusu suç teşkil 
eden emir hiçbir surette yerine getirilmez» diyor. 

Binaenaleyh, «Anayasa ve kanunlara aykırı yazılı 
emir aldığı için emri icra eden bir memur, konusu 
suç teşkil eden emri kesinlikle icra etmez; ederse suç
lu kendisidir» diyor. 

Bu iki fıkra birbirini nakzetmiyor mu? I 

BAŞKAN — Bizim İç Hizmet Kanunumuzda da I 
vardır. Mesela, üst, astına, herhangi bir şeyi, «şura- I 
dan al, getir» der; bu, hırsızlıktır ve suçtur. Adam I 
öldürme ve yaralama suçtur; yani akabinde suç or- I 
taya çıkar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Benim itiraz 
ettiğim nokta : İkinci paragraftaki, «Anayasa ve ka- I 
nun» kelimeleri fazla yazılmış; ama ondan sonraki, I 
«tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse ye- I 
rine getirmez. Bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir I 
emrinde ısrar eder ve emrini yazı ile yenilerse memur I 
bu emri yapmaya mecburdur. Ancak, emrin yerine ge
tirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene ait- 5 
tir.» Ama, Anayasa ve kanun da bulunursa burada, 
o zaman o ikinci paragrafı teşkil eder : «Konusu suç I 
teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez.» Bu
raya girebilir diye düşünüyorum. I 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, bir amir tarafından verilen emir Anayasaya, 1 
kanuna, tüzük ve yönetmeliğe aykırı olmasına rağ- I 
men suç teşkil etmeyebilir. Açık seçik, Türk Ceza I 
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Kanununda veya ceza kanunlarında suç teşkil edi
yorsa verilen emir, aynı zamanda... 

BAŞKAN — Müeyyidesi varsa, karşılığında bir 
ceza konmuş ise. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Değilse, 
tabiî, emri yerine getirmeyecek; ama amir bunda ıs
rar ettiği ve yazılı olarak bildirdiği zaman, sorumlu
luk amirin olmak koşulu ile yerine getirmiş olacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir örnek ola
rak; memura Anayasaya aykırı bir emir verebilir mi
siniz? 

BAŞKAN — Başkasına ait mektubu açıp okudu, 
bunun ceza kanunlarında müeyyidesi yoktur; ama 
Anayasada muhabere hürriyeti vardır. Paralel bir 
telefonda kişi konuşurken bir başkası diğerinden din
lemiştir dinlenilmemesi gerekir; bu, Anayasaya aykı
rıdır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bunun mü
eyyidesi yoksa, Anayasaya yazmamak lazım. 

BAŞKAN — O zaman, Anayasanın her madde
sinin bir müeyyidesini koymak lazım ki, o zaman ce
za kanunu gibi bir şey olur. Anayasaya uygun ola
rak, diğer kanunlar hazırlanıyor; cezası gösteriliyor; 
eğer cezası gösterilmemiş ise, onun müeyyidesi yok 
demektir : Yalnız yasak edilmiş; yapılmaması lazım. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Anayasa
nın her maddesi için özel bir yasa mevcut değil. 
Anayasada seyahat hürriyeti vardır ama seyahat hür
riyeti ile ilgili herhangi bir yasa düzenlenmemiştir. 
Herhangi bir kişinin seyahatine engel olacak bir emir 
verilir; icra safhasında emir yerine getirilmek iste
nir. Tabiî, bu, Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — îç Hizmet Kanununda da, «Ast, 
amirinden aldığı emri yapmaya mecburdur. Emir suç 
teşkil ederse yapmaz» diye aynı şekilde yazılıdır, ay
nısı vardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Amir, her zaman 
kasten ve bilerek de Anayasaya aykırı emir veremez; 
bilmeyerek de, Anayasaya, kanun ve tüzüklere ay
kırı emir verebilir. Memurun görevi, aldığı bu emri 
bir süzgeçten geçirmeyi gerektiriyor. 

BAŞKAN — Evvela hatırlatacak. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evvela hatırlatacak; 
amirine söyleyecek; «Bunda böyle bir hata vardır; 
Anayasanın şu maddesine aykırıdır» diyecek bundan 
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sonra, amir bu itirazı yeni baştan tetkik edecek; ama 
buna rağmen, hatırlattıktan sonra da, mesuliyetinin 
ve durumun icabı, eğer o emrinde ısrar ederse, o 
takdirde ast bu emri yapacak. Bunun mesuliyeti ami
re aittir. 

BAŞKAN — Sonunda mesuliyet gerektiriyorsa, 
onu da amir yükleniyor; ama açıkça suç teşkil eden 
şeyler yerine getirilmez. Dediğim gibi, İç hizmette 
okuturuz biz onu; «Hırsızlık yap; git şunu çal gel, 
al gel... Git onu öldür» der emirdir bu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, böyle bir 
emir, belirli suç için; kanunda yazılı suçu, bir ka
nun sınırlamasını tecavüz ise, o takdirde geri alın
ması lazım. Yazılı emir verecek. Yani, espri bu efen
dim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, burada tabiî şu da oluyor : Memur ami
rine diyor ki : «Bu Anayasaya, kanuna aykırıdır.» 
Tabiî, burada açık seçik kesin hükümler de var. Amir 
buna, memurun fikrine, kanuna aykırı olduğu görü
şüne iştirak etmiyor. İtiraz zaten bu gibi hallerde açık. 
Kanunda kesin yazı yazdığında ve suç olan konularda 
zaten ihtilaf çıkmıyor. Memur diyor ki, bu, tüzü
ğün şu maddesine aykırıdır; ama amir değerlendir
diği zaman, aykırı görüşte oluyor, «Yok sizin görü
şünüze iştirak etmiyorum» diyor. Buna rağmen amir 
«bunu yapın» diye yazılı emir veriyor, «sorumluluk 
bana aittir» diyor. Tabiî, açık açık Anayasaya, ka
nunlara aykırı olduğu görülen, hatta suç olan şeyler 
için zaten bu madde işlemiyor. Oradaki maddenin 
çalışışı, daha çok bu tarzda oluyor. 

BAŞKAN — Buna dair bölümü buldunuz mu? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Yönetmeliğin 33 üncü 
maddesi : «Emirlerin, hizmete müteallik olması (Si
lahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu madde 8 ve 16) ve 
kanun ve nizamları ihlal etmemesi şarttır. Ancak, As
kerî Ceza Kanununun 41 inci maddesinin (b) fıkrası 
şümulüne giren haller haricinde ast, aldığı emri ka
nun ve nizama uygun bulmasa bile emri yapar ve 
ondan sonra şikâyet eder. 

Amirin verdiği emir Askerî Ceza Kanununun 41 
inci maddesinin (b) fıkrası şümulüne giren hallere 
müteallik ise emir ifa olunmaz ve fakat gecikmeksi
zin en kısa yoldan bir derece yukarı amire malumat 
verilir. Bu takdirde emrin yapılmasından doğacak 
bütün mesuliyet ast'a aittir.» 

BAŞKAN — Şimdi; benim başımdan geçti bu. 
Teğmendim; nöbetçi subayıydım. İkinci Cihan Harbi 

başlamış; fakat bulunduğumuz garnizon, başka bir 
piyade alayının garnizonu idi; ora/a gelmişiz... Ta
bur komutanı bir telsiz emri aldı : «O alayın cep
haneliğinde şu cins mermi var mı?» 

Şimdi, cephanelik mühürlü ben de gece nöbetçi 
subayıyım. Bana dendi ki; «Gidin ve açın; bakın o 
mermi var mı?» 

Ben daha yeni gitmişim; ama Içhizmetin o hük
münü biliyorum. Dedim ki : Efendim, ya bu cepha
neliğin içinde noksan varsa?.. Biz açtık... «Açtılar, 
aldılar» derler. Ben yazılı emir isterim dedim. 

Güldü tabur komutanı, iyi bir adamdı, «peki» de
di, yazdı bir emir. Ondan sonra gittik, açtık ve tek 
rar bizim mühürle mühürledik ve çıktık. Istemesey-
dim ben bunu, yarın öbür gün burada mühimmatta 
bir noksanlık olsaydı, «Filan tarihte şu açtı; o za
man çaldılar» diye üzerime gelebilirdi, işte, bir emir 
verdi; ama ben evvela hatırlattım; bu şey olabilir; ba
na lütfen yazılı emir verin dedim; verdi tabur komu
tanı da. Allah rahmet eylesin... 

Acele haller ve olağanüstü halleri de oraya koya
cak mıyız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Bir sa
kıncası yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Olmaz efendim. 

BAŞKAN — Olağanüstü halin kanunu ayrıdır. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sıkıyönetime gidilmek 
lazım. 

BAŞKAN — Onun kanunu ayrı. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Buradaki acele ha
lin esprisi başkadır. Bunu eğer olağanüstü hal ko
yarsanız, savaş halini de koymak lazım, sıkıyönetimi 
de koymak lazım; üçü bir gruptur, bir pakettir. Bun
ların zaten bu şartlar altında, kanunda, daha çok 
Anayasada bu suretle istisnaî olarak özel ilişiği yer 
alır. Binaenaleyh, bu, doğrudan doğruya acele hal
lerde, biraz evvel söylendiği gibi. Ama sıkıyönetim 
halinde, olağanüstü halde, zaten herhangi bir amir 
bir an evvel - gösterilen misallerde, yani evlerinin 
aranması, üstünün aranması, seyyar kuvvetinin tahdidi 
kanun emridir zaten - o hal içinde onu kullanabi
lir. Bu, o haller olmadan, acele halde, istisnaî olarak 
mesuliyeti alacak şekilde yeni bir kanun düzenlen
mesini ihtiva ediyor. 

BAŞKAN — Evet, zaten «Olağanüstü Hal Ka
nunu» çıkarsa, onun içinde bazı maddeler olacak ki, 
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birçok şeylere yetki verecek. O kanuna göre, ortada 
zaten olağanüstü hal de yok; olağanüstü halin tarifi 
de henüz yapılmış değil. Yeniden ele alınacak o. O 
zaman, o kanun ele alındığı zaman, «Olağanüstü hal
lerde ne gibi yetkiler tanınacaktır?» hususunun oraya 
sokulması daha uygun olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Anayasamızın 123 üncü maddesinde, çok 
kısıtlı olarak, olağanüstü hal tarif edilmiştir. Bir yasa 
çıkarılmamıştır. 

BAŞKAN — Afetler falan dikkate alınmıştır. 

HÂK'IM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Kanunun 
124 üncü maddesinde, zaten, olağanüstü hallerde 
mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın komutanlıklara 
bu yetkiler tanınmıştır. Onu pek kapsama almaz; 
ama acele halleri... Eskiden de, «acele hal» deyimi 
var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İzahta 
sıkıyönetimden bahsedildi de, ben onun için söyle
dim. Yani varsa tefsiri... 

BAŞKAN — Değil, onu kapsamıyor. İzah eder
ken Komisyon Sözcüsü, yanlışlık yaptı, «savaş bali» 
falan dedi; değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun için 
izah ettim. «Acele hal» tamam; oraya da o öyle geç
meli. 

BAŞKAN — O ayrı. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
olağanüstü ve savaş halinde kişi hürriyeti, dokunul
mazlık ve diğer konularda özel yasalarda, özel hü
kümler var. Burada, ihtiyaç yoktur. Çok basit bir 
şeydir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man yalnız izah edilen şekilde olacak. 

BAŞKAN — Öyle olacak. 
4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 12 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kişisel sorumluluk ve zarar : 
Madde 12. — Devlet memurları, görevlerini dik

kat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine tes-
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lim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete 
hazır halde bulundurmak zorundadırlar. 

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya ted
birsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın 
ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden öden
mesi esastır. 

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hü
kümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarih
te en alt derecenin birinci kademesinde bulunan me
murun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, ka
bul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disip
lin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. 

BAŞKAN — Birinci fıkrada, «devlet malını ko
rumak» deniyor; anladım. 

«Her an hizmete hazır bulundurmak zorundadır» 
mı diyelim; «bulundurmak için gerekli tedbirleri al
mak zorundadır» mı diyelim? Şimdi, daktilo veril
miş; daktilo bozulmuş... Ne yapacak şimdi devlet me
muru? Amir gelip de, «Niye bozdun?» diye ona çıkı
şacak mı «Sen hazır bulundurmadın bunu» der. He
men hazır bulundurmak demek, gerekli tedbirleri ala
cak, hemen haber verecek, tamir ettirtecek ve yeri
ne koyduracak, bir kenara atmayacak. Kasıt o mu
dur? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Kastımız odur Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Hizmete hazır bulunduracak. 

Hizmete hazır bulunduramadı?.. Kanunda da öyle 
dedik. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Buradaki hazır bulundurmak
tan murat, hazır bulundurmak için gerekli tertip ve 
tedbirleri almak zorunda olmasıdır. 

BAŞKAN — Koruyacak ve hemen hizmete ha
zır bulundurmak için gerekli tedbirleri alacak. Daha 
bir gün evvelinden, iki gün evvelinden eğer bir şey 
yapıyorsa, ona teslim edilen malzemeyi hemen ha
ber verecek, tamir ettirecek, yerine koyduracak, yani 
tedbir alacak. 

12 nci maddenin birinci fıkrasını o şekilde okur 
musunuz. 

«Madde 12. — Devlet memurları, görevlerini dik
kat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine tes
lim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete 
hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak 
zorundadırlar.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Kişilerin uğradıkları zararlar : 
Madde 13. — Kişiler, kamu hukukuna tabi görev

lerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu gö
revleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili 
kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel hü
kümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların 
nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlu
lukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Baş
bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Basma bilgi veya demeç verme : 
Madde 15. — Devlet Memurları, kamu görevleri 

hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve te
levizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. 
Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kıla
cağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı gö
revli tarafından verilebilir. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların 
yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafın
dan açıklanamaz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 16 ncı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Resmî belge, araç ve gereçlerin yetki verilen ma
haller dışına çıkarılmaması ve iadesi : 

Madde 16. — Devlet memurları görevleri ile ilgili 
resmî belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller 
dışına çıkaramazlar, hususî işlerinde kullanamazlar. 

Devlet memurları görevleri icabı kendilerine tes
lim edilen resmî belge, araç ve gereçleri görevleri sona 
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erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunlu
luk memurun mirasçılarına da şâmildir. 

BAŞKAN — O ne demek? O, «mirasçılarına» ifa
desi nedir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkamm, kendisine tes
lim edilen bir devlet malını iade etmemiş de, herhangi 
bir şekilde o esnada vefat etmişse, mirasçıları o so
rumluluğa katılacaklar. 

BAŞKAN — Yani müsaade almıştır, evine gö
türmüştür, daktilo yazacak veya başka bir şey götür
müş, o sırada vefat etmiş... Mirasçıları da bunu ge
riye vermek zorundadırlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Çünkü bu, hem bizim Askerî Ceza Kanununun 130 
uncu maddesinden hem de Borçlar Kanunundan 
kaynaklanmıştır. Müşterek bir madde olarak düzen
lenmiştir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 21 inci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Müracaat, şikâyet ve dava açma : 
Madde 21. — Devlet memurları kurumlarıyla il

gili resmî ve şahsî işlerinden dolayı müracaat; amir
leri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan 
idarî eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava aç
ma hakkına sahiptirler. 

Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın 
amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen 
amirler atlanarak yapılır. 

Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa za
manda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikâyetlerle il
gili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 26 ncı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı : 
MADDE 26. — Bu Kanunun 21 inci maddesi ile 

hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden faz
la Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile 
müracaatları ve şikâyetleri yasaktır. 

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak 
şekilde memurluktan birlikte çekilmeleri veya görev
lerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet 
hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatıl
ması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bu
lunmaları yasaktır. 

yasaktır» ilkesi vardı. Bunun böyle anlaşılacağını ve
ya hiç değilse, aralarında anlaşma yapıldığının tah
kik edilmesi, incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Arz ederim. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım* Sayın Komis
yon Sözcüsünün de belirttiği gibi, bu, yürürlükte olan 
Devlet Memurları Kanununun 26 ncı maddesinde 
aynen var. Bundan amaç : Kamu hizmetlerini aksa
tacak şekilde yani bir tepki olarak birlikte çekilme
leri. Bugüne kadar olan uygulamada, on kişi bir 
arada dilekçe verebilirdi. Bu, maksatsız dilekçedir, 
bu bir problem yaratmıyor. Ama Devlet Memurları 
Kanununun genel hükümleri bölümünde yer alan 26 
ncı maddede bunun yazılması... 

BAŞKAN — Kasıt olursa, anlaşarak... 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Yani herhangi bir maksatla, ide
olojik direnme yaptıkları gibi... 

BAŞKAN — Evet. Onu ben zabta geçsin diye 
söyledim. Yoksa, tesadüf eseri o gün beş kişi, 6 kişi 
birden istifa edebilir; kötü niyetli bir amir de, «Bun
lar anlaştılar» diye, yasaktır diye kabul etmeyebilir. 

Maddenin ruhu o değil. Bir tepki olacak ve bera
berce anlaşacaklar, «Haydi beraber istifa edelim» di
yecekler ve kamu hizmetini de aksatacak o zaman. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Devlet memurları
nın kasıtlı olarak kamu hizmetlerini aksatacak şekil
de...» diye yazalım. Mesela, YÖK Kanununu beğen
medi, üniversiteden sekiz, on profesör, hep birlikte 
ve beyan yaparak arkasından istifa etti. Bu kasıtlı bir 
istifadır. Bu cezayı müstelzimdir. 

BAŞKAN — O zaman 2 nci fıkrayı bu şekilde 
düzelttikten sonra bir kere daha okuyunuz efendim. 

«Devlet memurlarının kasıtlı olarak kamu hizmet
lerini aksatacak şekilde memurluktan birlikte çekil
meleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevleri
ne gelip de, Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaş
latılması veya aksatılması sonucunu doğuracak ey
lem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kasıtlı 
olarak... 

BAŞKAN — Kasıtlı olarak... Ben de onu sora
caktım; oraya mı koyalım, yoksa «aksatacak şekilr 
de kasıtlı olarak memurluktan çekilmeleri» mi diye
lim? 

«Devlet memurlarının, kamu hizmetlerini aksata
cak şekilde kasıtlı olarak memurluktan birlikte çekil-

BAŞKAN — 2 nci fıkrada, «Devlet memurları
nın kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluk
tan birlikte çekilmeleri...» deniyor. 

İstifa etme ve emekliliğini isteme de buna dahil 
mi?.. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, istifa etme 
ve tabiî, emekliliğini istemek de dahil olabilir. 

BAŞKAN — Olamaz, hayır. Ben hâlâ anlaya
madım. Bu, Anayasal hakkı; ister çalışır, ister çalış
maz. Emeklilik zamanı gelmiş; on kişi, birden, «hay
di, hep beraber emekli olalım» demiş, aynı gün de 
dilekçeleri vermişler. 

Şimdi, topluca emekli olmak istediler diye bu iş
lemler yapılmayacak mı?. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — «Çekilme», bu kanunda, isti
fa, yerine kullanılıyor Sayın Başkanım. 

Ayrıca, madde başlıkları da var. Bir dairede her
kes aynı anda istifa edince işte aksama meydana ge
tirecektir. 

BAŞKAN — Şimai efendim, iki kişi de birlikte
dir, üç kişi de birliktedir, beş kişi de birliktedir, yir
mi beş kişi de birliktedir, «birlikte» tabirini tarif et
mek lazımdır. Üç kişi bir araya gelip de, aynı gün
de dilekçe verseler, «Biz görevimizden istifa ediyo
ruz» deseler ve hiçbir sebep de göstermeseler, «bir
likte» mi diyeceğiz bunlara? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Ceza Kanunumuzda, birlikte 
olmak için, «anlaşarak, üç kişi veya daha yukarı» di
ye tarif var. 

BAŞKAN — Ama, anlaşarak... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. Halen mevcut 
mevzuatımızda, 657 sayılı Kanunun daha önceki met
ninde de, «Devlet memurlarının kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde memurluktan birlikte çekilmeleri 
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meleri veya görevlerine gelmemeleri...» şekli daha iyi 
olacak. 

Onu o şekilde okuyunuz. 
«Devlet memurlarının kamu hizmetlerimi aksata-

calk şekilde kasıtlı olarak memurluktan biriifcte çekil-
ımeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevleri
ne gelip 'de Devlet hizmetleriınin ve işlerinin yavaşla
tılması veya aksati'lması sonucunu doğuracak eylem 
ve hareketlerde 'bulunmaları yasaktır.» 

BAŞKAN — Talbiî, bu, «kasıtlı olarak» ifadesi 
maddemin aşağı bölümüne, raci değildir. Yani işi ya
vaşlatması, aksatılması sonucunu doğuracak eylem 
ve hareketlerde bulunmalarına raai değildir. Kasıtlı 
olaralk birlikte çekilmeleri... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Beyan 
ile ayrıldığı için... 

BAŞKAN — !Beyan ile ayrılmıştır. 
Sonra, yanlış anlaşılmasın bu madde. Bu, «kasıtlı 

olaralk» ifadesi «memurluktan (bMilkte çekilme» ye 
raaidir; o kadar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(ihtisas Komisyonu Başlkanı) — Kasıt 
aranmaksızın, 'yavaşlatmak gibi konular da mutlaka 
suçtur. Zaten cezalarla ilgili bölümler geldiği zaman 
fou tür davranışların cezaları orada yazık ayrıca. , 

'BAŞKAN — Evet. 
Başka var mı efendim 10 uncu makide üzerinde 

söz almak isteyen?... 
Buyurua 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, «Kasıtlı 
olarak memurluktan 'bMikte çe'kiılmeleri>>ı dedik, «Me
murluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri» demi-
lıirdse, «memurlulktan» sonraya «ıkasııtlı olarak» keli-
melerinıi koyarsak, buyurduğunuz daıha açık olacak
tır efendim. O zaman konu öbür tarafa hiç sapmaz. 

IBAŞKAN — O mahzur kalkar yanii. 
«•DeVlet mamurlarının kamu hıiızmeüleriiml aksata

cak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekil
meleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine 
gelip de 'Devlet hizmetlerinim ve işlerinin yavaşlatıl
ması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem 
ve hareketlerde ıbulunmaları yasaktır.» 

Zaten ıbumda kasıt olmaz ki, iş yapmıyor yahut 
da e.viorn vımvor. Bunun kastı falan olmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gramer 
kaidesi bakımından da doğru. Çünkü ıbirlıikte çekil
menin kasıtlı olduğunu tavsif edtiyora 

BAŞKAN — Evet, o şekilde düzeltilecektir. 
Başka efendim, 10 uncu madde üzerinde söz al

mak isıteıyen?... Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
11 imci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
riilırnişifck". 

Gizli bilgileri açıklama yasağı : 
Madde 31. — Devlet memurlarımın kamu hiz

metleri iılte ilgili güzü 'bilgileri görevleriınden ayrılmış 
bile olsalar, yetkili 'bakanın yazılı izni olmadıkça açık
lamaları yasaktır,, 

BAŞKAN — 11 inci madde üzeninde söz almak 
isteyen var mı?.,. 

Eskiden, yetkili olan, valiydi, yetkili amiri fa
landı değil mi?..r, 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanımı, yetki, 
ıbakam veya yetkili kıldığı görevlide, ilerde vali, veya 
valinin de yetkili kıldığı görevlde idi. 

BAŞKAN — Bu kadar aşağı kademeye indirmek 
doğru olmaz dedik; yetkiyi yalnız bakana verdik. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — O nedenle 'bu düzenleme ya
pıldı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
ılilk Konseyi Genel Sekreteri) — Gizliliğin takdirinin 
Vilayetlere kadar intikal etmıesi, pek doğru değil. 

BAŞKAN — Tabiî. Bir de, validen başka, bir de 
onun da yetkili kılacağı kimse vardır. 

11 indi madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?... Yok. 

11 inci maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 46 ncı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi : 
Madde 46. — Bakanlıklar ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşları, (Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlı
ğı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş 
kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek 
Devlet Personel Dairesine bildirirler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?., 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bi
zim Silahlı Kuvvetlerde olduğu gibi, bu atamalarla 
ve boş kadrolarla ilgili olarak bir tarih belirtilsin di-
yedir. 

BAŞKAN — Mütemadiyen bildirmesinler diye. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, devamlı ola
rak tayin yapılmasın... 

BAŞKAN — Şimdi bundan şikâyetçiyiz. Her gün 
muhtelif bakanlıklardan tayin imzalıyorum ben : 
Ocak ayı, şubat ayı, mart ayı, haziran ayı... Bu ol
mamalı. Silahlı Kuvvetlerde bizim iki tane tayin 
mevsimimiz vardır : Haziran, ağustos. Çok mecbu
riyet olursa arada da yaparız; ama çok enderdir o; 
boşalır... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Boşalı
yor, rahatsızlığı oluyor, sınıf değiştiriyor... 

BAŞKAN — Fakat diğer bakanlıklarımızda böy
le değil; aklına esti mi hemen tayin yapıyor. Bu 
adam evi tuttu, kışlık odununu aldı, kömürünü aldı 
veya ev sahibiyle anlaşma yaptı, şu kadar süreyle ki
raya tuttu, çocuğunu okula verdi... Ondan sonra, 
haydi, tayin ediyoruz biz bunu. 

Çok mecburî hallere inhisar ettirilmeli, Silahlı 
Kuvvetlerde olduğu gibi. Bazen bizim de sıkıntı çek
tiğimiz oluyor; ama dişimizi sıkıyoruz, iki •• üç ay 
daha, dlört ay daha bekleyelim, işte, tayin mevsimin
de bunu alırız diyoruz. Bunu diğer bakanlıklarda da 
yapamaz mıyız? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, müsaade ederseniz, bakanlıklarda da belirli ta
yinler var ki, zamanlaması, bahsettiğimiz tarzda olu
yor. Mesela Maliye Bakanlığı için, defterdarların, 
mal müdürlerinin tayini genellikle yaz aylarında ol
mak üzeredir; zaten yönetmelik maddesidir; öğret
menler için yine öyle. Fakat aynı görevde aynı yer 
içerisinde terfii er oluyor. Bunlar büyük bir zorlama 
yapıyor. Bir de, tabiî, her kuruluşun, yönetmelikleri
ne göre ayrı tayin zamanları var. Ayrıca, her kuru
luşun, mesela Emekli Sandığının, bütün Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin - fabrikalarda olan tayinleri da
hi - belirli derecede bulunan elemanlarının tayinleri, 
yönetmeliklerine göre değişik zamanlarda olduğu ve 
zatı âlinize gelmek mecburiyetinde bulunduğu için, 
her ay, hatta her gün tayin şeklinde gözüküyor. 

Genelde belirli bir düzenleme vardır efendim. 
BAŞKAN — Bizim «Tayin Yönetmeliği»' miz 

vardır ve biz bunu yönetmeliğe göre düzenlemişiz-
dir; kanuna girmemiştir. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O da se
nede bir defa oluyor. Mesela, bir astsubay Yüksek 
İdare Mahkemesine gitti, kazandı... Biliyoruz. 

BAŞKAN — Kazandı. 
Binaenaleyh, bunu kanunda yapmayalım da, yö

netmeliğe atıf yapalım, yönetmeliklerle düzenleye
lim. Bütün bakanlıkların bir mevsimde de olmaz, 
belki mesela mayısta başlar yahut nisanda başlar, ni
san, mayıs, haziran; üç ay içerisinde bu bitirilir; on
dan sonra bir de kışa girerken yapılır, iki. Çok za
rurî hallerde bu, arada da yapılabilir; çok zarurî hal
lerde, o zarureti de bildirmesi lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten önümüzdeki yasanın 72 nci madde
sinde buna sarahat koyduk. 

BAŞKAN — Bir yönetmelik hükmü koyduk. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Silahlı 
Kuvvetlerin terfii de 30 Ağustosta yapıldığı için, bi
zim 41 inci maddemize göre, 30 Ağustosa kadar Ge
nelkurmay Başkanı yetki vermiş; atamayı da yönet
meliğe bağlamışız; ama sivil sektörde... 

BAŞKAN — Tabiî, terfiler mütemadiyen arada 
da oluyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Muay
yen kadrolarda muayyen kişiler olacağı için, o, za
man derece ve kademe yükselmesi de, atama mec
buriyetinden doğuyor. Bu, yönetmeliğe bırakılmış. 

BAŞKAN — Yönetmeliğe bırakılmıştır. 
Yalnız, bakanlıklar, boş kadrolarını, sınıf ve de

recelerini, sayılarını belirterek Devlet Personel Dai
resine bildirecekler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bildir
meye mecbur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Boş kadroların bil
dirilme zamanını belirlemek lazım. Her giriş, her çı
kışta - her gün bir kadro boşaldı bildirecek, bir kad
ro boşaldı - bildirecek değil. Mesela efendim, yıl
başını alır. 

BAŞKAN — İşte, yönetmelikte onu belirleyelim 
diyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Buradaki bildirim
leri bir zamana bağlamakta büyük yarar vardır. Ma
liye Bakanlığı nasıl düşünür bilmiyorum, ama kad-
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rolar Maliye Bakanlığında olmasına rağmen, kendi
si de bu gibi kadroları alamaz, Maliye Bakanlığı da 
kadro alamaz. 

O halde, bütçe hazırlığında temel bir şeydir kad
ro hazırlığı. Binaenaleyh, bütçe hazırlığına tekad-
düm eden bir devre içinde bunun takdimi, yahut bil
dirilmesi uygun olur, ki ona göre, bütçe çıktıktan son
ra bunu uygulayabilsinler. 

BAŞKAN — Şu da olabilir : Bakanlık bildirir, 
bildirir, bildirir... Devlet Personel Dairesi bunu to
parlar. Toparlayınca, o muayyen zaman da gelince, 
o zaman işleme koyar. Bu da olabilir. İşte bu, yönet
meliklerle tespit edilebilir. Bakanlık bildirsin ihtiya
cını, üçtü, beşti» diye; öteki aldırış etmez ona, o ay 
gelinceye kadar onu saklar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (thtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir yılda dört defa imtihan yapacağımız 
için, onun bünyesinde... 

BAŞKAN — Zaten dört defa yapıyoruz. Tamam. 
Yani onlar biriktirecek, biriktirecek, dört ay sonra 
imtihanı açacak. Senede üç defa değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (thtisas Komisyonu Başkanı) — Senede 
üç defa; o bağlantılı dört ayda bir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

12 nci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Duyurma: 
Madde 47. — Devlet Personel Dairesi; atama 

yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadro
ların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alı
nacak personel sayılarını, alınacak personelin genel 
ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvuru
lacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve ge
rek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitimin
den en az 15 gün önce Resmî Gazete, radyo, televiz
yon ve ülke çapında tirajı en yüksek gazetelerden as
garî biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile du
yurur. 

Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden 
fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün 
ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyu
rulur. 

BAŞKAN — Birinci fıkranın sonunda, «tirajı en 
yüksek» ifadesindeki «en» kelimesini çıkartmak la
zım «tirajı yüksek gazetelerden asgarî biri» denebi
lir. Yani o «en» kelimesi herhangi bir gazeteyi ko
ruma manasını taşır. «... Tirajı yüksek gazetelerden 
asgarî biri veya uygun görülecek diğer araçlarla du
yurur.» 

Taslak bize geldiğinde, yalnız «Resmî Gazete» 
şeklinde idi. Vatandaş Resmî Gazeteyi nereden oku
sun? Onun için biz, radyoyu, televizyonu, diğer ga
zeteleri falan da ilave ettik ki, vatandaşın haberi ol
sun. O «en» kelimesini çıkartalım efendim; «tirajı 
yüksek gazetelerden» biri şeklinde olsun. 

13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, Personel Dairesi bu konuda da görevlen
dirilmiş oluyor. Bu imtihanın tek bir yerde yapılması 
çok güzel bir şey; hem bakanlıklar yönünden, hem 
de memur alımında adaleti sağlamak yönünden ya
rarlı bir sistem. Biz, Hükümet olarak gerekli tedbir
leri alacağız. Fakat, uygulama yönünden, dün görü
şülürken, Devlet Personel Dairesi Başkanı bazı zor
lukların olabileceğini arz ettiler. Müsaade ederseniz 
bu konuda açıklama yapacaklar. 

BAŞKAN — Sıkıntılar giderilir. 
Buyurun. 
TEVFİK ATALAY (Devlet Personel Dairesi 

Başkanı) — Sayın Başkanım, sınıflar itibariyle 10'a 
yakın sınıf mevcuttur. Bu hizmetlerin ayrı ayrı özel
likleri vardır. Her sınıf için imtihan tanındığı tak
dirde, bunlarda güçlük çekileceği muhakkaktır. Bir 
doktorun imtihanı, bir avukatın imtihanı, bir mühen
disin imtihanı çok zaman alacağı gibi, eleman temi
ninde de güçlük çekilecektir; anında yapılması biraz 
zor gibi geliyor bana. Bir müddet tanınırsa iyi olur. 
Bunları yapacak ÜSYM gibi yerlerden faydalanmak 
suretiyle olabilir; tabiî bunlar ancak zamanla olabi
lecektir. Hemen mümkün görülmüyor gibi geliyor 
bize. 

BAŞKAN — O zaman, uygulama maddesinde, 
yürürlük maddesinde, bu maddenin uygulama tarihi
ni muayyen bir müddet sonraya atarız. 

Doğrudur, yani yarın yürürlüğe girerse, hemen 
şimdi birden bire bunu yapamaz, o da doğru. Çünkü 
şimdi bir teşkilat kuracak; her branşa göre imtihan 
esasları hazırlayacak... 

TEVFİK ATALAY (Devlet Personel Dairesi 
Başkanı) — Sonra, bütün Türkiyede bu imtihanlar 
-daha evvel komisyonlarda dagörüşüldüğü gibi- aynı 
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gün, aynı saatte yapılacak. Bu bölge usulü şeklinde . 
yapılırsa, daha sistemli olur gibi geliyor efendim. Me
sela bir üniversite giriş imtihanı gerçi 45 vilayette ya
pılıyor; ama 67 vilayette de aynı gün, aynı saatte ya
pılırsa, uygulaması biraz zor gibi geliyor bana; ama 
bu bölge usulü uygulanırsa - yedi, sekiz bölgeye bö- . 
lünürse Türkiye - o bölgelerde toplu bir şekilde ya- . 
pılırsa, organize daha iyi olur gibi gelir. \ 

BAŞKAN — Fakat biz burada, kadro alınacak 
personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel 
şartlarını, en son başvurma tarihini, başvuracağı mer
cileri, sınav yerlerini ve zamanlarım ve gerek görülen 
diğer bilgileri aynı günde yapılır falan diye demiyo
ruz. Bu, yönetmelikle düzenlenir. Kanunda, «bir gün
de yapılır» diye bir kayıt yoktur. 

TEVFİK ATALAY (Devlet Personel Dairesi Baş
kanı) — Hayır, kanunda yoktur. 

BAŞKAN — Böyle bir kayıt kanunda var mı?. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, kanunda yok
tur. Zatı âlilerinin de buyurduğu gibi, Sayın Personel 
Başkanımızın da belirttiği gibi, «Türkiye'nin her vi- . 
layetinde yapılacak» diye birşey yok. Bölge usulü, 
bu sınav yedi vilayette, sekiz vilayette yapılabilir. An
cak, ulaşım imkânları, sınavların yapılacağı tarihte
ki durum vesaire nedeniyle bunlar belki daha yay
gınlaştırılabilir. 

Bugün ÜSYM ile de aynı konu, zaten, Personel 
Dairesinin de belirttiği gibi kendi aralarında koordi-
ne edilmiştir. İki yıl önce bu çalışmalar da başlatıl
mış, belli bir noktaya gelmişler. Üniversitelerarası 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi bu sınavı yapmakta; 
aynı gün, aynı sınavla yapılması mümkün görülü
yor; ÜSYM ile de temas edildi; yani, Türkiye çapın
da bu sınavın yapılması mümkün. Sınav sorularının 
hazırlanmasında tabiî teknik elemanlara ihtiyaç var
dır. Gayet tabiî, bunlar yönetmeliklerle belirlenebilir. 

BAŞKAN — Bu müracaatlar, mesela dört ayda 
bir, muhtelif bakanlıklardan olacaktır. Dört ayda bir 
gelen müracaatlar çok tutar; bir günde, hepsini bir 
anda yapmayabilir. Mesela, Haziran'ın ilk haftasında 
şu şu bakanlıkların imtihanını yaptırır; ondan sonra, 
Haziran 15'inden sonra bir gün verir, onda da filan 
filan bakanlıkların imtihanını yaptırır. Bu, yönetme
likle belirlenir. Çünkü, «imtihan günlerini, sınav gün
lerini» diyor. «Bir günde, hepsi birden yapılır» diye, 
kanunda bir kayıt yoktur. Bunu yönetmelikle pekala 
tespit edebilir. i 

Yalnız şunda haklıdır : Bu hemen yürürlüğe gi- ] 
rerse, bu kanunun bu maddesini işletemez. j 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bilahara 
gelecek efendim; altı ay sonra çıkacak bir yönetme
liğe, belki onun da tarihini geriye atabilirsiniz. 

Kaldı ki, Personel Daire Başkanının ifade ettiği 
gibi, bugün on tane sınıf var; belki sınıf sınıf ayıra
caktır. 

BAŞKAN — Hepsini sınıf sınıf ayıracak tabiî; 
zaten doktorlar için imtihan yapılmayacak, onu ko
nuştuk. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Teknik 
sınıfları ayrı, idarî hizmetleri ayrı, mülkî idare hiz
metlerini ayrı, eğitim öğretimi ayrı imtihan edecek
tir,; sanıyorum öyle yapılacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı sı
nıflara aynı soruların sorulması mecburiyeti var. 

BAŞKAN — Tabiî; bir sınıftan olunca, hepsine 
aynı soru sorulur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı so
ru sorulur; o bölgeleştirilemez. Yani, o bölgede başka 
bir imtihan, bu bölgede başka bir imtihan sorusu ol
maz. Sınıflara göre vermek lazım. 

BAŞKAN — Bir kere, sualler hep merkezden ha
zırlanmalı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama yal
nız sınıfların olabilir; idarî konu, bilmem teknik ko
nu, onlar ayrı olur. 

BAŞKAN — Onları aynı gün hepsini birden yap
maz da, o ontane branş farklı günlerde yapılır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
branşlar için ayrı zamanda yapılır, aym branşı aynı 
günde yapmak gerekir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Biz tas
lağı tetkik ederken, bu sınavların biraz zor olacağını 
da düşünmüştük; fakat Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığı ve ÜSYM ile de temas eden İhtisas Komis
yonu Sözcüsü arkadaşım, bunun yapılabileceği, ola
bileceği kanaatine varlıkları için, bunun böyle ola
bileceğini söyledi. Sanıyorum bizce de şu aşamada 
olabilir. 

BAŞKAN — Sakatlar için ne yapacağız? 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — O ayrıca gelecek. 
Efendim, zaten bu biraz evvel konuşulan konu, 

50 nci maddedir Sayın Başkanım. Bu madde, şimdi 
konuştuğumuz madde, duyuru maddesi; fakat sınav
ların nasıl olacağı 50 nci maddede belirtilmiştir. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Ben de 
arz etmiştim Sayın Başkanım; arkadan bununla il
gili madde geliyor. 

BAŞKAN — Bu konuyu o maddede konuşuruz. 
13 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

efendim?.. Yoktur. 
13 üncü maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Genel ve özel şartlar : 
Madde 48. — Devlet memurluğuna alınacaklarda 

aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 

A) Genel şartlar : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Bu Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartla

rını taşımak, 
3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim 

şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan 

fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irti
kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir 
fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

6. Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik 

hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak; 

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı 
ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vü
cut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 
bulunmamak. 

B) özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci mad

delerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının bi
rinden diploma almış olmak, 

2. Kurumlarının özel kanun veya diğer mevzuatın
da aranan şartları taşımak. 

BAŞKAN — Bu 7 nci fıkrada, «53 üncü madde 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla» dediğiniz; o, sa
katlar için değil mi? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sakatlar 
için, evet. 

BAŞKAN — Onlar saklı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sakatla
rın devlet memurluğuna alınma şartlarıyla, hangi iş
lerde çalıştırılacakları Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla, 
Devlet Personel Dairesince müştereken hazırlanacak 
bir yönetmelikte gösterilecek. 

BAŞKAN — Evet. 
14 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun yürürlükten kaldırılan 49 uncu maddesi baş
lığı ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Sınavlara katılma : 
Madde 49. — Duyurulan Devlet kamu hizmet ve 

görevlerine Devlet memuru olarak girmek isteyenler, 
belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını ya
parlar. Başvurulan merciler gerekli incelemeyi yapa
rak uygun olanları Devlet Personel Dairesine gönde
rirler. Devlet Personel Dairesi Devlet kamu hizmet 
ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şart
ları haiz olanlara sınav giriş belgelerini sınav tarihin
den bir ay önce gönderir. 

Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyen
lerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sı
navlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler 
tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir. 

'BAŞKAN — 13 üncü maddedeki «15 güm önce», 
den kasıt, baş vurma süresinin ıbi'toimiinden 15 gön ön
ce. Burada ise bir ıay süre tanıyoruz; onun içim şüp
heye düştüm ve 'bir daha halktım. 

Evöt, 15 indi madde üzerinde söz ataalk isteyen 
var mn?.,> 

Buyursunlıar efendilin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, memuduğa alınacaklar için 14 üncü maddede 
sayılan santiar var; 5 inci fıkrada da açılkça suçlar
dan bahsediliyor. Şimdi bütün bunların incelenmesi 
tok zaman alacalktır, herhalde buruların ortaya çıka-
nlımıası gerekir. Bunun için de urnıumi'yetle bir gü
venlik soruşturması yapılıyor. Acaba bu tarihi yazar-
ılaılken, soruşturma 'Süresini hesaba kattılar mı? Yofc-
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sa yönetmeliklere imi bırakıldı bu konu? Oldukça za
man alır çünkü. 

BAŞKAN — Evet. «Bütün bu şartları haiz midir, 
değil imlidir?» bunu aniayablmek için adaylar hak
kında bir araştırma yapılacak. O jkendisi belgeler 
ekleyecek; aına o da kâfi değil; «Talksirii suçu var ; 
mıdır, yak muıdur; diğer suçlardan mahkûm olmuş j 
mu olmamış mı?» mahallindeki adlî makamlara fa
lan sorulacak. 

Kara Kuvvetler1! Komutanının sorduğu gibi, bu 
süreler buna 'kâfi gelir mıi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, mahallinde, 
mesela valiliklere veya başka yerlere yetlki verilmek 
suretiyle çeşitli mıeroilere müracaat edilebilecek. Sa
dece Devlet Personel Dairesine .gelecek değil Tabiî, 
güvenlik araştırması bunun haricinde; o, uzun süre 
alabilir; ancak, diğerleri belgeye bağlı olacak. Her
kes, müracaatını yaparken, savcılık tahkikatını ve di
ğer öğrenim belgesini vesairesini buna iliştirecek ve 
müracaatlar başlangıçta bir defa orada elenecek, hat
ta tasnif edilecek belki sınıf sınıf, ondan sonra oralardan 
tasnif edilmiş olarak gelecek. Bu bir ay süreyi de, 
sınav tarihinden bir ay önce gönderebilmesi için, 
'bunların başvurma süresinden 15 gün önce bu mü
racaatın yapılması söylendi. 

Tabiî, bu s.»navın asgarî üç veya dört ayda yapıla
bileceğini düşünüyoriz. Yönetmelikte bunlar yayın
landığı zaman, Ibu zaman dilimleri birbirine yetecek 
şekilde konacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yalnız şu da var: Aday olarak ala
cağız biz ıbunu; 'bir adaylık süresi var. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, ayrıca 1 yıl, 2 yıl aday-
lılk süresi var. 

BAŞKAN — 1 - 2 yıl adaylık süresi var. Bu 
adaylık süresi içerisinde bu güvenlik tahkikatı devam 
eder ve bir engeli olduğu anlaşılırsa, devamlı memu
riyete alınmaz. Adaylık onun için kondu. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Başkanım'. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu atama konusunda evvela tahsil ve 
'branş durumları gibi belirli şartlara bakıyoruz; uy
gunsa, güvenlik tahkikatı İçin gönderiyoruz. Hatta, 
önce bir yazılı imıtihan, biiahara da ikinci bir irntJi-
han yapıyoruz. İşte, o 'ikinci imtihana kadar geçen 
süre esnasında bunların hakkında güvenlik tahkikatı 
geliyor. Bunlar arasında mahzurlu görülenleri, me
muriyete atamada - aday da olsa - dikkate alıyoruz. 
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BAŞKAN — İşte, o adaylık süresi onu bıize sağ
lıyor, 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, memurların kendi ifadele
riyle olan yanlışlıklar da var. Nitekim, dün üç tane
si bana geldi bunları tashih ettilk; 20 senesini doldu
ranlara emeklilik hakiki tanımıştık; bunlar 20 sene
sini doldurmadan ermekü olmuşlar. Nasıl olmuş 'bu 
yanlışlık dedim; kendisi istermiş emekliliğini, «'Ben 
20 senemi doldurdum» demiş, onun üzerine Emekli 
Sandığına sormadan emekli etmişler. Ben de, bunu 
böyle yapanlar hakkında muamele yapın dedim. 

Böyle şey olur mu yani? Demek olabiliyor böyle 
hatalar, İki bunda da olacaktır; ama o adaylık süresi 
içerisinde bunlar düzeltilebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Onlar, 
memur olmanın koşulları Sayın Başkanım; bu ise, 
adaylıkla ilgil, Diğer şartlar yoksa memur olama
yacak. Bu, memur değil, adaydır. 

BAŞKAN — Adaydır daha. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Adaylık 

süresi bunu kapsayabilir. 
'BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler».. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okuyunuz. 
MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 50 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki' şekil
de değiştirilmiştir. 

Devlet Personel Dairesince sınavların yapılma 
esasları : 

Madde 50. —• Devlet kamu hizmet ve görevlerine 
Devlet mıemuru olarak atanacakların Devlet Perso
nel Dairesince tertip edilen sınava girmeleri ve sı
navı kazanmaları şarttır. 

Sınava ıtaıM tutulmadan girilebilecek hizmet ve 
görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Sınav
lar merkezî sistemle, il merkezlerinde Devlet Perso
nel Dairesi tarafından yılda en çok 4 defa tertiple
nir ve yürütülür. 

Sınav soruları Devlet Personel Dairesinin sorum
luluğunda hazırlanır ve sınav merkezlerine ulaştırı
lır. Sınavların usulüne uygun yapıılımasından mülkî 
amirler sorumludur. 

Sakatlar için sınavlar ayrı yapılır. 
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BAŞKAN — Bu merkezî sistemden kasıt, soru
lar bir yerden, bir merkezden gönderilir. Yoksa, bü
tün memurların sınavı aynı günde yapılır, manası 
çıkmaz bundan. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım ve bir 
yerde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Yani on tane branş var diyelim; on 
branşın sınavının bir günde yapılacağı manası çık
maz. Ancak, üç, dört tanesi bir seferde yapılır, üç, 
dört tanesi bir başka seferde yapılır; ama sualler 
mutlaka merkezî sistemle buradan bir merkezden 
gönderilerek sınav yapılacak. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Yapılacak ve burada değer
lendirilecek. 

BAŞKAN — Evet, burada da değerlendirilecek 
ve tabiî bu, aynen ÜSYM'de olduğu gibi, kompü-
türle yapılacak, değil mi? Okuyarak yapılırsa çok 
suiistimal olabilir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Zaten ÜSYM «Biz yaparız» demiş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Pek lüzum da olma
yabilir efendim. Çünkü, üniversitelerarası imtihana 
400 bin kişi birden giriyor; dört ayda bir alınacak bu 
memurların adedi herhalde 50 - lCOı civarındadır. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığından soralım : 
Mesela, 50 kişi alınacaksa kaç tane müracaat olu
yor? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Çok faz
la oluyor efendim; odacı, memur falan çok fazla olu
yor, binleri geçiyor. 

BAŞKAN — Binleri geçiyor... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Odacılar, memurlar 
tabiî fazla; ama, mesela bir yüksek mühendis alına
cak; zaten ya üç kişi ya beş kişi girecektir sınava, 

BAŞKAN — Onlarda öyle de, diğer memurlarda 
çok olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kompütürün kulla
nılması burada şart değil. Üniversitelerarası imtihana 
400 bin kişi birden giriyor, çok teferruatlı bir şey ve 
iki saat sürüyor. 

BAŞKAN — Onu yaparlar. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım; sınava tabi tutulmadan girebilecek olan

lar Bakanlar Kurulunca yönetmelikle tespit edilmiş. 
Bir de özel sınava tabi tutulanlar var. Mesela, bizim 
Bakanlık için maliye müfettişleri, hesap uzmanları 
gibi. Bunlar belirli standardın üzerinde oldukları için 
özel sualler'hazırlanıyor. Bakanlığa alınacak herhan
gi bir memurla, buraya alınacak bir meslek memuru
nun aynı suallerle seçilmesi mümkün değil. Onun için, 
sınava tabi tutulmayacak veya özel sınavla alınacak
ları Bakanlar Kurulu bir yönetmelikle tespit etse, bu 
imkânlar sağlanmış olsa... Bir bakanlığa doğrudan 
memur olacaklar var, bir de belirli görevlere alına
cak olanlar var. 

BAŞKAN — Bu, yine Devlet Personel Dairesiyle 
yapılabilir, özel sınavın sorularını hazırlarken, Mali
ye Bakanlığıyla Devlet Personel Dairesi beraber ça
lışır ve koordineli hazırlanır, onlar için ayrı bir gün
de imtihan yapılır, ama soruların yine merkezî sis
temden çıkması lazım. 

Siz o imtihanı yalnız Ankara'da mı yapıyorsu
nuz? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
Ankara'da yapıyoruz. 

BAŞKAN — Biz, «bütün illerde» dedik. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Onu 

şöyle arz etmek isterim : Sınava tabi tutulmadan gi
rilebilecek görevlerle, özel sınava tabi olacaklar için 
bir yönetmelik hazırlanır. Bakanlar Kurulu hangile
rinin özel sınavla alınacağını tespit etsin; mesela, 
«Yüksek Denetleme Kuruluna alınacak uzmanlar 
için, şuraya atanacak uzmanlar için şu şu esaslara 
göre imtihan yapılır» desin. Sınav yine merkezî sis
temle yapılır, tek tip sual sorulur hatta müfettişler 
için avrı bir imtihan şekli dahi yapılır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 47 nci madde kapsı
yor efendim; «Duyurma», kısmı bunu kapsıyor. 

BAŞKAN — «Sınava tabi tutulmadan girilebile
cek hizmet ve görevlerle, özel imtihana tabi olacak
ların...»! diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 13 üncü maddede ya
zıyor efendim : «Devlet Personel Dairesi; atama ya
pılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadro
ların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alı
nacak personel sayılarını, alınacak personelin genel 
ve özel şartlarını, en son başvurulma tarihini, baş
vurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını 
ve gerek görülen diğer bilgileri...»; yayınlayacak. 

BAŞKAN — O yayınlayacak. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

Binaenaleyh, «Maliye Bakanlığı teftiş heyetine 
alınacak uzmanlar filan yerde imtihan edilecekler» 
diye... 

BAŞKAN — Oraya girecekleri yapar da, 50 nci 
maddede de, «Bunun hepsini Devlet Personel Daire
si yapar.» diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 47 nci maddeyi de 
Devlet Personel Dairesi uygulayacak efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, «Biz müfettişlikle
re alınacak olanların imtihanını özel yapıyoruz»; di
yor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, olmaz efen
dim. 

BAŞKAN — Ben de, Personel Dairesine bildirir
siniz, sorular beraber hazırlanır diyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütün bu işlemler, 
bu kanuna göre, artık Devlet Personel Dairesince ya
pılacak. Maliye Bakanlığı, eğer arzu ederse, sual ter
tibinde yardımcı olur. 

BAŞKAN — İkinci bir özel imtihan koydurabi-
lir. 

Bu sınava tabi tutulmadan girecekler şunlar : Dok
torlar : Doktorun neyini sınava tabi tutacak? Zaten 
ihtiyacımız da var. Avukatlar; mecburî hizmete tabi 
tutar, devlet burslu olarak okutmuş, onun için mec
burî hizmet var, «Beni buraya alacaksınız» der. O 
gibi hususları Bakanlar Kurulu tespit edecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de ayrıca, 47 nci 
madde cevaz vermiş; sınavsız atama yapılacağı hal
de, bir yerde mesela beş tane doktor kadrosu veya 
beş tane avukat kadrosu boş; ama buraya yirmi beş 
cane avukat veya doktor müracaat etti; bu durum
da imtihan yapacak. O, özel bir imtihan olacak. 

O bakımdan, 47 nci madde zannederim bunu 
kapsıyor efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BİLTEKİN ÖZDBMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, gerçekten, kamuda, bil
hassa teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki hiz
met sınıflarında, özellikle genel idarî hizmetler sını
fında kimi görevler özel bir yarışma sınavını behe
mehal gerektirir. Genel bir memuriyet sınavıyla bu 
görevlere eleman alınması, kendi içinde yeterli dü

zeyde yetişmiş, bu işe hevesli elemanların, bilgili ele
manların tespitine imkân vermez. 

Eğer uygun görürseniz, yine bu sınavdan geçmiş 
bulunmak kaydıyla, bazı mesleklere, bu sınavı başar
mış bulunanlar arasında özel bir yarışma sınavıyla 
alma imkânı da açık tutulsun efendim. 

Bu, temel devlet sınavıdır, buna girilsin; fakat, 
onun dışında belli meslekler için belli özel sınavlar
la bunlar arasından eleman alınabilsin. Onu çok açık 
bir biçimde burada düzenlemek uygun olur. 

Arz ederim. 

Ancak, yüksek malumları olduğu üzere, bu sis
temin arkasından, adaylık devresinin başında temel 
eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj gelmektedir. Bütün 
buradaki işlemler esnasında personelin en iyisinin se
çimine imkân verecek esaslar 'bu dönemde bulunmak
tadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu Kanunun 50 nci maddesi ikin

ci bir imtihan yapmayı önlüyor mu? 
Onu okuyalım : «Devlet kamu hizmet ve görev

lerine devlet memuru olarak atanacakların Devlet 
Personel Dairesince tertip edilen sınava girmeleri ve 
sınavı kazanmaları şarttır.»! 

O zaman, bu, bir tek imtihanı kapsıyor. Biz bunu 
«... tertip edilen sınavlara girmeleri ve sınavları ka
zanmaları şarttır» şeklinde dersek, bu gibi özellikleri 
olan bazı branşlardakiler evvela genel bir imtihana 
tabi tutulur, ondan sonra ikinci bir imtihanla bun
ların arasından yine Devlet Personel Dairesince, süz
me imtihanı yapabilir. Eğer onu yapmazsak, Devlet 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Maliye Ba
kanlığı Temsilcisinin buyurduğu konu yapıldığı tak
dirde, bu sınavların merkezî değerlendirme vasfı der
hal ilgili kurumlara kayacaktır. Her kurumda çalışan 
en düşük memurdan, en yüksek seviyeli memura ka
dar tabiî birçok özellikler aranabilecektir. 

«Yarışma ve yeterlik sınavı», diye arkadaşımızın 
belirttiği sınavları iki türlü mütalaa edersek, biri ya
rışma, genel, herkesin girdiği; diğeri ise yeterlik, ka
zananlardan en iyisinin hangisi olduğunu bulmak. 
Bu, teknik bir meseledir. Teknik ressamların veya 
bir müfettişin veya bir başkasının teknik sınavlarının 
merkezî sistemle yapılması mümkün değil. Dünyada 
bunun yapılabildiğinin örneğini de, ÜSYM ile yap
tığımız koordinede gördük. O halde, bu sınavı koy
duğumuz takdirde, bu sınav mutlaka ademî merkezî 
şekilde, kurumlarca yapılacaktır. 

— 639 — 
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Personel Dairesinin yapacağı bir tek -imtihanla mü
fettişliğe veya uzmanlığı gerektiren yerlere de bun
lar alınabilir gibi geliyor bana. 

Evvela bu gibi kişileri Maliye Bakanlığı alıp, mu
ayyen bir dönem denedikten sonra mı imtihan yapı
yor; yoksa, doğrudan doğruya imtihanla mı alıyor? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Doğru
dan doğruya imtihanla alıyor. 

BAŞKAN — Ona göre imtihan hazrlanır. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yazılı 

bir imtihan, peşinden sözlü bir imtihan yaparak, stan
dart, belirli bir düzeyde - ki, bugüne kadar bu korun
muştur - süzerek alıyor. Yani, mevcut 1 000 kişi içe
risinden 100 kişiyi 200 kişiyi, en iyi teknik elemanları 
alıyor. 

BAŞKAN — O yazılı imtihanları Devlet Perso
nel Dairesi yapsın. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Muavin 
olarak üç sene stajdan geçiriliyor, orada durumu, di
ğer vasıfları gözden geçiriliyor. Ondan sonra tekrar 
bir imtihana tabi tutulmak suretiyle müfettiş oluyor, 
hesap uzmanı oluyor. 

BAŞKAN — O ayrı; o, devlet memuriyetine gir
miş; siz onu kendi içerinizde yaparsınız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu, dev
let memuriyetine giriş. 

BAŞKAN — Evet, bu devlet memuriyetine giriş. 
Girerken, doğrudan doğruya hesap uzmanlığına ala
caksınız, ki bunu yapıyorsunuz, özel imtihan açıyor
sunuz... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, ta
biî özel imtihan açıyoruz. 

BAŞKAN — Devlet Personel Dairesi ile anlaş
mak suretiyle, o özel imtihan şartlarını, sorularını ona 
gönderirsiniz, ona göre hazırlarlar ve öyle alırsınız. 
Yani, bu imtihanın Maliye Bakanlığında yapılmasın
da bir mecburiyet yok. Bu hakkı Maliye Bakanlığına 
tanırsak, öteki bakanlıklar da çıkar, «Ben de şöyle 
şöyle uzman alıyorum, ben de özel imtihan yapa
yım» der. 

Bakanlık, bu ihtiyacını Devlet Personel Dairesine 
bildirsin. Zaten bakanlıklar ihtiyaçlarını bildirirken, 
kadro yerleri vs. yanında bunları da belirtecek, «Ben 
şuraya uzman alacağım diyecek»; o uzmanlar için 
ayrı bir imtihan şekli konacak; soruları da tabiî çok 
zor olacak. 

Yalnız, şifahî imtihan kaydı yok burada. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Müla

kat... 
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BAŞKAN — Mülakat yok. Mülakatı nereye ko
yacağız? Suiistimal ediliyor o. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Yönetme
liğe koyacağız. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Say n Başkanım, mülakattan 
önce, malumunuz, bütün devlet memurlarının ortak 
bir eğitimi var; temel eğitim ve orada yetiştiriliyor
lar; onun sonunda sınavları var. Bu, hem mülakatı 
kapsıyor, hem yazılı konulan kapsıyor. Malumlarınız 
bunun önce il merkezlerinde yapılmasını düşünmüş
tük; kurumlarda yapılması emir buyuruldu; o şekil
de düzenlendi. O mülakatı, orada düşündük. 

BAŞKAN — Evet, bunlar bir eğitimden geçiyor. 
«Devlet memuriyeti nedir?» bilmiyor ki... Üniversite
yi bitirmiş, hemen imtihana giriyor... Yani, bir ev
rak nasıl yaz lir, onu dahi bilmiyor. İşte, bunları 
öğretecek bir temel eğitimden geçirilecek, devlet me
murluğunun vasıfları vs. öğretilecek orada. 

H Â K I M T U Ğ G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A YNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Şimdi bu, 
bidayette memuriyete girme; başka bir deyimle, me
mur adayı olma. Aday olduktan sonra... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bütün me
murlar başka. Bir de üst seviyede alınacak memurlar 
var; belki onu kastediyorlar. Bu, ilk defe memuriyete gi
recekler için. Demek ki, daha üst seviyedeki derece
lere girecek memurları da alıyorlar burada. 

BAŞKAN — Yok, almıyor. Maliye Bakanlığında 
iki şekil var : Birincisi, «Ben hesap uzmanı alaca
ğım» diyor; ona, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya ben
zeri yerlerden mezun olan ve bu konuda hakikaten 
üstün zekâlı kişiler müracaat ediyor; onlara ayrı bir 
imtihan yapıyor. Bunlar memuriyete yeni giriyorlar. 
Ama bir de devlet memuriyetine girmiş, üç sene, beş 
sene çalışmış olanlar var; Bakanlık, onlarn içinden 
bazı uzmanlık dallarına ayırıyor, onlara ayrı bir im
tihan yapıyor, değil mi? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet Sa
yın Başkanım. İmtihana yeni girecek olanlar yanın
da bir, iki sene evvel memuriyete girmiş, kendisini 
bu imtihanlara hazırlamış kişiler de var. Hatta, Mali
ye Bakanlığımızın muhtelif yerlerine önce memur 
olarak giriyor, imtihan açıldığı zaman müracaat edi
yor. 

BAŞKAN — Tamam; onlar da müracaat ediyor. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Onlar 

da müracaat ediyor, yeniler de müracaat ediyor. 
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BAŞKAN — Yeniler, kaçıncı dereceden alınacak-
sa o dereceden giriyor; ama eskiler müktesebatıyla 
giriyor, o dereceyle giriyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — Bu madde, buna mani teşkil etmez. 
Devlet Personel Dairesi Sayın Başkanı, bir mani 

teşkil eder mi? 
TEVFIK ATALAY — (Devlet Personel Dairesi 

Başkanı) — Hayır efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, şurada endişeliyim : Hesap uzmanlığı ve
ya maliye müfettiştiği için ayrı bir imtihan açılırsa 
hiçbir mesele yok; ama Türkiyedeki bütün denetim 
elemanları diye, bütün bakanlıkların müfettişleri var... 

BAŞKAN — Olmaz efendim, olur mu? Her ba
kanlığın müfettişinin özelliği var. Ona göre ayrı ayrı 
imtihan yapacak. 

TEVFtK ATALAY (Devlet Personel Dairesi 
Başkanı) — Efendim, muhakkak kurumların özel
likleri göz önüne alınarak yönetmelikte bunlar daha 
açık bir şekilde belirtilecektir. 

BAŞKAN — Tabiî, o yapılabilir, yapılmayacak 
bir şey değil. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Biraz evvel kabul buyurduğunuz 
maddede var Sayın Başkanım : «Kurumların özel 
kanun ve diğer mevzuatında aranan şartları taşı
mak...» Kurumlar o şartlan Devlet Personel Daire
sine bildirir, ona göre imtihan yapılır. 

BAŞKAN — Tabiî. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Maliye 
Bakanlığının endişesi şuradan geliyor efendim : «Ben 
maliye müfettişliği veya hesap uzmanlığı imtihanı aç
tım; ama ilk memuriyete girerken bu imtihana gir
memiş de, sıradan memur olarak Maliye Bakanlığı
na veya bir başka bakanlığa intisap etmiş; onlar dahi 
diyor, maliye müfettişi veya hesap uzmanı olmak 
isterlerse...» 

BAŞKAN — Girebilirler... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YN AK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hiçbir 
mâni hal yok, endişesi oradan kaynaklanıyor. 

BAŞKAN —Evet. 
16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 51 inci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sınav sonuçlan : 
Madde 51. — Sınav sonuçları Devlet Personel 

Dairesinin sorumluluğunda belirlenerek başarılı olan
ların isimleri başarı sıralarına göre Resmî Gazete, 
radyo, televizyon ve ülke çapındaki tirajı yüksek ga
zetelerden asgarî biri ve uygun görülecek diğer araç
larla yayınlanır ve yazı ile de ilgililere bildirilir. 

Bu sonuçlar müteakip sınav dönemine kadar ge
çerlidir. 

BAŞKAN — Yalnız, kazananların isimlerinin te
levizyonla yayınlanması olmaz. Biz diğer yerlerde 
onu yapmıyoruz. Duyurma, âmenna da; artık imti
hana giren, gazetelerden, diğer basın organlarından 
takip etsin, arasın. Televizyonda ilanı kaça mal olur 
bunun? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İdare tarafından teb
ligat mecburiyeti konmuş zaten. Bilahara kendisine 
yazılacak, «İmtihanı kazandınız, gelin başlayın» diye. 

BAŞKAN — Bitti... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Binaenaleyh, radyo, 
televizyon ve gazetede ilanı çıkartmak lazım; bir de 
o masraf olmasın. 

BAŞKAN — Evet, çıkartmak lazım. 
«... başarı sıralarına göre Resmî Gazetede yayın

lanır ve yazı ile ilgililere bildirilir»; bitti. 
«Radyo, televizyon, ülke çapında tirajı yüksek ga

zetelerden asgarî biri ve uygun görülecek araçlarla...» 
silinecek; «Resmî Gazetede yayınlanır ve yazı ile de 
ilgililere bildirilir» şeklinde olacak. 

Merak etmeyin, zaten gazeteler onu parasız basar
lar. Bu imtihanın duyurulmasına benzemez, bir yere 
devlet memuru alınacak, adamın hiç haberi yok, onu 
duyuracağız; ama, imtihana girdikten sonra o zaten 
kendisi takip edecektir, merak etmeyin; «Kazandım 
mı, kazanmadım mı, kazananların listesi nerede asıla
caktır?» diye gelip soracaktır. Zaten kazananların 
listesini uygun yerlere de asacaklardır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Resmî Gazete yazınca, hemen ertesi gün 
öbür gazeteler alırlar. 

BAŞKAN — Alırlar. 
Maddeyi bu şekilde bir daha okuyunuz. 
«MADDE 51. — Sınav sonuçları Devlet Perso

nel Dairesinin sorumluluğunda belirlenerek başarılı 



M. G. Konseyi B : 104 12 . 5 1982 O : 1 

olanların isimleri başarı sıralarına göre Resmî Gaze- , 
tede yayınlanır ve yazı ile de ilgililere bildirilir. 

Bu sonuçlar müteakip sınav dönemine kadar ge
çerlidir.» 

BAŞKAN — Tamam. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz, sınav sonuçları, müte
akip sınav dönemine kadar geçerli; arada dört aylık 
bir müddet var. imtihana girmiş, kazanmış da... Aca
ba bu süre uzatılamaz ve mesela bir sene fadan ge
çerli sayılamaz mı? 

BAŞKAN — Dört ayda bir imtihan tekrarlanıyor. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Yapılıyor. 
Aynı şahıslar kazanmış; ancak herhangi bir suretle 
müracaat edememiş... 

BAŞKAN — Müracaat etmemiş. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Vazgeç

memiş; fakat o hakkı kazanmış. İkinci sınavda da 
sıraya girmesi belirli bir müddet için mümkün olabi
lir mi? 

BAŞKAN — Niye yapalım bunu? İmtihana gir
miş, iılan da etmişiz. Ondan sonra, öteki imtihan za
manına kadar gelip müracaat etmemiş. Demek ki, 
vazgeçmiş. Ben o kadroyu niye bir sene açık bekle
teyim? Onun yerine başka girecek olanlar var. 

Buyurun. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Burada ayrıca başka bir şey 
var Sayın Başkanım: Birinci sınavda girdi; bir kişi 
alınacaktır, beş kişi kazand. Bir kişi alındı, dört kişi 
bekliyor... Eğer bunlar bir daha sınava girmezlerse, 
ikinci sınavda da beş kişi kazanırsa onun birincisini 
mi alacağız, yoksa burada bekleyen dört kişiden biri
ni mi alacağız? Bu takdirde problem çıkacaktır. 

Buruların da mutlaka sınava girip, yeniden sıralan
maları gerekmektedir. Çünkü, başarı derecesine göre 
alma esası burada önemli olmaktadır. 

BAŞKAN — Bu böyle kalsın. 
17 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyirum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 52 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli : 
Madde 52. — Kurumların memur ihtiyaçları ya

yınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına 

göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle kar
şılanır. 

Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil 
ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kad
ro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; ya
yınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir. 

Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet 
Personel Dairesine bildirilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Adaylığa kabul edilme : 
Madde 54. — Sınavlarda başarılı olanlardan Dev

let memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki 
sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sa
yısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. 

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık 
süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre 
içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapıla
maz. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — 657 sayılı Devlet Memurları Kz 

nununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril 
mistir. 

Adayların yetiştirilmesi : 
Madde 55. — Aday olarak atanan memurların ön

ce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel 
eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime 
ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak 
atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. 

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda 
yapılır. 

Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasla
rı ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve 
diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum :. 
MADDE 21. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Adaylık devresi içinde göreve son verme : 
Madde 56. — Adaylık süresi içinde temel ve ha

zırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarı
sız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerin
de memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve de
vamsızlıkları tespit edilenlerin sioil amirlerinin teklifi 
ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. 

İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet 
Personel Dairesine bildirilir. 

BAŞKAN — Buraya bir şey ilave etmek lazım: 
«Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve 
staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla aday
lık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle 
bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları 
tespit edilenlerin...» deniyor. 

Bir de, «İlk müracaatlarında henüz belgeleri ta
mamlanmamış olanlar, giriş nitelikleri ve belirtilen
lerden bir kısmının sonradan uygun olmadığı anlaşı
lanlar...» 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım; 657 sayılı 
Kanunun bir başka maddesinde buyurduğunuz hu
suslar düzenlenmiş. 

BAŞKAN —Var mı o?, 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet, var. 
BAŞKAN — Orada eskiden adaylık süresi yoktu. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — O hüküm, adaylığı da kapsa
yacak şekilde bütün memurlar için. 

BAŞKAN «Hiç ceza almadım» dedi; sonradan bir 
suçu çıktı geldi bir yerden... 

O maddeyi okur muşunu1?;. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Madde 98, Memurluğun sona 
ermesi: Devlet memurlarının bu Kanun hükümleri
ne göre memurluktan çıkarılması, memurluğa alınma 
şartlarından herhangi birinin taşımadığının sonradan 
anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan 
herhangi birini kaybetmek...» 

BAŞKAN — Mesele yok o zaman. 
21 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Adaylık süresi sonunda başarısızbk : 
Madde 57. — Adaylardan en geç iki yıl içinde 

Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alama
yanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 
amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler 
ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Dairesine 
bildirilir. 

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve 
bu madde hükümlerine göre ilişkileri kesilenler (sağ
lık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna 
alınmazlar. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Aslî memurluğa atanma : 
Madde 58. — Adaylık devresi içinde eğitimde 

başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amir
lerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay 
tarihinden geçerli olmak üzere aslî memurluğa atanır
lar. 

Aslî memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin 
sonunu geçemez. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 63 ncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşe başlamama halinde yapılacak işlem: 
«Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan 

belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksı
zın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların 
atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet 
memuru plarak istihdam edilemezler. Bunların belge 
ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve 
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başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi 
atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.» 

BAŞKAN — 62 nci maddedeki o süre ne kadar?. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — 15 gün. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun yürürlükten kaldırılan 72 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Yer değiştirme suretiyle atanma : 
Madde 72 — Kurumlarda yer değiştirme suretiyle 

atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Tür-
kiyenin ekonomik, sosyal kültürel ve ulaşım şartları yö
nünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplan-
dırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve den
geli bir sistem içinde yapılır. 

Yapılacak atamalarda; eş ve sağlık durumları ilgili 
kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak 
dikkate alınır. 

Devlet memurlarının nüfusa kayıtlı oldukları yer, 
tahsil yeri ve ikametgâhı gibi hususlar dikkate alınarak 
atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile 
kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri 
için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri 
gerektiği Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönet
melikle belirlenir. 

BAŞKAN — Bu yönetmelik, yalnız 2 nci 3 üncü 
fıkradaki hallere konmuş. Halbuki, atama zamanları 
vs. belirlemeyi de bunların içine koysaydık iyi idi. 

Necdet Paşa, demin konuştuğumuz hususun gire
ceği yer burası: «...Yer değiştirme sureliyle atanma
malar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Tür
kiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartla
rı yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller grap-
landırılarak, tespit edilen bölgeler arasında adil ve 
dengeli bir sistem içinde yapılır. Yapılacak atama
larda, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasın
da gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.» 

Son fıkraya geliyoruz: «(Devlet memurlarının nü
fusa kayıtlı oldukları yer, tahsil yeri ve ikâmetgâhı 
gibi hususlar dikkate alınarak, atanamayacakları yer
ler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik 
arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kade
melerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği...» dedik-
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ten sonra «ve» deyip oraya bir şey ilave etmek la
zım. 

HÂKtİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu üyesi) — Yer değiştirme suretiyle atanma
ya ilişkin diğer hususlar.. 

BAŞKAN — «Yer değiştirme ile ilgili atama esas
ları...» değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas (Komisyonu Başkanı) — Ya öyle 
diyeceğiz yahut en alta alacağız, satır başı. 

BAŞKAN — «...Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
bir yönetmelikle belirlenir.» 

Sanki, o yönetmelikte sadece onlar var. Onu koy
mazsak öyle oluyor. 

3 üncü fıkrayı yeniden okutuyorum: 
«Devlet memurlarının nüfusa kayıtlı oldukları 

yer, tahsil yeri ve ikâmetgâhı gibi hususlar dikkate 
alınarak atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki 
görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine 
atanabilmeleri için, hangi kademelerde, ne kadar hiz
met etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili ata
ma esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yö
netmelikle belirlenir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, eşlerle il
gili ikinci fıkrada «Yapılacak atamalarda eş ve sağ
lık durumlarıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koor
dinasyon sağlanarak dikkate alınır» deniyor. 

Bu konu büyük bir sosyal derdim izdir. Bunun 
daha sarih hale getirilmesi ne demek istendiğinde te
reddüt edilmemesi için, «Yapılacak atamalarda aile 
birimini muhafaza edebilmek maksadıyla» denebilir 
mi? Bunu ilave edelim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — «Aile birimini muhafaza edebilmde 
Ta'biî, ilave edilebilir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Geçen 

gün ben de söylemiştim, herhalde unutuldu. 
BAŞKAN — «Yapılacak atamalarda, aile biri

mini muhafaza etmek bakımından eş ve sağlık du
rumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinas
yon sağlanarak dikkate alınır.» 

Bir kere esas olan, aileyi yani eşleri bir araya ge
tirmektir; ama, bazı yerler de vardır ki, eşinin ora
da görev yeri yoktur. Ne gibi?.. Mesela ya kocası 
veya hanımı bankada memurdur; fakat çalışılan 
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bankanın o yerde şubesi olmayabilir. Farz edelim Os
manlı Bankasında çalışıyor; Osmanlı Bankasının her 
yerde şubesi yok; onu tabiî mecburen oraya veremez; 
ama varsa, esas, bunları birleştirmektir. Bu imkân 
bulunamıyorsa, o zaman yakın bir yere verilebilir, 
bir şey yapılabilir. Mesela, ikisi de öğretmen; Millî 
Eğitim Bakanlığı öyle yere tayin edeoek ki, atadığı 
yerde eşine de yer olmalı; yoksa «Orada benim coğ
rafya öğretmenine ihtiyacım yok» deyip aynı yere 
hanımını da atamazsa, olmaz. Kocasını öyle bir ye
re atayacaksın ki, hem ona, hem eşine iş bulunsun. 

Zamanımızda bu büyük bir dert ve bu yüzden 
çok mektup alıyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas «Komisyonu Başkanı) — O hiz
mete ihtiyaç yok; sırf kocası orada diye bir kadro 
ihdası gibi oluyor. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Ama aile birliğini sağlamak 
bakımından bu gereklidir. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bunun 
içinde o yok. 

BAŞKAN — 'İşte, bu «İlgili kurumlar arasındaki 
koordinasyon» şu: Bunun kocası ne? Doktor; hanımı 
da dişçi. Doktoru oraya atarken, onu sağlık personel 
şube müdürü açacak, «Bunun hanımı dişçi idi» diye
cek; «Ben bu doktoru filan yere tayin edeceğim; 
ama orada dişçi kadrosu var mı?» diye bakacak, ona 
göre atama yapacak. 

HÂKlıM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Veya bir 
subayı atar iken, hanımının da hizmetinin olup ol
madığına bakacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Araya
caklar yani, biraz bu işi araştıracaklar. 

BAŞKAN — Araştıracak; ama ona rağmen bula-
mıyorsa, yüzde yüz bulmak da mümkün değildir, ne-
yapalım?... 

HÂKlıM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bir yer
de ikinci fıkranın gerekçesini yazdık; aile birliğini 
muhafaza etmek koşulunu aradık. Yoksa, kadrosuz 
bir atama imkânsızdır. 

BAŞKAN — O zaman «(Kadrosuz» dersek, al
lak bullak olur her taraf. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kaldı 
ki, efendim, maaşsız izin var ya bir süre, bir de onu 
getiriyoruz. 

BAŞKAN — Evet, bir de onu getiriyoruz. «İki 
seneye kadar maaşsız izin» dedik. Eğer katlanamıyor-
sa maaşsız izin ister bir süre de orada oturur.. 

«Kadrosuz» diyemeyiz onu; o zaman kadrolarına 
hâkim olamazlar, suiistimal olur. 

7İ2 nci maddeyi, 1 nci fıkradan itibaren düzeltti
ğimiz şekilde bir daha okuyunuz efendim. 

«Madde 72. — Kurumlarda yer değiştirme sure
tiyle atanmalar, hizmetlerin gereklerine, özellikleri
ne, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım 
şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller 
gruplandırılarak, tespit edilen bölgeler arasında adil 
ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yapılacak ata-

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Çalışan 
eş çoğalmış. 

BAŞKAN — Çalışan eş çoğaldı, daha da çoğala
cak. Bugün bir tek maaşla geçinme, bir mesele. 

72 nci maddeyi bir daha okutacağım. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz efen
dim?. 

Burada bir kadro durumu var; kadro esas olu
yor. O bakımdan, ilgili kurumlar, «IKadrom yok» di
ye tayin edemiyor. Örneğin, bir subay bir yere tayin 
ediliyor... 

BAŞKAN — Burada yok böyle bir kadro konu
su. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim, Mesela hanı
mı dişçi. Sağlık Bakanlığı «Siirt'te dişçi kadrom yok» 
diyor, gene tayin yapamıyor. 

O bakımdan, buraya bir kadro açıklığı getirirsek 
iyi olacak. Yani kadro şartını aramayalım, bunlar gi
bi. Mesela, Elazığ'a bir doktor tayın oluyor, hanımı 
dişçi; Sağlık Bakanlığına bağlı hastane «Yok» diyor; 
Sosyal Sigortalar Hastanesi «Yok» diyor; Millî Sa
vunma zaten «Yok» diyor; o sebeple de, eş nedeniy
le atama yapılamıyor. 

Bize de bu yönden birçok müracaat vardır. O hal
de, «Kadro şartı aranmaksızın ilgili bakanlıklarca 
yapılır» diyelim. 

BAŞKAN — «Yapılacak atamalarda aile duru
munu muhafaza etmek bakımından eş ve sağlık ku
rumlarıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordina-
nasyon sağlanarak kadro şartı aranmaksızın» mı di
yelim oraya?.. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — O takdirde zor olur. 
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malarda aile birimini muhafaza etmek bakımından, ı 
eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerek
li koordinasyon sağlanarak dikkate alınır. 

Devlet memurlarının nüfusa kayıtlı oldukları yer, 
tahsil yeri ve ikametgâhı gibi hususlar dikkate alına- | 
rak atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görev
ler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atana
bilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet et
meleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama 
esasları Bakanlar IKurulunca çıkarılacak bir yönetme- | 
melikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Tamam. 
25 inci maddenin 'bu son okunan şekli üzerinde 

söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul 'edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okuyunuz: 
MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 83 üncü maddesi başlığı ile aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhisle
rinde göreve başlatılmaları ile ve muvazzaf askerlik
te geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında 
değerlendirilmesi •: 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvazzaf as
kerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar
dan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dön
mek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün için
de kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvur
ma tarihinden itibaren azamî 30 gün içinde ilgilileri 
göreve 'başlatmak zorundadırlar. 

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri mu
vazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş ol
dukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak sure- I 
tiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe 
ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkla
rı kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulunduru-
rulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile asker
likte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü 
dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu de
recede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değer
lendirilir. 

BAŞKAN — Burada mühim olan husus şudur; 
bir kimse Askerliğini yapmadan evvel memuriyete 
girmiş ise, askere gittiğinde, bakanlık, «Kadro boş
tur» diye müracaat eder ve onun yerine kadroyu dol-
durursa, bütün zorluk buradan çıkacaktır. 

Bir sene, bir buçuk sene yahut da kaç ay ise as- I 
kertik süresi, o kadar süre o kadroyu boş bırakmaları J 

— 646 

lazım; o kadronun görevini, başka bir kişiye, ek gö
rev vererek yaptırması lazım ki, o şahıs döndüğü za
man onu aynı yere verebilsin. Yoksa, «O, askere git
miştir» diye kadroya atama yapıyor; ondan sonra, 
askerden döndükten sonra açıkta kalıyor kişi. 

Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMİHUR EVCÎL (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, eski kanunu
muzda, «Öncelik verilir» deniyordu. Askerlik hizme
ti, bir yurt hizmeti, kutsal bir hizmet tabiî... Bu hiz
mete gelenlerin, kadroları muhafaza edilmek kaydıy
la askere alınmaları esası bu madde ile getirilmiş bu
lunmakta. 

Ayrıca, kanunun esas 84 üncü maddesinde, mu
vazzaf askerliğini yaptıktan sonra devlet memurluğu
na girenlerin, girecekleri derece intibakları düzenle
nir» deniyor; o nedenle buraya tekrar koymadık, ila
ve edilmedi; onu arz edeyim zatı âlilerine 

BAŞKAN — Onu, o zaman, orada konuşacağız. 
26 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okuyunuz: 
MADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları : 
Madde 92. — İki defadan fazla olmamak üzere 

memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu 
Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tek
rar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıf
ta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini ta
şımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları 
aylık derecesine eşit bir derecenin ayn: kademesine 
veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle 
diğer 'bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabi
lirler. 

Yasama Organı üyeliğine seçilenlerden tekrar se
çilemeyenler veya Seçim (Kanunu çereği Devlet me
murluğundan istifa edip Yasama Organı üyeliğine se
çilemeyenler ile siyasî partilerin yönetici kadroların
da görev alanlar veya bu partilere üye olanlar Dev
let memurluğuna atanamazlar. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden ken
di istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kad
ro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak 
kaydı ile, bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyet
lere atanabilirler. 
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Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her 
yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, politikacılar, eskiden 
dönüyorlardı, şimdi biz bunu kaldırdık. Çünkü as
ker dönemiyor, hâkim, savcı dönemiyor; diğerleri ni
ye dönsün yani? Kendine güveniyorsa, «Ben politi
kayı seçtim» der, ayrılır ve politikada kalır. Seçimi 
kazanamadı mı, bir daha gelemeyecek. Çünkü, o kişi 
politize olmuştur ve 'bir partiye kendini adamıştır. 
Onun için, hâkimde, askerde, savcıda olduğu gibi, bir 
daha eski görevine gelemeyecek, aynlnnşsa bir daha 
dönemeyecektir. 

Bu büyük bir problem oluyordu; ikinci defa se-
çilemiyor, müracaat ediyor, «Ben filan yerdeydim; 
beni yine kaymakam olarak atayın veyahut da vali ola
rak atayın» diyordu ve bir partiye de girmiş oluyor
du. 

ORGENERAL NECDET ÜRUÖ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «Ataya-
mazsanız maaşımı verin» diyordu. 

BAŞIKAN — Öyle, atanmazsa maaşını da verme
ye devam ediyorduk. 

Olur mu böyle şey? 
«ÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (thtisas Komisyonu Başkan;) — Efendim, 
eskiden bakanlık yapıp da, «boş kadro yok» diye 
atanmayanlardan, beş, altı sene açıktan maaş alan
lar var. 

BAŞKAN — Evet.. 
27 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 97 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanma
ları : 

Madde 97. —- 'Memurlardan, malî ve cezaî so
rumlulukları saklı kalmak üzere; 

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına 
uygun olarak memuriyetten çekilenler bir yıl geçme
den, 

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 
üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerin
den ayrılanlar 2 yıl geçmeden, 

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uyma
yanlar 3 yıl geçmeden, 

D) 96 nci maddeye aykırı hareket edenler hiç
bir surette, 

Devlet memurluğuna alınamazlar. 
BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzen
lenmiştir : 

Aylıksız izin : 
Madde 108. — Devlet memurunun bakmaya mec

bur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde 
hayatı tehlikeye girecek ana, baiba, eş ve çocukları ile 
kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya 
önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu 
hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet me
murlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ay
lıksız izin verilebilir. 

İstekleri üzerine; doğum yapan Devlet memurla
rına en çok altı aya, yetiştirilmek üzere (bursla gi
denler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt 
dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en 
çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

Yurt dışına yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle 
atanan memurların eşleri bu haktan bir defadan faz
la yararlanamazlar ve bunların dönüşlerinde görev 
yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini ge
rektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal gö
revine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalk
ması halinde veya müsaade süresinin bitiminde gö
revine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır
lar. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik sü
resince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır
lar. Bunlar hakkında 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu kanu
nun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — İkinci fıkradaki, «İstekleri üzerine; 
doğum yapan devlet memurları» cümlesindeki «İs
tekleri üzerine» ibaresi hepsine şamil, değil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hepsi
ne şamil efendim. 

BAŞKAN — Orada noktalı virgül var; onun için, 
ötekine de şamil 

29 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. 

Buyurunuz. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK Clhtisas Komisyonu Başkanı) — Biraz ev
vel, «Tahsile gidenlerin kadroları ne olacak» diye bu
yurmuştunuz; burada muhafaza edildi efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, «Gerekirse aylıksız izin kullanmak suretiyle» de
nilmektedir; fakat aylıksız izin kullanma şartları bu
rada ve dışarıda bazı şartlara bağlıdır. Yani, «Eşim 
filan yere gitti, iznimi kullanayım» derse kullanamaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yurt dışında yetiş
tirilmek üzere sürekli görevle atanan memurların eş
leri en çok üç yıla kadar» deniliyor. 

BAŞKAN — «Yurt dışına» değil de, «Yurt içi
ne ve yurt dışına» denirse o zaman oluı, değil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
Sayın Başkanım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yurt içine ve yurt 
dışına» demek lazım Sayın Başkanım. 

Bilhassa yurt dışından döndüğünde. «Bunların 
dönüşlerinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atama
ları yapılır» şeklinde bir kayıt var ve tehlikeli bir şey; 
bu haktan yararlanamazlar. Böyle denilirse 72 nci 
madde belki ihlal edilir. 

O bakımdan, müsaade ederseniz, «'Dönüşlerinde 72 
nci madde çerçevesinde aynı görev yerlerine bağlı 
kalmaksızın atamaları yapılır» demek lazım; yani ai
le 'birliğini muhafaza etsinler. 

Dışarıdan gelir efendim; «Avrupadan geldi» diye 
karısını buraya, kendisini bilmem nereye tayin eder
ler. Buna mani olmak için, «72 nci madde çerçevesin
de, ancak görev yerlerine bağlı olmaksızın atama
ları yapılır» demek lazım; yani aile birliğinin burada 
da muhafaza edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci fıkrada, «İstekleri üze
rine; doğum yapan devlet memurlmtıa en çok altı 
aya, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen me
murlarla yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle ata
nan memurların eşlerine en çok üç yıla kadar aylık
sız izin verilebilir» denilecektir; yani, başında, «İstek
leri üzerine» ibaresi vardır. 

Sayın Üruğ, sizin söylediğiniz üçüncü fıkrada 
mıydı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. «Yurt 
dışında yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle atanan 
memurların eşleri ıbu haktan bir defadan fazla yarar

lanamazlar ve bunların dönüşlerinde 72 nci madde 
çerçevesinde, ancak görev yerlerine bağlı olmaksızın 
atamaları yapılır» demek lazım. 

BAŞKAN — «Ancak» ibaresine gerek var mı? 
«72 nci madde çerçevesinde, görev yerlerine 'bağlı ol
maksızın atamaları yapılır» dense daha iyi olmaz mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Olabilir, çıkabilir 
efendim ...«çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmak
sızın» denilebilir. Gaye, aile birliğinin tekrar burada 
da muhafaza edilmesidir. 

BAŞKAN — Bu gibi yurt içi atamalarda maaşsız 
izin verirsek bir zorluk meydana gelir mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir zor
luk çıkartmaz efendim. 

BAŞIKAN — Gerçi kadrolar boşalır; ama bir ta
raftan da Maliye kâr eder, iki, üç sene maaş vermez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kendi isteği üzerine 
olduğu için, malî imkânları da elverirse, mesele kal
mayacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi, ikinci ve üçüncü fıkrayı dü
zeltilmiş şekliyle bir kere daha okutuyorum: 

«İstekleri üzerine; doğum yapan devlet memur
larına en çok altı aya, yetiştirilmek üzere (bursla gi
denler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt 
içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurla
rın eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verile
bilir. 

Yurt dışına yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle 
atanan memurların eşleri bu haktan bir defadan 
fazla yararlanamazlar ve bunların dönüşlerinde 72 
nci madde çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmak
sızın atamaları yapılır.» 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi bu değiştirilmiş şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. IKabul edil
miştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunun 124 üncü maddesi başlığı ile aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Disiplin amiri ve disiplin cezaları : 
Madde 124. — Disiplin amirleri, kurumların ku

ruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak tayin ve 
tespit edilir. Bakanlar Kurulunca veya ortak karar
la atanan memurların disiplin amiri ilgili bakandır. 
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Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağ
lamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönet
meliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri 
yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyul
masını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, ya
sakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağır
lık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disip-

11in cezalarından birisi verilir. 
BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak 
fiil ve haller : 

Madde 125. — Devlet memurlarına verilecek di
siplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren 

, fiil ve haller şunlardır : 

A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışla
rında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bil-
dirilmesidir. 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar
dır. : 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında 
yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirle
nen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle 
ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kul
lanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya dü
zensiz davranmak, 

b) özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gel
mek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, 

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine ria
yet etmemek, 

d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, 
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum 

ve davranışta bulunmak, 
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık 

göstermek veya ilgisiz kalmak, 
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykı

rı davranmak, 
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine ay

kırı davranışlarda bulunmak. 
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışla

rında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar

dır : 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında 
yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirle* 
nen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle 
ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kul
lanılması ve bakımında kusurlu davranmak, 

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan 
çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini be
lirlenen sürede kurumuna bildirmemek, 

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile say
gısız davranmak, 

d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bu
lunmak, 

e) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eş
yayı özel işlerinde kullanmak, 

f) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve ben
zeri eşyayı kaybetmek, ^ 

g) tş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve 
iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 

h) tş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya ha
reketle sataşmak, 

ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı 
davranışlarda 'bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işa
ret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, 

j) Verilen emirlere itiraz etmek, 
k) Borçlarını kasten ödemeyerek bakında yasal 

yollara başvurulmasına neden olmak, 
1) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzeni

ni bozmak, 
C) Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 

1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller 

şunlardır : 
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam 

ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurum
larca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, 
görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri koruma
mak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, 

b) özürsüz olarak bir veya İki gün göreve gel
memek, 

c) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzer
lerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, 

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu ki
şilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, 

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık et
mek, 

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir 
yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz ola-

I rak kullanılmasına yardımcı olmak, 
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g) ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terket-
mek, 

h) Toplu müracaat veya şikâyet etmek, 
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve 

güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmak, 

j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallin
de bulundurmak, 

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin 
ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademe
de ilerlemesinin 1 -3 yıl durdurulmasıdır. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını ge
rektiren fiil ve haller şunlardır : 

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü 
içki içmek, 

b) özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelme
mek, 

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa 
olsun çıkar sağlamak, 

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük 
düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, 

e) Görev yeri sınırlan içinde herhangi bir yeri 
toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullan
mak veya kullandırmak. 

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, 

g) Yetkili olmadığı 'halde basına, haber ajansla
rına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya 
demeç vermek, 

h) Ticaret yapmak veya devlet memurlarına ya
saklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulun
mak, 

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrımı 
yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan 
davranışlarda bulunmak, 

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildirimin
de bulunmamak, 

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 
1) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya 

iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit 
etmek, 

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak sure
tiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin öde
me kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını 
ödemedeki tutum ve davranışlarıyle Devlet itibarını 
zedelemek veya zorunlu bir sebebeN dayanmaksızın 
borcunu ödemeden yurda dönmek, 

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 

E) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha 
Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 
çıkarmaktır. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerekti
ren fiil ve haller şunlardır : 

a) İdeolojik veya siyasî amaçlarla kurumların 
huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, 
işşgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylem
lere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve 
gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yar
dımda bulunmak, 

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî ve
ya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve 
benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bun
ları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teş
hir etmek, ' 

c) Siyasî partiye girmek veya siyasî parti için 
faaliyet göstermek, 

d) özürsüz olarak, kesintisiz 10 gün veya bir 
yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere iliş
kin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri 
yapmamak, 

f) Amirine ve maiyetindekilere fiilî tecavüzde 
bulunmak, 

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve 
derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bu
lunmak, 

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 
ı) Siyasî ve ideolojik eylemlerden arananları gö

rev mahallinde gizlemek, 
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek ve

ya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranış
larda bulunmak, 

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine Jşlenen Suçlar 
Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. 

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil 
veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre 
içinde tekerrüründe bir derece ağır oeza uygulanır. 
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya 
haller nedeniyle verilen disiplin ceğalarının üçüncü 
uygulanmasında bir derece ağır oeza verilir. 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu 
olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar 
için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygula
nır. 

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini ge
rektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle 
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benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disip
lin cezaları verilir. 

öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri 
kadroların son kademelerinde bulunan Devlet me
murlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması ce
zasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıkla
rının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevleri
ne son verilir. 

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına iliş
kin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 71 nci sayfada, «Aylıktan kesme ce
zası» - (C) bölümünün (J) fıkrası - «Yasaklanmış her 
türlü yayını görev mahallinde bulundurmak» deniyor. 

Bu zaten, suçtur. Yasaklanmış yayını ister görev 
mahallinde, ister evinde, ister cebinde bulundursun; 
yakalandığı takdirde mahkemeye gider; bunun ceza
sı vardır. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bunun 
için miini hal yok. Mevcut 657 sayılı Kanunun 131 
inci maddesinde ayrıca suç teşkil eden ahval hakkın
da cezaî sorumluluk... 

BAŞKAN — En son fıkra o; «özel kanunlar sak
lıdır» deniyor. Ayrıca şimdi, aylığından kesilecek. 

Yasak yayın bulundurmanın cezası ne kadar? 

HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sıkıyönetim Kanunda, mücerret 
yasaklanmış yayın bulundurmak suç olmuyor; yani, 
propaganda, dağıtma, başkasına okuma kastı yoksa, 
mücerret bulundurması, yani kütüphanesinde herhan
gi bir kitabın bulunması bugüne kadarki yargı uygu
lamasında suç olmuyor. Ancak, bunu başkasına oku
mak, başkasına tavsiye etmek, dağıtmak, satmak suç 
oluyor. 

BAŞKAN — Onlar Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddelerine giriyor. 

HÂKİİM ALBAY ÎSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Bu yasaklanmış yayınla ilgili ola
rak sıkıyönetim Kanununun 16 nci maddesine aykırı 
unsurlar varsa, komutanlıkça alınan tedbirlere aykırı 
hareket oluyor ve cezası 3 aydan başbyor. İçindeki 
suç ayrı tabiî; yani suç propaganda ise, onun cezası
nı alıyor. 

BAŞKAN — (D) fıkrası «Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması»; fıkrasının ı(f) bendinde de «Gerçeğe 
aykırı rapor ve belge düzenlemek» deniyor. Bu, ağır 
bir suç. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNıAlK (ihtisas (Komisyonu Başkanı) — Sayın | 

Başkanım, 'halen mevcut olan 657 sayılı Kanunda, 
«Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahke
mesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin ko
vuşturmasını geciktirmesini gerektirmez. Memurun, 
Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması 
halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel 
teşkil etmez» diye özel bir hüküm var. Yani bir me
mur, bu yasada disiplin cezası verilmesi gereken bir 
suç işlemiş, bir eylemde bulunmuş; o eylem, aynı za
manda Türk Ceza Kanununda var ise, ondan da ayrı-
rıca takibat yapılır. 

BAŞKAN — Kaç aydan fazla hapis cezası alırsa 
memuriyete son verilir? 

HÂKtM ALBAY ÎSMET ONUR (thtisas Ko
misyonu Üyesi) — 6 ay ve fazlasında. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (thtisas Komisyonu Başkanı) — Ancak, 
yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmasının her 
halinde.. 

BAŞKAN — Ticaret yapmak var. 
«Kademe ilerlemesinin durdurulması» bölümün

de (D) fıkrasının ı(j) bendinde «Belirlenen durum ve 
sürelerde mal bildirimde bulunmamak.» 

Bence, mal bildiriminde bulunmama çok ağır ye
re konmuş; ona mukabil, öbür taraflarda daha ağır 
suçlar var; onlar, uyarı gibi hafif cezalara konmuş. 
Memur mal bildiriminde bulunmayı unutmuştur.. Mal 
bildiriminde bulunmamak bu kadar ağır bir suç mu? 

Bu konuyu pek anlayamadım. 

«Devlet Memurluğundan Çıkarma» bölümünün 
(C) bendinde «Siyasî partiye girmek», doğru, «...ve
ya siyasî parti için faaliyet göstermek.» 

Bu konu çok istismar edilebilir. Aile meclisinde 
veya bir yerde kişi bir partiyi methetmiştir. Bu ki
şiyi devlet memuriyetinden çıkartmak için tahkikat 
açılır; memuriyetten çıkarırlar. Bunu suiistimal eder
ler; bu olmuştur. 

HAKÎM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu'Üyesi) — Fiilî faaliyet gösterenler... 

BAŞKAN — Sohbet edenler arasında karşı par
tiye mensup birisi vardır, «Parti propagandası yaptı» 
derler ve kişiyi memuriyetten attırırlar. 

ORGENERAL NURETTÎN ERStN — İspat et
mek de lazım tabiî. 

BAŞKAN — (Her zaman konuşulur; «Şu partiye 
lanet olsun, bu parti iyidir» diye otobüste veya baş
ka bir yerde konuşur; bir şahit gösterip, «Propagan
da yaptı» derler ve kişiyi memuriyetten atarlar. 
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Bunu en ağır yere koymuşsunuz; öbür tarafta 
bundan daha ağır suçlar var. 

«Faaliyet göstermek..» 
Nasıl bir faaliyet göstermek? Bu, tefsire tabi. 
HÂKJİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — «Fiilî» 
kelimesini koyalım; aktif olarak faaliyet gösteren
ler... 

BAŞKAN — Siyasî parti için aktif faaliyet gös
termek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUÖ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Siyasî parti yararına 
veya zararına fiilî faaliyet göstermek. 

BAŞKAN — Oraya 'böyle bir cümle koymak la
zım. 

Demokrat Parti devrinde bunlar çok oldu, bu 
yüzden birçok kimse atıldı. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu konu konulmasın, çok tehlikeli. Nutuk 
çekilirken orada bulunan veya oradan geçen bir dev
let memuru dinlerse veya bir şey söylerse orada.. 

BAŞKAN — Bunlar Demokrat Parti devrinde ol
du, dövdüler.. 

Bunu başka bir yere koyalım, önce, bir kere ce
za verilsin; tekerrüründe memuriyetten çıkarılsın. 
Derece ilerlemesi, maaş kesintisi bölümlerinin bulun
duğu yere koymak lazım. Partiye girmek bambaşka, 
parti için faaliyet göstermek başka. Bazılarının ha
nımları yapıyor; bunları ne yapacağız? Çok var böy
le, hanımları politika yapmıştır... 

Eski 657 sayılı IKanunda da bunlar bu şekilde 
miydi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Vardı 
efendim, tabiî komisyonda çok üzerinde duruldu ve 
değişiklikler yapıldı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bazı te
kerrürler var; mesela Uyarma cezası bölümünün (e) 
fıkrasında; «Devlet memuru vakarına yakışmayan 
tutum ve davranışta bulunmak.» 

Aynı konu bir yerde daha geçmiş. Bunların tefri
ki zor olur; bir kelime farkı ile aynı konular yazıl
mış. 

HÂK/tM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bir ta
rafta utanç verici hareketler, gayri ahlakî davranış
ları murat ©diyor; öbür tarafta ise çok basit hali der
piş ediyor. 

BAŞKAN — önceden bazı bölümlere takılmıştık; 
onlar yeniden düzenlendi mi? 

I HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Yeni 
I baştan ele aldık, uyarma kısmının bazılarını kına

ma kısmına koyduk veya maaş kesiminin biraz hafif 
I halini buraya getirdik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Ger-
I çeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek» cümlesi bir 

yerde daha var. 

BAŞKAN — Şimdi, siyasî partilerle ilgili fıkrayı 
[ hangi bölüme aldınız? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko-
I misyonu Üyesi) — Kademe ilerlemesinin durdurul

masının en sonuna girdi Sayın Başkanım, (n) fık
rasından sonra yeni bir harf ilavesiyle; «Siyasi parti 

i yararı veya zararına fiilen faaliyet göstermek.» 
I BAŞKAN — (o) Fıkrası olarak oraya ilave edi

niz efendim onu. «Herhangi bir siyasî parti yararı 
I veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.» 
I Peki, derneğe girme var mı burada? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Geçtik 

I onu Sayın Başkanım. 

I BAŞKAN — Ben onu pek hatırlayamadım. Var 
I mı idi müsaade almadan derneğe girmek? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko-
I misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, şöyle bir özel 
I hükmü var bu 125 nci maddenin: «Yukarıda sayı-
I lan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hal-
I lere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemler-
I de bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları ve-
I rilir.» Bu yürürlükteki kanunda da var; Sayma sis-
I teminin mahzurlarını gidermek için konmuş bir ta-
I mamlayıcı hükümdür. Bunu amir takdir edecektir; 
I Siyasî partiye girmek kadar, bir derneğe girmek de 
I önemlidir ve derneğin özelliği var tabii. Hangi ağır-
I lıktadır, maksadı nedir. Ona göre ceza verilecektir. 

I BAŞKAN — İleride yeniden gelecek bu konu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çok te-

I ferruata girmişiz. Bazılarını yönetmeliğe alsak da-
I da iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü yanlışlıklar ya-
I pabiliriz burada. 

BAŞKAN — Evet. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko-

I misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 1965 yılında 
I bu 125 inci madde ilk çıktığı zaman; cezaları say-
I mamışız. 125 inci madde ile çıktığı zaman cezaları 
I saymamışız. 125 inci maddenin gerekçesinde de, Al-
t manya'da Fransa'da, Belçika'da bu sistemin uygulan-
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dığı, amirin disiplin suçlarına karşı kanunda belirten- ı 
meyen nedenlerle kademeli disiplin cezası verebileceği 
belirtilmiş ve sadece isimleri yazılmış, bunun içtihat
larla belirleneceği zikredilmişti. Fakat bilahara ka- I 
nun kuvvetindeki kararnamelerle uygulamada, deği- I 
şik amirlerin, değişik disiplin suçları için değişik ce- I 
zalar verdiği dikkate alınarak uygulanacak yol tü
züğe bırakılmıştı. Bilahara 1897 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklikle, Devlet Memurları Kanununun 2 
ve 18 inci maddeleri ve Anayasa hükümlerine göre, 
devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarının tü
zükle belirtilemeyeceği dikkate alınarak, kanunla say
ma cihetine gidilmiştir I 

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın belirttiği I 
husus çok yerindedir. Fakat Türkiyedeki tatbikat ve 
bu tarihi gelişim ile uygulama önce tamamen ami- I 
rin takdirine bırakılmış, bilahara tüzük, sonra say
ma sistemine gidilmiş ve sayma sistemine gidilen ka
nunun gerekçesinde de; Anayasa da yer alan hüküm- I 
ler, Devlet Memurları Kanununun 2 ve 18 inci mad
desindeki gerekçelerden de bahsedilince, biz, Komis
yon olarak bundan dönüş yapamadık. 

Arz ederim. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Anayasamızın genel ilkesi, kanunsuz suç I 
ve ceza olmaz ilkesine bağlıdır. Bunu bir yönetme- I 
lige gönderdiğimiz takdirde, her gelen iktidarın ken- I 
dine özgü düzenlemesi olur. I 

BAŞKAN — Bazı şeyler koyar; O mahzuru var. I 
Yönetmelik çünkü iktidarın yetkisindedir; değiştirir. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Teker
rürler için pek çok örnek var. Mesela, 73 üncü mad- I 
denin başında «açıklanması yasaklanan bilgileri açık- I 
lamak» bundan sonra (e) fıkrasında, Devlet memur- I 
luğundan çıkarmada, «yetki almadan gizli bilgileri I 
açıklamak...» Bu hükümlerin birbirlerine çok yakın- I 
lıkları var. I 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Gizlilik I 
konusu, gizli olan belgelerin açıklanmasıdır. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yasak
lanan» deyince, neler yasaklanmış? O da girebilir I 
bunun içine. I 

BAŞKAN — «Açıklanması yasaklanan bilgileri I 
açıklamak.» I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
da, «yetki almadan gizli bilgileri açıklamak» denil
miş. I 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Ayrı 
ayrı müesseselerdir. Bazı bilgiler vardır ki, açıklan
ması yasaktır, yani kamuya açıklanması yasaktır; 
bazı bilgiler vardır ki muayyen şahısların bilmesi 
gerekir; esas gizlilik oradadır. Türk Ceza Kanunu, 
gizli belgeleri açıklayan kişiler için ceza getirmiştir; 
«gizli belgeleri açıklamaya dair özel hüküm.» Ama, 
açıklanması yasak belgeleri açıklamaya özel hüküm 
getirmemiştir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bir kere, 71 inci 
sayfada (d) fıkrasının «kademe ilerlemesinin durdu
rulması» kısmını saydık saydık (n) fıkrası ile bitir
dik. (n) fıkrasında, «verilen görev ve emirleri kasten 
yapmamak» var; ondan sonra (o) diyeceğiz; «Her
hangi bir siyasî parti yararına veya zararına fiilen 
faaliyette bulunmak» bunu oraya ilave ettik, (e) fık
rasının «devlet memurluğundan çıkarma» kısmında
ki (c) bendinde, «siyasî partiye girmek veya siyasî 
parti için faaliyet göstermek» vardı. Onun «veya-
dan» sonrası silinecek, doğrudan doğruya «siyasî 
partiye girmek» şeklinde olacak o kadar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Derneklerle ilgili 
hüküm ne oldu? 

BAŞKAN — Dernekleri ek maddeye koyduk. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Cezası ne olacak? 
BAŞKAN — Onun disiplin cezası yok. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaadeye bağlı, 
derneğe girmek de müsaadeye bağlı, binaenaleyh; 
o 3 üncü maddenin ceza şeklini baroya getirmek 
lazım. 

BAŞKAN — O zaman onu devlet memurluğun
dan çıkarmaya değil de (o) fıkrasından sonra, «ke-
deme ilerlemesinin durdurulması» kısmına koyma
mız lazım, (o) dan sonra (p) fıkrası gelecek ve ora
da; «Müsaadesiz olarak» diye devam edeceğiz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Gerekli izni alma
dan dernek, vakıf ve meslek teşekküllerine üye ol
mak veya bunları kurmak.» 

BAŞKAN —. (p) fıkrası olarak, «Gerekli izni 
almadan dernek, vakıf ve meslek teşekküllerine gir
mek veya kurmak.» 

Bunu bir daha yaparsa, o zaman meslekten çı
karılır. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kına
mada iki defa tekerrür olursa, ona ait bir ceza var 
mı? 

BAŞKAN — İki defa tekerrür ederse kademe 
ilerlemesinin durdurulması veya maaş katı oluyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — «Disip
lin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya ha
lin cezalandırılıp sicilinden silinmesine ilişkin süre 
içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. 
Aynı derecede cezayı gerektiren; fakat ayrı fiil ve
ya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçün
cü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.» Mü-
ıtemadiyan artıyor ve tekerrüründe memuriyetine 
son verilinceye kadar gidiyor. 

BAŞKAN — Şimdi (o) ve (p) Fıkralarını oku
yunuz efendim. 

«o) Herhangi bir siyasî parti yararına veya za
rarına fiilen faaliyette bulunmak. 

p) Gerekli izni almadan dernek, vakıf ve mes
lek teşekküllerine girmek veya kurmak.» 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. 

Buyurun efendim. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, biraz ev
vel yeniden tanzim ettiğiniz (p) fıkrası ile ilgili ola
rak halen üye olan memurlar varsa, bir geçici mad
de tanzim ettirmemiz lazım. Şimdi «gerekli izni al
madan dernek, vakıf veya meslek kuruluşlarına üye 
olmak denildiğinde halen üye olanlar var ise, bun
ları bir geçici madde ile tanzim etmemiz lazım veya 
onları da yeniden izin almaya tabi tutalım. 

BAŞKAN — Evet buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, derneklerle il
gili maddeye geldiğimiz zaman görülecektir ki, bu 
disiplin cezası, kanun yürürlüğe girdikten sonra iş
lenecek suçlarla ilgili verilecek cezayı gösteriyor. 
Dernekten nasıl ilişkisini kesecek, devam eder mi, 
etmez mi konusunun bu madde ile ilgisi yok doğ
rudan doğruya o maddeye geldiğimiz zaman konu
şulması lazım. 

BAŞKAN — O zaman konuşuruz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Yasağı 
oraya getirdiğimiz için, halen girmiş bulunanlar izne 
tabidir zaten. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, benim, 31 
inci maddeyle ilgili ufak bir önerim olacak: Her ne 
kadar, 657 sayılı Kanunun 131 inci maddesinde, «ay
nî olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkeme
sinde kovuşturulmaya başlanmış olması, disiplin ko
vuşturmasını geciktirmez» diye bir kayıt varsa da, 
endişem şu: Disiplin amirleri, bu disiplin cezalarına 
bakmak suretiyle, mesela derneğe girdi, yahut daha 
başka bir suç işledi burada sayılı suçlardan; «ben 
buna kınama cezası verdim, uyarma cezası verdim, 
deyip, hakkında eğer Türk Ceza Kanununun hüküm
lerine tabi bir kovuşturma var ise, soruşturma yapıl
maması gibi bir ihtimal olabilir. 

Binaenaleyh, bunun için buraya bir kayıt koy
makta yarar var, bu kanuna rağmen. Çünkü, kanun, 
«kovuşturmaya başlanmış olması» diyor. Ana me
sele, kovuşturmaya başlamaktır. Evvela, amir kovuş
turmaya başlayacak, ihbar edecek, savcıya haber ve
recek veya kendisi bir kovuşturmaya başlayacak; 
Fakat bu kovuşturma açılmayabilir, disiplin cezası 
verdim diye. Binaenaleyh, müsaade ederseniz, 31 
inci maddenin sonuna şöyle bir şey yazabiliriz: «Yu
karıda sayılı disiplin cezalarının verilmesi, bir suçun 
genel hükümleri kapsamına girmesi halinde, sanık 
hakkında ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil 
etmez.» 

BAŞKAN — Son fıkra o değil mi? «özel kanun
ların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri 
saklıdır.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim. Bu
nun dışında özel kanunlarına göre bir disiplin cezası 
varsa, onlara aittir. 

BAŞKAN — Disiplin değil; «özel kanunların 
cezalara ilişkin hükümleri» yani «ceza kanunlarında
ki hükümler saklıdır» demek istiyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, oradaki hüküm, 
emniyet mensupları için özel kanunlarında disiplin 
hükümleri varsa onlar saklı kalsın diye konulmuş
tur. 

BAŞKAN — O zaman onu koymak lazım tabiî. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Kanunun 
131 inci maddesindeki deyim ihtiyacı karşılıyor mu 
diye düşünmüştüm; fakat karşılamaya bilir de. O 
itibarla sonuna bu ibareyi eklemek lazım. 
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BASAN — Onun sonuna eklemek lazım, tabiî 
bu cezaî kovuşturmayı durdurmaz. Bizde de yapar
lar onu, bazı disiplin amirleri disiplin amiri olarak 
cezasını verir, mahkemeye vermez, ondan kurtarır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Biz bu 
endişe nedeniyle zaten Hâkimler ve Savcılar Kanu
nuna özel bir hüküm koyduk: «Eylem ayrı bir suçu 
oluştursa da, aşağıdaki disiplin cezaları verilir» tar
zında idi. Komutanımın ifade ettiği metni buraya 
koymakta yarar var, katılırız; ama 131 inci madde 
hükmü karşılıyor diye düşünmüştük; Fakat «Bir suç 
için iki defa ceza verilmez onun için bir ceza verdim» 
diyebilirler. 

BAŞKAN — Onu, son fıkra olarak ilave edelim 
efendim. Okur musunuz. 

«Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapıl
mış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi 
halinde sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması 
açılmasına engel teşkil etmez.» 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu faydalı bir 
hüküm oldu. Aslında, disiplin amirinin «Ben bir ce
za veriyorum, yapılmaz» şeklindeki bir görüşten 
uzaklaşmasına, vazifesini yapmasına neden ola
caktır. Diğer kanunlarda da bu hüküm var; Türk 
Ceza Kanununun 235 inci maddesinde, «Devlet me
murlarından herhangi birisi görevini yaptığı sırada 
bir suç işlendiğine muttali olursa, yetkili makamlara 
bildirmek mecburiyetindedir» demektedir; fakat di
siplin bölümünde bunun yazılmasıyla, amire bir gö
rev vermiş olduk; hem disiplin kovuşturması yapa
cak, hem de ilgili makama bildirecek. 

BAŞKAN — Tabiî. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bizim 

Askerî Ceza Kanunumuzda böyle değil. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko

misyonu Üyesi) — Efendim, gerek Askerî Ceza 
Kanununda, gerek 477 sayılı Disiplin Kanununda 
durum farklı. Amirin takdir hakkı var; disiplin te
cavüzlerinde amir sadece disiplin cezası verebilir. 

BAŞKAN — Orada bir sakatlık var, takdir hak
kı var; amıa taikdürini' yanlış kullanıyor, mahkemeye 
vermesi lazım gelirken; «15 gün, 20 gün hapsettim» 
diyor, kurtarıyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Disiplin cezası veremez orada 
zaten Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama yapıyor, gördük yapanları. 
Şimdi bu 31 inci maddemin büyük (D), «kademe 

ilerlemesinin durdurulması» kısmının sonuna (o) ve 
(p) bentleri eklendi. Ondan sonra büyük (E) «dev
let memurluğundan çıkarma» 'kısmındaki (c) fıkra
sındaki «veya siyasî parti için faaliyet göstermek», 
ibaresini çıkardık ve bunurt en sonuna demin okudu
ğunuz fıkrayı ilave ettik. 

Bu ikonuda başka söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
SAİM KIRGÖZ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Efendim, öğrenim durumları itibariyle yüksele
bilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan 
devlet memurlarına «kademe ilerlemesinin durdurul
ması cezasının verilmesi» ibaresinde; «kademe ilerle
mesinin durdurulması, fiilin ağırlık derecesine gö
re, memurun bulunduğu ıkademede ilerlemesinin üç 
fiilî yıl durdurulması» deniliyor. 

«Son kademede bulunanlardan aıylılklarından 1/3, 
1/4, 1 / 2*1 kesilir» şeklinde ifade edilirse, daha açık 
bir hale gelmiş olur. Tekerrürü halinde ise, zaten ne 
şekilde işlem yapılacağı var maddede. O balcımdan, 
«tekerrüründe görevlerine son verilir» ibaresine de 
gerek kalmıyor, o şekilde bir değişiklik yapıldığı tak
dirde, 

BAŞKAN — 'Ben burayı anlayajmadım. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONljjR (İhtisas Ko

misyonu Üyesi) — Bu maddenin a][nen kalması ge
rekir. Şimdi kademe ilerlemesinin durdurulması ceza-
sınin verilmesinde, tahsil durumuna göre, mesela 
üniversite mezunu Tin 4'üne kadar jgidebilir. 

'BAŞKAN — Durduranlayız onu, zaten gelmiş 
derecesinin en sonuna. 

HÂKİM ALBAY İSMET ON^R (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Zaten o madde j hükümlerine gö
re, kademe ilerlemesinin durdurulrnjası hangi ölçüde 
verilecekse, o ölçüde maaşı kesilecejktlir. Tekerrürün
de, kademe ilerlemesini durduran tyaşka bir fiili iş
lemesi hailinde ise, memuriyetten çıkarılacaktır. 

Şimdi memuriyetten çıikarma ilej ilgili bu rezerv 
maddede, tekerrürde aynı fiilin tekrarlanması var. 
öbüründe ise, üçlü hal var, yani kaideme ilerlemesini 
durduran muhtelif nedenler vardır. j'Bir fiilin likü ke
re, üç kere yapılması halinde tekerfür; kademe iiler-
ılemesini durdurma nedeni olan ba$ka başka husus
ların üç kere yapılması âse bir ağııf cezadır. 

BAŞKAN — Onda sekiz, on tanje hal var. Bir ta-
nesini iki defa işleyen, bir üst cezaya, ötekinde üç 
defa işleyen daha üst bir cezaya njuhaıtap oluyor. 

655 — 
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Başka söz almak isteyen, efendim?.. Yok. | 
31 inci maddeyi bu som değişik şekliyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 126 ncı maddesi başlığı Me aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurul
lar : 

Madde 126. — Uyarma, kınama ve aylıktan kes
me cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe 
İlerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı 
olduğu kurumdaki disiplin kurulunun 'kararı alındık
tan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından verilir. 

Devlet memurluğundan çıkarıma cezası amirlerin 
bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu 
kurumun yüksek disiplin ikurulu kararı ile verilir. 

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ay
rı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul ve
ya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 
gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte ser- J 
besttMer. I 

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili I 
•amir ve kurullarla ilgilli hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yo!k. I 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 127 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. I 

Zamanaşımı : I 
Madde 127. — Bu Kanunun 125- inci maddesin- I 

de sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil I 
ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; I 

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kade- I 
me ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay I 
içinde disiplin soruşturmasına, I 

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay için- I 
de disiplin kovuşturmasına, I 

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yet- I 
kişi zamanaşımına uğrar. I 

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlen- I 
diği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin I 
cezası verlmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman- I 
aşımına uğrar. | 

— 656 
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BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 128 inci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Karar süresi : 
Madde 128. — Disiplin amirleri uyarma, kınama 

ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamam
landığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorun
dadırlar. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını ge
rektiren haillerde soruşturma dosyası, kararını bil
dirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde 
tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten 
itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre 
kararını bildirir. 

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirle
ri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, me
murun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin 
'kuruluna tevdiinden itibaren azamî altı ay içinde bu 
kurulca, karara bağlanır. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen vaır mı?.. Yok. 

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 129 uncu maddesi başlığı ile aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Yüksek disiplin kurullarının 'karar usulü, memu
run hakkı : 

Madde 129. — Yüksek disiplin kurulları kendile
rine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerek
li gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her 
nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi al
maya, yeminli tanık ve bityrkişii dinlemeye veya niya-
beten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yap
tırmaya yetkilidirler. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen 
memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını ince
lemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü 
veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sa
vunma yapma hakkına sahiptir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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36 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştür. 

Uygulama : 
Madde 132. — Disiplin cezalan verildiği tarihten 

itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. 
Aylıktan 'kesme cezası, cezanın veriliş tarihini ta

kip eden aybaşında uygulanır. 
Verilen disiplin cezaları sıralı siciî amirine, Dev

let memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Per
sonel Dairesi Başkanlığına bildirilir. 

'Kendilerine 'disiplin cezası olarak aylıktan kesme 
veya 'kademe ilerlemesini durdurma cezası verilen
ler, valilik, büyükelçilik, müsteşar yardımcılığı, ge
nel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire 
başkanlığı görevlerine atanamazlar. 

Atamaları Balkanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar 
hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

'BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — «Müsteşar» kelimesi basılmamış 
efendim; «Büyükelçilikten sonra, «müsteşar, müste
şar yardımcısı» olması lazım. 

BAŞKAN — «Müsteşar ve müsteşar yardımcılığı» 
denmesi gerekirken orada yalnız; «müsteşar yardım
cılığı» denmiş. «Müsteşar ve müsteşar yardımcısı» 
ondan sonra «genel müdürlük, genel müdür yardım
cılığı» falan diye devam ediyor. 

Onu öyle düzeltiniz. 
Başka var mı efendim, 36 ncı madde üzerinde 

söz almak isteyen? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Daha 
önceki metinde, «profesör» deyimi de vardı; ama 
profesörler, malumunuz olduğu üzere, YÖK Yasa
sına tabidir, personel konusu da 1765 sayılı Kanun
la düzenlendiğinden buraya almadık. 

BAŞKAN — Buraya tabi değil onlar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Ihtüsas Komisyonu Başkanı) — Yalnız 
onları (profesörü) buraya almak, öbürlerini' doçent ve 
doçent yardımcılarını hariç tutmak mümkün olma
yacağı için, buraya almadık. Zaten YÖK buna ben
zer bir yönetmelik çıkaracaktır efendim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 133 üncü maddesi aşağıdaki sekilide de-
ğiştirJkniştir. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silin
mesi : 

Madde 133. — Disiplin cezaları memurun sici
line işlenir. Devlet 'memurluğundan çıkarma cezasın
dan başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan me
mur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 
5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene son
ra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan 
cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. 

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki 
davranışları, bu isteğini' haklı kılacak nitelikte görü
lürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek 
bu karar sicil dosyasına 'işlenir. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının si
cilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alın
dıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 134 üncü maddesinin başlığı «Disiplin Ku
rulları ve Disiplin Amirleri» olarak, ikinci fıkrası da 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, 
görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında 
karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve 
tespitinde uygulanacak esaslar ille bunların yetki ve 
sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çı
karılacak yönetmelikle düzenlenıir.» 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
'isteyen?.. 

Buyurun, 
HÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (îhtisas Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu maddeye, 
«disiplin amirlerinin kimler olacağı, yetki ve sorum
lulukları» ilave edilmiştir, yapılan değişiklik bundan 
ibarettir, 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?. Yoktur. 
38 inci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler..* 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 657 — 
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39 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 135 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmişti!!'. 

İtiraz : 
Madde 135. — Disiplin amirleri tarafından ve

rilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, var
sa bir üst disiplin am'irine yoksa disiplin kurullarına 
yapılabilir* 

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurul
ması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına 
karşı idarî yargı yoluna başvurulabilir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

39 uncu maddeyü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 136 ncı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

İtiraz süresi ve yapılacaik işlem : 
Madde 136. — Disiplin aımirlerii ve disiplin ku

rulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı ya
pılacak itirazlaıTida süre, kararın ilgiliye tebliği tari
hinden itibaren 7 gündür. 

Bu süre içlinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları 
kesinleşir. 

itiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden ge
çirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi 
cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. 

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine veri
len kararlar kesin olup, 'bu kararlar aleyhine idarî 
yargı yoluna başvurulamaz. 

îtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve ekle
rinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde 
kararlarını vermek zorundadırlar. 

Kaldırılan cezalar sicilden silinir. 
BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen?. Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kalbul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler : 
MADDE 41. — 13.6.1968 tarihli ve. 1046 sayılı 

Kadro Dolayısıyla Açıkta Kalanların Açıkta Geçir
dikleri Sürelerin Kıdem ve Emekliliklerine Sayılma
sına Dair Kanunun tümü, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 

— 658 

diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 ndi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
Kıyafet mecburiyeti : 
EK MADDE 1. — Devlet memurları, kanun, tü

zük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet 
kurallarına uymak mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Ek madde l'ıi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiır. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
İkamet mecburiyeti : 
EK MADDE 2. — Devlet Memurlarının görev 

yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu 
yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil be
lediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri 
esastır, 

Devlet memurlarının görevini aksatmamak ka
yıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dı
şında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun. 
yetkili amirince izin verilebilir. 

Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını 
tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum : 
Dernek, vakıf ve meclekî teşekküller ile ilişkiler : 
EK MADDE 3. — Devlet memurları, Bakanlar 

Kurulunun belirleyeceği, amaç ve faaliyetleri siyasî 
ve ideolojik olmayan dernek, vakıf ve meslek teşek
küllerinde, ancak ilgili bakanın yazılı müsaadesiyle 
görev alabilir, bunlara üye olabilir veya bunları ku
rabilirler. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum : 
Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı mensupları

nın atanmaları: 
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sınıfa girdikten sonra, dilediği tarzda davranıyor, di
lediği tarzda karar veriyor, dilediği tarzda tasarrufta 
bulunuyor. Bu doğrudur; suiistimal ettikleri de bir 
vakıadır; nasıl olsa kaymakam oldum, bu sıfatı 
elimden alamıyorlar» diyebilirler. Bu, hâkim için de 
vardır, doktor için de vardır; iyi bir bakan dönemin
de hiçbir sıkıntı vermeyebilir; ama iyi olmayan bir 
bakan döneminde bu istismar edilebilir, suiistimal 
edilebilir. 

BAŞKAN — Ama dava açma hakkı da saklı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Tabiî o 
ayrı, kanun yolunu kapatmıyor. 

BAŞKAN — Eğer görevinden usulsüz almışsa, 
Danıştaya gider. Danıştayda hakkını alır, yani sellem 
ve sellem alamaz, yani öyle keyfî iş yapamaz. Mu
hakkak bir gerekçesi vardır; görevini yapamamış
tır, bir defa daha yer değiştirmişlerdir, yine yapama
mıştır, yani bunun bir gerekçesi olacak. 

EK MADDE 4. — Hizmet ihtiyacı veya meslekî 
yetersizlik veya tutum ve davranışları bakımından 
mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında çalıştırılma
larının uygun olmadığına kurumlarınca karar verilen
ler, kurumları içinde veya diğer kurumların genel ida
re hizmetleri sınıfındaki kadrolarına, görev ve unvan 
eşitliği gözetilmeden kazanılmış hak aylık dereceleriy
le atanabilirler. Bunlar hakkında 71 nci maddenin 
üçüncü;fıkrası hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 71 inci maddenin üçüncü fıkrası 
hangisi? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu 68 inci 
maddenin, (b) fıkrası hükmüne göre ileri derecelerde 
15 sene hizmet verenlere ve bir diğer unvana tabi 
olanlara veya vali veya kaymakam veya teftiş kurul
larında görev yapanlara iki sene kıdem veriliyordu. 
Bu şekilde valiler kalmışsa, bunların haklarının ko
runması esas alınmıştır. 

BAŞKAN — Başka bir yere verilmişse, artık bun
dan istifade edemez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS
ICA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tutanağa geçmesi açısından arz edeceğim. 

Sayın Başkanım, 657 sayılı Kanunun 36 nci mad
desi, Devlet memurları sınıflarından bahseder. Diğer 
sınıfların hiçbirisinde böylesine istisnaî bir muamele 
yok; ama kaymakam ve valilerin yeteneksiz olmaları 
halinde ve hizmet şartları dikkate alınarak, bir başka 
sınıfa nakledilme imkânını veriyor. 

Diyebilirim ki, iyi iktidarlarda çok iyi kullanıla
cağı gibi, bazı art niyetli bakanlar zamanında da, bu, 
istismar edilebilir. Çünkü, her zaman, İçişleri Bakanı 
tarafsız olmayabilir. O zaman, işine gelmeyen vali ve 
kaymakamları, mülkî idarî hizmetleri sınıfında olma
sına rağmen, bir başka sınıfa nakletme imkânını da 
elinde tutuyor, hoşlanmadığı kişileri bir başka sınıfta 
istihdam edebiliyordu. Belki kendi bakanlık bünye
sinde istihdamına müsaade edilir; ama bir başka ba
kanlığa vereceksiniz veya bu sınıftan ayırıp, genel 
idarî hizmetler sınıfında istihdam edeceksiniz. Çok sı
kıntılı bir madde olabilir ileride. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — İki tarafı 

da düşünmek lazım. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Ona ina
nıyoruz efendim, yani bir vali veya kaymakam, bu 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Yalnız 
diğer devlet memuriyetlerinde yok böyle bir şey. 

BAŞKAN — Devlet memurlarında yok, çünkü 
onlar da başka görevlere verilebiliyor zaten. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Örneğin, 
bir hâkim başarısız ise ya emekli edilir yahut hâkim
liğe devam eder, başarısız olmasına rağmen; nihayet 
kadro ilerlemesi, derece yükselmesi veya bir üst sını
fa terfiini kullanamaz, ama hâkimliği, üzerinden alın
maz. 

BAŞKAN — Öğretmenlikte?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — O da alı
namaz, hiçbir meslekte olmaz. 

BAŞKAN — İdarî göreve alınır, geri hizmetlerde 
'bir yere verilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Ama sı
fatı yine öğretmendir. Bunlarda, vali veya kayma
kam değildir artık onun sıfatı; ama buyurduğunuz 
gibi, dava açabilir, haksız tasarrufta bulunmuşsa il
gili bakan veya bakanlıklar, bu haksız tasarrufu ip
tal ettirebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Belki kurum tabirini 
genişletebiliriz Sayın Başkanım. Burada, «Mülkî ida
re amirliği hizmetleri sınıfında çalıştırılmasının uy* 
gun olmadığına kurumlarınca» deniliyor. Bu kurum, 
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tabiî sarih; İçişleri Bakanlığı. Bunu genişletmek, bel
ki Bakanlar Kuruluna bu yetkiyi vermek ve tek ba
kanın tasarrufundan kurtarmak bakımından faydalı 
olabilir. Muzaffer Paşanın endişesi de böylece ber
taraf edilmiş olur. 

BAŞKAN — Bu kararı nasıl verecekler? Bunun 
bir yönetmeliği var. Ne olursa, hangi halde karar ve
rebilecek? Bir sicil tutulması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «İçişleri 
Bakanlığı, diyebiliriz. İçişleri Bakanlığının teklifi üze
rine yapıldığına göre, bunun çaresini bulur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi başka bir zaman ko
nuşsak?.. İçişleri Bakanlığının kendi yetkileri çün
kü... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sadece İhtiyaç bu
rada değil efendim, malumunuz, öyle müesseseler, 
öyle kurumlar var ki, kendi içinde saklı kalıyor, per
soneli yükseliyor, zaman geçiyor, bilmem ne yapı
yor... Yani, kabuğunu çatlatmak ihtiyacında efen
dim. 

BAŞKAN — Bu maddeyi kaldırabiliriz. Sonra ele 
alalım biz bunu, diğer memurlarla beraber. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Bakanın böylesine bir endişeleri varsa, bunu geçici 
madde olarak düzenleyelim, kendilerine bir süre ve
relim, bu süre içinde tasfiyelerini yapabilsinler. 

BAŞKAN — Şimdilik bir şey yok daha. Kanunu 
zaten çıkardık, merkez valileri falan işte 13 kişiye in
di O halloldu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, onun ayrıca 
idarî kadrosu var efendim. 

BAŞKAN — İdarî kadrosu da var tabiî. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — İçeride müdürler, 
şube müdürleri vesaire... Hep bunlar mülkî amirler
dir. 

BAŞKAN — Bunu zaten, acele ettiği için buraya 
getirdiler; ama daha başka kanunlarda da düzenlene
bilirdi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) —Diğer kurumların da 
ihtiyaçları var; belediyelerin mesela. İstanbul Bele
diyesine tayin oldu mu, daha başka bir yere vere
miyorsunuz efendim. Halbuki bunu alıp, mesela 
Konya Belediyesine verebilmeli. j 
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BAŞKAN — Bunu çıkartabiliriz; sonra ele ala
lım, diğerleriyle beraber ele alalım, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Beledi
yelerde de ihtiyaç vardır belki; ama özellikle vali ve 
kaymakamlarda durum başka efendim. 

BAŞKAN — Bunun şartlarını falan da getirmek 
lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
yok tabiî. 

BAŞKAN — Neye, nasıl karar verecek, hu hu
suslar belli değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bir yer
de sıralı sicil işleri bu kaymakamlar için de söz ko
nusudur. 

BAŞKAN — Nasıl karar verecek? O kararı ve
rebilmek için şartlar lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hizmet 
safahatına bakacak; «kaymakamlık veya valilik ya
pamaz»1 diye sicil almış olacak. 

BAŞKAN — Efendim 'bunu bilahara, başka bir 
yerde devlet memurlarıyla birlikte ele almak üzere 
bu ek madde 4'ün, kanundan çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

Ek madde 4'ün çıkarılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 4 çıkarılmıştır efendim. 
Şimdi ek madde 5'i, ek madde 4 olarak okuyu

nuz. 
Bazı Görevlere Atamalar : 
EK MADDE 4. — Vali, büyükelçi, müsteşar, 

müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve 
Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu se
viyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda 
Millî Güvenlik Akademisi öğrenimi görenlere diğer 
niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, kabul edilmiş bulunan ek madde 
1, ek madde 2, ek madde 3 ve ek madde 4'e bağlı 
çerçeve 42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
•bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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43 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte «aslî Devlet memuru», olanlar 657 sa
yılı Kanunun değişik 6 nci maddesinde öngörülen 
yemini yapmış sayılırlar ve imzah «yemin belgesi»' 
kurumlarınca bunların özlük dosyalarına konulur. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okuyunuz. 
GEÇtCÎ MADDE 2. — 92 nci maddenin uygula

masında; 29.6.1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Mec
lis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üye
liğine seçilenler hakkında, üyeliklerinin sona erme
sinden sonra, 2485 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
hükmüne göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Yani, neyle ilgili bir işlem bu? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Dönüşleriyle ilgili Sayın Baş
kanım i 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okuyunuz. 
GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte «Aday Memure»! olarak görevde bu
lunanlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bu Kanunla değişik adaylıkla ilgili 56, 57 
ve 58 inci madde hükümleri hariç eski mevzuatın 
uygulanmasına devam olunur. 

Halen 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olup 
da aslî memurluğa atanması yapılmamış olanlar hak
kında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlemler yapı-
lır, 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun disipline 

ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında bu 
konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır. 

Bu uygulamayla ilgili işlemlerden; 
a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve ha

reketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki yıl içerisinde, 

b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hü
kümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil 
ve hareketlere ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin 
işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandı
rılır.; 

BAŞKAN — Bu konuyla ilgili izahat verir misi
niz? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, eskiden disiplin 
suçlarında zamanaşımı yoktu. Deniliyor iki, «Bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 'bu kanunun yayı
mından evvel işlenmiş bulunan disiplin fiilleri iki yıl 
içinde neticelendirilir.» iki yıldan sonra artık ceza 
uygulanmaz. 

Bir de, bu kanunun disiplin hükümleri, yayınlan
dıktan üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Kanunun 
yayımıyla, disiplin bölümünün yürürlüğe girişi ara
sındaki üç aylık sürede işlenen fiiller de, fiilin işlen
diği tarihten itibaren kanunun bu hükmüne uygun 
olarak iki yıl içinde sonuçlandırılacak. 

Onu düzenliyor efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Örneğin, 
Sayın Başkanım, İçişleri Bakanlığında, bilhassa polis 
örgütünde, polis memuruyken bir suç işlemiş, aradan 
12 yıl geçmiş, başkomiser olmuş; başkomiserlikte ce
za verdiler, memurluktan çıkardılar veya kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi cezası verdiler. Bu 
bizim dikkatimizi çekti. 

Bundan önce biz bir yasa çıkarmıştık; «güvenlik 
teşkilatının disiplin cezalarıyla ilgili. Sonra, tatbikat
larını incelediğimizde, 12 yıl sonra ceza aldığı, hatta 
o memurun, «memurluk yapamaz»* dedikleri kişinin 
başkomiser olduğunu gördük. O nedenle, biz bu ya
saya göre bir zamanaşımı getirdik; bu yasaya göre 
de, eski suçlarının sonuçlandırılması için de !bir za
man veriyoruz. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde 'başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5"i okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca dü

zenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en 
geç üç ay içinde, diğer yönetmelikler ile hizmetiçi 
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eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç al
tı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yö
netmelikler yürürlüğe konuncaya kadar eski yönet
meliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — 6 ay süre verioyruz, değil mi? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bu sürede hazırlanabilir mi bu? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz, bu konu Devlet Per
sonel Dairesini ilgilendiriyor, o bakımdan konunun 
Devlet Personel Dairesinden sorulması gerekiyor. 

BAŞKAN — Altı ay size kâfi mi efendim? 
TEVFÎK ATALAY (Devlet Personel Dairesi Baş

kanı) — Kâfi değil efendim. İnceleme mevzuu ola
cak; temaslar kurmak gerekecek. 

BAŞKAN — Çok zor. Bütün bu imtihan şekil
leri belirlenecek şunlar bunlar yapılacak, bütün ba
kanlıklarla konuşulacak. 

TEVFİK ATALAY (Devlet Personel Dairesi Baş
kanı) — Bütün kurumlarla temasa geçmek gerekir 
efendim; koordineli bir çalışma yapılacak. 

BAŞKAN — Bir sene kâfi gelir. Disiplinle ilgili 
işlemler üç ay içerisinde olur, onunla ilgili yönet
melik çıkarılacak; fakat diğeri altı ayda yapılamaz. 
«..planı en geç bir yıl içinde..»; Geçici madde 5'deki 
6 aylık süreyi 'bir yıla çıkardık. 

Geçici madde 5 üzerinde söz almak isteyen var 
mı efendim?.. Yok. 

O halde, bu değişiklikle - yani en geç altı ay de
ğil, bir yıl olmak kaydıyla - geçici madde 5'i oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilmiş olan geçici madde 1, 2, 3, 4 
ve 5*in bağlı olduğu çerçeve 43 üncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük maddesi olan 44 üncü maddeyi okutu
yorum : 

Yürürlük : 
MADDE 44. — Bu Kanunun; 
a) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncı mad

deleri Kanunun yayımından 3 ay sonra, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Buyurun. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bu maddedekiler disiplinle il
gili hükümler Sayın Başkanım. «30, 31, 32, 33, 34...» 
diye sayılanlar disiplin amirleri, disiplin cezaları ve 
itirazlar ile ilgili. 

BAŞKAN — Bir de sınavları koymuştuk. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, malumları, 
zaten şu anda memur alınmıyor. Yönetmelikler ya
pılacak bir yıl içinde; yönetmelikler yapıldıktan son
ra bu sınavlar belirlenecek. Onun için, yürürlük mad
desini daha fazla uzatmaya gerek yoktur diye düşü
nüyoruz. 

BAŞKAN — Peki, yönetmelikleri bir yıl içinde 
hazırlayacağımıza göre, şimdi bir yıl içinde alınacak 
memurlar hangi esasa göre alınacak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR BVCÎL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Zaten Başbakanlık memur 
alımlarını yasaklamış vaziyettedir genelge ile. 

BAŞKAN — Olur ya, bir imtihan açılır... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — O zaman yönetmeliği acele 
çıkarmak lazım. 

BAŞKAN — Olmaz. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, yönetmelik hazırlanıncaya kadar, geçici 
bir madde ile, eski şekle göre sınavla personel alın
maya devam edilebileceğini ilave etsek. 

BAŞKAN — «;Bu yönetmelikler yürürlüğe ko
nuncaya kadar, eski yönetmeliklerin, bu kanuna ay
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur»» dedik. Ona uygun olmayan hükümleri ne 
olacak? Merkezî imtihan falan var; nasıl yapılacak 
bu? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, «merkezî sı
nav sistemiyle yapılacak» hükmünü zaten geçen defa 
da sunmuştum zatı âlilerine. Bu sınav şekli, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunundaki şekle göre de
vam ediyor; bu tür geri bırakmalar, «gelecek sene 
yapalım, ö!bür yıl yapalım»ı gibi uygulamalar nede
niyle geri kalmıştır. Bu, tabiî, gelecek yıllarda da ge
ri kalacağına örnek teşkil edecek değil. O nedenle, 
biz öyle eski, kötü deneyler nedeniyle bunun gecik
memesini, Devlet Personel Dairesinin de konuya il
gi ile yaklaşması sonucu süratle bunun yapılabilece
ğini düşündük. Devlet Personel Dairesinde, aslında, 
bu konuda oldukça bilgi birikimi var ve gerekli yer
lerle de şimdiye kadar pek çok temaslar yaptık. 
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BAŞKAN — Efendim, biliyorum, birikim var, 
falan filan. Bir sene süre verdik. Bir sene içinde ne 
olacak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Zaten yasaklanmış diye düşün
dük. 

BAŞKAN — Yasaklanmışı var mı efendim? Ba
zı yerlere alınıyor; biz Millî Savunmaya alıyoruz... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Boş kad
rolara alınıyor. 

BAŞKAN — Kaç tane aldık Millî Savunmaya? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Tabiî, geçici bir madde yapı
labilir, 

BAŞKAN — Zaten bazı müesseselerde bu imti
han var. Mesela bankalar, imtihansız, personel al
maz. 

O halde, şöyle olacak : Mademki, bir sene, yö
netmeliği hazırlama süresi verdik; bu bir sene içeri
rinde bakanlıklar yine imtihanla personel almaya de
vam edecek demektir. Kendileri eski usule göre ala
cak; ama imtihansız almayacak; mesele o, değil mi? 
Kanunun buna aykırı olmayan hükümlerinden, ben 
onu anlarım : Yine imtihanla alacak; fakat Devlet 
Personel Dairesi tarafından yapılmayacak bu imti
han; çünkü daha henüz yönetmeliği tamamlayama
dı; öyle olması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ek 
3 üncü madde hakkında maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Ama bitiriyoruz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Derneklerle ilgili 
«fendim. 

Müsaade buyurursanız, derneklere girmeyi yasak
ladık; ama mevcut olanların üyeleri var, kurucuları 
var; onlar hakkında bir hüküm getirmedik. 

BAŞKAN — Ama biz yürürlük maddesine gel
dik. Daha evvel söyleseydiniz, onu konuşurduk. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yürürlükten evvel 
koyabileceğimiz geçici madde olarak arz ediyorum; 
son geçici madde olarak efendim. 

Malumunuz, ek 3 üncü madde, «•Devlet memur
ları, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği, amaç ve faa
liyetleri siyasî ve ideolojik olmayan dernek, vakıf ve 
meslek teşekküllerinde, ancak ilgili bakanın yazılı 
müsaadesiyle görev alabilirler, bunlara üye olabilir
ler veya bunları kurabilirler»» denilmektedir. 

Şimdi, hali hazırda kurulmuş olan dernekler ve
saire var efendim ve çoğu da Mimarlar, Mühendis
ler Odası; Bayındırlık Bakanlığında çalışan tüm mi
mar ve mühendisler orada üyedirler. O halde, bun
ların statüsünü devam ettirmek gibi bir durumdayız. 

Şöyle bir geçici maddeyi tensiplerinize arz ediyo
rum efendim: «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te mevcut dernek, vakıf ve meslek teşekküllerinde 
görev alanlar, üye ve kurucu olanlar, Ek Madde 3'e 
göre kanunî düzenlemeler yapılıncaya kadar bu sı
fatlarını devam ettirirler.» 

Tabiî, bunun esasını da Anayasa verecek, nasıl 
olacağını. 

O bakımdan, böyle bir geçici maddeyi koymak
ta yarar var. Aksi takdirde, bunların hepsi karma
karışık olacaktır. Birçok memur halen bunlarda gö
rev almıştır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — 3 üncü 
maddeyi de çıkarsaydık, Anayasayla beraber getirir
dik. Çünkü biz, belki, Anayasada, Devlet memurla
rına vakıf kurma, dernek kurma, meslekî teşekkül 
kurma yasağı da getirebileceğiz. O zaman, 3 üncü 
maddeyi çıkarırsak bu endişe olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman, 3 üncü 
madde çıkar çıkmaz, 31 inci maddeye de sirayet 
eder. Çünkü, bunların yasaklanmaları olacak. 

Sayın Başkanım ,böyle bir geçici madde getir
mekte yarar var. Binaenaleyh bu sıfatlarını devam 
ettirirler. Mesela Devlet Mimar ve Mühendisler Oda
sına yeni bir statü verinceye kadar orada kalacak, 
çünkü faal başka iş yapamayacak. 

O halde, tekriri müzakereye arz edelim, 3 üncü 
maddeyi çıkartalım efendim; çünkü, bir yararı yok. 
Anayasa çıktıktan sonra bir düzenleme getirmek la-
zım., 

BAŞKAN — Efendim, 42 nci Çerçeve madde 
üzerinde tekriri müzakere talebinde bulunacağım : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu Çerçeve 42 nci maddeye bağlı ek mad
de 3'te, «Devlet memurları, Bakanlar Kurulunun be
lirleyeceği, amaç ve faaliyetleri siyasî ve ideolojik ol
mayan dernek, vakıf ve meslek teşekküllerinde, an
cak ilgili bakanın yazüı müsaadesiyle görev alabilir, 
bunlara üye olabilirler veya bunları kurabilirler») de
dik. 
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Ancak, bir geçici madde ile, «şimdiye kadar üye 
olmuşların da statüleri muhafaza edilir»; diyeceğiz. 
O halde, yeni alınacaklar için mi yapacağız bunu; 
üç, beş tane memur için? Buna gerek yok; Anayasa 
çıksın, ona uygun olarak bütün diğer kanunlarda da 
bazı değişiklik yapmak gerekecek. Onun için, bu 
maddeye şimdilik gerek yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, ya statülerini muhafaza edeceğiz veya al
tı ay süre ile izin vereceğiz. 

BAŞKAN — Şimdiden bunu kaldıralım, sonra 
Anayasaya uygun olarak düzenleriz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Anaya
sanın ne getireceği bilinmediği için, o zaman bir da
ha değişiklik yapılacak. 

BAŞKAN — Anayasa belki başka türlü bir şey 
getirecek. 

Ek madde 3'ün buradan çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

Ek madde 3'ün çıkarılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

O takdirde, ek madde 4, ek madde 3 olmuştur. 
42 nci Çerçeve madde o zaman 3 tane ek mad

deden ibarettir : Ek madde 1, ek madde 2, ek mad
de 3. 

Bu şekli ile 42 nci çerçeve maddeyi oylarınıza 
tekrar sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 31 inci maddenin de tekriri müzakeresini 
teklif ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

31 inci maddede biz, 'büyük (D) fıkrasının, ka
deme ilerlemesinin durdurulması kısmının sonuna 
(p) fıkrası olarak, «Gerekli izni almadan dernek, va
kıf ve meslek teşekküllerine girmek veya kurmak» 
demiştik, buna uygun olarak. Bunu çıkardığımıza 
göre, onun da artık yeri kalmıyor. 

Bu (p) bendinin buradan çıkarılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

O halde, 31 inci çerçeve maddeye bağlı bu Ka
nunun 125 inci maddesinin (D) fıkrası (o) bendinde 
bitecek, (p) fıkrasını çıkaracağız. 

Ek geçici madde 5 kabul edilmişti ve buna bağlı 
olarak çerçeve 43 üncü madde de kabul edilmişti. 

Şimdi 44 üncü maddeyi konuşuyoruz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 44 üncü madde, bir yerde, geçici 5 inci 
maddeyle de bağlantılıdır. Eğer «ıMemur alamayaca
ğız», endişeleri varsa, geçici 5 inci maddeyi şu tarz
da düzenlersek, sanıyorum ki, o ihtiyacı karşılar... 

BAŞKAN — 43 üncü madde daha önce oylan
mıştı, bu maddeyle ilgili olarak tekriri müzakere ta
lep ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — «Bu ka
nun uyarınca düzenlenecek disiplin 'bölümüne ilişkin 
yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer yönetmedik
lerle hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel 
planı en geç bir yıl içinde hazırlanarak, yürürlüğe 
konulur. 

Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 
önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur» 
dersek, yukarıda saydıklarımızda daha önce hangi 
hükümler varsa onların tatbikatı devam edecektir. 

BAŞKAN — Geçici madde 5'i o şekliyle yeniden 
okutuyorum : 

«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun uyarınca dü
zenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en 
geç üç ay içinde, diğer yönetmeliklerle, hizmetiçi eği
tim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç bir 
yıl içinde hazırlanarak, yürürlüğe konulur. Bu yö
netmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar önceki hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur.»ı 

BAŞKAN — Ancak, disiplinle ilgili olarak bazı 
süreler koyduk. «»Bir sene, iki sene içerisinde») diye 
onları belirli sürelere bağladık. 

HÂKİM YARBAY ERSİN ESEROL {İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Aynısı metinde var efendim. 

BAŞKAN — Bu, bir tekrar oluyor; ama ona mu
kabil, şu «bir yıl içerisinde hazırlanacak» ibaresinde 
tayinle ilgili kısımlar var ki, onlar çıkıncaya kadar 
eski hükümler yürürlükte olacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Eski hü
kümler neyi emrediyorsa o yapılacaktır; ama eski
den imtihan vardı veya yoktu, imtihan şöyle veya 
böyle yapılıyordu, onu sürdürecekler tabiî. 

BAŞKAN — Çoğunda imtihan vardı; ama uy-
gulamıyörlardı. 
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Bu değişiklik üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, şöyle bir endişem var, 
arz etmeme izin vermenizi rica ediyorum. 

Şimdi burada yeni sınav türünden bir sınav yö
netmeliği düzenleneceğine ilişkin sarih bir hüküm 
yok. Bu itibarla, bu geçici madde böyle bir yönet
meliğe, sınavla ilgili maddelerde atıfta bulunmadığı 
için, yürürlüğe girdiği an, yarın imtihanların donma
sı gibi bir tehlikeyi sanıyorum beraberinde getiri
yor. 

O bakımdan, müsaade ederseniz buna da bir açık
lık getirmek üzere, Sayın Paşamın söyledikleri gibi, 
4cBu kanun uyarınca düzenlenecek disiplin bölümü
ne ilişkin yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer yö
netmelikler de, sınav ve hizmetiçi eğitim yönetme
likleri^ diyerek şuraya, sınava ilişkin de bir yönet
melik düzenleneceğini tasrih edersek, bu tehlikeyi 
bertaraf etmiş oluruz diye düşünürüm. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Olabilir; 
«sınav yönetmeliği»ı deyimini kullanırsak olabilir. 

BAŞKAN — «Diğer yönetmeliklerle, sınav ve 
hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel pla
nı...» 

O zaman, eski sistemle, sınavlı veya sınavsız alı
nacak; eskiden sistemi neyse, onunla almaya devam 
edecek Bir senelik süre tanıyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Zaten pek az memur alınıyor, de-
P mi?... 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendimi. 

'BAŞKAN — Geçici madde 5'i okunuyorum: 
«GEÇlCÎ MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca dü

zenlenecek disiplin bölümüne İlişkin yönetmelik en 
geç üç ay içinde, diğer yönetmelilkierle, sınav ve hiz-

»* ^m\ 

metioi eğilim yönetmelikten ve eğitim genel planı 
en geç bir yıl içinde hazırlanarak, yürüdüğe konu
lur. 

Bu yönetmelikler yürürlüğe (konuncaya kadar ön
ceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.» 

BAŞKAN — Bunumla ügi'Jıi olarak söz alımak is
teyen var mu?.,. Yok. 

Geçici madde 51 bu şekilliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.* Etmeyenler,..: Kabul ödilmıiş-
iflr. 

Buna paralel olarak çerçeve 43 üncü maddeyi 
ıtökrar öyluyöruto: Kaıbüi edenler... Emmeyenler... Ka-
bul edi'Umdçttiır,. 

44 üncü maddeyi, yürürlük maddessiM tekrar oku
tuyorum: 

Yürürlük; : 
MADDE 44. — Bu Kanunun; 
a) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 inci mad

deleri Kanunun yayımından 3 ay sonra, 
ıb) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 

(isteyen var mı?... Yotk. 
44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştik. 
45 inci maddeyi otkuıtuyorum: 
Yürütme : 
MADDE 45. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu 

yürüıtör. 
BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almaflc 

(isteyen var mı?..:. Yok. 
45 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarınım tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, valfciıt geciktiğinden bilahara tespit edi

lecek gün ve saatte toplanılmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 12.57 

• * • 

— 665 — 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

104 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

12 Mayıs 1982 Çarşamba 

Saat : 09.00 

I. — SEÇİMLER 
1. — Sayıştayda Açık Bulunanı Üyeliklere Ya

pılacak Seçim Hakkında Sayıştay Başkanlığı ile Mil
lî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği teskereleri 
ve Geçici Komisyon Raporu. (3/165) (S. Sayısı : 404) 

II. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/251) (S. Sayısı : 405) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/21; M. G. Konseyi : 
1/352) (D. Meclisi S. Sayısı : 74; M. G, Konseyi S. 
Sayısı : 406) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya 
Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmıası Anilaş-
masınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Melisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/53; M. G, Konseyi : 
1/353) (D, Meclisi S. Sayısı : 75; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 407) 

4. — Hâkimler ve Savcriar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu, (D. 
MecM : 1/10; M. G Konseyi : 1/363) (D. MecM 
S, Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

6. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292) 

7. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
8. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
9. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka

nunu Tekfcifi. (2/82) 
10.; — 1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 
(1/269) 

....>.. .«... 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 404 

Sayıştayda Açık Bulunan Üyeliklere Yapılacak Seçim Hakkında 
Sayıştay Başkanlığı ile Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 

Tezkereleri ve Geçici Komisyon Raporu. (3 /165) 

Sayı 

TC 
Sayıştay 
440 40793/1255 

26 Mart 1982 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

832 sayıAı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü gereğince, açık bulunan (10) üyelik için (yedisi 
Sayıştay mensuplarına, üçü de Malye Bakanlığı kontenjanınla ait olmak üzere ve iki katı hesabıyla) Sayış
tay Genel Kurulu tarafımdan 15 - 19 Mart 1982 (tarihlerinde yapılan oylamalarda (20) aday seçMaraigttir. 

Üye adaylığına seçıilıenlıerin ad ve soyadları aşağıda gösteriflmliştir. 

iSayıştay Mensupları Kontenjanı : 
(7 münhal üyelik için 14 aday) 

Osman Zeki Tansı 
Sait Şenıtürk 
Mdhnııet Yazıcıoğlıu 
Tansıel Sönmez 
Emin Utaş 
Avnli Tekdemirkoparan 
Osman Zeki Mahmuıtyazıcıoğlıu 
Hasan Baş 
Yaşar Özbek 
Hayrı Kaya Urganı 
Ömer Faruk Oullhacı 
Aisaf GökaJIıpay 
Fahrettin özdemir 
Necdet Güvenç 

Daire Raportörül 
Uzman Denetçi 
Uzman Denetçi 
Daire Raportörü 
Daireler Kurulu Başraportörü 
Temyiz Kurulu Başraportörü; 
Daire Raportörü 
Genel KuruO! Başraportörü 
Uzmıan Denetçi 
Daire Raportörü 
Daire Raportörü 
Uzmıan Denetçi 
Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 

Erdoğan Tarıman 

Maliye Bakanağı Kontenjanı 
(3 Münhal Üyelik îçünı 6 Aday) 

Mehmet Aydoğdu 
A. RuısubJi Eceviıtoğftu 

Selâlhlattin Gün/taç 

Turhan Kartal 

Rauf Turgut 

: Maliye Bakanlığı Muhasebat 
Genel Müdür Yardımcısı 
: Müşavir Malıiye Müfettişi 
: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen-el 
Müdür Yardımcısı 
: TC Lefkoşe Büyük elçiliği Maliye ve 
Ekonomi Müşaviri 
: Sayıştay Savcı Başyardımcısı 
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Adayların ad ve soyadlarını, doğum yer ve tarihîlerini, mezun oldukları fakülte veya yüksetookıulan ve 
memuriyet unvanlarını gösteren ıM adet cetvel ile ruer bir aday için ikişer nüsha olarak düzenılenıen fotoğraf
lı formlar ve adayların sicil dosyaları ilıişjikıte suouiltmuıştuır. 

Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü uyarınca nihai secimin yapılması içlin gereğlinıe müsaadelerini 
saygı ile arz ederdin. 

>Sayı$tay Başkanı 
H. Oaıhüt EREN 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 29 Mart 1982 
Huk. İş. ve Kanun D. : 2000-01-404/82 

Konu : Sayıştay Üyeliğlin© Seçim Hk. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Sayıştay Başkanlığının 26 Mart 1982 gün ve 440-4Ö793-U255I 
L Sayıştay'da açılk bulunan on üyelik içıin Sayıştay Genel Kurulunda 15 - 19 Mart 1982 tarihlerinde 

yapılan oylamalarla, yedisi Sayıştay mensuplarına, üçü de Maliye Bakanlığına ait olmak üzere, her boş üye
lik için iki kalt hesialbıyla yirmi aday saptanmış, işlem dosyası üye seçimi yapılmak üzere ilgi yazı dkinde gön-
deriflmişlüir. 

2. ıSayışfay Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri, üyelerin, bu adaylar arasından T. B. M. M. Bütçe Karina 
Komisyonunca gizli oyla seçilmesini, seçim sonuçlarının Cuimlhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Ku
rullarınım onayına sunulmasını, onaylamia işleminin en geç iki ay içerisinde tamamlanmasını, aiklsi takdirde 
Bültlçe Karma Kbmlisyonu kararımın kesinleşeceğini düzenlemektedir. 

Bilindiği gibi T. B. M. M. Bütçe Karma Komilsiyonu T. C. Anayaısalsımn 94 ncü maddesi uyarınca oltuzbeş 
Milletvekili ile onbeş Oımhuriyet Senaltlosu üyesinden oluşma'kta idi. Şu an böyle bir komisyonun varlığı söz 
konusu değildir. 

3. '2324 sayılı Anayasa Düzenli HakSkında Kanuni ile 2485 stenyıh Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci 
maddelerinde; TüıMye Büyük Milet Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ilişkin görevler ve 
yeHkiüer Millî Güvenlk Konseyine ait bulunmaktadır. Nitekim 12 Haziran 1981 tarihi itibariyle açık olan Sa
yıştay üyelikleri seçimleri Millî Güvenlik Konseyinin 3 Eylül 1981 tarihli 70 nci Birieşimlinde yapılmıştı. 

4. Uygun görüldüğünde : 
a. Boş bulunan üyeliklere seçim yapılmasını, 
b. Sayıştay Genel Kurulunca seçilen adayların sicillerini, niteliklerini ve grup kontenjanlarını incele

yerek kanunun öngördüğü koşul ve seçilme yeterliklerine sahip olup olmadıklarını belirten bir rapor hazır
lamak üzere ekli listede belirtilen personelden oluşan geçici bir komisyon kurulmasını, 

Arz ve teklif ederim. 
Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

2000-01-404/82 sayıü yazı ekidir. 
1. Em. Tuğa. Hüsnü KÜÇÜKAHMET 
2. Hâk. Tuğg. Muzaffer BAŞKAYNAK 
3. Hv. Tuğg. Sinan BİLGE 
4. Hâk. Alb. Edip GÜLTEKİN 
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Geçici Komisyon Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 6 Mayıs 1982 

Sayıştay Üye Seçim Komisyonu 
Esas No. : 31165 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : a) Millî Güvenlik Konseyinin 14.4.1982 gün ve Yasama 26 Sayılı Kararı. 
b) Sayıştay Başkanlığının 26 Mart 1982 gün ve 440/40793 -1255 sayılı yazısı, 
1. Sayıştay üye kadrolarında açık bulunan on üyelik için, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine uy

gun olarak gerekli önişlemler yapılmış, Sayıştay Genel Kurulunca yapılan oylamalarla Sayıştay mensupları 
ile Maliye Bakanlığı Kontenjanları için ayrı ayrı olmak üzere adaylar saptanmış, kesin seçim yapılmak üze
re sicil dosyalan ve formlar ilgi (b) yazı ekinde tetkike sunulmuştur. 

2. Teklif edilen adayların sicillerini, niteliklerini ve grup kontenjanlarını inceleyerek; Sayıştay Kanunu
nun öngördüğü koşul ve niteliklere sahip olup olmadıklarını araştırmak ve sonucunu bir raporla belirtmek 
üzere ilgi (a) kararla kurulan komisyonumuz; kadro, boş kadroların Sayıştay meslek mensupları ve savcılı
ğında görev yapanlar ile Kanunun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasının, b, c ve d bentlerinde yazılı nitelikleri ta
şıyan (Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan) isteklilere dağılımı, seçimin ilanı, adayların sicilleri ile 
genel ve özel niteliklerini ayrı ayrı incelemiştir. 

a) Sayıştay Başkanlığınca; seçimlerin yapılacağı, istekli adayların hangi 'belgelerle başvurmalarının ge
rektiği 28 Ocak 1982 tarihi yazı ile Maliıye Baikanlığına duyurulmuş, 4 Şubat 1982 gün ve 17595 saydı Resmî 
Gazetemde yayımlanmıştır. 

b) Sayıştay üyeliklerindeki boş on kadronun, yedisinin Sayıştay mensuplarına, üçünün Maliye Bakanlığı 
görevlerinde bulunmuş olanlara ayrılması Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesine uygundur. 

c) Maliye Bakanlığı kontenjanından aday olarak seçilen Raif TURGUT Sayıştay Savcı Başyardımcısı-
dır. Sayıştay mensupları kontenjanından aday olması doğaıl ve mümkün iken ilgili Maliye Bakanlığı Konten
janından aday olmak istemiştir. Sayıştay Genel Kurulu bu isteği görüşmüş, İğimin Muhasebat Genel Müdür
lüğü Raşkontrolörlüğü görevlilikte üçüncü derece 'kadroda birinci derecemin son kademe aylığını almakta iken 
Sayıştay Savcı Başyardımcılığına atanmış olduğunu, bu hali ile Maliye Bakanlığı kuruluşuna dahil genel mü
dür yardımcılığı görevinde bulunduğunu ve bu kontenjandan aday olalbilıeceğinl oybiriği ile kabul etmiştir. 

Oysa 8312 sayılı Sayıştay Kanununa esas teşkil eden ve 763 sayı ile kanunlaşan teklifin gerekçesinde Sa
yıştay Genel Kurulu'nun yapacağı seçimlerde devamlı surette Sayıştay kuruluşundaki kimseleri üstün tutarak 
Maliye Bakanlığı kuruluşundan hiç aday seçilmemesini önlemek için boş kadro sayısının üçte ikisinin Sayış
tay mensuplarına, üçte birinin Maliye Bakanlığı kuruluşunda bulunan veya bulunmuş olanlara ayrılmasının 
öngörüldüğü belirtilerek 6 ncı madde metninin buna göre düzenlendiği İfade edilmıiştir, 

Komisyonumuz bu hususu Millî Güvenlik Konseyinin takdirlerine arz etmeyi uygun görmüştür. 
d) Adaylar, Sayıştay Kanununun öngördüğü genel ve özel nitelikleri taşımaktadırlar. 
Sayıştay Genel Kurulunda 15-19 Mart 1982 tarihlefliınde yapılan oylamalarda, çeşitli turlarda olmak üze

re yeterli safltçoğunlu'k oyunu almışlardır. 
Sicil özet dosyalarına ve öz geçmişlerine göre hazırlaman özet bilgiler 1 ve 2 sayılı çizelgelerde gösteril

miştir. 
3. Üye seçimlerinin gizli oy ile yapılmasını Millî Güvenlik Konseyinin takdir ve tensiplerine arz ederiz. 

'Başkan Üye Üyö Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Muzaffer BAŞKAYNAK Sinan BİLGE Edip GÜLTEKİN 

Bm. Tuğamiral Hâkim Tuğgeneral Hv. Tuğgeneral Hâk. Kd, ADb. 
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Sıra, 
No. 

1 

2 

Adı ve Soyadı 

Osman Zeki Tansı 

Mehmet Sait Şentürk 

Doğum Yeri ve1 Yılı 

Artvin 1930 

Aksaray 1939 

1 SAYILI 

Sayıştay Mensupları 

öğrenim Durumu ve Bitiriış Yılı 

İst. Yük. Eko. ve Ticaret Ok. 1955 

Ankara İTÎ Akademisi 1964 

3 Mehmet Yazıcıoğlu 

4 Tansel Sönmez 

5 Emin Utaş 

Dolu 

Ankara 

Kayseri 

1933' 

1944 

1928 

İstanbul Ü. İktisat Fak. 1959 

Ankara Ü. Huk. Fak. 1964 

Ankara Ü. Huk. Fak. 1956 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Avni Tekdemirkoparan 

Osman Zeki Mahmutyazı-
cıoğlu 

Hasan Baş 

Yaşar Özbek 

Hayri Kaya Urgan 

Ömer Faruk Çulhacı 

Asaf Gökalpay 

Fahrettin özdemir 

Adana 

Rize 

Burgaz 

Gaziantep 

Ankara 

Ankara 

Antakya 

Erzincan 

1929 

1940 

1945 

1932 

1928 

1939 

1927 

1931 

14 Necdet Güvenç (Elazığ 1933 

İstanbul Ü. İktisat Fak. 1959 

İstanbul Ü. Huk. Fak. 1964 

İstanbul Ü. Huk. Fak. 1967 

İzmir, İTİ Akademisi 1959 

Ankara Ü. Huk. Fak. 1952 

Ankara İTİ Akademisi 1960 

İstanbul Ü. İktisat Fak. 1952 

İstanbul Yük. Eko. ve Ti
caret O. 1959 

İzmir Yük. Eko. ve Tica
ret O. 1959 
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ÇİZELGE 

Kontenjan Adayları 

Şimdiki Görevi Önceki Görevleri 

Sayıştay Daire Raportörü 1955-1957 Yedek Subaylık, 1956-1959 Gimada ıgörev, 1959 Sayıştay 
Denetçiliğine giriş, Denetçi, Başdenetçi, Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Uzman Denetçisi 1943 -• 1950 Ankara Gazi Lisesi ve Belediyesinde çeşitli memuriyet, Yedek 
Subaylık, Sayıştay Zabıt Kâtipliği, 1952 Denetçiliğe giriş, Temyiz Rapor
törlüğü Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Uzman Denetçisi 1956 -1957 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet
çi, Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Daire Raportönü 1964 -1965 Avukatlık stajı, 1966 Sayıştay Denetçiliğine giriş, ıBaşdenetçi, 
Uzman Denetçilik, 

Sayıştay Daire Kurulu Basra- 1951 -1957 istatistik Genel Müdürlüğünde ücretli memuriyet, 1957 -1959 
portörü Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Daire Raportörlüğü, 

Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Temyiz Kurulu Baş- 1956.1958 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Raportör-
raportörü lük, Uzman Denetçilik. 
Sayıştay Daire Raportörü 1965-1967 Yedek Subaylık, 1967-1968 iş ve işçi Bulma Kurumu Ra

portörlüğü, 1968 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenetçi, Uzman Denet
çilik. 

Sayıştay Genel Kurul Basra- 1967-1969 Yedek Subaylık, 1970, Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-
portörü çilik, Uzman Denetçilik. 
Sayıştay Uzman Denetçisi 1953 -1954 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-

çilik, Uzman Denetçilik. 
Sayıştay Daire Raportörü 1952-1953 Maliye Bakanlığında memuriyet, 1953-1954 Yedek Subaylık, 

1957-1959 Avukatlık stajı, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenetçi-
lik, Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Daire Raportörü 1961 •< 1963 Yedek Subaylık, 1963 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Sayıştay 
Raportörü, Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Uzman Denetçisi 1951 -1952 Yedek Subaylık, 1953 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-
çilik, Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Daire Raportörü 1957-1959 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-
çilik, Uzman Denetçilik. 

Sayıştay Uzman Denetçisi 1957-1959 Yedek Subaylık, 1959 Sayıştay Denetçiliğine giriş, Başdenet-
çilik, Uzman Denetçilik. 

\ 
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Sıra 
2 SAYILI 

MaHye Bakanlığı 

No. Adı ve Soyadı 

1 Erdoğan Tarıman 

ıDoğum Yeri ve1 Yılı 

Erzincan 1933 

Öğrenim Durumu ve Bitiriş Yılı 

Ankara İTl Akademisi 1964 

2 Mehmet Aydoğdu Ankara 1944 Ankara Ü. Siyasal Bilgi
ler Fak. 1966 

3 A. Rusuhi Ecevitoğlu Kastamonu 1946 İstanbul Ü. iktisat Fak. 1969 

4 Selâhattin Gün taç Bursa 1945 Ankara Ü. Siyasal Bilgi
ler Fak. 1966 

5 Turhan Kartal Çankırı 1930 A. Ü. Hukuk Fak. 1971 

6 Raif Turgut Antalya 1928 Ankara Ü. Siyasal Bilgi
ler Fak. 1949 
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ÇİZELGE 
Kontenjanı Adaylan 

Şimdiki Görevi Önceki Görevleri 

Maliye Bakanlığı Muhasebat 1958 -1964 Maliye Bakanlığı Muhasebat Müdürlüğünde memuriyet, mü-
Genel Müdür Yardımcısı meyyizlik, Yedek Subaylık, 1965 aynı Genel Müdürlük Kontrolörlüğüne gi

riş, 1972 -• 1973 Turizm Bakanlığında Müşavirlik, 1976 Başkontrotörlük 
1978 Genel Müdür Yardımcdığı. 

Maliye Bakanlığı Müşavir Mü- 1966 Maliye Bakanlığında Müfettiş Yardımcılığına ıgiriş, 19701-1971 Ye-
fettişi dek Subaylık, 1976 Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı, 

1977 Başyardımcılık, 1979 Maliye Bakanlığı Müfettişi. 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Ma- 1964-1965 öğretmen vekilliği, 1970-1971 Yedek Subaylık, 1972 Maliye 
lî Kontrol Genel Müdürlüğü Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü Kontrolör adaylığı, 1974 Bütçe ve 
Daire Başkanı Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğü BaşköntrolörKik, 1980 Ge

nel Müdür Yardımcılığı. , (' 
Maliye Bakanlığı Millî Emlak 1966 Maliye Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına giriş, 1970 -1971 Yedek 
Genel Müdür Yardımcısı Subaylık, Maliye Müfettişliği, 1977 Başmüfettişlik, 1978 Müşavir Müfet-

s tışîik, 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 1949 -1951 Maliye Bakanlığında memuriyet, 1951 -1952 Yedek Sulbay-
MÜT Genel Sekreterliği lık, 1952,1955 Millî Emlak Kontrol memurluğu, 1955 Millî Emlak Ge-
Lefkoşe Büyükelçiliği Maliye nel Müdürlüğü Kontrolörlüğü, 1969 Genel Müdür Yardımcılığı ve 1975 
ve Ekonomi Müşaviri Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı, 1978 Başyardımeılığı. 

Sayıştay Savcı Başyardımcısı 1949 Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Kontrol memurluğu, 
1950-1951 Yedek Subaylık, Muhasebat Genel Müdürlüğü mümeyizliği, 
Servis şefliği, 1954 Genel Müdürlük Kontrolörlüğü, 1969 -1977 Başkont
rolörlük. 

....>.• « a > - c « < c » •«<"• 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 405 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komis

yonu Raporu. (1 /251) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 16 Ekim 1981 
Başkanlığı 

Sayı : 101-829/03847 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başflmrihğmjza arzı Bakanlar Kurutanca 15.10.1981 talihinde kattortaçnrdan «657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Bazı Maddefeririin Değiştirilme^ Bazı Maddelerinin KaMırüması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmedi Hakkında Kanun Tasana» ve gerekçeli ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLME
Sİ, BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELER EKLENMESİ HAK

KINDA KANUN TASARISI VE GEREKÇESİ 

GEREKÇE 

Aş, Eş ve İş seçimi her ferdin mutluluğunu oluşturan, hayatını etkileyen, dönüşü zor, üç önemli ka
rardır. Bünyesine uygun yiyeceği, kendisine uygun eşi ve becerebileceği, altından kalkabileceği işi seçmiş 
fertlerin bu alanlardaki problemleri hemen hemen olmadığı için hayatlarını mutluluk içinde sürdürüp gi
derler. Bu önemli üç kararı isabetsiz verenler, sayısız problemlerle karşılaşırlar. Mutsuzluklarını çevrelerine 
de 'bıiaştrnrflar. Bundan k'enıdliteri kadar bulumdukliarı toplumda zarar görür. 

Devlet Kamu görevlerini bu, mutlu ya da mutsuz kamu görevlilerine yaptırır. Kamu görevlerinin ba
şarılı bir şekilde yaptırılması için, kamu görevlilerinin hukukî ve malî statülerinin tespit olunmuş belli ilke
ler içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kamu görevlerinin, kamu görevlerini yapan kamu görevlilerinin Devletle olan ilişkilerini düzenleyen 
statüye genellikle Personel Rejimi adı verilmektedir. 

Kamu görevlerinin etkili, verimli ve ucuz olmasını sağlayacak Personel Rejimini düzenleyen statülerin: 
a) Dinamik ve geliştirilmeye elverişli bir yapıya sahip olması, 
b) Sosyal ve ekonomik yapıya ve eğitim sistemine uygun bulunması, 
c) Kamu görevlerine etkinlik verecek, verimi artıracak ve ekonomik şartlara uygun olması, 
gerekmektedir. 
Ayrıca Personel Rejiminde yapılacak düzenlemelerin idarî ve genel bütçe düzenlemeleriyle birlikte ele 

alınması gözönünde bulundurulmalıdır. Yani, Personel Rejiminde yapılacak reform idarî reform ve genel 
bütçe reformu ile organik bir bütün halinde birlikte düşünülmeli, bu alandaki başarının bu beraberliğe 
bağlı bulunduğu unutulmamalı, böyle bir imkân sağlanamadığı takdirde Personel reformunun gerçekleşeme
yeceği bilinmelidir. 

Reform anlayışında en önemli nokta, personel reformunun zaman içinde geliştirilmesi gereken bir çalış
ma olduğunu kabul ve buna göre hareket etmektir. Başlangıçta bir model tespit edilerek mevcut sistemi bu 
modele uydurmaya çalışmak başarısızlığa yol açacağından ve personel kanunu ile statik bir düzen getirilme
si düşünülmediğinden geliştirilmeye müsait, memleketimizin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun, kamu ida
resini ve malî sistemi bozmayacak bir model üzerinde çalışmak gerekmektedir. 

Bu maksatla tasarıda genellikle, aksaklık vek hataları giderme, düzeltme, iyileştirme, aynı modele yeni 
bir biçim verme amacı güdülmüştür. 

Devlet sistemini meydana getiren diğer sistemler arasında ortak sistem olarak kabul edilen Devlet Perso
nel Rejimi veya Kamu Görevlileri Personel Rejiminin, sosyal bir sistem olarak biyolojik organizmalar gibi 
çevrelerine dayalı yaşamak zorunda olduğundan fizikî ve psikolojik sınırlar arasında geliştirilecek bir sistem 
halinde ele alınması gerekmektedir. 

Sistem geliştirmede anafaktör olarak : 
1. Kamu hizmetlerinde personel çalıştırılmasının felsefe ve politikasının tespit edilmesi, 
2. Politikaya uygun bir stratejinin geliştirilmesi, 
3. Tüm Kamu Personelini içine alan bir teşkilâtlanmaya gidilmesi, 
4. Sistemin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli yetiştirme ve finansman durumunun tespit olun

ması ve ayrıca bütün çalışmalarda insan ve insan gruplarının sosyo - psikolojik niteliklerinin ihmal edilme
mesi gerekmektedir. 

Sosyal değişmenin bir faktörü olan, kültür değişmesi ve teknolojik yenilikler personel rejiminin anaun-
suru olan İNSAN'ın hayatım devamlı olarak etkilemekte ve değiştirmektedir. 

Personel rejiminin yeniden düzenlenmesinde atılan her adım, idarî reformu etkilemekte ve modernleşti
rilmesine yardım etmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 405) 



— 3 — 

Toplumda ihtiyaçlar devamlı değişmekte, artmakta, tatmin edilen ihtiyaçların yerine yenileri kaim olmak
ta, toplumu meydana getiren fertler bundan sürekli olarak etkilenmektedir. 

Kalkınma plânları, hükümet programları, personel konusu ile ilgili mevcut değişik kanunlar, bu kanun
ların getirdikleri değişik biçimde Devlet - Kamu Görevi - Kamu Görevlileri ilişkileri, dengesiz düzenlemeler, 
işçi - memur ve bunların birlikte yaşadığı aile fertlerini, dolayısıyla ailelerle devamlı ilişkide bulunan top
lumu, bütünüyle huzursuz etmekte, huzurun sağlanması için geçici tedbirlerle konunun çözümlenmesine ça
lışılmaktadır. 

Bu maksatla : 
1. Yeni personel rejimi hakkında Bakanlar Kurulunca 6/1701 sayılı kararla 8.5.1963 tarihinde tespit 

olunmuş 48 maddelik prensipler, 
2. 657, 1327, 1897 sayılı Kanun gerekçeleri, 
3. Kalkınma plânları ve icra plânları, 
4. Çeşitli uzman raporları, 
5. Hükümetler tarafından verilen direktifler, 
6. Devlet Personel Heyetinin bu alanda tespit ettiği 5.2.1979 gün ve 1979/53 sayılı kararında belirtilen 

ilkeler, 
7. Yapılmış bulunan bu alandaki ilmî çalışmalar, 
8. Millî Güvenlik Kurulu ihtisas komisyonu çalışmaları, 
9. Kurumların görüşleri, 

yeniden incelenmiş, kurulan 8 komisyon daha önceki Devlet Personel heyetinin, Devlet Memurları Ka
nununun tümüyle ele alınması görüşüne uyularak Devlet Personel Rejimine ait yeni Düzenleme Esasları göz-
önünde bulundurularak bu temel ilkeler doğrultusunda aşağıdaki hususların gerçekleşmesi için tasarıda ge
rekli değişiklikler yapılmıştır: 

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli hariç bütün kuruluşlar malî hükümler açısından kanun kapsamı
na alınmış, böylelikle değişik hukukî ve malî statüde bulunan personel tek statü altında toplanmıştır. 

2. Amaca biraz daha açıklık getirilmiştir. 
3. Devlet Memuru'nun yeni ve kısa tarifi yapılmıştır. 
4. Kısa süreli çalışma esası getirilmiştir. 
5. Sadakat bölümüne Memur Yemini eklenmiştir. 
6. Kanunda bulunmayan kıyafet konusuna yer verilmiştir. 
7. Sorumluluklara açıklık getirilmiştir. 
8. Siyasî faaliyetlere katılma yasağına, yasaklar bölümünde yer verilmiştir. 
9. Adil olmayan giriş dereceleri yeniden düzenlenmiştir. 
10. Hiç bir meslek veya sınıfa ayrıcalık tanınmamıştır. 
11. Gösterge tablosu asgarî ücrete dayalı olarak yeniden düzenlenmiştir. 
12. Yerdeğiştirme ve karşılıklı yerdeğiştirmelere bazı şartlar konulmuştur. 
13. 88 nci madde ile özel kanunların kayırdığı personel bulunduğundan ikinci görevle ilgili bu husus 

yeniden düzenlenmiştir. 

14. Fiilen yapılmayan dersler için ücret ödenmiyeceği esası getirilmiştir. 
15. Yıllık izinler yeniden düzenlenmiştir. 
16. Eş durumu ve çocuk okutma durumu için aylıksız izin esası getirilmiştir. 
17. Sicille ilgili maddeler yeniden düzenlenmiştir. 
18. Görevden uzaklaştırma tedbirlerinin yanlış uygulanmasını önleyici tedbirlere açıklık kazandırılmıştır. 
19. îzin kullanamıyan özel Kalem Müdürlerine tazminat verilmesi öngörülmüştür. 
20. Yerdeğiştirmelerde aylık almada zorluk çekildiğinden maddeye bu yolda açıklık getirilmiştir. 
21. Emeklilik ikramiyesine esas kriter tesbit olunmuştur, 
22. Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme şekli yeniden düzenlenmiş yiyecek yardımına temel teşkil edecek 

esas tespit edilmiş ve yakacak yardımına yeni şekil verilmiştir. 
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23. Geçici süreli görevlendirmedeki kayırma sistemine son verilmiştir. 
24. Zam ve tazminatlar kaldırılmış yerine sınıf ve derecelere göre görev tazminatı esası getirilmiştir. 
Bu değişikliklerle yukarıda açıklanan temel ilkelerin gerçekleşmesine çalışılmış, 
1. Eşit işe eşit ücret ödeme, 
2. Devlet kamu hizmetlerinde çalışanlara ödenen çok farklı ve değişik ücretleri adil seviyeye getirme, 
3. Hayat pahalılığına göre aylık artışını sağlayan katsayı sistemini daha hareketli ve uygulanabilir hale 

getirme, 
4. Hizmete girişte öğrenim seviyeleri gözönünde bulundurulurken buna temel teşkil eden esasları be

lirtme, 
5. Hizmetleri sınıflara ayırmak suretiyle verimliliği arttırmak, 
6. Devlet Personel Dairesini, Devlet Personel Rejimim* işler hale getirmede daha sorumlu kılma, 
7. Personel istihdamında yatay ve dikey hareketliliği sağlama, 
8. Kamu yönetiminde, esnekli ve hareketlilik imkânları sağlanmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Kanunun dana önceki amacı, kanunun kapsamına parafe! olarak dar bir çerçeve içerisinde 
ele alındığından, değişen kapsama göre amaç daha geniş ve kapsamı içine alacak şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 2. — Kanunun kapsamı, 1İ60 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanundaki kap
sam aynen alınarak değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Temel İlkelerin tanımları dana açık olarak yapılmıştır. 
Madde 4. — Anayasada, Türk: Ceza Kanununda yer alan ve ihtiyaç duyulan, Kamu Hizmetleri Görev. 

Merime açıklık ve kısa süre ile çalışma sistemi gdtirilmiştiry 
Madde 5. — işçi statüsünde memur çalışitırılamayacağı yasağı tekrarlanmış, Bakanlar Kurulu Kararı ye

rine 'Balkanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılması esası kalbul edilmiştir. 
Madde 6. — Memurların göreve başlarken yemin etmeleri ve bu yemini imzalayarak dosyalarına fconul-

malsı esası getirilmiştir. 
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 ncd maddesi son yıllarda sık sık görülen siyasî 

ve ideolojik amaçlı eylemleri kapsamadığından memur tarafsızlığı önemli ölçüde zedelenmiştir. Mevcult mev
zuattaki boşluk sebebiyle bu tür eylemlere karışan Devlet MıemurJanna çoğu zaman müeyyide uygulama im
kânı bulunamamaktadır. Bu durumu giderebilmek ve mevzuattaki boşluğu dolduralbilmek amacıyla yeni bir 
düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Madde 8. — Dana önceki kanonda yurt içi ve dışı davranış ve işbirliği ayrı ayrı iken bileştirilerek tek 
madde altında toplanmıştır. 

Madde 9. — Personel yönetiminde önemli yeri olan kılık ve kıyafet üzerinde durulmuş kanunda oümayan 
bir husus ödev ve sorumluluk olarak kanuna konulmuştur.-

Madde 10. — Kanunun 11 nci maddesindeki Emirlerin Yürütülmesi ifadesi yanlış yorumlara sebep oldu
ğundan görevlerin yürütülmesi başlığı altında geniş ifadeli bu madde hükmüne ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 111. — Kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri birlikte dana manalı ve tesirli olduğundan bMeştirilImiş ve 
maddelere açıklık getirilmiştir. 

Madde 12. — Kanunda ikâmet mecburiyeti olmadığından, tatil yapma, rapor alma usullerinde karşıla
şılan zorlukların çözümlenmesi için bu maddeye ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 13. — Bu madde ile Kanunun 16 ncı maddesinin noksanlıkları tataamlanimış ve resmî bilgilerin 
açıklanmaması ve izni 'bu maddeye konulmuştur. 
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Madde 14. — Kanunun 18 nci maddesindeki «Kanunlarda» geniş ifadesi «Kanunlarında» şeklinde dü-
ızeltifaıişıtüy 

Madde 15. — Şikâyet ve dava açma hakkının bu kanunda yazılı esaslara ve özel kanunların bu konular
daki hükümlerine uygun ofaralk yapılması esası getirilerek madde metnine açıklık getirilmiştir, 

Maldde 16. — Maddede ifade edildiği gibi Devlet Memurlarının Devlet tarafımdan hizmet il'işkM çerçe
vesi içerisinde korunması gerektiği hülleme bağlanmıştır. 

Madde 17. — Etekli kanunda izin konusunda açıklık bulunmayan maddeye ücretli ve ücretsiz izin hakkına 
sahip olduğu belirtierek yanlış anlamların önüne geçilmiştir, 

Mıadde 18. — Maddenin başlığı kovuşturma ve yargılama olduğu halde maldde metninde soruşturma ve 
kovuşturmadan bahsedildiğimden, soruşturma olmadan kovuşturma yapılması mümkün olmadığından, madde 
metninde soruşturma ilbaresi çıkarılmıştır, 

Madde 19. — isnat ve iftiralara karşı korunma konusunda maddeye açıklık getirilmiş imzasız ihbar ve 
şikâyetlerin işleme konulhnaması esası ka'bul edilmiştir. 

Madde 20. — Kanunun yasaklar 'bölümünün 27 noi maddesinde son yıların Devlet Hizmetlerini aksatma 
ve işi yavaşlatma eylemleri de gözönünde bulundurularak yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 21. — Mana itibariyle aynı odan 29 ve 30 ncu maddeler birfleştirilnıiştir. 
Madde 22. — Son yılların en geçerli aracı olan Tavsiyelerin kalbul edilimıemesi yasak olduğundan kanunda 

bu konuya da yer verilmiştir. 
Madde 23. — Basına bilgi, demeç verme ve gizi bilgileri açıklama, sorumluluk: ve ödev ıbölühıünden 

çılkarıhnış yasaklar bölümüne alınmıştır. 
Maldde 24, — Kanunda yer almayan siyasi faaliyete katılma yasağı yeni bir madde ile açıklığa kavuşturul

muştur. 
Mıadde 25. — Mevcut olan kadroların nasıl tespit edileceği hükmü geniş bir şekilde ele alınmıştır. 
Madde 26. —• Kadro Kanunlarının hazırlanmasında uygulanacak yola açıklık getirilmiştir. 
Madde 27. — Kadro cetvellerinde kadroların sınıf, derece ve unvanı ile adetlerinin bulanacağı 25 nci mad

dede belirtildiğinden bu madde hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 
Mıadde 28. — Bu madde ile sınıfların öğrenim durumlarına göre ve adil bir şekilde her öğrenim yılı iki 

kademe olmak üzere ele alınmış buna göre giriş dereceleri tespit edilmiş, intibak konusuna yer verilmemesi 
için bu kanunun yayımı tarihinden itibaren göreve girecekler için uygulanması esası getirilmiştir. 

Madde 29. — Kaldırılan derecenin tanıma yeniden ve kullanıldığı amaca göre ele alınmış ve yeniden tanımı 
yapılmıştır. 

Madde 30. — Kanunun 43 ncü maddesinde yer alan gösterge tablosu dört defa değiştlirifaiştir, 
iL Bu talblo hatalı olarak düzenlenmiştir. 
2, Kademeler, dereceler arasında farklıkkliar eskiden beş yılda bir terfi esasına göre düzenlenmiştir. 
3. Ücret yelpazesi küçük düşünülmüştür. 
4, lAsıgarî ücretin yükselmesi talblosunun kullanma imkânını azaltmıştır. 
5. Kadroya dayalı terfi edenler boş kadro bulunmadığı için kademe ilerlemesi yapanlardan faızla aylık 

almaktadırlar, 

Ayrıca : 
a) Halen uygulanmakta olan Değişmeli Baremin yarı otomatik sisteminin her asgarî ücretin değiştiril

mesiyle gösterge talblosunun işlerliğini kaybettirdiği görülmektedir. 
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Asgarî ücretin 10 000 liraya ytülksetoıesi, Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi gereğince 
Devlöt memurlarının aylılklarında artış sağlanmıştır. Bu artıştan yararlanan derece ve kademeler aşağıda gös
terilmiştir, 

Derece Kademeler 

15 
14 
13 
12 
dil! 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
1, 2, 3, 4 

Bu durumdan yararlanan memur sayısı şöyledir 
15 ncı dereceden 39 075 
14 ncü dereceden 67 006 
13 ncü dereceden 85 533 
12 nci dereceden 118 110 
11 nci dereceden 137 037 

446 761! 
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(Bu artışla 1 giiınlük memurla 15 yıllık memur aynı aylığı almaya başlamışlardır.; Net ödemlede emekli 
keseneği sebebiyle 1 günlük memur 15 yıllık memurdan dalha çok aylık almaktadır. 

!b) Halen, çeşitli sınıflarda aynı görevi yapanların aylıkları şöyledlir v 

Kadro Unvanı 

Müsteşar 

Genel Md. 

TAKSAN 

Daire Bask. 

Mühendis (Büro) 
(ŞanKiye) 

Kadro 
Dere. 

H 

1 

1 

1 
1 

Sınıfı 

G.İ.H. 
T.H, 
S.HJ 

G.Î.H. 
T Mi 
S.H< 

— 

G.İ.H. 
T.H. 
S.H. 

T,H, 
T.H. 

Aylık 
Maaşı 

30 000 
30 000 
30 000 

30 000 
30 000 
30 000 

100 000 

30 000 
30 000 
30 000 

30 000 
30 000 

Ek 
Gös.< 

15 OOÖ 
15 000 
15 000 

1'2 500 
12 500 
12 500 

7 5I0Ö 
7 50Ö 
7 500 

—, 
— 

Tazminat! 

— 
— 
— 

, 
— 
—< 

25 025 

— 
—> 
— 

— 
18 000 

Yan 
Ödeme 

13 200 
17 400 
13 200 

12 €00 
16 650 
13 200 

— 

8 750 
16 650 

— 

11 400 
13 «OKU 

Yaka. 
Zammı 

6 150 
6 150 
6 150 

6 150 
6 150 
6 150 

— 

6 150 
6 150 
6 150 

6 150 
6 150 

Toplam 

64 350 
68 550 
64 350 

60 650 
65 300 
64 350 

125 025 

52 350 
60 300 
52 350 

47 550 
67 950 

Hâkim 

Vali 
Kaymakalm 

Profesör 

Doçent 

'(Kuruluş) 
(Hizmet Öd.) 

'(Kuruluş 
(Hizmet Öd.) 

Dr. Asistan 
(Kuruluş) 
(Hizmet Ö&) 

Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 

MlAH 
MÎAH 

Eğ.Öğ. 

30 000 
17 500 

30 000 
17 50D 

15 000 
7 500 

15 000 
7 500 

22 500 
12 500 

15 800 
8 770 

15 900 
9 450 

6 150 
6 150 

6 150 
6 150 

58 650 
36 150 

82 850 
49 370 

30 000 
30 000 
30 000 
19 750 
19 750 
19 750 
17 500 
17 500 
17 500 
15 500 
15 500 
15 500 

15 000 
15 000 
15 000 
10 000 
10 000 
10 000 
7 5ıOO 
7 500 
7 500 
5 000 
5 000 
5 000 

—-
20 000 
24 500 

— 
15 000 
18 300 

• — 

12 500v 

14 600 
—> 

7 500 
9 000 

36 200 
36 000 
36 000 
23 000 
23 000 
23 000 
20 000 
20 000 
20 000 
16 400 
16 400 
16 400 

6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 
6 150 

87 150 
107 150 
111 650 
58 950 
73 900 
77 400 
51 150 
63 650 
65 750 
43 050 
50 550 
52 050 
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c) (En az (6) olması gereken ücret yelpazesinin bugünkü durumu : 
En Yüksek Memur Aylığı (69 150) — 

En Az Memur Aylığı (17 650) — 3,91 

Bu oran Fransa'da önceleri 40 ilken zamanla 13'e ind^ilmiişitlir. 
Halen bu oran Rusya'da 30, Amerika Birleşik Devletlerinde 6'dır. 
Demokratik ülkelerde düşük ücretli memurlar çoğunlukta olduklarından, üslt dereceli görevler için mo

dern personel rejiminde liyakat, sınıflandırma ve kariyer gibi temel ilkeler arandığından ve ayrıca giriş derece
leri öğrenlim durumlarına göre tespit olunduğundan en düşük aylık ile en yüksek aylık arasındaki farkın az 
olması görüşü ağırlık kazanmakta ve (6) civarında olması kabul edilmektedir. 

Yıllara göre değişik kanunlarımıza göre rnemılekeitlinıizde uygulanmış ücrdt yelpazalerinin durumu aşağıda 
gösterilmiştir. 

* 'En Bn 
Düşük Yüksek İki Ayhk 

Kanun No, Aylık Aylık Arasındaki Oran Yılı 

3 656 
* 4 598 

4 805 
4 988 
7 244 

657 
9 Sayılı K H K 

1 897 
14 Sayılı K H K 
Asgarî Ücretle 

Yeni Düzenleme lile 

40 
50 
ı60 

150 
300 
70 

125 
160 
300 
400 
5,00 

•600 
600 
700 

1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 200 
1 200 

1,63! 

'600/40 
600/50 
700/60 

1 000/1150 
2 000/300 
1 000/70 
1 000/125 
1 000/160 
1 200/300 
1 200/400 

5,00/163 

— 15 
— 12 
— 111,6 
— 6,6 
— (6,6 
— 14,28 
~ 18 
— 6,25 
— 4 
— 3 
— 3,06 -

1939 
1944 
1945 
1946 
1959 
,1965 
1974 
11975 
1978 
1981 
1981 

Devlet Personel Rejiminin temelini teşkil eden ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hazırlanırken te
mel ilke olarak kabul edilen, Bakanlar Kurulunun 8.5.1963 gün ve 6/1701 sayılı kararıyla uygun görülen Ye
ni Personel Rejimi hakkındaki 48 maddelik prensipten kamu personelinin Ücret Sistemli ile ilgili bölümü aşa
ğıda açıklandığı şekilde tespit olunmuıştur : 
, A) En Az Geçim Haddi ve En Allt Kademe Maaş Veya Ücretti : 

«Asgarî tahsil yapmış ve tecrübesi bulunmayan bir kimsenin, Devlelt hizmetinde alacağı en alt kademe üc
reti, en az geçim haddi ve memleket şartları gözönünde tutularak tespit olunacaktır. Bu asgarî ücretin tespit 
ameliyesinde personel için kabul edilen sosyal imkânlar da gözönünde bulundurulacaktır.:», 

B) Hizmet Kategorileri ve Hizmet Gruplarında Genel Prensipler : 
«Devlet personelinin maaş ve ücretleri, bir taraf an tahsil durumu, kıdem ve liyakat derecesine; diğer 

taraftan görevin ehemmiyet ve Devlete ifade ettiği kıymete, vazifenin icabeittlirdiği salahiyet ve mesuliyetlere 
göre sınıflandırma sonunda taayyün eder.» 

«Genel idare hizmet grupları dışında meslekî teknik ve diğer hizmetler için de ayrı gruplar ve dolayısıyla 
ayn barem tabloları meydana getirilecektir.» 

«Kamu İktisadî Teşebbüslerimin ücret rejimi kendi bünyelerinin gerektirdiği gaye ve hususiyetlere, işlet
me sistemlerine göre, umumî sınıflandırma prensiplerinin ışığı altında ve umumî halklara mütenazır olarak 
ayrıca tâyin edilecektir. Kamu Ikltıisıadî Teşebbüslerinde, durumları özellik ve önem arz eden sevk ve idare per
soneli ile, Kamu İktisadî Teşebbüslerini ilgilendiren konularda özel ihtisas sahibi personelin sınıflandırılması 
ıbu kurumların bünyelerine muvafık şekilde Devlet Personel Dairesince yapılacaktır. Genel idare ile Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinde müşabih vasıf, ehliyet ve formasyonu gerektiren hizmetlerde çalışan personelin ayrı nalkw 
dî statülere tabi tutulması uygun değildir.» 
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«Mahallî idareler personelinin statüleri, Anayasada bu idareler için konudan genel hu!ku!k esaslarına ve 
'köy, belediye ve özel idarelerin sosyal, iktisadî ve malî durumlarına uygun bir sistem içinde ve tatbik imkânları 
da gözönünde tultularafc bir sınıflandırma ile ayrı barem itabloları halinde Devlöt Personel Dairesince tespit olu
nacaktır.» 

Ücret Politikası Konusunda, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Tespit Olunmuş Hususlar Şöyledir : 
a) 'Uygulanacak ücret politikasının temelli eşit işe eşit ücret ükesiniin geryeMeş'tMlimesli olacaktır, • 
b) Plan döneminde izlenecek ücret ve fiyat politikaları çalışanların katkısıyla saptanacaktır. 
c) Gerçek ücretlerin artırılması amacıyla zorunlu 'Buketini mallarındaki fiyat artışlarının önlenmesi, bu 

mallarda verimliliğin ve üretimin artırılması ve mıevcut kapasitelerin e!l)kin kullanımı, piyasaların işlerliği sağ
lanacaktır. Bu amaçla ayrıca toplu konut yapımı, toplu taşımacılık, sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaiktır. 

d) IV ncü Plan hedeflerini gerçöklestlirmelk ve kamu kesiminin etkinliğimi sağlamak için n>i!teMkü işgücü 
istihdamına imkân sağlayan bir ücret politikası uygulanacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Ücret Politikasında Şu Hususlara Yer Veriflmiis/tir : 
a) Ücretlerde aşırı artış, noksan rekabet şartlan içinde genellikle fiyat hareketleri ile birlikte oluştuğun

dan reel olarak beklenen sonucu vermemekte, ancak kalkınma yönünden olumsuz etkileri olan ve kontrol altına 
alınması ekonomik yönden fedakârlık gerektiren enflasyon'islt bir ortam yaratabilmektedir. 

b) Kalkınmanın sağlayacağı üretim artışlarının istikrarlı bir fiyat düzeyinde sosyal adalet ilkelerine göre 
dağılması maliye ve para politikalarımın makro açıdan prodüktivite ile sınırlı bir ücret politikası ile tamam
lanmasını gerektirmektedir. 

c) (Politika uyarınca ücret artışlarının belirîenmeside prodüktivite yörtünden çeşitli sektörlerin özelikleri 
ve carî fiyat artışlarının telafî edi'lmesli ilkesi gözönünde tutulacaktır. Ayrıca, asgarî ücret uygulamasında ve 
işin mahiyeti gerektirdiği halde ücret seviyesi rtisbî olarak geri kalmış kesimlerde gerekli görülen düzeltmelerin 
yapılmasında prodüktivite kriteri esnek şekilde uygulanacaktır. 

Ücret politikasının belli tekniklere ve sağlam esaslara bağlanamamış olması dengesiz bir ücret sisteminin ge
lişmesine sebep olmuş tutarlı bir ücret sisteminin getirilebilmesi için bu açıklamaların ışığı altında ücret siste
mi için aşağıdaki esasların uygulanması gerekmektedir. 

1. Genel idare hizmet grupları dışında meslekî, teknik ve diğer hizmetler için de ayrı gruplar ve dolayı
sıyla ayrı barem tabloları meydana getirilmeli, eşit işe eşit ücret prensibi dışına çıkılimamalıdır. 

2. Giriş dereceleri öğrenim durumlarına göre ve belli kriterlere göre adil bir ölçü içerisinde düzenlenme
lidir. 

3. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ücret rejiminde denk özellik, eh
liyet ve formasyonu gerektiren hizmetlerde çalışan personel aynı ücret statüsüne tabi tutulmalı, teşvik edici 
tedbirler dışında, kamu personeli arasında farklılık doğurucu huzursuzluklara sebebiyet verici hususlar yer al
mamalıdır. 

4. Mahallî idareler personelinin statüleri genel düzenlemeye paralel sosyal, iktisadî ve malî durumlarına 
uygun bir biçimde düzenlenmelidir. 

5. Gösterge tablosu yeniden düzenlenmeli işlerliğini sağlamak için asgarî ücrete dayalı bir slJstem geliş
tirilmelidir. 

6. Hizmetin niteliği ve Devlet için taşıdığı önem gözönünde bulundurularak dengesiz bir dağılım gostöe-
ren ücret politikasını dengeli hale getirebilmek için halen Mülkî idare Amirliği, Millî İstihbarat Teşkilâtı, Yar
gı Organları ve Üniversite Personel Kanununa tabi personele verilen zam ve tazminatlar Görev Tazminatı adı 
altında birleşfirilmelidir. 

7. Halen net olarak 3 500,— TL. olarak ödenen brüt 6 150,— TL.'na ulaşan yafcacMc yardımı kaldı
rılarak Devlet Memurlarının bugünkünden daha az aylık almamaları sağlanmalı ve bu brült miktar aylıklara 
eklenmelidir. 

8. Sınıf ve derecelere göre hizmetin niteliği ve Devlet için taşıdığı önem gözönünde bulundumlarak Ba
kanlar Kurulunca değiştirilebilecek bir görev tazminatı cetveli düzenlenmelidir. 
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9. Zam Ve tazminatların açılk bir sistem içinde yer almaması ücretin aleniliği ilkesini zedelemiş, gerek çe
şitli kamu kuruluşları gerekse özel kesim ile kamu keşlimi arasında politik baskılar sebebiyle ücret denkliği il-
kesiini tamamen bozmuştur. 

Yan ödeme diye adlandırılan Zam ve Tazminatlar : Kamu yönetiminde iyi bir ücret polİtikasünun yürütül 
meşini engellemiştir,, 

Zam ve Tazminatlar, emtelkıMİk rejiminin işleyişM bozmuş yan ödemeler yüzlünden mörnurlar emekli ol
mama çarelerini arar duruma girmişler ve idare bu yüzden dinamizmini kaybetmiştir. 

Zam ve tazminatların dengesizliği, aşırılığı, yaygın hale getirilmesi, yönetici kadrolar için açık rekabeti or
tadan kaldırmış ve yetenekli kadronun iş başına gelmelini enıgellem)i§lt(ir. 

Zam ve tazminatlar bir yandan memurlar arasında adi'l olmayan bir gerçek ücret dağılımına yol açmış, öte 
yandan iş ve çalışana disiplinini bozmuştur. 

Zam ve 'tazminatlar bazı memur gruplarının refahını sistemden koparmakta, gün geçtikçe ücret rejimi
ne münlferit çiözüm yolları getirme eğilimini arttırmakta ve bu durum personel rejiminin normal gelişimine 
kuvvetli "Mır engel 'teşkil etmektedir. Bunun bir an önce bir çözüme bağlanması gerekmektedir. 

(Hazırlanan tablo yürüdüğe konulduğu takdirde : 
1. »Kadrosuzluk problemi halledilecek memurlar kademe ilerlemesi yaparak kadro olmasa bile aylıkla

rında azalma olmayacak emsalleri gibi aylık alacaklar dır. 
2„ Itptal edilen lise ve dengi okullar mezunlarının birinci dereceye çıkaran kanunun 36/B-I maddesine 

göre yönetmeliğe ihtiyaç olmadan, 3 ndü derecenin son kademesine gelen bu okul mezunları 1 nci derecenin 
2 nci kademesine eşit aylık, alabileceklerdir. 

3.. (Ayrıca •: 
9 . 6 . 1972 gün ve 197İ1 /JS8 Esas, 1972/1212 Karar sayısı ile «'Kanunun Ek öeçici 2 nci maddesinin' (b) 

bendi ihüikmünün Anayasa'nın eşitlik ve kazanılmış hak ilkelerime aykırı olduğu gerekçesi ile iptal! etmiş 
bulunmaktadır.! 

«Memura kadrosuz iteıffi imkânının bahsedilmesi kanunî bir durum olduğuna göre, memurun derecesine 
uygun kadronun tahsisi âmme idarelerine terettüp eden kanunî bir mükellefiyet bulunmasına (ve kanunla dahi 
olsa memurların derecelerine uygun kadroların temini zımmmda gerekli kanunların çıkarılması hükümetlere 
düşen bir görev olmasına göre kadrosuz terfi eden bir memuru kadroya müstenit terfi eden bir memurdan 
farklı mütalaa' etmeye hukukî ve mantıkî bir gerekçe bulmak mümkün değildir.» hükmü gerçekleştirilecek
tir., 

IMadde 31. — (Devlet Memurluğuna alınmada fırsat eşitliğini 'sağlamak ve objektif esaslar getirmek sure
tiyle daha 'önce yılda ilki delfa yapılmakta olan sınav sistemi ihtiyaca göre en çok üç defa şeklinde olmak 
üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılacaktır. 

Madde 32. — Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle işlenen suçlar taksirli suçlar olup bu suçlarda kasiit bulunma
maktadır. Ancak ı657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde bu tür suçlar ayrık tutulmadığından taksirli suçlar
da hüküm giyenlerin memuriyete alınması mümkün olmadığı gibi memur iken işledikleri takdirde de memu
riyetin zevalini gerektirdiğinden taksirli suçların 48 nc< madde kapsamı dışına çıkarılması ve 

Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçların kanun kapsamına alınması uygun görülmüştür. 
Madde 33. •— ıKanunun 46 nci maddesine paralel olarak başarı belgelerinin geçerlik sürelerinin altı ay 

ve sınavın yapıldığı kurumda kullanabileceği hususuna açıklık getirilmektedir. 
IMadde 34. — Uygulamada (zorluklar ve adayların mağdur olmasına sebep olan maddeye açıklık getiril

miştir. 
Madde 35. — Adayların yetiştirilmesinldeiki keyfiliği ortadan kaldırmak için bu hükme ihtiyaç duyul-

mtuşjturv 
Madde 36. — Adaylık süresi içinde göreve nasıl son verileceğine açıklık getirilmiştir. 
Madde 37. — Adaylık 'süresi sonunda başarısızlığı görülenlerin hangi şartlara göre nasıl görevlerine son 

verileceği açıklanmıştır. 
Madde 3i8., — Aslî memurluğa atanma şartları yeniden düzenlenmiştir., 
Madde 39. — Kanunun istisnaî memurluklarına ait 59 ncu maddesi kapsamına yeniden alınanlar için 

gerekli niteliklere ait yönetmeliğin buna göre düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 405) 



— 11 — 

(Madlde 40. — Devleti ve hükümeti temsil etme, görevin Devlet için taşıdığı önem ve kişisel (güvenlik se
bebiyle personel rejimine faydalı olan bu sistem tatbikatta ihdas gayesinden uzaklaşılarak çoğu zamanı ye
tersiz ive kurumlara istenileni faydayı sağlayamayan bazı şâhısların maaş müktesebinin çok üstündeki kadrola
ra 'istisnaî memuriyet hükümlerinden istifade edilerek atanmaları, iş verimlerini büyük ölçüde azaltmakta 
olduğundan kısıtlanması cihetine gidilmiştir. 

(Madde 41. — ıBazı istisnaî memuriyetlerde kademe ilerlemesi öngörülmüş iken bazılarında bu imıkân ta
nınmamıştır. Yeni düzenleme ile istisnaî memuriyet kadrolarında bulunan memurların tümü için çalıştık
ları 'süre kademe ilerlemesinde değerlendirilmiş ve 'böylece bu madde ile eşitsizlik ortadan kaldırılmıştır. 

IMadde 42.. .— A'tama ve yer değiştirmelerde bugünkü mevzuata göre memurun isteği dışında yolluğu ve
rilmeksizin atama emri kendisine tebliğ edilememekte, yolluk ise ödeme emrinin saymanlıklara gelmesinden 
sonra 'verilebilimektedir. ıBu durum atama emrinin' tebliğini ive dolayısıyla memurun yemi görev yerine ha
reketini geciktirmektedir. 

IBu 'mahzuru önlemek için 62 nci maddede değişiklik yapılması gerekmiştir, 
(Madde 43. — ilk atamalarda yerini beğenmeyen .memurlar atandıkları yerlere gitmedikleri başka yerlere 

girdikleri we böylelikle yurdun mahrumiyet bölgeleri memur sıkıntısı çekilmekte başka kurumlarda daha ca
zip hizmetlere alınmakta olduklarından »bunun önlenmesi sağlanmıştır. 

iMadde 44. •— Üst dereceye atamaya yeni bir şekil getirilkniış ve P ıFıkrası yeniden düzenlenmiştir., İBu 
ikinci ıf ıkra uygulamada; 

a) töstisnaî memuriyet kadrolarının artma'sına sebep olmuştur. 
Ib) (Kanunun kariyer iKkelesini zedelemıişitir., 
c) fÜSfiün kabiliyet yerime maksada hizmet edilebilecek bir memur türü geliştirilmiştir, 
d) İstikbalini memuriyete başlamış çalışkan fakat hamisiz kimseler yönetici 'olamamaktadırlar. 
e) IBu madde siyasilere alet olabilecek memurları politikaya itecek tarafsızlıklarını kaybettirecek bir 

maddedir. 
g) Kadro pramidiniin 1-4 derecelere yığılmasına yol açmıştım 
h) Sunî makamların ihdasına sebep olmaktadır. 
IBu bakımdan yeni kriterler ıgetiritaiş geçici madde ile halen çalışanlara imikân sağlanmışitıir. 
IMadde 45. — Derece yükselmesi yapanlara durumun bildirilmesi, yeni düzenlemeye göre ele alınmış

tır. 
'Madde 46. — ıBiır sıniftan başka bir sınıfa geçme esa'slarına açıklık getirilmiştir. 
Madde 47. — Kurumlardaki atama ve yer değiştirmelerin, hizmet bölgeleri esasına göre yapılmaması, 

haksız atamalara ve yer değiştirmelere sebep olmaktadır, ©u maksatla her ıkurumun, hizmet bölgelerini teş
kilatının özelliklerine göre tespit etme esası getirilm'iştir., 

Atama ve yer değiştirmeler yönetmeliklerle yapıldığından suk ışık değişltiril/ememesi için Bakanlar Kuru
lunca çıkarılacak yönetmelikle yapılması esası getirilmiştir. 

'Madde 48. — Getirilen 'bölge esası gereğince karşılıklı yer değİş'tirmenin nasıl yapılacağı ve santiarı ye
niden düzenlenmiştir. 

IMadde 49. — Kanunun 68 inci maddesinin B fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak bu madde de 
gerekli değişiklik ona göre yapılmıştır. 

'Madde 50. — İKanunun 68 nci maddesinin ıB fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak 'bu maddede 
gerekli değişMik tona göre yapılmıştır. 

IMadde 51. — Devlet Memurlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri Devlet Personel Dairesinin 
Görevleri, Yetkileri, Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Kanuna alındığından 77 nci madde yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

/Madde 52. —Devlet Memurlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri Devlet Personel Dairesinin 
Görevleri, Yetkileri, Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Kanuna alıriduğınldam 78 nci madde yürürlük
ten kaldırılmışltıir. 
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Madde 53. — Devlet Memurlarının yurt 'içinde ve dışında yetiştirilmeleri Devlet Personel Dairesinin Gö
revleri, Yetikleri, Teşkilatı, ve Çalışma Esasları Hakkında Kanun'a alındığından 79 ncu madde yü
rürlükten kaldırılmıştır., 

Madde 54. — Devlet Memurlarının yunt içinde ve dışında yetiş'tiıriteeleri Devlet Personel Dairesinin Gö
revleri, Yetkileri, Teşkilatı, ve Çalışma Esasları Hakkında Kanuna alındığından 80 nci madde yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

(Madde 55. — 8!3 ıncü maddeye, Kanunun 45 nci maddesine paralel olairak muvazzaf askerliğini yaptık-
tan sonra Devlet Memurluğuna öncelikle alınımalaın hükmüne açıklık gdtirilmiş'tir., 

Madde 56. — Sınav veya seçmeye 'ihtiyaç duyulmadığınldan muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet 
Memurluğuna girenlerin ka'deme ilerlemelerinin hemen yapDİabileoeği ve derece yükseltilmesinde de de-
iğerlendirleceği bdirtilmiştir. 

Madde 57. — Gerekmddiği için, Madde rnıeitniinden sınav veya seçmede başaırı gösterilmesi hükmü çıkarıl
mıştın 

Madde '58. — Devlet Memurlarına yeni düzenletmede görev tazminatı verilmesi düşlünüldüğünjden Vekâlet 
(görevimde durumum nasıl olacağınla açıklık getirilmiştir. 

Madde 59. •— Kanunun kapsamına göre 87 nci maddenin 1 nci ıfıklrası yeniden düzenlenırniştir. 
Madde 60. — Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmetllerini engelleyen 'durumlar dolayısıyla 88 nci maddede 

gerekli düzenleme yapılması zorunlu olmuşftur. 
Madde '61. — Kötüye kullanıldığı değişik düzenlemderle 'ders yapılmadığı halde ek ders ücreti ödendiği 

(böylelikle biır zümirenin kanunlara ters düşecek şekilde'korunmasını önlemek için 89 ocu maddenin sonuna bir 
fıkra 'eklenlmiıştir., 

Madde 62. — Memurluktan Çekilenlerin yenliden atanmaları bazı santiara bağlanmış ve A'dalet Bakanlığı 
Ve Yargı Organlarıyla İçişleri ve Millî Eğittim Bakanlıklarına bu şekiîde atama yapılmaması faydalı görülmüş
tür. 

Madde 63., — Kurumlarından izin almaldan görevlerinden çekilenlerin ve değişik mazeretlerle görevlerin
den, ayrılanların, bazı yükümlülüklerle görevlerinden ayrılmamalarını sağlamak için bazı müeyyidelerin ge-
'tirlmesi, (hizmetin aksamaması için gerekli görülmektedir. 

Madde 64. — Sabahları erken, akşamları geç çıkmak zttrunda olan Yardımcı Hizmetler Sınıfına mensup 
personelin kanunda açıklık 'bulunmadığı için nasıl ça'lıştırılacağına açıklık getirilmiştir. 

Madde 65. — Yıllık fzinlerdeki süreler yeniden düzenlenmiş gidiş-dönüş için verilen sülre kaldırılmıştır. 
Madde 66. <— Yıllık izinlerin iyiye kullanılmadığı 'görüldüğünden ma'ddenin birinci fıkrası yenideni dü

zenlenmiştir. 
Madde 67. — Gerek iş kanunu ve gerekse 1593 sayılı Kanunun aimir ıhüfcmlürtün bu kanuna da yansıtıl

ması, yanlış uygulamaların önlenmesi ve çocuğun sağlıklı büyümesi için bir fıkra eklenımıesi gerekmiş ayrıca 
'Ulaşım sebebiyle memura isteği üzerine verilen üç (günlük izin süresi beş güne çıkarılmıştır. 

IMaıdde 68. — Son zamanlarda memurlara, ideolojik amaçlı saldırılar sebebiyle kanundaki .süreler dı-
şırida istirahat verilemediği ortaya çıktığımdan yeni bir düzenleme gerekmiştir. 

(Madde 69. >— Aylıksız iznin, çocuk okutma, eş durumu ve yurt 'dışına giden memurun eşi içinde verilme
si ve ibu sürenin ıetn çok iki yıla kadar olması esası getirilmiştir. 

Madde 70. — Yanlış anlaşılan1 109 ncu madde yeniden düzenlenmiştir., 
Maldde 71. — Sicil dosyasında nelerin olacağına açıklık getirilmiştir. 
Madde 72. — Sicil raporunu vermeye yetkili âmir'lere ait yönetmeliğin 'üç ay için'de çıkarılması gerektiği 

hiükme bağlanmıştır. 
Madde 73. — Malhzudarı görülen ve işlerliği olmayan sicil noıt defterine ait madde yürürlükten kaldırıl

mıştır. , 
Maddide 74. — Sicil raporlarının nasıl değerlendirileceğine açıklık getirilmiştir. 
Madde 75. — Siciline göre yetersizliği görülen DeVlet Memurlarının kimler (tarafından uyarılacağı 'belirtil

miştir. 
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Madde 76. — 1118 nci maddenin ikinci fıkrasında yapılara değişiklikle itirazın nasıl tok işleme tabi tutula
cağına açıklık getirilmiştir., 

Madde 77. •— Değişiklikle, maddeye yeni uygulamaya paralel şekil (veritoiş'tir. 
Madde 78. <— Yapılan değişikliklere -göre Sicil yönetmeliğinin yeniden hazırlanması ve bu yönetmeliğin 

geneli esasları belirtilmlşltir. 
Madde 79. — Mevcut mevzuatta paralel olarak Takdirnamelerin verilmesine ait yemi düzenleme yapılmış-

tor. 
Madde ı80. — Disiplin suçlarında tekrar igöziönünde bıuundürulmadığından bu .husus madde metnine alın

mıştır., 
Madde 81. — Son on yıllık uygulama göstermiştir ki Disiplin Kurulları iyi işletilememiş ve suçla ceza 

arasında bulunması (gereken adalet prensibi gerçekleştirilememiştir. Ayrıca toplumdaki huzursuzlukların 
çoğunun disiplinsizlikten ileri 'geldiği tespit olunmuşjtur. IBu bakımdan 125 nci maddenin eski tecrübelerin ve 
karşılaşılan güçdükiarin ışığı altında yeniden düzenlenmesi gerekmiştir., 

Madde $2. — 2240 sayılı Kanunla 1721 sayılı Kanunun 6 nci maddesi değişmiş ve ceza in'faız kurumla
rımın. 'bazı memurlarının altama yetkisi Adalet Komisyonlarından alınarak mahalli Cumhuriyet Saıvcıları 
kurullarına veri'Imıiştiır. Ayrıca özel kanunlardaki suç ve ceza hükümleri 125 nci maddenin s'on paragrafı ile 
muhafaza edilmiş olduğundan, aynı »özel kanunlarda bu cezaları vereni makamların ceza varmelerine ait yet
kilerini kulanmalan, uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi, amirlerin yetki bakımından güçlendirilmesi için 
bu hüküm 126 nci maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 83. — Disiplin Cezalarının çeşitlerinde yapılan değişiklik sebebiyle uyuşmazlıkların nasıl çözü
leceğinde ıbu değişikliğe paralel olarak ele alınması gerekmiştir. 

Madde 84. — Disiplin cezalarının çeşitlerinde yapılan değişiklik 'sebebiyle .Disiplin kurullarının karar sü
relerine paralel olarak değişiklik yapılmıştır. 

Madde 85. — fiski metinde ceza vermeye yetkili makam gözönünde buliundurulmadığından, duruşma 
isteyen memur duruşmaya gelmediğinde ne işlem1 yapılacağı beEi olmadığından bu hususlar yeni metne ko-
nulimuşltur. 

Madde 86. — Mahkemesi sonunda suçsuzluğu açıklanılan memura disiplin cezası 'Verilmişse bunun yeni
den incelenebilmesi hükmü getirilerek suçsuz olan memurların korunulması sağlanmıştır. 

Madde 87. — Uygulamada, Kanunun 133 ncü maddesindeki disiplin cezalarının sicilden s il inmesinin ce
zanın yazıldığı sayfanın imha edildiği şeklinde uygulandığı 'görüldüğünden, yanlış anlamaya imkân verilme
mesi için sicil dosyasının* disiplin bölümüne gerekli açıklamanın yapılması suretiyle hiç bir değerlendirme
de ıgözönünde bulundurülmamalk şartıyla silinmesi gerektiği esası getirilmiştik. 

Madde M. — (Kanunun disiplin hükümleriyle ilgili *132, 135 ve 136 nci maddeleri arasında uyum bulün-
'mamaktadır. Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden -itibaren hüküm ifade eder uygulanır hükmünü getiren 
'132 nci madde, 135 nci maddedeki İtiraz şeklinde yazılı hususlarla çelişkilidir. 1135 nci maddenin uygulanması-
ma İmikân verecek şekilde değiştirildiği takdirde 136 ncımaddeye de gerek kalmayacak Ihemı 132 nci hemde 135 
nci maddeler bu şekilde binlikte uygulanmış olacaktır. 

Madde 89. — 135 nci maddede yapılan değişiklik 'sebebiyle bu maddenin yürürlükten kaldırılması gerek
mişidir. 

Madde 90. — IKurumdan çıkarılanlarında madde kapsamına alınması suretiyle değişiklik yapılimışltır, 
Maldde 91. — IKurumdan çıkarma cezalarında madde kapsamına alınmıştu-. 
Madde 92. — Görevden uzaklaştırma tedbirinin "âlmıirin ıtakdirine bırakılmasının keyfiliğe yoll açtığı gö

rüldüğünden bu madde yürüdükten kaldırılmıştır. 
IMadde 93. — Vekâlet ücretinden % 30'u geçen kısımların merkezde bir fonda toplamak süratiyle eşit 

olarak % 30'u dolduramayan avukatlara vekâlet ücreti ödenmesi 've asıgarî ücretin birim olarak alınıp göster
ge tablosundaki katsayılarla çarpılmak suretiyle aylıkla'rın hesaplanması esası getirilmliştir. 

IMadde 94. — Kanundaki deyimler yeniden ele alınmış zam ve tazminatlar kaldırılarak yerine görev tazmi
natı esası getirilmiştir.. 

Madde 95. — IBu maddede yazılı kaideme aylığı tarifi yeniden düzenlenmıiştir. 
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IMaıdlde 96. — iBu maddede yazılı derece tarifi yeniden düzenlenmiştir. 
(Madde 97., — Katsayı asıgarî ücrete dayalı olarak yeniden tarif edilmiştir» 
(Madde 98. — 155 inici maddeye göre ödenecek aylık tutaıriarını hesabı, 43 ncü maddeye (paralel' olarak 

düzenılenmıişiCir. 
(Madde 99. — Kanunum 67 ve 68 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ve gösterge tablosundaki 'düzenle

meler sebebiyle bu maddenin de onlara paralelolarak değiştirilmesi gerekmiştir. 
İMadde 100. — İradeleri dışında izin kullanmayan istisnaî memuriyet kadrosundan aylık alan Özel Kalem 

Müdürlerine izin k'uf andırılimadığı takdirde o aya ait 'almak lützetre 'bir aylık tutarında taızminat ödenmesi esası 
'getirilmiştir.. 

Madde 101. — İstisnaî memuriyetlerden ayrılanlardan iki yıldan fazla başarılı hizmet yapmış olanların 
sınavsız ve adaylık hükmüne tabi olmadan, iki yıldan az olanların adaylık hükmüne tabi olacağı uygun gö
rülmüş ve değişiklik bu esasa göre yapılmıştır, 

Madde 102. — Bu maddenin 2 nci fıkrası gündelik' ödeme yapılmadığından uygulamaya paralel olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 103. — Devlet Memuru atama tarihine göre kademe ilerlemesi yapmakta Kanunun bu maddesin
de onay tarihini takip eden aybaşından itibaren yerine, aylığa hak kazandığı tarihi takip eden aybaşından iti
baren olması gerekmektedir. 

Madde 104. — Gösterge tablosunda kademeler arasında ve üst derecenin birinci kademesi ile bir alt de
recenin dördüncü kademölerinin gösterge rakamları farklıdır. Kaldrosuzlüktan terfi edemeyen memurlara 
kadro sağlandığı takdirde Kanunun 161 nci maddesi uygulanırken daha az aylık alarak boş kadro beklemiş 
bu gibi personelin bekledikleri sürelerde intikal ettirildikleri kademelerde sayılmamakta olduğundan bunun 
önlenmesi gerekmektedir. 

Madde 105. — Bu iki fıkra aylıkların ödenmesine açıklık getirmesi bakımından yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 106. — Bu değişiklik ile, izin veya geçici görevde iken yeri değiştirilen memurların aylıklarının 

ödenmesinde karşılaşılan zorluklar sebebiyle maddeye açıklık getirilmiştir. 
İMadde 107. — Görev yeri değiştirilen memurların eski görevlerine devamlarının, ancak görev yerini de

ğiştiren yetkili amirce durdurulabileceği ve buna göre aylığının ödenebileceği esası gözönünde tutularak 
madde değiştirilmiştir. 

Madde 108. — Madde gereksiz olarak belirtilen ibareler çıkarılmışltır. 
Madde 109. — 1, 2, 3 ncü derecedeki yöneticiler görevi başında bulunmadığı için fazla mesainin fayda 

sağlamadığı ve yanlış ödemelere sebebiyet verdiği ve 'Bütçe Kanunlarıyla istisnalar getirildiği görüldüğün
den maddenin 4 ncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

iMadde 110. — İşçi hakları 1475 sayılı Kanunla, prim ve diğer hususlar 506 sayıBı Kanunla düzenlenmiş
tir. Buna paralel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Emeklilik hakların kesim esasa bağlamış 
5434 sayılı Kanunla da ödeme esaslarının tespit edilmesi gerektiğinden Emeklilik haklarının esaslarının da, 
657 sayılı Kanunun kapsamına alınması zorunlu olmuş madde buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 111. — Memur Yardımlaşma Kurumu ile ilgili olarak maddenin birinci ve beşinci fıkraları kanun 
kapsamına göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 112. — Emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında genel ilkeler ve 1475 sayılı İş Kanunu gözönünde 
tutulmuş buna paralel olarak 191 nci maddeyle emeklilik ikramiyesinin miktarı tespit olunmuştur. 

Madde 113. — Mahrumiyet yeri derecesine ait 196 nci maddeye açıklık getirilmiştir. 
Madde 114. — 93 ncü maddeye paralel olarak mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usul ve şartları yeni

den tespit olunmuştur. 
Madde 11'5. — Çeşitli yanlış arilamlara sebebiyet veren 203 ncü maddenin ikinci fıkrasına açıklık geti

rilmiştir. 
Madde 116. — Ölüm yardımlarında ek göstergeler dahil edilmediğinden haksizlik olduğu görüşüyle mad

dede farklı değişiklik yapılmıştır. 
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Madde 117. — Yiyecek yardımı, yemek yardımı ile birleştirilerek hailen Bütçe Kanunu ile % 60 perso
nele ödenen yaklaşık günde 30 lira yardımın bir esasa bağlanması görüşüyle madde asgarî ücrete dayalı ola
rak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 118. — Usulsüz ve adaletsiz bir şekilde ödenen yakacak yardımına bu madde ile yeni bir düzen
leme getirilmiştir. 

Madde 119. — Görev tazminatı esası getirildiğinden bu ma,dde yürürlükten kaldırılmış ve yeni esaslar 
konulmuştur. 

Madde 120. — 214 ncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 121. — 215 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 122. — 216 ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 123. — 217 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 124. — 218 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 125. — 219 ncu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 126. — 220 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 127. — 221 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 128. — 222 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 129. — 223 ncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 130. — 224 ncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 131. — 225 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 132. — 226 ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 133. — 227 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 134. — 231 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 135. — T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları hakkında 236 ncı maddeye kesin hüküm 

getirilmiştir. 
Madde 136. — Uygulamada istisna edilen geçici süreli görevlendirme yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 137. — Ek Madde 2 il'e bütün zam ve tazminatlar kaldırılarak yerine dengeli bir şekilde görev 
tazminatı ödenmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 138 .— Yürürlük tarihiyle ilgilidir. 

Madde 139. — Yürütme ile ilgilidir. 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 
BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Tanımlar ve İstihdam Şekilleri 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Melmurfları Kanununun 2 moi maddesi aışağudalki şeklide değiştirilmiştıiir : 

Amaç : 

Madde 1, — Devlet hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş kamu idarelileri -ite Devletin iktisadî veya di
ğer amaçlarla kurduğu müesseselerde istihdam edieoek mamurların hizmet şartları, nıitelikılıerli, atanma ve yer 
•değiştirme, ilerleme ve yükselme, ödev, sorumlullluk, aylık ve ödenekleri ile diğer malî ve sosyal hak ve yü
kümlülükleri, Devlete bağlılık, liyakat ve kariyer ökelerinle uygun olarak bu Kanunla düzenllenıiır. 

Bu Kanunun uygulanıraasını göstermek veya emrettiği hususları bellkıtmıek üzere tüzük ve yönötaelilkJer 
çıkarılır. öngörülen tüzük ve yönetmelikler Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşü üzerine Bakanlar Ku
rulunca üç ay içinde yürürlüğe konulur, 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununum 1, nci maddesi aşağıdaki şekilde değişttiriHmliştiir: 

Kapsam : 

Madde 2. — Bu Kanun; 
a) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İli Özel İdareleri, Belediyeler, il özel idareleri ve belleidiyelıerlin kur

dukları birilikler 'ille bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fanlarda, kefalet san
dıklarımda veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde, 

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek sureitiyle kurulan iktisadî müesseselerle, sermaye
sinin yarısından fazlası Devlete âüt olan bankalarda, 

c) özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulllmuş veya kurulacak üniver
site, akademi, yüksekokul, enstitülerle, banka ve 'teşekküllerde, 

d) Yukarıdaki (a) flb) ve (c) bemollerinde yazılı idatfe, teşekkül ve bankalar tarafından sermayelerinim ya
nsımdan fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküiıetrle bunların aym nispette işitiraki ile kurulan müessese
lerde, 

Çalışan bütün Devlet memurları hakkında uygulanır. Sözlıeşmıdlli ve geçici personel bu kanunda belirtilen 
özel hükümlere tabiidir. 

Ancak, suibay, astsubay, uzman çavuş ve uzmanı jandarmalar ile 5590 ısayılı Kanuna talbi odalar ve bor
salarla, meslekî teşekküllerde çalışanlar ile işçiler hakkımda bu kanun hükümleri uygulanmaz. Üniversibe 
ve alkademliılerin öğretim üye ve yardımcıları, Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleriyle raportörleri, hâ
kimlik ve savcılık meslekleri ile Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları hakkında, bu kanunun sadece malî 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Mıemurlan Kanununun 3 mıcü maddesi aşağıdaki şekilde değişıtirillmiışltir: 

Temel İlkeler : 

Madde 3«. — Bu Kanunun temel ilkelleri şunlardır: 
A) Liyakat Sisltemü : 
Devlet Kamu Hizmetlileri görevlilerine, hizmete giriş ve iierîeyişimde, kalbiiyet ve başarısınnn ölçüşümde, 

çalışmasına karşılık tanıman haklarım kendisine verilmesinde eşit imkânlara ve güvenliğe sahip bulunmaktadır. 
B) .Kariyer Sistemi: 
Devlet Kamu Hizmetleri görevlilerime, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve ye%me şartlarıma 

uygum şekilde, sınıfları içinde öğrenim seviyelerine göre en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânlarımın 
sağlanmasıdır. 
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€) Smtflanıdımna Sistemi : 
Devlet Kamu Hizmetleri görevlilerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını küm ne iş için yetiiışitü-

ri'Bmiş. 'ise o (işte çalıştırılmasını sağlayacak, memurları meslek sahıi'bi yapmayı amaçlayan bir araç olarak gö
revlerin gerektirdiği nliıtel'iıfclıere, öğrendim seviyelerine, dallarına ve meslekilere göre sınıflara ayırmaktır. 

Tanımlar ve İstihdam Şekilleri : 

MlAIDDE 4. — 657 sayılı Devlet Mıemıurlıaırı Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiritmliıştir: 
Madde 4. — 
lA) Tanımlar : 
a) Kamu Hizmeti Görevlliıl/eri : Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan 

memur, işçi, sözlleşraeilli personel, geçidi personel ve kısa süreli çakışanlardır. 
b) Devlet Memuru : Devlet hizmetlerini yürütmek 'üzere kurulmuş kamu idareleri ile Devletin iktisadî 

veya diğer amaçlarla kurduğu müesseselerde veriılımdş olan görevleri yerine getirmek üzîere sürekli görevlilere 
atananlara denir. 

c) Sözleşmeli Personel : Yabana uyrukMaria, zorunlu ve istisnaî baiıere münhasır otamak üzîere öziel 
bir meslek bilgisine ve ihtisasa 'ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumların dış kuruluşlarınım belirli bazı hiz
metlerinde Sözleşme ilıe çallıştırılkn ve işçi sayılmayan kamu görevleridir, 

.d) Geçidi Personel : Dokuz aydan çok olmayan ya da mevsimlik işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan 
ktisilerdıir. 

e) «Kıısa Süre ile Çalışanlar : Günün Veya halftıanın belirli sabitlerimde ve kısa sürdlli çalıştırılan, işçi sa
yılmayan kişilerdir. 

f) İşçi : Yukarıdaki fıfcra'laırın dışında kalan kişilerdir. Bunlara kanunum düsipülin hükümleri dışında ka
lan hükümleri uıyguılanimıaz. 

B) İstihdam Şeklileri : 
Kamu hizmetlileri, mamurlar, sözleşmeK personel, 'geçidi personel, kusa süneli Çalışanlar ve işçiler elliyle 

gördürülür. 

MADDE 5. — 657 sayıîı Devlet Memurları Kanununun 5 ndi maddesi aşağıdaki şeklilide değî tirilıma t̂ir: 

İstihdam Yasağı : 

Madde 5. — Bu Kanunun kapsamına dahil kurumların aslî ve sürekli görevleri memurlar eliyle yürütü
lür. 

Devlet memurları Bu Kanunun atama ile illgiilli hükümlerine göre, sözleşmeli personel ve geçidi personel 
ve kısa süreli çalışanlar kurumlarınca ücreti, süresi, sayısı ve sarfları tespit edilerek Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesine tekllif yapılıp olumlu görüş aflııındılktaın sonra, ügM Bakanın onayı ile çalıştırılırlar. 

Bu Kanunla teslis edilmiş hüzmet sınıflarında yer alan görevlerle kadro cetvellerinde gösterilen unvanla
rın kapsadığı görevlerde hangi surette olursa olsun liışçi statüsünde personel çalıştırılamaz. 

MADDE 6. — 657 saıyıSi Devlet Miemurlan Kanununun 6 inci maddesi aşağüdaki şekilde değiştiriılimîişıtlir: 

Sadakat : 

Maldde 6. — Devlet Memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatla bağlı kal
mak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet Memurları bu hususu 
Devlet memurluğuna başladıkları ilk gün, dairesi amirinin huzurunda yapacağı yeminde belirtir ve özlük dos
yasına konulacak «Yemin Belgesi» ni imzalayarak göreve baslar. 

'«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkilap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk 
Milliye'tçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türküye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşitlik ilkelerine 
bağlı olarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, 
koruyup ibunları geliştirmek için çalışacağıma insan inaklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan mil-
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lî, demokratik, laik, sosyal 'bir hukuk Devleti olan Türikiye OiMhııriyetine karşı görev ve sorumlulukları
mı bilerek, bunları davranış ıhalinlde göstereceğime namusum ve şerefülm üzerine yemin ederim.» 

MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık : 

Madde 7. — Devlet memurları siyasî partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasî parti veya kişinin, 
zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken din, 
dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç ve mezhep, bölge farklılığı gözeterek ayırım yapamazlar; hiç
bir şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar. 

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. TC Anayasasına 
ve kanunlarına aykırı olan memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güven
liğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir 
harekete, gruplaşmaya, teşekkül veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler. 

MADDE 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Davranış ve İşbirliği : 

Madde 8. — Devlet memurları hizmeti yürütürken amirlerine, astlarına ve arkadaşlarına karşı olduğu 
gibi, vatandaşlara karşı da nezaketle hareket etmek, hizmetin menfaati gerektirdiği durumlarda birbirlerine 
yardım etmek, hem görevlerinde hem de özel yaşayışlarında halkta güvensizlik uyandıracak, görevlerinin 
şeref ve yüceliğine halel getirecek davranışlardan sakınmak mecburiyetindedirler. 

Yurt dışında sürekli veya geçici görevle veya yetiştirme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketler
de bulunanlar da bu yükümlülüklere uymak mecburiyetindedirler. 

MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 9 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmış ve yeri
ne aşağıdaki madde konulmuştur : 

Kıyafet : 

Madde 9. — Devlet memuru görevinin gerektirdiği kılık ve kıyafet ile görevine gelmek mecburiyetin
dedir. Bu maddenin uygulanması ve hangi hallerde ve görevde giyilmesi gerekli kıyafet ve üniforma giyile
ceği esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kıyafet kararnamesiyle düzenlenir. 

MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Görevlerin Yürütülmesi : 

Madde 11. — Devlet Memurları mensup oldukları idardde yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmelik
lerin gerektirdikleri vecibeleri şahsen ve bilinçli şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Amirlerinden aldıkları emirleri kusursuz bir şekilde yerine getirmek görevlerini istekle ve doğru bir şekil
de gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. 

Devlet memuru, amirinden aldığı emri, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırı gö
rürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı, o emri verene bildirir. Ancak amir emrinde ısrar eder ve bu emrini 
yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz; sorumluluk emri verene aittir. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kur
tulamaz. 

Devlet memuru, amirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve emri yü
rütmezse amir, gecikmesinin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını 
sağlar veya gerekirse kendisi yapar. 

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istisnalar sak
lıdır. 
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MADDE 11. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Kişisel Sorumluluk ve Zarar : 

Madde 12. — Devlet memurları üçüncü kişilere karşı sorumluluklarından ayrı olarak gerek kasten ve 
gerekse ihmal veya tedbirsizlik sonucu görevlerini ihlal etmek suretiyle idareye verdikleri zararlardan şah
sen sorumludurlar. 

Meydana gelen zararın ödettirilmesi disiplin yoluyla uygulanan sorumluluk için izlenen başvurma yolla
rına tabidir. . 

Memurun fiil ve eylemi ayrıca, bir disiplin takibatını gerektiriyorsa, tahkikatın sonunda disiplin cezası ile 
birlikte, yol açtığı zararın ödetilmesine de karar verilir. 

Bu madde bu konuda tamamen özel hükümlere bağlı olarak kamu muhasebecilerine ve ita amirlerine ve 
sorumlulukları kanunlarla belli olan öteki memurlarauygulanamaz. 

MADDE 12 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ye
rine aşağıdaki madde konulmuştur : 

İkamet Mecburiyeti : 

Madde 15. — Devlet memuru görev yaptığı mahalde ikamet etmek mecburiyetindedir. 
Görev mahallinden ayrılmak yetkili amirinin iznine bağlıdır. 
Özel kanunların bu madde ile ilgili hükümleri saklıdır. s 

MADDE 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Resmî Bilgilerin ve Belgelerin Açıklanmaması ve Açıklamada Bulunma İzni : 

Madde 16. — Devlet memuru, memuriyeti sırasında edindiği bilgileri memuriyet ilişkisi sona erdikten 
sonra da açıklamamak mecburiyetindedir. Gizlilik derecesi taşımayan veya hizmetin gereği olan bilgiler bu 
hükmün dışındadır. 

Memur açıklamaması gereken bilgileri ne mahkeme önünde ne de mahkeme dışında açıklayamaz ve beya
nat veremez. Açıklama yapılması gereken hallerde amirin, memurun hizmet ilişkisi sona ermişse son amirinin 
iznine bağlıdır. 

Memur hizmet ilişkisi sona ermiş olsa bile amirinin veya son amirinin isteği üzerine resmî yazı, belge ve 
resmî dokümanları veya daha önceki işlemlerle ilgili her türlü evrak ve dokümanı, memura tekrar iadesi 
gerekenler de dahil olmak üzere vermek zorundadırlar. Aynı yükümlülük memurun geride kalan dul ve 
yetimleri ile varisleri için de geçerlidir. 

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Güvenlik : 

Madde 18. — Kanunlarında yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık 
ve başka hakları elinden alınmaz. 

MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 405) 



— 20 — 

Şikâyet ve Dava Açma : 

Madde 21. — Devlet memurları, üstleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem 
ve işlemlerden dolayı bu Kanunda belirlenen esaslara ve özel kanunların bu konulardaki hükümlerine uygun 
olarak şikâyet etme ve bunlara karşı dava açma hakkına sahiptirler. 

MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yü
rürlükten kaldırılan 22 nci maddesinin yerine aşağıdaki madde konulmuştur : 

Devlet Tarafından Korunma Hakkı : 

Madde 22. — Devlet, hizmet ve bağlılık ilişkisi çerçevesinde memurun kendisi ve ailesinin esenliği için, 
hizmet ilişkisi süresince, gerekse daha sonra gerekli özeni göstermek ve tedbirleri almak zorundadır. Dev
let, memuru resmî hizmetleri sırasında ve resmî hizmetlerinin sona ermesinden sonra da memurluk sıfatı se
bebiyle korur ve kollar. 

MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

İzin : 
Madde 23. — Devlet memurları, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla ücretli ve ücretsiz izin hakkında 

sahiptirler. 

MADDE 18. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Kovuşturma ve Yargılama : 

Madde 24. — Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan do
layı haklarında kovuşturma yapılması ve dava açılması özel hükümlere tabidir. 

MADDE 19. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

İsnat ve İftiralara Karşı Korunma : 

Madde 25. — Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydur
ma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve kovuşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanunî işlem sonucun
da bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunan
lar hakkmda kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. 

Memur hakkında kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen ve imzasız dilekçe ile yapılan ihbar ve şikâyetler 
işleme konulmaz, kovuşturma esnasında dilekçede isim ve imzası bulunan kişi dilekçenin kendisine ait olma
dığını beyan ettiği takdirde kovuşturmaya son verilir. 

MADDE 20. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Grev, Devlet Hizmetlerini Aksatma ve İsi Yavaşlatma Yasağı : 

Madde 27. — Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda pro
paganda yapmaları yasaktır 

Devlet memurları herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik 
edemezler 

Her ne sebeple olursa olsun, Devlet memurları bu kanun kapsamına giren kurumlarda ve işyerlerinde, 
Devlöt hizttıeltierkıli ve işlerimin yavaşlatı'lmuaısı ve a'ksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bu
lunmaları yasaktır 
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MADDE 21. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 ve 30 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı : 

Madde 29. — Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri 
arasında olmasa dahi menıfaaıt sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para iste
meleri ve almaları yasaktır. 

Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan 
bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle herne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasak 
tır. 

MADDE 22. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunun 29 ncu maddesiyle birleştirilen 
30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tavsiye Kabul Etme Yasağı : 

Madde 30. — Devlet memurları yürürlükteki Kanun, tüzülk ve yönetmeliklerin düzene bağladığı konu
larda ve görev amirlerinin görev yürütümü ile ilgili olanların dışında, herhangi kişi ve kuruluştan her ne 
şekilde olursa olsun bir tavsiye kabul edemezler. 

MADDE 23. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı, Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı : 

Madde 31. — Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basma, haber ajanslarına veya radyo ve tele
vizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak Bakanın yetkili kılacağı gö
revli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgilerin verilmesi özel kanunları hükümlerine tabidir. 
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili Ba

kanın veya yetkili kıldığı görevlinin, illerde vali veya yetkili kıldığı görevlinin yazılı izni olmadıkça açıkla
maları yasaktır. 

MADDE 24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kaldırılan 32 nci maddesi yerine aşağıdaki madde konulmuştur : 

Siyasî Faaliyetlere Katılma Yasağı : 

Madde 32. — Kamu görevlileri siyasî partilere üye olamazlar. Siyasî partiler tarafından düzenlenen her 
türlü faaliyete katılamazlar. 

Özel kanunların seçme, seçilme ve adaylığa ait hükümleri saklıdır. 

MADDE 25. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesi aşağıidalki şdkildle değiştüriiknlişitir : 

Kadroların Tespiti : 

Madde 33. — Her Devlet Memurunun durumuna uygun olarak tespit eddtaiş Ve kendisine tahsis edilmiş 
bîr kadrosu vardır : 

Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Her kurum teşkilat kanunları, tüzük ve yönetmelikleri, prensip kararları 
ve genelgeleri gözönünde bulundurarak kurumun amacını, bu amacı gerçdjdeşjtirmdk için tafoip ettiği yolu, 
kullaırjldığı araç gereç ve teknikleri, bilgileri (politikası) görevleri, teşkilatın merkez ve taşrada il, İçe ve köy 
seviyesindeki yapısını ayrı ayrı ele alarak kadrolarını tespit eder. Sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi belirtilen 
bu kadrolar, Maiye Bakanlığınca Millî Güvenliğe ilişkin gizli kalması gerekenler Ihariç, bu kanunun kapsa
mına giren bültün kurum ve kıuıruişlan içine alan Genel Kadro Kanununda gösterilir. ' 
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M özel idareleri ve Belediyeler ile bunları kenidi mevzuatına göre yetkil organlarınca hazırlanarak İçişleri 
Bakanlığımın onayı ile tamamlanır. Bu kadroların kaldırılması veya değiştirilmesi halimde Üe aynı usule baş-
rvurulur. 

MAIDDE 26, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki sekide değiş'tüdlma'ş-
ıtir : 

Kadro Kanunlarının Hazırlanması : 

Mladde 34. — Bu kanuna talhi kurumflaraı görevlerini basan ile yapmalarına yetecek kadrolara lühtoiyaç 
duyulduğunda ilgili Kurumun (teklifi üzerine, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince birlikte hazır
lanır. 

Hazırlanan kadro kanunları dışında her ne surette «olursa olsun kadro ihdas edilemez. 
İhtiyaca göre, Genel Kadro Kanununda gösterilen kadrolardan 4 ncü derece dahil daha yüksek dereceli 

kadrolar arasımda Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla kadro değişikliği yapılabilir. Bu değişiklıikller yıl sonunda topluca Genel Kadro Kanunlarına bir cet
vel halinde Idalhlil edilerek işlenir. 

'Milî Güvenliğe ilişkin kadrolar Idairesinee hazırlanır ve özel kanunlarda yazılı şekle uygun olarak onanuv 

MADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 35 ncd maddesi yürürlükten kaldırıiJlmıştır. 

MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 -ncı maddesinin blirtincıi fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiş'tüırilmiş ve Ortak Hükümler bölütaü yürürlükten kaldırılarak yerine aşağıdlaki tablo ile bu tabloya 
ilişkin iki fıkra eklenmişltir : 

«Devlet Kamu hizmetleri görevleri ve bu görevlerde çalışan Devlet Memurları öğrenim durumlarına, gö
revlerinim gerektirdiği niteliklere ve Devlet için taşıdığı değere göre smııflanldırıılır.» 

«Bu kanunun yürürlüğe girmesimiden sonra hizmete ilk defa girecekler için sınıfların öğrenim durumlarına 
göre giriş ve yükselinebifecek derece ve kademeleri, her öğrenim yıllı ikii kademe hesabıyla eşMIk esası gözö-
nünlde bulundurularak, aşağıda gösterilmiştir : 

Öğrenim Durumu 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokullu bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıllık öğrenimi taitirehler 
Ortaokul üstü 2 yıllık öğrenimi bitirenler 
Lise ve dengi olculu bitirenler 
Lise ve dengi üstü 1 yıllık öğrenimi bitirenler 
Lise ve dengi üstü 2 yılık öğrenimi bitirenler 
Lise ve dengi üstü 3 yılık öğrenimli bitirenler 
Lise ve dengi üstü 4 yıllık öğrenlilmi bitirenler 
Lise ve dengi üstü 5 yıllık öğrenimi bitirenler 
Lise ve dengi üsitü 6 yılık öğrenimi bitirenler 

Girişi 
Derece Kademe 

15 
114 
13 
13 
112 
İÜ1 

11 
10 
9 
9 
8 

'1! 
2 
1 
3 
2 
ili 
3 
2 
l1 

3 
2 

İYükseflinehİIecek 
Derece Kademe 

7 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
i; 
1 
1 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

Master yapanlara i'ki kademe, Doktora öğrenimi yapanlara bir derece verilir. Master üzerine ayni dalda 
doktora yapanikra verilecek bir dereceden ikii kademe malhsup edilir. Ayrı dalda malster üzerine Doktora ya
pılması hallinde ikii kademe mahsup edilemez. 

MİAIDDE 29. — 657 sayılı Devîiat Memurları Kanıunun'um 13i27 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle kaldırı
lan 37 ndi maddesi yerine aşağıdaki madde konulmuştur. 
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Derece : 

Madde 37. — Derece sınıf içerisinde, görevlim önem ve sorumluğunun artışı veya görev bakanından hi
yerarşiye veya hâmıet seviyesi bakımıınıdan memurun başarısına bağlı biir yükıselmıe adımıdır, 

MADDE 30. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maıddelsd aşağıdaki sekide değiştürlmliş-
tir : 

Göstergeler : 

Maıdde 43. — Bu Kanonun kapsamıma giren kurumların kadrolarımda aylıklar hizmetlin Devlet liçdm taşı
dığı değere ve memurların öğrenim durumlarına ve başarılı hizmet yılarına göre tespit edilir. 

En düşük gösterge, asgarî ücret hkiminıe göre 1,75, en yüksek gösterge, en düşük göstergemin en az 6 ka
tıdır. 

Bütün sınıflar itibariyle hıer derede ve kadememin aıykğı, bu maddeye ekili aşağıdaki 1 numaralı cetvelde 
gösterilıen tablodaki göstergelerim asgarî ücrette çarpılması suretiyle hesaplanır . 

1 NUMARALI CETVEL 

ASGARÎ ÜCRETE DAYALI 
GÖSTERGE TABLOSU 

1. 
2 
3 
4 
5, 
6 
7 
8 
9 

10 
lıl 
12 
13 
14 
15 

4.55 
4.25 
3.95 
3.65 
3,35 
.3.05 
2.75 
2.45 
2.15 
2.00 
'1.87 
1.81 
,1.75 
.1.69 
1,63 

4.70 
4.35 
4.05 
3.75 
,3,45 
3.15 
2.85 
2.55 
Z25 
2.05 
1.91 
1.83 
1.77 
1.71 
,1,65 

4.85 
4.45 
4Jİ5 
3.85 
3.55 
3.25 
2.95 
265 
2.35 
2.Iİ0 
1.95 
1.85 
L79 
11.73. 
,1.67 

5.00 
4.55 
4.25: 
3.95 
3.165 
3.35 
3.05. 
2.75, 
2.45. 
2.15i 
2.00 
rl,8ı7 • 
İİ.81: 
1.75 
1.69 

— 
4.70 
4.35 
4.05 
1,75 
3.45 
3,15 
2.85 
2.55 
2.25 
2.05 
!l,91ı 
,1,83 
1.77 
1.71) 

— 
4.85 
4.45 
4.1,5 
3.85 
3.55 
3.25 
2.95 
2.65 
2.35 
2.10 
1.95 
1.85 
1.79 
1.73 

— 
— 

4.55 
4.25 
3.95 
3.65. 
3,35 
3.05ı 
2.75 
2.45! 
2,15 
2.00 
4,87 
4,81 
11.75 

— 
— 

4.70 
4.35 
4.05 
3.75 
3.45, 
3,15 
2.85 
2.55 
2.25 
2.05 
1.91 
1.83 
1.77 

— 
— 
— 

4.45 
4.15 
3.85 
3.55 
3.25 
2.95 
2.65 
2.35 
2.10 
1.95 
1.85 
1.79 

EK GÖSTERGELER 

90p 
800 
.700 
650 
600 
500 

2.25 
2.00 
1.75 
1.625 
1.50 
'1,25 

400 
300 
200 
150 
100 
50 

1,001 
0L75 
0.50 
0,375 
0.25 
0,125 

Asgari Ücret + Zam ve Tazminat + 6 150 = Gösterge 

Asgarî Ücret 
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Şu kadar ki; 

a) 36 ncı maddede yazılı Genıel tdare Hizmetleri1 ve Milî İstihbarat hizmetleri ısınııflıarımım ve Ernınaıyet 
hizmetleri sınıfımdan Emnliıyet Müdürü riiıtbasliınli 'ibraz edenlerim 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceteıkıe dahıil) bazı 
görevler açara ilıgilli memuriyetlerin yönetim sorumllüluğu ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünıde bukınıdu-
nulimak suretiyle dereoelJerde işgal edilen kademıeletrine gösterge rakamilarıma 0.125, Q.25, 0.375 veya 0.50 ra
kamlarımın eklenmesi suretiyle bükınacak gösterge ratoaımflan üzerim/den ödeme yapılabüMr. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda bellirtifllen ek göstergeler, hanigillerinin 0.75, 1,00 veya 1.25 ek göstergeler 
üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alımarak Bakanlar Kuru
lunca İıespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, BaşfoakıamMc ve Bakanlıiklıar Mıüsteşarlaırı, Müsteşarlar, Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreterline bulundukları derece ve kaidemelerin gösterge rakıamlıarıına 1.50 rakamı etkilenerek 
bulunacak gösterge rakiamHarı üzerinden ödeme yapıta". 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamfen eklıemmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar içlin terfi 
bakımından kazanılımıış hak sayıHimiaz. 

b) ,3ı6 ncı maddede yazılı Mülkî tdare Almiirlliği HÜzmdtÜıeri Sınıfında 9 ve 8 noi derecelerin kademele
rinden maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 0.375, 7 ve 6 ncı derecelerin kademölierin'den maaş 
alanlara o kademelerim gösterge rakamlarıma 0.50, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinden maaş alliandıara o 
(kademelerin gösterge ralkamılıarına 0.75, 3, ve 2 noi derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kademelıerin 
gösterge rakamlarına 1,00, birinci derecenin kaJdeımelerinden maaş aianılara o fcadamıeflerim gösterge rakamla
rıma 1,25, müsteşarın ve valilerin işgal ettiği derece ve kaideme gösterge rakamıma 1.50 rakamınım dklıenırıasi 
suretiyle bulunacak gösterge rakamı üzerinden ödemıe yapıihr. 

c) Üniversite ve Akademililerde profesörlıere 1..50|, doçentlere 1.0Q, doktora yapmış öğrettim yardımcıüarı-
fla ve tıpta uzmanlılk yetkisini' almış olan asistanlara 0.75, diğer öğretim yardımcılarına 0.50 >ek gösterge ay
lıklarıma ait gösterge rakamlarıma eklenerek ödenlir. 

d) Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargutay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, bi
rinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet savcıları; Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Danıştay Başkanun-
sözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylıklarına 1.50, Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sa
yılan görevlerde bulunanlarla Anayasa Mıahkemesti raportörleri, Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplıarı/yla 
Sayıştay Savcı yardıımcıılarından 9 ve 8 nd derecelerim kademdleriınde bulunanlara 0.375, 7 ve 6 ncı derecele
rim fcadamıelerimde bulunanlara 0,50, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerimde bulunanlara 0.75, 3 ve 2 ncii dere
celerin kademelerinde bulunanlara 1.00, 1 noi ıdereoenlin (kademelerinde bulunanHara 1.25, Hâkimler Kanunu
na göre birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Şavalağıma ayrılmalarına karar verilliıp birinci derece aylığını aHmış 
ve bu derecede 4 yılını ikmali etmiş ve üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanilara 1.50 ek gösterge eküenı-
ımek suretiyle .'bulunacak gösterge rakamı üzerimden ödeme yapılır. 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46 ncı maddesline 3 ncü bir fıkra eklenmiştik1 : 
«'Bu sınavlar 'ihtiyaca göre yılda en çok üç defa Nisan, Ağustos, Aralliık aylarında yapılır.» 

'MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ndi maddesıinıim genel şartlarla ilıgilli (A) fıkra
sının 5 noi bendi ile aynı maddenin özel şartlarla illgli CB) fılkrasınım 2 noi bendi aşağıdaki şekilde değiştirilir 
mistir : 

«5. Taksirli suçlar hariç, tek 'başımla veya içtimaen 6 aydan fazla ağır hapis veya hıapdıs veyalhuıtta affa 
uğramış olsalar bile Devlet şaJhısiyetline karşı işlenen suçlarla, zümmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandı-
rıcılnlk, sahtecilik, inancı kötüye kulanma, dolanlı 'iflas gibi yüz kızartıcı bir filden dolayı hapis cezasından 
hükümlü bulunmamak.» 

«2. Kurumlarım: özel kanun veya diğer mevzuatımda aranan şartları taşımak.» 

MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 51 nci maddesine aşağıdakli 2 noi fııkra eklen
miştir : 

«Sınavı kazananlara, kadro fazlası oidükilian içtim verilen basan belgeleri, sadece sınavım1 yapıldığı kurum
da 6 ay için geçerlidir^ 
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MAıDDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 ncü maddesinin 2 noi fıkrası aşağıdaki şddlr 
de değiştirilmiş ve aıyrıoa 3 ncü ve dördüncü fıkraftar clMemmişttir : 

«Mıemur olarak aitanmış olanlar akı aydan az ve İki yıldan çok otoııamak üzere adaylık devresi geçtirir
ler ' 

Bir görevde altı aylık süre sonunda yapılan değer tendiırmeleııde başarılı olanlarım adaylığı Ikakurıür, ba
şaralı olamayanlar 'ise kurum içinde başka görevlerde denenir. 

Altı aylık süresi sonumda 'hakkında rapor dlüzenllmmeyenlerim asaleti onaylanmış sayılır. 
Adaylık süresi içlinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.» 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları KJamıraıınun 55 noi maddesi aşağıdaki sekilide değiısjtıirflımliş-
Uir : 

Adayların Yetiştirilmesi : 

Madde 55. — Kurumlar adaylık süresi içimde Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı esaslarına göre hiz
met içli eğitim programları düzenlemek suretylıe memur adaylarım* yetfliştSırnııek borandadırlar. Hizmıet içıi 
eğitim programları ve adayım görevindeki başarısı göz önünde tutularak igiileroe aütı aylık dönemlerin sonum
da birer rapor düztenienliır. 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanaımınıum 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişlöiıril-
miştiir : 

Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme : 

Madde, 56. — Adaylık süresi ılçdııde hal ve hareketlerimde memuriyetle bağdaşamayacak durumları, işi 
yavaşliaıttııkları, göreve devamisıMıMıaırı, bigi ve iş yapma kabiliyetleri bakımlımdan yeterli olmadıkları tesplilt 
edilenlerin kurumlarım atamaya yâtkıii amirinin onaıyı ille bir daiba o kurumda memuriyete aimmamak üzere 
ilişkileri kesilir. 

MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık : 

Madde 57. — Adaylardan altışar aylık adaylık süreleri sonunda 55 nci maddedeki değerlendirmelere gö
re düzenlenen raporlar veya siciller olumsuz olduğu takdirde sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 
amirin onayı ile görevlerine son verilir. 

MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Asil Memurluğa Atanma : 

Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil veya rapor almış bulunan adaylar atamaya yet
kili amirin onayı ile aslî Devlet Memuru olarak atanırlar. (Aslî memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin 
sonu olan ıtarihtir.) 

Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı da kazanmaları, belli ilke ve 
esaslara uyulması isteniyorsa o ilke ve esasların yerine getirilmesi şarttır. 

MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
«ir: 
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İstisnaî Memurluklar : 

Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi Memurluklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Stenograflarına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, Büyükelçiliklere, 
Valiliklere, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Memurluklarına, Dışişleri Ba
kanlığı Hukuk Müşavirliklerine, Millî Gülvenüik Kurulu Genel Sekreter Sekreterliğine ve Özel Kanunlarının 
ilgili hükümleri saklı kalmak üzere Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Oımlhurbaşk anlığı ve Devlet 
Senfoni Orkestraları, Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu Sanatkârlarına, Konservatuvar Sanatkârlarına ve 
Devlet Sanatçılarına, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunca her yıl tespit edilecek sayı
da haber spikerlerine, yalbancı dil yayımları mütercim ve spikerlerine bu Kanunun atanma, sınavları kade
me ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile 
memur atanabilir. Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabın-
da ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanıllmış hak sayılmaz. Bu görevde 
bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. 

MADDE 40. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 60 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilımıiştir : 

Ancak, 59 ncu maddede belirtilen özel kalem müdürlüklerine atanabilmek için beş yıllık Devlet memu
riyeti hizmeti bulunması, atandığı kadronun görevini fiilen yapması gerekli olup, Devlet Tiyatroları, Dev
let Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Klasik Türk Musiki Korosu, 
Sanatkârlarından Konservatuvar Sanatkârlarında ve Devlet Sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle 
belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yalbancı dili çok iyi bilmek ve 
özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır. 

MADDE 41. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«İstisnaî memuriyet kadrolarında geçen süreler kazanılmış hak sayılmamak şartıyla kademe ilerlemesinde 
değerlendirilir.* 

MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu nunun 62 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

ı«Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, öde
me emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel ol
mamakla beraber a ve b bentlerindeki süreler izin ve raporun müddetinin bitmesinde başlar.» 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu nunun 63 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Başka bir kamu kurumunda sınav kazandığını veya memuriyete kabul edildiğini 'belgeleyenler hariç, ilk 
atama emrini tebellüğ edip görev yerine gitmeyenler 2 yıl süreyle kamu hizmetlerinde istihdam edilemezler. 
Mecburî hizmetliler için bu süreler mecburî hizmet sürelerine eklenir. Göreve başlayıpta ayrılanlar hakkında 
bu Kanunun değişik 97 nci maddesi hükümleri uyguUanır.» 

MADDE 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Derece Yükselmesinin Şartları ve Usulü : 

Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapılacak memurun; 
a) Bulunduğu derecenin 3 ncü kademesinden bir yıl kıdem almış, 
b) Unvanlı bir kadronun tahsis edilmesi sözkonusu ise o görevin kuruluş kanunlarında belirtilen ni

telikleri elde etmiş, 

c) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış 
olması şarttır. 
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B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, yükseköğrenim görmüş memurlar kazanılmış hak aylık 
dereceleriyle, 1, 2, 3 ve 4 ncü derecedeki kadrolara, atandıkları kadronun zam ve tazminatlarıyla ek göster
geleri ve sosyal yardımları kendilerine ödenmek suretiyle atanabilirler. 

Ancak 1 ve 2 nci derecedeki kadrolara atanabilmek için fiilen 15 yıl, 3 ve 4 ncü derecedeki kadrolara 
atanabilmek için fiilen 10 yıl çalışmış olmak ve atanacakları kadronun 2 alt derece aylığını emekli mükte
sebi olarak almış bulunulması şarttır. 

MADDE 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Derece Yükselmesi Yapanlara Durumun Bildirilmesi : 

Madde 69. — 68 nci maddeye göre derece yükselmesine hak kazananların durumları kurum yetkililerince 
ilgililere bir yazı ile bildirilir. 

MADDE 46. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 71 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve 4 ncü bir fıkra eklenmiştir : 

«Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu 
şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen 
niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri 
kademeler ve bu kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflarındaki derecelerinde dikkate alınır.» 

«Daha yüksek bir derece ve kademeden başlamak suretiyle ikinci defa sınıf değiştirenlerin kazandıkları 
süreler, geçtikleri bu yeni sınıflarında değerlendirilmez.» 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 31 nci maddesiyle yürür
lükten kaldırılan 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir : 

Madde 72. — Kurumlarda atama ve yer değiştirmeler hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin 
ekonomik sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandınlarak 
4 - 6 hizmet bölgesi esasına göre yapılır. Her kurum teşkilatının özelliklerine ve hizmet bölgeleri gerekleri
ne göre atama ve yer değiştirme esaslarını Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikle tespit eder. 

Eş ve sağlık durumlarında ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanır. 
ti ve İlçe İdare Şube Başkanları ile İlköğretim Müfettişleri Orta ve Yüksek dereceli Okul Müdürleri Nü

fus kütüğünde kayıtlı oldukları İl ve İlçelerde görev yapamazlar. Bunların dışında olan, daha üst ve alt 
seviyedeki memurlardan hangilerinin nüfus kütüğüne kayıtlı oldukları İl ve İlçelere atanamayacakları Ba--
kanılar Kurulunca çıkarılan atama yönetmeliklerinde belirtilir. 

Belediye Merkez Nüfusu 500.000'in üstünde olan yerleşme merkezlerinde bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Karşılıklı Olarak Yer değiştirme : 

Madde 73. — Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları 72 nci maddeye göre 
tüzüklerinde belirtilen aynı bölge içerisinde karşılıklı olarak yerdeğiştirme suretiyle atanmalarını isteyebi
lirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. 

Karşılıklı olarak yerdeğiştirme isteğinde bulunanların kadro derecelerinin arasındaki fark üç dereceden 
fazla olamaz. 

Devlet Memurları üç yıl içinde birden fazla karşılıklı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. 
MADDE 49. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir : 
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Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri : 

N^adde 74. — Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında istekleri ve kurumlarının muvafakati ile 
kazanmış hak dereceleri üzerinden veya kazanılmış hak derecelerinin en çok iki derece altındaki kadrolara 
nakilleri mümkündür. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların alt derecedeki eşit göstergeye ait kademeye 
getirilir ve daha önceki göstergelerindeki geçmiş süreler genel hükümlere göre bu göstergede değerlendirilir. 

13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu kanuna tabi ku
rumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına 
giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde 
ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sü
relerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki süreler tekabül eden süre kadar ilâve edilir. 

MADDE 50ı. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi : 

Madde 76. — Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle me
murların bulundukları kadro derecelerine eşit, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara 
naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok iki derece altında aynı veya 
başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. 

MADDE 51. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 54. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE $5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Kademe ve Derece İntibakları : 

Madde 83. — Memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınanlardan terhisle 
rini müteakip iki ay içinde tekrar memuriyete girmek isteyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya veya 45 nci 
maddedeki esaslar dahilinde öncelikle atanırlar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları 
kadroda kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan 
önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dai
resinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 

MADDE 56. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe İntibakları : 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet Memurluğuna atananlar adaylık esas
larına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi 
yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir, 
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MADDE 57. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Seferde veya Talim ve Manevra için Hazarda Silâh Altına Alınanların Askerlik Sürelerinin Kademe ve 
Derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet Memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadıyla veya 
seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğin
den terhislerinden sonra açık kadro bulunması şartıyla silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derece
nin kademelerinde dikkate alınır. 

MADDE 58. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra aşa
ğıdaki fıkra konulmuştur : 

«Görev tazminatı olan görevlere vekâleten atananlar, vekâlet ettiği görevin tazminatını vekâlet görevi
ne başladıkları tarihten itibaren alırlar. Asıl görevleriyle vekâlet ettiği görevin her ikisininde tazminatı olması 
halinde yüksek olanı vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ödenir.» 

MADDE 59. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Memurlara, bu kanuna tabi kurumlarda, ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa 
olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.» 

MADDE 60. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler : 

Madde 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet Memurlarına esas görevlerinin yanında mes
lekî bilgisi ile ilgili olarak, hizmet imkânları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun 
görülmek şartıyla : 

a) Bu kanunun ikinci maddesinde yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyager
likleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile adlî tıp fizik ye balestik uzmanları, 

b) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, 
mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, 

c) Antrenörlük, monitörlük, gençlik liderliği, rehberliği, gençlik sorunları araştırma hizmetleri yaygın 
hizmetlerini yürüten kurumların müdür, müdür yardımcılığı program müdürlüğü ve kol başkanlığı, 

ikinci görev olarak verilebilir. 
Tabip, veteriner ve öğretmenlere, eğitim öğretim yapan kurumların Başkan ve Başkan Yardımcılarına 

asıl görevlerinin yanında idarî görev olarak baştabiplik, baştabip yardımcılığı, okul ve enstitü müdürlüğü, 
başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri yaptırılabilir. 

MADDE 61. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ncu maddesine aşağıdaki 3 ncü fıkra eklen
miştir : 

«Fiilen yapılmayan ders görevi için ders ücreti ödenemez.» 

MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları : 

Madde 92. — îki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar 
memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak 
şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilir-
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Jer. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da 
atanabilirler. 

Memur iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden tekrar seçilemeyenler veya seçim kanunu gereği istifa 
edip yasama organı üyeliğine seçilemeyenler, Belediye Reisi veya siyasî içerikli diğer görevlere atanmış 
olanlar veya yasama organı üyesi iken diğer herhangi bir sebeple bu üyelikten ayrılanlar, dışardan atanmış 
Bakanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler 5 nci fıkra hükmüne göre iktisap ettikleri memuriyet 
derecesinden açık kadrolara bu kanunun 48 nci maddesindeki nitelik ve şartlara uymak kaydıyla atanabi
lirler. Bu gibilerin iktisap ettikleri derecede açık kadro bulunmaması halinde rızaları ile daha aşağı derece
lerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak müktesep kadrolarına eşit dereceden bir kadronun boşal
ması halinde bu yerlere atanma hakları saklıdır. Bunlar Adalet Bakanlığı, Yargı organları ile İçişleri, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Teşkilatlarında görev alamazlar. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen sınav veya 
seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro 
bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile, bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere ata
nabilirler. 

Yasama görevinde veya Bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13.6.1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

MADDE 63. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Sorumluluk : 

Madde 97. — Memurlardan, malî ve cezaî sorumlulukları saklı kalmak üzere, 
A) 94 ncü maddeye göre kurumlarından izin almadan görevlerinden çekilenler ile aynı maddenin diğer 

şartlarına uymayanlar 2 yıl, 95 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, 
iB) Bu Kanunun diğer maddelerinde belirtilen çekilmiş sayılma ve göreve son verme hallerinde de 2 yıl 

geçmeden, 
C) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir suretle, Devlet Memurluğuna alınamazlar. 

MADDE 64. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ncu maddesine aşağıdakli fıkra eklenmiş
tir : 

«Kurumlar, hizmet gereği yardımcı hizmetler sınıfına giren personelin çalışmalarını kanundaki süreye 
bağlı kalınmak şartıyla, günün erken veya geç saatlerine göre ayarlayabilirler.» 

MADDE 65. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yıllık İzin : 

'Madde 102. — DeivJelt memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan beş yıla (höş yıl dahil) olanlar 
için yirmi gün, hizmeti beş yıldan yirmi yıla kadar (yirmi yıl dahil) olanlar için otuz gün, yirmi yıldan 
fazla olanlar liçin kırk gündür.: 

MADDE 66. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 ndü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, -toptan veya ihtiyaca göre, yedi günden az olmamak 
üzere kısım kısıra küUanılalbilir. Birbirini talkip eden iki yılın izni Kasım ve Aralık aylan dışında bir arada 
verilebilir. Biriktirilmemiş yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S.; Sayısı : 405) 



— 31 — 

MADDE 67. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 noü maddesinin (A) ve (C) fıkraları aşağı
daki şekilde deriştirilmiş, (Ç) bendinin sonuna bir bent eklenmiştir : 

A) «Kadın mıemıura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müd
detle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile ıgünde birlbuçuk saalt süt izni verilir,» 

C) ^Memura isteği üzerine, 
% (Kendisimin evlenmesi halinde beş gün, 
2. Çocuğunun evlenmesi halinde beş gün, 
3.| Anasının, babasının, eşinin çocuğunun, veya kardeşinin öliümtü halinde Ibeş gün, izin verilir.» 
Ç) «Yetkili amirce yarım gün olarak da verilebilecek bu izinlerde memurun yıllık izdi olup olmadığı

na balkılmaz.> 

MADDE 68. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci maddesinin (Ç) bendinin 3 ncü fık
rası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hasta
lığına tutulan memurlar, Hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar;» 

«Sıhhî izin sürelerine esas hizmetin hesabında Ibu Kanunun ikfintii maddesinde sayılan kurumlarda 
emekli keseneği veya sigorta primi ödenimıek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.» 

MADDE 69. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nlci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü-
zeMenmiştir : 

Aylıksız İzin : 

Madde 108. — Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde ha
yatı tehlikeye girecek ana, balba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bîir kaza geçirmesi veya 
önemli blir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet me
murlarına, istekleri üzerine en çok 6 aya kadar görevlerinden ayrılma müsaadesi verilelbilir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince göreV yerine bağlı kalmaksızın aylıksız izinli 
sayılırlar^ Askerlikte geçen sürelerinden emekli keseneği kesilmeyenler karşılığını TC Emekli Sandığına ya
tırmak suretiyle emekliliklerine saydıralbilirler. 

Hamile Devlet memurlarına istekleri üzerine altı aya kadar, çocuk okultma veya eş durumundan nakil
leri yapılamayanlara, yetiştirilmek üzere Devlet Personel Dairesince yurt dışına gönderilen memurların eşle
rine istekleri üzerine bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir yıl daha uzatılabilir^ 
Dış burslardan yararlanarak yurt dışına gidenlerin eşleri bu haktan yararlanamazlar. 

Bu müsaade süresince memurluk yükümlülükleri devam eder; aylık, ilerleme, yükselme, mecburî hizmet 
ve diğer hakları işlemez. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal göre
vine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması, halinde veya müsaade süresinin bitiminde kanunî sü
resi içinde görevine dönmeyenlerin görevlerine son verilir. 

MADDE 70. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 ncu maddesi aşağıdaki şekilde1 değişti
rilmiştir : 

Memur Kütüğü, Numarası, Cüzdanı, Özlük Dosyası : 

Madde 109.; — Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne birer numara verilerek ve 
sıra ile kaydolunurlar. Memurların bu kanunda yazılı bültiüın işlemlerini koymak, işlemek ve saklamak üzere 
bir özlülk dosyası bulunur. Her memur için ayrıca durumunu takip edebilmesi için bir memur cüzdanı ve 
memur olduğunu bildiren bir memur kimliği düzenlenir.. 

MADDE 71. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun MÖ ncu miakfttesİ aşuğkfc'ldi şekiMe1 değişti-
rilm'işjtliri 
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Sicil Dosyası : 

Madde 110. — Her Devlet memurunun özlük dosyasının içinde, sicil amirleri tarafından düzenlenecek 
siicil raporları ile varsa müfettiş tarafından verilen denetleme raporları, geçirdiği soruşturmalar, aldığı ceza
lar, takdirnameler, Ödüller, eserleri ve mal beyannamelerinim konulduğu bir sicil dosyası bulunur.; 

MADDE 72. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir : 

Sicil Raporunu Vermeye Yetkili Amir : 

Madde 1112. — Sicil raporu vermeye yetkili amirler, bu Kanunun 121 nci maddesine göre çıkarılacak 
Sioü Yöneteıeliğinün yayım târihinden 'başlayarak üç ay içinde Devlet Personel Dairesinin göriilşü alınarak 
düzenlenecek yönetmelikte belirtilir.. 

MADDE 73. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1114 ncü maddesi yüriüırlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 74. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 116 ncı maddeci aşağıdalki şekilde değiştiril-
mişHir : 

Sicil Raporlarının Değerlendirilmesi : 

Madde 116. — Her kurumun merkez kuruluşunda ve iller kuruluşunda sMl raporlarının muhafaza edil
diği teşkilatın en ülst sicil amirinin başkanlığında yetkili ve sorumlu iki üst personel yöneticisi tarafından me
murların Sidil ve özlük dosyaları incelenir, sicil raporlarında verilen notlar dikkate alınarak dhliyetlerinin 
tespitine esas olmak üzere; çoklyi, iyi, orta ve yetersiz olarak dört grulba ayrılır. 

MADDE 75. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Memurların Uyarılmaları : 

Madde 1117. — Devlet memurlarının yetersizlikleri! hailinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve ek
siklikleri, uyari'lmıa'ları bakımından, gizli bir yazı ile 116 ncı maddeye göre incelemeyi yapan yeltikili bir üst 
siicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. 

MAİDDE 76. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1118 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

.«Aynı sicil amiri itirazı tekrar incelettirir. Bu surette yapılan değerlendirme ilgiliye gizi bir yazı ile bildiri
lir. Yazımın bir örneği mâmurun sicil dosyasına konulur.» 

MADDE 77, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'20 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İki Defa Üst Üste Olumsuz Sicil Alma ; 

Madde 120. — İki defa üst üste olumsuz sicil alan memulların durumları, görevlerine veya Devlet Me
murluğuna devam edip edemiyecekleri hakkında bir karar verilmek üzere kurum merkezinde atamaya yetkili 
sicil amirinin 116 ncı maddeye göre teşkil edeceği komisyona intikal ettirilir. Alınacak karara göre bir yıl 
daha başak bir sicil amirinin emrinde durumuna uygun ibir görevde denenir. 

MADDE 78. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1!21 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sicil Yönetmeliği: 

Madde 121. — Memur kütüğünde ve sioil cüzdanında bulunacak bilgiler sicil raporlarının taşıyacağı soru
lar, düzenleme zamanı, doldurufluş şekli, uygulanacak «ot usulü, değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı, olumsuz 
sicillerin bîldiiri'Imesi, itirazların şekli ve sicilleri saklamakla görevli makamlara ilişkin esaslar bir yönetme
likle belirtilir. 
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MADDE 79. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Takdirname : 

Madde 122. — Götfevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara; 
a) Merkezide atamaya ydtfciii amirler, 
b) İllerde Vali ve Ürelerde Kaymakamlar, 
c) Teftiş ve demettim sonu geçerli olarak düzenlenen raporda belirtilerek yapılan teklif üzerine, (a) ve 

(b) benltderinıde yazılı amirlerce takdirname verilebilir. 
Taktöirnarnle sicile geçer.; 

MADDE 80, >— 657 saydı Devldt Memurları Kanununun 124 ncü maddesi aşağıdaki şdkilde değiştiril-
ımiştir, : 

Disiplin Cezaları : 

Madde 124. — Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmelimi sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, 
yöndtmdiklerim ve genelgelerim Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yur't içinde veya dışında yerine getir
meyenlere, uyulmasını sorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakJadığı işleri yapanlara, durumun niteliğine 
ve ağırlık ıderecesiine ve tekrarına göre 125 nci maddede sıralanan disiplin cezaHanndan birisi verilir, 

MADDE 8İİ. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesi aşağıdaki şekilde deği^toilimiştir : 

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve İHaller : 

Madde 125. — Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalan ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil 
ve haller şunlardır : 

A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bMrmefctir, 
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek, 
b) îş sahipleri ve görev sebdbiyle gelenlerden 'başka kimselerle belirtilen kurallar dışında iş başında görüş

meyi alışkanlık haline gdtkmıek, 
c) diş arkadaşlariına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kırıcı veya saygısız davranışta bulunmak, 
ç) Vakara uymayan durum ve davranışları görülmek, 
d) IKanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerde 'açık olarak gösterilen ikonularda, işi uzatacak ve israfa 

fidbep olacak şdkilde, yazışma ve görüşmelerde bulunmak, 
e) Sorulan konuları selbepsiz yere zamanında cevaplandırmamak, 
ıf) Özürsüz olarak göreve geç gelmek veya görevden erken ayrılmak, veya mesai saati içinde görevi terk 

etmek, 
ıg) Göreyim işhlidiği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 
Ih) îş yerinde Devlet Memuruna yakışmıyan kılık ve kıyafetle bulunmak, 
ı) IGördvIe ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasına, bakımıma özen göstermemek, 
S) Çalışma saatleri içinde görevi dışında başka işlerle meşgul olmak, 
j) Maiyet indeki elemanların yetiştMlmelerine özen göstermemek, 

B)' K ı n a m a : M e m u r a , görevinde ve davranış lar ında kusurlu sayıldığını yazıilebiMirhielktir . 
K ı n a m a cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a ) İzinsiz ve kurumlar ınca kalbul edilen özürü olmaksızın bir gün göreve gelmemek, 
lb) H izmet dışında, resmî sıfatlarının gerektirdiği i t ibar ve 'güven duygusunu sarsacak 'nitelikte davranış

larda ıbulunlmak, 
c) Görev başında amire saygısızlık etmıek, 
ç) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullammak, 
d) IBir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmaky 
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e) ifş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunirnak, 
f) Devlet miömuriarı tarafından yapıDamıyacağı Devlet Memurları Kanunu ile kurumların kuruluş kanun

larında gösterilen kazanç getidoi fadiyetlerlkı eş, reşilt olmıyan veya mahcur çocukları tarafıındlan yapıiImaSı 
hailinde bu durumu ıbağli bulunulan kuruma 15 gün içlinde bldirinemek, 

g) Özel kanun, tüzük ve yönetoeilklierıindle ceza tertip edilen haller dışında; kanun, tüzük ve yönetme-
MkHere göre verilmeisıi gereken, glöreivle ilgili 'bilgi ve beilgeleri yetkili kişi ve me/rci'iere süresinde vermteimefk, 

h) îş yerinde veya dışında arkadaşlarına sözle sataşmak, hakaret e'tmlek, başkalaonı 'bu gibi davranışlara 
kışkırtmak, 

ı) İş yerlerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine ahlâk dışı yazılar yazmak, 
i) (Yasaklanmış her türlü yayını iş yerine sokmak ya da yanında bulundurmak* 

! j) Maiyetindeki elemanları kasten yetiştirime mek, 
k)j (Kurumun uygulamakta olduğu tasarruf tali maltlarına riayet etmemek, 

C) Aylıktan Kesme : Memurun net aylığından 1 /3 ünü geçmemek üzere kesinti yapılmasıdır. 
Aylıktan Kesme Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :i 
a) Amirinin emri veya izni ile asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştir

mek, karalamak ya da kirletmek, 
ıb) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya, başka

larına kullandırmak, 
i c) Sarhoş olarak göreve gelmek veya görev yerin de alkollü içki içmek, 
ç)( (Kurumlarınca kalbul edilir özürü olmaksızın ke sintisiz 2-3 gün göreve gelmemek, 
d) llş yeri sınırları içlinde - herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmetin amaçlan dışında kul

lanmak ıya da kullanılmasına yardımcı olmak, 
e) Devlete ait motorlu taşıt araçlarını özel işlerde "kullanmak, 
f) Çağırıldığı veya görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özürü 'olmaksızın katılmamak. 

D) Kısa Süreli, Durdurma : Memurun kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin bir yıl süre ile 
durdurulmasıdır. 

«Bu ceza, o süre içerisinde derece yükselmesi için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de önler. 
(Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) izinsiz veya kurumlanınca kabul edilen özürü olmaksızın, kesintisiz 4-6 gün göreve gelmemek, 
h) Hizmet içinde resmî sıfatlarının gerektirdiği iti bar ive güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 

bulunımak,, 
c) İKanıun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek, 

' ç) Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı Devlet Memurları Kanunu, ile kurumların kuruluş 
kanunlarında gösterilen kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 

d) Yetkili kılınmadığı halde kamu görevleri hakkında basına, haher ajanslarına veya radyo ve televiz
yon kurumlarına ıbilgi veya demeç vermek, 

e) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ve kurumunca yazı ile isten
mesine rağmen geri vermemek, 

f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak 
amacı ile hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek ve almak, 

ıg) Yükümlü bulunduğu halde deVir ve teslim işlerini tamamlamadan veya devir ve teslim işleri ta
mamlandığı takdirde ilgili yönetmelikte 'belirtilen sü re dolmadan yeni görev yerine gitmek, 

h), (Fenne ve gerçeğe aykırı rapor veya istirahat raporu düzenlemek, 
ı) Görevi ve hizmeti aksatmak amacına yönelik usule ve fenne aykırı rapor veya istirahat raporu al

mak, 
i) Göreve ve hizmete ilişkin olarak bilerek yazılı veya sözlü yalan beyanda bulunmak, 
E) Uzun Süreli Durdurma : Memurun kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin 3 yıl süre ile dur

durulmasıdır. 
iJBu ceza, o süre içerisinde derece yükselmeleri için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de önler. 
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Uzun süreli Durdurma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) İzinsiz veya 'kurumlarınca kabul edilen özürü olmaksızın kesintisiz 7-9 gün göreve gelmemek, 
b) Denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya bağlı olduğu kurum ile ilgisi olan (bir teşebbüsten 

doğrudan doğruya veya aracı eliyle, her ne ad altında olursa olsun, bir çıkar sağlamak, 
c)| Amirlerine (ve diğer görevlilere hakaret etmek, iş yerinde veya eklentilerinde onların görevlerini yap

malarına engel olmak, 
d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen görevleri kasıtlı olarak yerine getirmemek, 
e) Siyasî ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, işi yavaşlatma ve pasif veya bu eylemlere teşeb

büs etmek gibi kamu hizmetlerini aksatacak davranış larda'bulunmak, 
f) (Kurum amirinden izin almadan 'iş yerinde toplantı yapmak, nutuk söylemek, konferans, konser, tem

sil, ıtören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek, 
g) Görev başındaki memurları iş yeri dışına çıkmaya kışkırtmak, 
h) Göröv ifası sırasında veya görevin ifasından dolayı görevlilere veya iş arkadaşlarına fiilî saldırıda bu

lunmak. 
F) Kurumdan Çıkarma : Memurun bir daha o kın'U'ma atanmamak üzere görevden çıkartılmışıdır. 
Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) (Uyuşturucu madde kullanmak, 
b) (Devlet Memurları Kanunu ite öngörülen grev ya'sağı kapsamına giren eylemleri yapmak. 
c) İDipIorniaitik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında Mahallî mevzualta göre kaçakçılık sayılan 

dillerde bulunmak, 
d) Görev ifa'sı sırasında Veya görevin ifasından dolayı amirlerine fiilî saldırıda bulurumak, 
e) Hş yeninde veya bağlı yerlerde arama, herhangi bir kirrisenin eşyasına el 'koyma, bilerek postalarını aç

ma v.b. eylemleri düzenlemiek, başkalarını böyle eylemîer'e kışkırtmak, bu gibi eylemlerde görev almalk, 
G) Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çı

karmaktır. 
Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını gerdkltiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Yetkili kılınmadığı halde dış ve iç güvenlik ile ilgili veya kamu hizmetlerinin yürütülmesi veyahut 

kamu yararı bakımından gizli kalması gerekli bilgi ve belgeleri açılklamak, 
b) iMömlurtük sılfaltı ile bağdaşmayacak şekilde utanç veridi harekdtlte bulunmak, 
c) lîş yerlerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine ideolojik ya da siyasî amaç taşıyan yazılar yazmak, söz

lü ideolojik propaganda yapmaik, reisim, atoblem v.s. yapmak, asmak, 

d) (Savaş, Sıkıyönetim ve olağanülsitü hal ilan edilen durumlarda veya genel hayatta mlüessir afetlere uğra
yan yerlerde yerine atananlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılm'almaları 'kendilerine tebliğ edildiği 
halde bu emre uymayarak görev yerini terkdtmek, 

e) izinsiz veya kurumlarınca kabul edilir özünü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak 30 gün göreve gel
memek, 

f) Tehditle bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle bir eyleme katılmaya, ya
lan beyanda bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamalk, zlorlanmasına kışkırtmak, 

g) Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları kanunlara belirtilmiş kîmlselerin görevlerini üstlenmek ariamırıa 
gelecek kişisel ya da örgütsel eylemler düzenlemek, düzenlenmesini! kışkırtmak, düzenlenmiş bu eylemlerde gö
rev almak, 

h) Cebir ve şiddet kullanarak görev başındaki memurları iş yeri dışına çıkartmak, görev yapılmasına en
gel olmak, 

ı) Güvenlik Kuvvetleri tarafından siyasî ve ideolojik eylemlerden aranan küşileri iş yerinde veya iş yerine 
ait yerlerde bilerek saklamak veya barındırmak, 

i) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak, 
j) 58116 sayılı Atatlürk Aleyhine İstenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, 
k) IBu Kanunun 7, 9, 26 ncı maddelerinde yer alan yasaklara aykırı davranışlarda bulunmak, 
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilinden silinmesine ilişkin süre için-
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de tekerrüründe bir derece ağır ceza kullanılır. Aynı derecede cezayı gere'k'tiren fa'kaJt aynı fiil veya haller 
sebebiyle verilen disiplin cezalarınım üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 

Geçmiş hiznııdtleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok'iyi derecede sicil alan memurlar için 
verilecek cezalarda bîr derece hafif olanı uygulanabll'ir. 

Özel Kanunların disiplin suçlan ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. 

MADDE 82. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 126 nci maddesi aşağıdaki şekilde deği^riimisjtir : 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Merciler : 

Madde 126. — Disiplin cezaları, Balkanlar Kurulunca veya oritak kararla atanan memurlar için ilgili Ba
kan, diğer memurlar içinde atamaya yetkili amfir, İl Millî Eğitüm Disiplin Kurullarının görüşlerine dayanı
yorsa vali, mahkemeler ve adliyeye bağlı daireler memurlarına Adalet Komisyonları, Ceza infaz Kurumların 
mn Mahallî savcılar kurullarınca; atanan memurlarına bu kurullar tarafından verilir. Özel Kanunların disiplin 
cezası vermeye yetkili amir ve mercilerle ilgili hükümleri saklıdır. 

Uyarma ve kınama cezaları sidü amirierincede doğrudan doğruya Verilebilir. 
Aylıktan kesme, kı'sa ve uzun süreli durdurma cezalarının verildbilmesii için memurum bağlı bulunduğu yet

kili disiplin kurulunun görüşü kurumdan çıkarma ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilebilmesi 
için İse, yüksek disiplin kurulunun kararı şarttır. 

MADDE 83. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Uyuşmazlık : 

Madde 127. — Aylıktan kesme, kılsa ve uzun süreli durdurma cezalarını vermeye yetkili amirin karan il© 
disiplin kurulunun görüşü arasımda uyuşmazlık olduğu hallerde, karar merdiî Yüksek Disiplin Kuruludur. 

MADDE 84. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 128 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Disiplin Kurullarının Karar Süresi : 

Madde 128. — 125 ndi maddenin (C), (D) ve (E) benlilerine göre dîslîpln kovuşturmasını gerekftliren hal
lerde yetkili amir, yaptırdığı soruşturmanın dosyasını, mütalaasını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 
tevdi eder. Disiplin Kurulunun kararı yeltkili amirim onanıasıyla keSinteşir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarih
ten itibaren 15 gün içinde soruşturma evrakına göre mütalaasını bildirir. 

125 nci maddenin (E) ve (G) bentlerinde yazılı Kurumdan ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezalan 
içip, atamaya yeltkili amir tarafından yaptırılan soruşturmaya alt dosyanın, memurun bağlı bulunduğu kurumun 
yüksek disiplin kurulunca tevdiinden İtibaren 15 giün içinde soruşturmanın genişletilmesine veya neticesine dair 
kararım verir. Disiplin Kurulunun karan yeltkili amirin onamasıyla ktesinleşir. Kurulun, soruşturmanın genişlie-
tiknesline karar vermesi halinde, neticeye dair karar süresi bu tarihten itibaren iki ayı geçemez. 

MADDE 85. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanun unun 130 ncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaiki şekilde 
değişitirilmlştir: 

«Soruşturmayı yapanın, ceza vermeye yetkili makamım veya 'kurulun 7 günden az olmamak üzere ver
diği sıüre içlinde veya belirtilen tarihte savunlmasımı yapmayan memur savunma hakkından, duruşma isteğinde 
bulunduğu halde disiplin kurullarınca belirtilen tarihte gelmeyen veya bir vekil göndermeyen memur bu is
teğinden Vaz geçmiş sayılır.» 

MADDE 8'6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıunun 131 nci maddesine aşağıdaiki fıkra eklenmiştir : 
«iMahkemeSii sonunda suçsuzluğu saıbiıt olan memurun bu kararın k'esinleş'tiği tarihten itibaren üç ay içinde 

müracaatı üzerine disiplin cezaisi bu cezayı veren kurul veya makam tarafından yeniden incelenip bîr ceza 
ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya verilen cezada ısrar edilebilir.»! 
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MADDE 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 ncü maddecinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştiritaişltir : 

«-Memurun yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak niltelikte görülürse, 
disiplin kurulunun mültalaaSı alındıktan sonra isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, sicil dosyasındaki 
disiplin bölümüne gerekli açıklama yapılarak disiplin bölümlü yeniden düzenlenir.» 

MADDE 88. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135 nci maddesi aşağıdaki şelkilde değiştirilmiş
tir •: 

İtiraz ve Süresi : 

Madde 135. — Disiplin cezalarına karşı İtiraz; cezanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde cezayı veren 
amire, 'komisyona veya kurulla yapılır. 

Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezalarına karşı yargı yollarına başvurulamaz. 

MADDE 89. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 136 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır : 

MADDE 90. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'4'2 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Soruşturma sonunda disiplin yüzünden Devlet Memurluğundan çıkartma ve kurumdan çikarma veya cezaî 
bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet Memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 
138 nci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlaır hakkında atamaya yetkili 
amirlerce) derhal kaldırılır. 

MADDE 91. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değişifiiralmişltir : 

«a) Haklarında memurluktan çıkarma ve kurumdan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;» 

MADDE 92. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 144 ncü maddesi yürürlükten 'kaldırılmıştır. 

MADDE 93. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fık
rasının som öümlesline ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişiBMlmişifiir : 

«'Bu Kanunun ikinci maddesinin a, b, c, d fıkraları kapsamına giren memurlar aylık, ücret ödenek, hizmet
le ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil Ve şaritlan bakımından bu kanundaki hükümlere, aynı maddesinin 
diğer fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlarındaki hükümlere tabidir.» 

«Şu kadar ki, ödenecek vekâlet ücretlinin yıllık tutan, birinci derecemin son kademe aylığının yıllık tutarı
nın % 3Q'unu geçemez. Bu limitten artan miktarlar Merkezde bir fonda toplanarak % 30'u doldurmayan avu-
kaltlar arasında hazırlanacak bir yönetmeliğe göre eşit olarak dağıtılır.» 

«'Bu kanun gereğince ödenecek aylıklar, her malî yıl bütçesinin yürürlüğe girmesinden önce tespit olunacak: 
asgarî ücret miktarı ile gösterge tablosundaki katsayılar çarpılmak suretiyle hesaplanır.» 

MADDE 94. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 147 noi maddesinin (B) ve (C) fıkraları aşağıda
ki şelkilde değiştirilmiş, (G) fı'krası yürürlükten kaldırılmış ve bu fıkranın yerine görev tazminatı adı atında 
yeniden (G) fıkrası kbnulmuşltıur : 

«B) Sözleşmeli Ücreti : Bu Kanunun 4 ncü maddesinin (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen personel ile 
özel kanunlarla karnıu kesiminde sözleşmeli olarak çalışan personele ödenen parayı,» 

«C) Gündelik : 4 ncü maddenin (f) bendi gereğince çalıştırılan kamu işçilerine ödenen parayı,» 
«GJ Görev Tazminatı : Niteliği ve çalışma şartları zor, hayat ve sağlık için tehlike arz eden, malî sorum

luluğu olan, yönelttim, yargı, eğilfim ve öğretim güçlükleri bulunan hizmetler karşılığı ödenen parayı,» 

MADDE 95. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 149 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 
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Kademe Aylığı : 

Madde Î49. — Kademe aylığı, 43 noü maddede gösterilen dereceler içinde bulunan kademelerden herbiri 
için tespit edilmiş gösterge rakamlarına tekabül eden, aylıktor. 

MADDE 96. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Derece Aylığı : 

Madde 150. — Derece aylığı, kanunun 43 ndü maddesinde, bulunan, gösterge tablosundaki derecelerin her
biri için .'tespit olunmuş, ilk ve son kademeler arasındaki aylıkları ifade eder. 

MADDE 97. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Katsayı : 

Madde 154. — Kamunun 43 ncü maddesinde yer alan gösterge tablosundaki; asgarî ücretle çarpıldığında, 
Devlet Memurlarınım aylık mlilkfiaonı veren gösterge rakamlarıdır. 

. Kalfcsayilar saibititir, Asgarî ücret değişikliği dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artış ve eksilişlerde Emek
li Kanunu hükümleri uyigulanfmaız. 

MADDE 98. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 155 ndi maddesi aşağıdaki şekilde değiştörilmliş-
tir : 

Memurlara Ödenecek Aylık Tutarları '•: 

Madde 155. — Bu Kanunun 43 noü maddesinde yer alan gösterge tablosundaki rakamların asgarî ücret 
miktarı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, memurların aylık tutarlarını gösterir. 

MADDE 99. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun l'öl nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 161. — Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye altam'a halinde: 
A) 'Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye atanan memur : 
a) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine, 
b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi, allt derecede kazandığı kademenin gösltoetriimesinden düşük ise 

hak kazandığı kademenin göstergesine eşit olan kademenin göstergesine (ek gösterge dalhil) tekabül eden aylığı 
alır. 

c) IKadroisuzlulk sebebiyle, derece yükselmesi yapmayıp, bulunduğu derecede kademe ilerlemesi yapanla
rın aynı göreve alJt üst dereceye yükselmeleri halinde; alt derecede normal bekleme süresinden fazla geçir
dikleri süreler, üSt derecede geçmiş sayılır. 

MADDE 100. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 61 nci maddesiyle yürür
lükten kaldırılan 162 nci maddesinin yerine aşağıdaki madde yeniden konulmuştur : 

Özel Kalem Müdürlerine Ödenecek Tazminat : 

Madde 162. — Bu Kanunun 59 ncu maddesinde belirtilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık 
ve Bakanlıklar. Özel Kalem Müdürlerine yıllık izinleri kullandırılmadığt takdirde bu hizmetlerine karşılık o 
yılı takilbeden aybaşında bir aylık tutarındaki aylığı kendisine tazminat olarak ödenir. 

MADDE 101. —'657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 163 ncü maddesinin <ıb) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.:. 

«lb) Bu kanuna tabi olmayan kurumlardan atananlar; bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı 
istedikleri takdirde, istisnaî memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre girilecek derecede; de-
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rece yükselmesinde ve kademe ilerlemesinde sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz. 
Ancak iki yıldan az hizmeti olanlar hakkında adaylık hükümleri uygulanır.»^ 

MADDE 102. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Sözleşmeli ve geçici personel ile kısa süre ile çalışanların ücretleri sözleşme şartlarına göre hafta veya 
ay sonlarında ödenir.^ 

MADDE 103. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 166 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanma : 

Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye hak kazandığı tarihi takibeden ay 
başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

MADDE 104. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

«Ancak yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine iliş
kin onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren ibu derecenin 161 nci maddeye göre kazandığı 
kademe aylığını alır.» 

MADDE 105. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 169 ncu maddesinin birinci fıkrasından sonra 
aşağıdaki fıkra eklenmiş, ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bu kanunun 62 nci maddesinde yazılı süre içerisinde yeni görevlerine fevkâlede ve zorunlu sebepler do
layısıyla ibaşlayamayanlann aylıkları, durumlarını belgelemek şartıyla 62 nci maddede tanınan sürenin biti
minden geçerli olmak üzere, yeni görev yerlerinden, kadro tasarrufundan ödenir.» 

«Yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan aday ve aslî memurlar hakkında da yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanır. Ancak, 74 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki kurumlar arasında nakledilen memurların ay
lıklar nakil emirlerinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren yeni kurumlarınca ödenir ve evvelce aldıkları 
aylıklar kurumlararası hesaplaşma yolu ile tasfinye olunur.^ 

MADDE 106. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 170 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları : 

Madde 170. — Kanunî izinlerinin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asil görev yeri de
ğiştirilen memurların aylıkları : 

a) Atama emri tebliğ edilmişse izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinden, 
b) Atama emri tebliğ edilmemişse kadrosuyla ilişkisi kesilmediğinden aynı kadrodan, yerine atanan me

mur göreve başlamışsa göreve başlayanın aylığı bu yeni görev yerinden, 
Kadro tasarrufundan ödenir. 

MADDE 107, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Görev Yeri Değiştirilenlerden Eski Görevlerine Devamları Tebliğ Edilenlerin Aylıkları : 

Madde 172. — Görev yerleri değiştirilen memurlardan, görevlerine devamları kurumlarınca uygun görü
lenler ancak, atamayı yapan yetkili amir tarafından yazılı olarak tebliğ edildiği takdirde eski görevlerine de
vam edebilirler ve bu gibilerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. 

MADDE 108. — 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun 175 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 
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«88 fici maddeye göre ikinci görev verilen memurlara bu görevlerinin karşılığı olarak ödenecek aylık 
veya ücret tutarı, ikinci göreve ait kadro derecesinin ilk kademe aylığıdır.», 

MADDE !İ09. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesinin 4 ncü fıkrası yürürlükten 
'kaldırılmıştır. 

MADDE 110. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Emeklilik Hakları : 

Madde 187. — Devlet Memurlarının emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul 
ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar bu kanundaki esaslar dahilinde düzenlenir. 

MADDE HU. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci 
bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kurum bu kanunun kapsamına dahil bütün Devlet Memurlar mı kapsar.>x 
«Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı olduğu merci özel kanunda gösterilir.»! 

MADDE 112. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 1327 sayılı Kanunun 68 nci maddesiyle yü
rürlükten kaldırılan 191 nci maddesi yeniden aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

Emeklilik İkramiyesi : 

Madde 191. — Genel olarak memur kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılını tamamlamakla emeklilik 
ikramiyesine hak kazanır. 

Emekli ikramiyesinin miktarı memurların her hizmet yılı için ek göstergesi dahil son brüt aylık tutarının 
1,5 katı olarak hesaplanır ve kesintisiz ödenir. 

T. C. Kanunlarının yasakladığı bir fiilden olmamak kaydıyla, her ne sebeple olursa olsun, memurluk sı
fatı devam ederken malul olan ve göreve devam edemeyeceklerini usulüne uygun raporla tevsik edenlerle 
ve ölenlerin varislerine süre kaydı aranmaksızın yukarıdaki fıkra esaslarına göre emekli ikramiyesi ödenir. 

MADDE 113. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 196 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir : 

Mahrumiyet Yeri Derecesi : 

Madde 196. — Mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı ve bu derecelere girecek yerler Devlet Perso
nel Dairesinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur : 

MADDE 114. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 198 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Mahrumiyet Yeri Ödeneğinin Ödeme Usul ve Şartları : 

Madde 198. — Mahrumiyet yerlerinde çalıışanlara ne zaman, hangi hallerde ve görevlerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekli ve şart
ları 196 ncı maddeye göre tespit edilerek memurun o yerlerde göreve başladığı günü takip eden ay başın
dan itibaren ve aylıklarla ibirlikte kesintisiz ödenir. 

Başjka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

MADDE 115. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 203 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Kan ve kocanın her ikiside memur iseler çocuklar İçin yapılan yardım yalnız kocaya verilir.», 
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MADDE 116. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nci maddesinin (A) ve (B) Meraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«A) Memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere memurun almakta bulun
duğu aylığın ek göstergesi dahil bir aylığı tutarında.» 

«B) Memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve 
çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine son aylığının ek göstergesi dahil 
iki aylığı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.»/ 

MADDE 117. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yiyecek Yardımı : 

Madde 212. — Devlet Memurlarına asgarî ücretin brüt tutarının beşte biri hiçbir kesintiye tâbi tutulma
dan aylık yiyecek yardımı olarak ödenir. 

MADDE 118. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yakacak Yardımı : 

Madde 213, — Devlet Memurlarına iklim şartlarına görev ve kış mevsiminin şiddeti gözönünde bulun
durularak yakacak yardımı yapılır. 

Bu Yardım Devlet Personel Dairesi tarafından, Devlet Metoroloji işleri Genel Müdürlüğünün tespit etti
ği en az ve en çok donlu günlerin on yıllık ortalaması gözönünde bulundurularalk hazırlanacak yönetmelik 
«saslarına göre ödenir. 

MADDE 119. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle geti
rilen, 1897 sayılı Kanunla değişiklik yapılan zam ve tazminatlara ait Ek Madde yürürlükten kaldırılmış-. 
tır. 

MADDE 120. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 121. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 215 nci maddesi yürürlükten 'kaldırılmıştır. 
MADDE 122. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 216 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 123. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 217 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 124. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 218 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 125. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 219 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 126. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 220 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 127. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 128. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 222 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 129. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 130. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 131. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 225 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 132. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 226 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 133. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 227 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 134. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 231 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 135. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1905 sayılı Kanunla değiştirilen 236 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

T. B. M. M. Üyelerinin Ödenek ve Yollukları : 

Madde 236. — T. B. M. Meclisi Üyelerinin Ödenekleri, Devlet Memurları Kanununda ek göstergesi da
hil en yüksek Devlet Memurunun aylığı kadardır. Bu aylık tutarının yarısı yolluk olarak ilgililere ödenir. 
Bu yolluklar hiç bir suretle haczedilmez. 
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MADDE 136. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi ile ekle
nen Ek Madde 1 ve 2 aşağıdaki şekilde birleştirilerek değiştirilmiş ve Ek Madde 3 yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Geçici Süreli Görevlendirme ve Şartları : 

EK MADDE — Bu Kanuna tabi memurlara Kanunun 2 nci maddesinde yazılı bütün kurumlarda ge
çici süreli olarak görev verilebilir. 

a) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarım görevlendirildikleri kadrolardan alırlar ve bu 
{kadroların diğer halklarından yararlanırlar. 

b) Kurumlarımdan aylık almaya ilgililerin görevlendirildikleri süreler eski görev kadrolarında geçmiş sa
yılır. 

Bu süreler kazanılmış hak ve emekli aylıklarında kurumlarınca hesaba katılır. 
c) 7 ve daha yukarı dereceler arasında mesleğiyle ilgili olarak uygulanaJbilecetk geçici süreli görevlendir

meler memurun muvafakati ile olur ve iki yılı geçemez. Bu gibiler hem kendi sınıf ve mesleğinin bunda 
geçici süreli olarak görevlendirildikleri işin mevzuatına uymakla yükümlüdürler. 

d) Geçici süreli görevlendirme aynı Bakanlık içinde ve aynı Bakanlığın değişik kuruluşlarında uygula
maz. 

e) Geçici süreli görevlerde Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili bakanlıkların müş
terek kararıyla yapılır. 

MADDE 137. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Madde 2 yeniden eklenmiştir : 
Ek Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren Kanunun kap

samında bulunan kurumlarda çalışan hiçbir Devlet memuruna özel kanunlarla tanınan ikramiye, zam ve 
tazminatlar ile her ne ad altında olursa olsun bu kanunda belirtilenler dışında herhangi bir ödeme yapı
lamaz. 

Kanunun kapsamına dahil olan ve evvelce memurları hakkında intibak yapılmamış kurumlarda çalışan
ların intibakı 657 sayılı Kanunun geçici ve ek geçici maddelerindeki hükümlere göre yapılır. Yapılan inti
baklar sonunda bulunacak derece ve kademelerin aylık tutarlarından fazla aylık ödenemez. 

Diğer kanunların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun 1327 ve 1897 sayılı kanunlarla 
değişik geçici ve ek geçici maddelerinden, bu Kanunla yapılan düzenlemeye aykırı bulunan hükümleri bu Ka
nunun yayımı tarihi takibeden aybaşından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Niteliği ve çalışma şartları zor hayat ve sağlık için tehlike arz eden, malî sorumluluğu olan, yönetim, 
yargı, eğitim ve öğretim güçlükleri bulunan hizmetler karşılığı olmak üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya 
kadar sınıf ve derecelere göre yapılacak görev tazminatı cetveli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Görev tazminatları, müteakip aybaşında aylıklarla birlikte verilir ve damga hariç, herhangi bir vergiye 
tabi değildir. 

Yıllık izin kullananlar ile yurt içinde veya yurt dışında geçici görevle bir yere gönderilenler, yurt liçinde 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca yürütülen hizmet içi eğitim programlarına katı
lanlar ve bir takvim yılı içinde toplam 60 günü geçmemek üzere sağlık izni verilenler ve mazeret izinli kul
lananlar ya da memuriyet yerlerinin değiştirilmeisi sebebiyle yeni memuriyetlerine girmek üzere efski görev
lerinden ayrılıp Ikanunî mehül müddetini kullananlar hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple görev başında 
bulunmayanlarla .görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe ödeme yapılmaz. Ancak görev sırasında veya &>•> 
revden dolayı yaralanma veya sakatlanma sonucu alınan halstalık izinlerinde görev tazminatının ödenmesine 
devam olunur. 
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SINIF VE DERECELERE GÖRE 
GÖREV TAZMİNATINI GÖSTERİR 

TABLO 

Sınıflar 

I — Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 
II — Mülkî İdare Amirliği Sınıfı 
III — Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
IV — Din Hizmetleri Sınıfı 
V — Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 

VI — Sağlık ve Yardımcı İdari Hizmetliler 

Vıı 

VIII 

IX 
X • 

XI 

Sağlık Hizmetleri 
Sınıfı 

— Teknik Hizmetler 
Sınıfı 

— Eğitim 
öğretim 
Hizmetleri 
Sınıfı 

— Yargı Organlar 

Tedavi Kurumlarında 
kiler 
Yardımcı Sağ. Per. 
İdarî Hizmetliler 
Fabrika, Şantiye, 
Maden Ocağı, 

Arazi v.b. 
Yardımcı Teknik P. 
İlköğretim 
Orta ve Yük. Oğre. 
Üniversite Akademi 
Öğretim Üyeleri 

— Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı 
— Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

1 — 4 

% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 

% 25 
% 10 
% 20 

% 25 
% ıo 
% 15 
% 20 

% 25 
% 25 
% 20 
% ıo 

Kadro üer« 

5 — 9 

•% 15 
% 20 
% 15 
% 15 
ı% 15 
% 20 

'% 25 
% ıo 
% 20 

!% 25 
% ıo 
'%• 10 
% 20 

'% 25 
!% 20 
% 20 
% ıo 

îceleri 

10 — 13 

c/c 10 
— 

% ıo 
% 10 

— 
— 

— 
% 10 

— 

% 10 
% ıo 
% 20 

— 

— 
% 20 
% 10 

14 — 15 

:% 5 

— 
— 

'% 5 
— 
— 

— 

:% 5 
— 

•% 5 

— 
— 

— 

— 
— 

'% 5 

NOT : 1 — Görev Tazminatlarının hesabında aylık ve ek göstergeler dahil brüt tutarın %'si net olarak ödenir. 
2 — Her sınıftan devamlı yevmiye alan Denetim elemanlarına bu tazminatlar ödenmez. 
3 — Okul Müdürlerine, Şube Müdür ve Yardımcılarıyla daha üst yöneticilerden 5 - 9 derecede olan

lara görev tazminatı °/o 20 den az olamaz. 

c. Zam ve tazminatlar ile net olarak ödenen 1500 liranın brütü olan 6150.— TL. Yakacak Yardımı kal
dırılmış aylıklara eklenerek yeni bir gösterge tablosu düzenlenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla 59 ncu maddede yazılı bulunanlardan istisnaî memuriyet olmaktan 
çıkarılan kadrolarda çahşanlarm kazanılmış hak aylık derecelerine eşit dereceden kadrolara atamaları yapı
lır. 

Bu atamaların yapılmasında kurumlar, istisnaî memuriyet olmaktan çıkarılan kadrolarda çalışanların du
rumlarına uygun sınıf ve derecelerden kadroları iptal •< ihdas yolu ile temin ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce derece yükseltilmesindeki süre kaydı 
aranmaksızın, 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolara atanmış bulunanların 68 nci maddenin (B) bendinde yer 
alan hükümlerde öngörülen şartlan taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar, Bakanlarının veya ata
maya yetkili amirlerinin talkdirleriyle, bulundukları görevlerde çalışmaları kaydıyla aynı haklarla hizmetleri
ne devam ettirilirler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar. 
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EK GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu Kanuna tabi tfeürumlarm bünyesinde hizmet akdi ile alındığı işin dışın
da kamu hukuku statüsüne giren bir görevde çalıştırılanlardan memur statüsüne geçmek için, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde müracaat edenlerin intibakları Ek Geçici 2 ve 3 ncü maddeler 
hükümlerine göre yapılarak öncelikle boş memur kadrolarına öğrenimlerine göre yükselineibilecek tavan ha
riç hiç bir şart aranmadan geçirilirler. 'Boş kadro bulunmadığı takdirde kurum teklifi Devlet Personel Dai
resi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayalı olarak Bakanlar Kurulunca kadro ihdas edilir. 

Yürürlük : 

MADDE 138. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 139. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 10 1981 

Başbakan 
B., Ulusu 

ivlet Bak. -. (Başbakan 
Yrct 

Z« Baykara 

Devlet Bakanı 
rof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bak. - Başbakan 

Sağlık 
Pro) 

Yrd, 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

ve Sos. Yrd. Bakanı 
f. Dr. N. Ayanoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

tmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Köy tş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S"., Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 11 Mayıs 1982 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/251 
Karar No. : 98 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakanlığın 16.10,1981 gün ve 101-829/03487 sayılı yazısına ek Bakanlar Kurulunun 15.10.1981 tarihli 
Kararı ile Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulması kararlaştırılan «657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» tüm Bakardık ve ilgili kurum temsilcilerinin de görüşü alınarak Komis
yonumuzca incelenmiştir. 

Komisyon çalışmalarında, bu tasarı ile birlikte, Başbakanlığın 22.10.1981 tarih ve KKTD/101-829/06513 
sayılı yazısına ek Bakanlar Kurulunun 16.10.1981 tarihli Kararı ile Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunu
lan 657 sayılı Kanunda değişiklik yapan 38 maddelik bir diğer tasarı da incelenmiştir. 

Her iki taslarının malî ve sosyal haklara ilişkin hükümleri; 2595 sayılı Kanunla yasalaştırıldığından ve 
Hükümet düzeyinde aynı konularda yeni çalışmalar yapıldığından, Komisyonumuzca ayrıca dikkate alınma
mıştır. 

Malî ve sosyal haklar dışında kalan hükümlerde önerilen değişikliklerin, her iki tasarıda da aynı mad
delerde olduğu ve benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır, 

Birinci tasarı esas alınarak yapılan çalışmalarda; yasalaşmasında aciliyet görülen maddeler ele alınmış, ay
rıca tasarıda yer almayan bazı maddeler, yapılan değişikliklerde paralellik sağlamak amacıyla yeniden dü
zenlenmiştir, 

Komisyonumuzca uygun mütalaa edilen düzenlemede; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bugüne 
kadarki uygulamasında ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak, mevcut şartlara göre, kamu idaresini ve sis
temi bozmayacak şekilde genelde aksaklık ve hataları giderme, iyileştirme ve memur alımına yeni bir biçim 
verme amacı güdülmüşttüv 

l! nci maddede 657 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilmiştir. Bu madde tasarının çerçeve 6 ncı mad
desi ile düzenlenmektedir. Komisyonumuz bu maddeyi esas itibariyle uygun bulmuş, ancak yeminin, tasarı 
metninde olduğu gibi «Devlet memurluğuna başlanan ilk gün» değil «aslî Devlet memurluğuna 
atandıktan sonra en geç bir ay içinde» yapılmasının daha uygun olacağı sonucuna varmıştır. Yemin met
nine «Devlet memurluğuna ve halka hizmet» anlayışına açıklık getirmek amacıyla «milletin hizmetinde ola
rak» ibaresi eklenmiştir. 

2 nci maddede tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile' değiştirilmesi önerilen, 657 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi düzenlenmiştir. Komisyonumuz, maddenin birinci fıkrasında yer alan kavramları benzerliklerine göre sı
ralamış, tarafsızlığı ve Devlete bağlılığı zedeleyecek başka eylemlerinde olabileceğini gözönüne alarak kavram
ların sonuna «gibi» kelimesini eklemiştir. Devlet memurlarının ideolojik eylemde bulunamayacağı gibi bu 
eylemlere de katılamayacağını vurgulamak amacıyla aynı fıkranın sonuna «bu eylemlere katılamaz» ibaresi 
eklenmiştir. 

3 ncü maddede 657 sayılı Kanunun amire karşı sorumluluk başlığını taşıyan 10 ncu maddesi yeniden 
düzenlenmiştir. Bu maddenin değiştirilmesi hakkında tasarıda bir hüküm bulunmamaktadır. Komisyonu
muz yaptığı düzenlemede bu maddede amir durumunda olan Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını 
yeni esaslara bağlamıştır. Bilindiği gibi 657 sayılı Kanunda amirlerin görev ve sorumluluğuna ilişkin herhan
gi açık bir hüküm bulunmadığından, amirlerin etkinlimi ve kontrolü sağlanamamış ve bundan kamu yöneti
mi büyük zararlara uğramıştır. Getirilen yeni hükümle bu durumun Önlenmesi amaçlanmıştır. Kanunun 
şimdiki 10 ncu maddesinin metninde yer alan amire karşı sorumluluk ise diğer maddelerde hükme bağlan
mıştır. 
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4 ncü maddede, tasarının çerçeve 10 ncu maddesi ile düzenlenen, 657 sayılı Kanunun, 11 nci maddesi 
değiştirilmiştir. Maddenin bir ve ikinci fıkraları birleştirilerek düzenlenmiştir. Komisyonumuzca ikinci fıkra 
olarak düzenlenen maddenin tasarı metnindeki üçüncü fıkrasında, memurların, konusu suç teşkil etmeyen, 
emirleri, ancak mevzuata aykırı bildirmelerine rağmen amirlerinin yerine getirilmesinde ısrar etmeleri halin
de yapmakla yükümlü oldukları hususu, açıklığa kavuşturulmuştur. Bu hallerde sorumluluğun emri verene 
ait olacağı fıkranın son cümlesinde hükme bağlanmıştır^ 

Maddenin tasarı metnindeki beşinci fıkrası; Komisyon tarafından düzenlenen 10 ncu maddede amirle 
ilgili hükümlerin açık olarak belirtilmesi, amir ve memurların görevleri ile ilgili mevzuatı tam olarak bilme
lerinin gerekmesi nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 

5 nci maddede, tasarının çerçeve 11 nci maddesiyle değiştirilen, 657 sayılı Kanunun 12 nci maddesi düzen
lenmiştir. Maddenin tasarı metninde yer alan birinci fıkrasında memurların sorumlulukları hükme bağlan
mıştır.. Komisyonumuz bu fıkrada memurların zorunlu oldukları hususları açıklamıştır. Tasarının ikinci fık
rası müphem bulunarak metinden çıkarılmıştır. Komisyonumuz ikinci fıkra olarak zararın memur tarafın
dan rayiç' bedel üzerinden ödenmesinin esas olduğunu bu fıkrada hükme bağlamıştır. Tasarının üçüncü fık
rasında zararın disiplin takibatının sonunda ödettirileceği belirlenmektedir. Böyle bir uygulama hukuk siste
mimize aykırı olduğundan bu fıkra hükmü yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre zarar esas itibariyle 
genel hükümlere göre ödettirilecektir. Ancak istisnai bazı durumlarda memurun kabul ettiği takdirde, di
siplin amiri ya da yetkili disiplin kurulunun kararına göre de ödemede bulunabileceği esası getirilmiştir. 

6 nci madde ile 657 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi değiştirilmiştir. Bu madde hakkında tasarıda her
hangi bir hüküm bulunmamaktadır.. Maddenin birinci fıkrası merî Kanundan aynen alınmıştır. Maddeye ek
lenen ikinci fıkra ile, 12 nci madde ile bu maddeye göre memurların görevlerini yapmayarak veya kendileri
ne teslim edilen kamu mallarını gerektiği şekilde muhafaza etmeyerek, amirlerin ise sorumlu personele rü-
cu etmeyerek idareye verdikleri zararların ödettirilmesine ilişkin hususların bir yönetmelikle belirleneceği 
hükmü getirilmiştir, 

7 nci madde ile 657 sayılı Kanunun 15 nci maddesi değiştirilmiştir. Birinci fıkrada basma bilgi ve demeç 
vermenin yasak olduğu ve uygulamanın ne şekilde yapılacağı iki cümlede düzenlenmiş, ikinci fıkrada as
kerî hizmetlerle ilgili açıklamalar düzenlenmiştir. Tasarının çerçeve 12 nci maddesinde, 15 nci madde ola
rak düzenlenen «ikamet mecburiyeti» ek madde olarak benimsenmiştir. 

8 nci maddede, tasarının çerçeve 13 ncü maddesi ile düzenlenen 657 sayılı Kanunun 16 nci maddesi 
değiştirilmiştir. Tasarının bu maddesinde resmî bilgi ve belgelerin açıklanması ve açıklamada bulunma izni 
düzenlenmiş iken, Komisyonumuz bu maddede resmî belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışı
na çıkarılmaması, hususi işlerde kullanılmaması ve iadesi hükümlerini düzenlemiştir. 

9 ncu maddede, tasarının çerçeve 15 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 21 nci maddesi dü
zenlenmiştir. Maddenin matlabına «müracaat» kelimesi de eklenmiştir. Maddeye ilave edilen diğer fıkralarla 
da müracaat ve şikayetlerin usulü ve sonucunun ilgiliye bildirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu konudaki usul 
ye esasların bir yönetmelikle düzenleneceği son fıkrada açıklanmıştır. 

10 ncu maddede, 657 sayılı Kanunun 26 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Tasarıda yer almayan bu 
maddenin birinci fıkrasında, 21 nci madde de tanınan müracaat ve şikayet hakkını topluca kullanmanın ya
sak olduğu hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ile de yürürlükte olan «Devlet memurlarının kamu 
hizmetlerini aksatacak şekilde aldıkları karar gereğince birlikte çekilmeleri» hükmüne, göreve gelmemeleri 
veya göreve gelipte Devlet hizmetlerini ve işlerini kasıtlı olarak yavaşlatmaları ve aksatmaları sonucunu 
doğuran eylem ve hareketlerde bulunmaları yasağı ilave edilmiştir. 

11 nci maddede, tasarının çerçeve 23 ncü maddesi ile değiştirilen, 657 sayılı Kanunun 31 nci maddesi 
düzenlenmiştir. Tasarıdaki düzenlemede bu madde 15 nci madde ile mükerrerlik arz etmektedir. Komisyo
numuz bu sakıncayı önlemek amacıyla, 31 nci maddede sadece gizli bilgileri açıklama yasağını hükme bağ
lamıştır. Bu madde yürürlükteki metinden alınmış olup gizli bilgileri açıklama izni sadece yetkili bakana ve
rilmiştir. 
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Komisyonumuz, 657 sayılı Kanunun Devlet memurluğuna alınma hükümlerine göre yapılan uygulamalar 
sonucu, kamuoyuna mal olan şikâyetlerin önlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, memur alımında siyasi 
kadroların etkinliğinin azaltılması amacıyla, bu Kanunun 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54 ncü maddelerini (Çer
çeve 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ncu maddelerde) yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre Devlet kadro
larına tek merkezden yapılacak sınavlarla memur alımı sağlanması amaçlanmıştır. (Bu maddelerden 46, 51 ve 
54 ncü maddeler tasarının çerçeve 31, 33 ve 34 ncü maddelerinde değiştirilmektedir. Diğerleri hakkında 
tasarıda hüküm bulunmamaktadır.) 

14 ncü maddede, Devlet memurluğuna alınacakların genel ve özel şartlarını belirleyen 657 sayılı Kanu
nun 48 nci maddesinde, tasarının 31 nci, çerçeve maddesiyle yapılan değişikliğe ilave olarak, aynı maddenin 
A fıkrasının 7 nci bendine 657 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinde yer alan sakatlarla ilgili hükümlerin saklt 
tutulması esası getirilmesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Ayrıca aday olarak Devlet memurluğuna alınan personelin aslî memurluğa atanmadan önce bir hizmetiçi 
eğitimden geçirilmesi esas alınmış ve amaçla Kanunun 55, 56 ve 57 nci maddeleri (çerçeve 20, 21 ve 22 nci 
maddelerde) yeniden düzenlenmiştir. Bu maddeler hakkındaki değişiklik önerileri tasarının çerçeve 35, 36 ve 
37 nci maddelerinde yer almaktadır. 

23 ncü maddede, tasarının çerçeve 28 nci maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanunun 58 nci maddesi 
düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil 
alanların aslî memurluğa atanacağı hükme bağlanmıştır. İkinci fıkra ile de aslî memurluğa atanma işlemle
rinin adaylık süresi sonunu geçemeyeceği ifade edilerek konu ile ilgili uygulamalardaki aksaklıkların önlen
mesi amaçlanmıştır. 

24 ncü madde de, tasarının çerçeve 43 ncü maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanunun 63 ncü maddesi
nin matlabı ile birinci fıkrası düzenlenmiştir. Tasarının madde metninde «işe başlamama halinde 2 yıl kamu 
hizmetlerinde istihdam edilemezler» hükmünün «1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler» 
şeklinde değiştirilmesi Komisyonumuzca benimsenerek, «kamu hizmetleri» ibaresine açıklık getirilmiş ve is
tihdam edilmeme süresi 657 sayılı Kanunun 94 ncü maddesine paralellik sağlamak amacıyla 1 yıla indi
rilmiştir. 

25 nci maddede, tasarının çerçeve 47 nci maddesiyle yeniden düzenlenen 657 sayılı Kanunun 72 nci mad
desi değiştirilmiştir. Birinci fıkrada yapılan değişiklikle yer değiştirme suretiyle yapılan atamaların adil ve 
dengeli bir sisteme oturtulması esası getirilmiştir, ikinci fıkraya yapılan bir ilave ile yapılacak atamalarda 
eş ve sağlık durumlarının dikkate alınması hükmü getirilmiştir. Yeniden düzenlenen üçüncü fıkra ile de tasa
rı metnindeki nüfus kütüğüne kayıtlı olma kriteri yeterli bulunmayarak, tahsil ve ikametgâh gibi hususla
rın bu kritere ilave edilmesi uygun mütalâa edilmiştir. Aynı fıkrada, Devlet memurlarının; yukarıda belirti
len kriterler dikkate alınarak hangi il, ilçe ve bölgelerdeki 'hangi kadro görevlerine atanmalarının yapılama
yacağı ile kurumların özeffik arz eden belli görevlerine atanabilmeleri için talbi olacakları hizmet şartlarının 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilmesi esası benimsenmiştir. 

26 nci maddede, tasarının çerçeve 55 nci maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi ye
niden düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasıyla memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere 
si/ah altına alınanlardan görevini tamamlayıp memuriyete girmek isteyenlerin 30 gün içinde müracaatları ha
linde, kurumlarınca 30 gün içinde göreve başlatılmaları medburiyetü getirilmiştir. ikinci fıkrada tasarı metni
nin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki kademe ve derece ilerlemeleri ile ilgili hükümler birlikte düzenlenmiştir. 

27 nci ma'ddede, tasarının çerçeve 62 nci maddesiyle 'değiştirilen 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ye
niden düzenlenmiştir. Maddenin tasarıdaki birinci fıkrası aynen benimsenmiştir. Siyasî nitelikli faaliyette bu
lunanların Devlet kadrolarında görev almaları sonucu, geçmiş yıllarda edinilen acı tecrübeler nedeniyle mad
denin tasarıdaki ikindi ve altıncı fıkralarının, yasama organı üyeliği yapmış olanların veya Seçim Kanunu 
gereği memurluktan istifa edip siyasî faaliyette bulunanların veya siyasî partilerin yönetici kadrolarında görev 
alanlarla bu partilere üye olanların Devlet memurluğuna dönmesine veya görev almasına imkân sağladığın
dan madde metninden çıkarılması benimsenmiştir. Bu fıkralar yerine Komisyonumuzca bunların Devlet me
murluğuna atanmayacaklarını düzenleyen ikinci fıkranın tensiplerine sunulması uygun mütalaa edilmiştir. Mad
denin tasarıdaki üçüncü fıkrası uygulama kabiliyeti kalmadığından yürüdükten kaldırılmıştır. 
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28 nci maddede, tasarının çerçeve 63 ncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen 
değişiklik; kurumlarından izin alarak ve kurallara uygun şekilde memuriyetten ayrılanların da bir sene sü
reyle Devlet memurluğuna alınamayacakları hükmü ilave edilerek benimsenmiştir. 

29 ncu maddede, tasarının çerçeve 69 ncu maddesiyle 657 sayılı Kanunun «Aylıksız izin» başlıklı 108 nci 
maddeslinde öngörülen değişiklik genel olarak uygun mütalaa edilmiş ve bu değişikliğe, yurt dışında sürekli 
göreve atananların ve bursla gidenler dahil yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen memurların memur 
olan esterine 3 yıla kadar izlin verilmesi (ancak bu haktan 'bir defa yararlanacak şekilde) ilave edilmiş ve mad
de yeniden düzenlenmişitir. 

30 ncu maddede; disiplin cezalarının dalha etkin bir şekilde tatbik edilmesi ve takibinin kolaylaştırılma
sını sağlamak maksadıyla, disiıpflin amirliği müessesesinin teşkili uygun mütalaa edilmiş ve tasarının çerçeve 
80 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 124 ncü maddesinin matlabına «disiplin amiri» tabiri ek
lenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrası «disiplin amirleri, kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak kurum
larınca tayin ve tespit edilir» şeklinde; mevcut madde ise 2 nci fıkra olarak tanzim edilmiştir. 

31 nci maddede, tasarının çerçeve 81 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesin
de sayılan disiplin cezalarının çeşitleri, bunların tarifleri ve her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve hal
lerin, uygulamada etkinliklerini kaybetmelerinden dolayı yeniden tasnifi uygun mütalaa edilmiş ve cezalar 
uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma ola
rak düzenlenmiştir. 

32 nci maddede, tasarının çerçeve 82 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 126 nci maddesin
de disiplin cezası vermeye yetkili amir ve merciler, disiplin amirliği müessesesine paralel olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

33 ncü maddede, yeni düzenlenen 125 nci madde, ila kısa ve uzun süreli durdurma ve geçici olarak gö
revden çıkarma cezaları kaldırıldığından bunlarla ilgili çerçeve 83 ncü madde ile 'düzenlenen 127 nci mad
dedeki uyuşmazlık ımaddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı madde «zaman aşımı» ma'tlabı ile yeniden tan
zim edilmiştir. Dalha 'önce bu kamunda yer almtayan «zaman aşımı» maddesiyle, \125 nci maddede sayılan 
disiplin cezaları için zaman aşımı küreleri tespit edilmiştir. 

34 ncü maddede, 657 sayılı Kanunun 128 nci maddesi değiştirilerek 'disiplin /cezalarını vermeye yetkili 
disiplin amirlerinin, /disiplin cezalarını verecekleri karar süreleri, daha tesirli olacak şekilde yeniden tespit 
edilmiştir. iBu madde tasarının çerçeve 84 ncü maddesinde yer almaktadır. 

35 nci maddede, 657 sayılı Kanunun 129 ncu madesinıin ikinci fıkrasında, hakkında memurluktan çı
karma cezası istenen memurun', gizli olan sicil' dosya sini incelemesi mahzurlu görüldüğümden, «sicil dosya
sı» tabirimin sonuna («hariç» kelimesi ilave edilmiştir. Bu maddenin değiştirilmesine ilişkin tasarıda hüküm bu
lunmamaktadır. 

36 nci maddede, 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinde yer alan disiplin cezalarının; kesinleşme tari
hinden verilmesiyle gecikmelere sebep olması ve cezanın tesirini azaltması nedeniyle, verildiği tarihten iti
baren hüküm ifade -'etmesi ve derhal uygulanması uygun görülmüştür. Aylıktan kesme cezasının, cezanın 
yerilen 'tarihi takip eden aybaşından uygulanmaısı, verilen disiplin cezalarının ise sicil amirlerine bildirilme
si, Devlet memurluğundan çıkarma cezasının ise, kontrolü sağlamak maksadıyla 'Devlet Personel Dairesine 
bildirilmesi hükme bağlanmıştır. Maddenin son fıkrasında kendilerine disiplin cezası 'olarak aylıkltan kesme 
veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin valilik, büyükelçilik, müsteşarlık, müsteşar yardımcı
lığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı 've daire başkanlığı görevlerine atanamayacakları hükme 
bağlanmıştır. Bu maddenin değiştirilmesi tasarıda önerilmemektedir. 

37 nci maddede, tasarının çerçeve 87 nci maddesinde düzenlenen, 657 sayılı Kanunun 133 ncü maddesi 
değiştirilerek disiplin cezalarının süinmtesi süreleri, cezaların kısa sürede tekrarını önlemek maksadıyla uza-
tıilmış'tıır. 

38 nci maddede, 134 ncü maddenin başlığına «disiplin amirleri» tabiri ilave edilmiş, 2 nci fıkrada ise 
disiplin kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi jile düsdplin amirlerinin tayin ve tespitimde 'uygulanacak 
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esasların bir yönetmelikle düzenlenmesi uygun görülmüştür. Bu maddeye ilişkin olarak tasarıda hüküm 
bulunmamaktadır. 

39 neu maddede, 135 nci madde değiştirilerek itirazların ıhangi mercilere yapılabileceği bir eisasa bağ
lanmıştır. idarî yargı yolundan kastedilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personel için Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi, diğer Devlet memurları hakkında ise idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve tem
yiz yoluyla Danıştaydın 

40 nci maddede, tasarının çerçeve 88 nci maddesinde yer alan, iKanunun .136 inci maddesinde belirtilen, 
«sicil amirleri» ıta'biıri «disiplin» amirleri tabiri ile değiştirilmiş, 10 gün olan İtiraz 'süresi 7 güne indirilmiş
tir. 

İlave 'edilen 5 nci fıkra ile, itiraz mercilerinin., yapılan itirazları 30 gün'de Ihîüklme bağlamaları benimsen
miştir. 

41 nci madde ile, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yanında, 657 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle 13.6.1968 tarih ve 1046 sayılı Kanunun dla yürürlükten kaldırılması 
uygun görülmüştür. Ayrıca bu madde ile 657 sayılı Kanunun 93 ncü maddesinin 2 nci fıkrası da yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

42 nci maddede, bu Kanunda yer almayan ancak (karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmak, ve ihtiyaç 
duyulan hususlara açıklık kazandırmak amacıyla; kıyafet, ikamet, mecburiyeti, dernek, vakıf ve meslek teşek
külleri ile ilişkiler; mülkî idare 'amirliği hizmetleri sınıifi mensuplarının atanmaları ve Ibazı görevlere atamalar 
başlıkları altına yeni Bk maddelerin tanzimi uygun görülmüştür. 

Ek Madde 1 'de, Devlet Memurlarının kılık ve kıyafelderinin devlet memurluğuna yakışır bir şekilde uy
gunluğunu sağlamak için, bu konuda çıkarılan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kurallara uyma 
mecburiyeti, hükmü getirilmiştir. 

Elk Madde 2\ie, Devlet 'hizmetinin eksiksiz yapılması ve devamının sağlanmasında, özellikle mesai dışı 
duyulan hizmet ihtiyaçlarını kısa zamanda karşılayabilmek; Amirlerce mamurların kontrolünün etkin bir şe
kilde yürütülmesini sağlamak; 'hafta sonu tatillerinde İkamet mahallî dışınldakli yer ve teşekküllerden rapor 
alımmıasına mani olmak maksadıyla; Devlet memurlarına görev mahalindle ikamet etmeleri ve bu mahallî, 
amirlerinin izniyle terkefcmeleri, esası getirilmiştir. 

Eik Madde 3'te, Devlet memurlarını özellikle siyasî ve ideolojik amaçla kurulan »dernek, vakıf ve meslekî 
teşekküllerin dışında tutmak amacıyla, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği bu tür teşekküllerde ancak ilgili 
Balkanın yazılı müsaadesiyle görev almaları, bunlara üye olmaları veya bunları 'kurabilmeleri, hükmü geti-
rilmliştir, 

Ek 'Madde 4'te, Devletin aslî hizmetlerinin temsilcisi olarak görev yapan mülkî ildlare amirliği hizmetleri 
sınıfı mensuplarının; görevlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerini sağlamak; Devletin itibarının zedelen
mesine fırsat vermemek, maksadıyla kendi kurumlan içinde veya ıdliğer kurumların genel idarî hizmetleri sı
nıfındaki kadrolara atanmalarında kolaylık sağlanması, esası getirilmiştir. 

Devlet hayatındaki bütün kurum ve kuruluşlar arasında (koordinasyon ve işbirliğini sağlamanın, bu ku
rum ve kuruluşların faaliyetlerini ulusal çıkarlara en yararlı ve millî (güvenlik anlayışı çerçevesinde ve millî 
heldefler doğrultusunda sapmadan yöneltmenin ancak ytülkselk seviyede yönetici kadronun yetiştirilmesi ile 
mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Bk Madde 5'te, vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardım
cılığı ve genel müdür görevleri ile bu seviyelerdeki diğer görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile atanacakların, 
amaçlanan doğrultuda yetiştirilebilmelerini sağlamak üzere Millî Güvenlik Akademisinde öğrenim görenlere ön
celik verilmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

43 ncü madde ile geçici maddeler düzenlenerek; 
Geçici 1 nci maddede, 657 sayılı Kanunun değişik 6 nci maddesinde öngörülen yemini, ihalen Devlet 

memuru olanların yapmış sayılacağı ve bu hususu belgeleyen imzalı yemin belgelerinin kurumlarınca ilgili
lerin özlük dosyalarına 'konulması; 

Geçici 2 nci madde ile 92 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 29.6,1981 tarih ve 2485 sa
yılı Kurucu Meclis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üyeliklerine seçilenlere, bu görevlerinin so
na ermesinden sonra, söz konusu konunun 12 nci maddesine göre, eski görevlerine devam edebilmeleri ve 
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12 Eylül 1980 tarihinden sonra Bakan olarak atananların 'bu görevlerinin sona ermesini müteakip isteikleri 
üzerine durumlarına uygun boş kadrolara atanabilmeleri; 

Geçici 3 ncü madde ile, 657 sayılı Kanunun adayhk süresi ve adayların yetiştirilmelerine ilişkin hüküm
lerinde yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aday memur olarak gö
rev yapanlar hakkında uygulanmayacak hükümlerin tespiti ile 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olmakla 
beraber aslî memurluğa atanma işlemleri yapılmamış bulunanlar hakkında da 6 ay içinde ilgililerin sicil du
rumları dikkate alınarak aslî memurluğa geçirilmeleri veya görevlerine son verilmeleri yolunda gerekli iş
lemlerin yapılacağı; 

Geçici 4 ncü madde ile, 657 sayılı Kanunun disiplin bölümüne ilişkin maddelerinde yapılan düzenlemeler 
sebebiyle, bu Kanunun yayımından önce işlenmiş ve Kanunun yayımı tarihi ile disiplin işlemine ait yeni 
hükümlerin yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre içinde işlenecek disiplin fiil ve hareketlerine yapılacak 
İşlemler düzenlenmiştir. 

Geçici 5 nci madde ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren yönetmeliklerin hazırlanma ve yürürlüğe 
konma hususu hükme bağlanmıştır. 

44 ve 45 nci maddelerde yürürlük ve yürütme hükümleri düzenlenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâk. Tuğgeneral 

Üye 
Ersin ESEROL 

Hâk. Yrb. 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Üye 
İsmet ONUR 

Hâk. Alb. 

Üye 
Tevfik AT ALAY 

DPT. Başkanı 

Üye 
İsmet ÇETİNKAYA 

Kur. Yrb. 

Üye 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Bnb. 

Üye 
Al tan ATEŞ 

Mu. Yrb. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 Sayıh Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 6. — 657 saıyıHı DeMDet Memurları Kanununun 6 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değişttiriılJmiiışıttir: 

Sadakat : 

Madde 6. — Devlet Memurları, Türkiye Cumhuriyeti Ainayasasına ve Ranunlaona sadafcaıtk bağlı kal
mak ve TüaMye Ornıbıuriyetli kanonlarını sadakaıtla uygulamak zorundadırlar. Devlet Mamurları bu hususu 
Devlet memurluğuna başladıkları ilk gün, dairesi amirinin huzurunda yapacağı yeminde belirtir ve özlük dos
yasına konulacak «Yemin Belgesi» ni imzalayarak göreve başlar. 

ı«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkilap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk 
Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşiklik ilkelerine 
bağlı olarak uygulayacağıma; Türk Milletçinin millî ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, 
koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan mil
lî, demokratik, laik, sosyal 'bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukları
mı bilerek, bunları davranış ıhalinlde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.» 

MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık : 

Madde 7. — Devlet memurları siyasî partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasî parti veya kişinin, 
zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken din, 
dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç ve mezhep, bölge farklılığı gözeterek ayırım yapamazlar; hiç
bir şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar. 

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. TC Anayasasına 
ve kanunlarına aykırı olan memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güven
liğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir 
harekete, gruplaşmaya, teşekkül veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kammumııı Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Baz» Maddelerinin Kaldu-ıl-
ması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE li — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sadakat : 

Madde 6, — Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve! kanunlarına sakadatla bağlı kal
mak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zıorundadırlar. Devlet 
memurları Ibu hususu «Aslî Devlet 'Memurluğuna» atandıktan sonra en geç. bir ay içinde kurumlarınca düzen
lenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ive özlük dosyalarına konu
lacak aşağıdaki «'Yemin Belgesi» ni imzalayarak göreve başlarlar. 

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk Inkilap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi «bulunan Türk Mil
liyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyelti kanunlarını milletin hizmetinde olaralk tarafsız 
ve eşitlik ilkeler'ine ıbağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve klüM-
rel değerlerini (benimseyip, (koruyup bunlan geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın te
mel ilkelerine ıdayanan millî, demokratik, laik, bir hukuk dtevMi olan Türkiye Cumhuriyetine1 karşı görev 
ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin 
öderim,^ 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki sekide de-
ğiştiırillmıiştir. 

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık : 

Madde1 7. — Devlet memurları siyasî partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümre
nin yararını veya zararını hedef tutan bîr davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep gibi ayırımı yapamazlar; hiçbir şekilde siyasî ve ide
olojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. 

Devldt memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak medburiyetindedirler. Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin Ibağımsızhğmı ve bütünlüğünü bozan Türkiye 
Cumhuriyetinin güvenliğini tehli'fceye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet 
gösteren herhangi bîr harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemez
ler, 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu nunun 10 ncu maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde de-
ğiştirümıişitıir. 

Amir durumunda olan. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları : 

Madde 10. — Devlet memurları amiri oldukları kuruluş <ve hizmet birimlerinde kanun, tüttük ve yönetme
liklerle belirlenen {görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memur
larım yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar. 

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. 

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususî bir 
menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 
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(Hükümetin' Tdklifii) 

MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Görevlerin Yürütülmesi : 

Madde 11. — Devlet Memurları mensup 'oldukları idarede yürürlükte alan kanun, tüzük ve yönetmelik
lerinx gerektirdikleri vecibeleri şahsen ve bilinçli şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Amirlerinden aldıkları emirleri kusursuz bir şekilde yerine getirmek görevlerini istekle ve doğru bir şekil
de gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. 

Devlet memuru, amirinden aldığı emri, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırı gö
rürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı, o emri verene bildirir. Ancak amir emrinde ısrar eder ve bu emrini 
yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz; sorumluluk emri verene aittir. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kur
tulamaz. 

Devlet memuru, amirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve emri yü
rütmezse amir, gecikmesinin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını 
sağlar veya gerekirse kendisi yapar. 

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istisnalar sak
lıdır. 

MADDE 11. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Kişisel Sorumluluk ve Zarar : 

Madde 12. — Devlet memurları üçüncü kişilere karşı sorumluluklarından ayrı olarak gerek kasten ve 
gerekse ihmal veya tedbirsizlik sonucu görevlerini ihlal etmek suretiyle idareye verdikleri zararlardan şah
sen sorumludurlar. 

Meydana gelen zararın ödettirilmesi disiplin yoluyla uygulanan sorumluluk için izlenen başvurma yolla
rına tabidir. 

Memurun fiil ve eylemi ayrıca, bir disiplin takibatını gerektiriyorsa, tahkikatın sonunda disiplin cezası ile 
birlikte, yol açtığı zararın ödetilmesine de karar verilir. 

Bu madde bu konuda tamamen özel hükümlere bağlı olarak kamu muhasebecilerine ve ita amirlerine ve 
sorumlulukları kanunlarla belli olan öteki memurlaraııygulanamaz. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Madde 4. — ı657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 11 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları : 

Madde 11. — Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amir
ler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden 
amirlerine karşı sorumludurlar. 

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik 'hükümlerine aykırı görür
se, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde İsrar eder ve bu emrini yazı ile 
yenilerse, memur Ibu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri 
verene aittir. 

Klonusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtu
lamaz., 

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklı-
dıra 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kamu nunun 12 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmişıtk. 

Kişisel sorumluluk ve zarar : 

Madde 1.2. — Devlet memurdan, görevleıM diikkat ve (itina ile yerine getirtmek ve kendilerine 'teslim 
edilen Devlet malım korumak ve her an hizmette hazır hallide bulundurmak zörundıadırlaır. 

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal! veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğrartimışsa, bu zararın igi-
li memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenımesıi esastım 

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak filin meydana geldiği tarih
te en ad/t derecenin birindi kademesinde bulunan memurun brült aylığımın yanışımı geçmeyen zararlar, kabul 
etmesi hainde dlMpIn amM veya yetMi disiplin kurulu kararına göre ilıgilli memurca ödenir. 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Kişilerin uğradıkları zararlar: 

Maidde 1,3. — Kişler, kamu hukukuna tabi görevlerle ülgiiii olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu gö
revleri yerine getiren personel aleyhime değil, ilgili kurum 'aleyhine dava açarlar. Kurumum, genel hükümle
re göre sorumlu personelle rücu hakkı saklıdır. 

12 ndi maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumluluk-
lan ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenıecek yönetmeliye belirlenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 12 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ye
rine aşağıdaki madde konulmuştur : 

İkamet Mecburiyeti : 

Madde 15. — Devlet memuru görev yaptığı mahalde ikamet etmek mecburiyetindedir. 
Görev mahallinden ayrılmak yetkili amirinin iznine bağlıdır. 
Özel kanunların bu madde ile ilgili hükümleri saklıdır. 

MADDE 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Resmî Bilgilerin ve Belgelerin Açıklanmaması ve Açıklamada Bulunma İzni : 

Madde 16. — Devlet memuru, memuriyeti sırasında edindiği bilgileri memuriyet ilişkisi sona erdikten 
sonra da açıklamamak mecburiyetindedir. Gizlilik derecesi taşımayan veya hizmetin gereği olan bilgiler bu 
hükmün dışındadır. 

Memur açıklamaması gereken bilgileri ne mahkeme önünde ne de mahkeme dışında açıklayamaz ve beya
nat veremez. Açıklama yapılması gereken hallerde amirin, memurun hizmet ilişkisi sona ermişse son amirinin 
iznine bağlıdır. 

Memur hizmet ilişkisi sona ermiş olsa bile amirinin veya son amirinin isteği üzerine resmî yazı, belge ve 
resmî dokümanları veya daha önceki işlemlerle ilgili her türlü evrak ve dokumam, memura tekrar iadesi 
gerekenler de dahil olmak üzere vermek zorundadırlar. Aym yükümlülük memurun geride kalan dul ve 
yetimleri ile varisleri için de geçerlidir. 

MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Şikâyet ve Dava Açma : 

Madde 21. — Devlet memurları, üstleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem 
ve işlemlerden dolayı bu Kanunda belirlenen esaslara ve özel kanunların bu konulardaki hükümlerine uygun 
olarak şikâyet etme ve bunlara karşı dava açma hakkına sahiptirler. 
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MADDE 7. — 657 sayülı Devlet Memurları Kanununun 15 üd maddesi aşağıdaki şeklide <teğ%tiifiillm!iışltlir. 

Basına bilgi veya demeç verme : 

Madde 15. — Devlet Memurları, kamu görevleri hatokmida basma, halber ajaııslaırma veya radyo ve tele
vizyon kurumlarına 'billgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanım lyetkii kılacağı görev
li; 'Bilerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verlefbüir. 

Askerî hfemet l e 'ilfeiti bilgiler özel kaınunlann yetkilıi kıldığı personel dışında hiç bir kHımse »tarafundan açık
lanamaz. 

MADDE 8. — 657 sayıla Devıllelt Memurlaırı Kanununun 416 nci maddesi başlığı île aşağıdaki şekilde de-
ğişjtirilımliiştir. 

Resmî belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi : 

Madidle 1.6. — Devlet ımemıurları görevleııi ıi!e ilgili resmî beliğe, araç ve ıgerieolerd, yetki verilen mahaller 
dışına çıkaramazılar, hususî (işlerinde kudiamamıazlıaır. 

Devlet memurları görevflerti İcalbı kendilerine tesılüm «dler* resmî beliğe, aıraç ve gereçlerti görevleri sona 
erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zoıunlıduk memurun mirasçılarına da gâmriMr. 

MADDE 9, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 21 nci maddesi başlığı (ile aşağıdaki şekilde değiş-
tiri/limî tir. 

Müracaat, şikâyet ve dava açma : 

Madde 21. — Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmî ve şahsî işlerinden dolayı müracaat; amirleri 
veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma 
hakkına sahiptirler, 

Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen 
amirler atlanarak yapılır. 

Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikâyetlerle ilgili esas 
ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak Ib'ir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 26 acı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştiıuürnıiştir, 

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı : 

Madde 26. — Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme (bağlanan hakkın kullanılmasında ıbirden fazla Dev
let memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır. 

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan birlikte çekilmeleri veya görevle
rine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması 
sonucunu 'doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. 
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MADDE 23. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı, -Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı : 

Madde 31. — Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve tele
vizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak Bakanın yetkili kılacağı gö
revli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgilerin verilmesi özel kanunları hükümlerine tabidir. 
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili Ba

kanın veya yetkili kıldığı görevlinin, illerde vali veya yetkili kıldığı görevlinin yazılı izni olmadıkça açıkla
maları yasaktır. 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Mıamurflları Kanununun 46 ncı maddıaslinıe 3 noü bir fıkra eklennı'işitir : 
«Bu sınavlar ihtiyaca göre yılda en çok üç defa Nisam, Ağustos, Aralık aylarında yapılhr.» 

MADDE 32. — 657 sayılı Dıevlıelt Memurla/n Kanununun 48 ncü maddesinin genel şartlarla ilıgıii (A) fıkra
sının 5 nci bendli ite aynı maddenin özıed şartlarla iîlgli (B) fıkrasının 2 neti benıdi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«5, Taksirli suçlar hariç, tek başına veya içıtimaen 6 aydan fazla ağır hapıis veya hapis veyahuıtta affa 
uğramış olsalar bile Devlet şahsiyetine karşı istenen suçlarla, zlimmet, Mi te , irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolıanıdı-
neıMc, sahtecilik, • inancı kötüye kullanıma, dolıanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir filden dolayı hapis cezasından 
hükümlü bulunmamak.» 

«2. Kurumların özel kanun veya diğer mıevzuaftında aranan şartları taşıtmak.» 
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MADDE 11. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Gizli bilgileri açıklama yasağı : 

Madde 31. — Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile 
olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 

MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46 ncı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
döğiştirilmıiştür., 

Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi : 

Madde 46. — Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, (Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı ha
riç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet 
PenSonel Dairesine bildirirler. 

MADDE 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Duyurma : 

Madde 47. — Devlet Personel Dairesi; atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların 
bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel 
şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen 
diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete, radyo, televizyon ve ülke 
çapında tirajı en yüksek gazetelerden asgarî biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur. 

Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün 
ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur. 

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Genel ye özel şartlar : 
Madde 48. — Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 
A) Genel şartlar : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

6. Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına ıgelrrîiş İse muvazzaf askerlülk hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak, 
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MADDE 33. — 657 sayılı Devlet MemurJ&rı Kanunaınon 51 nci maddesine aşağıdalkti 2 ncd fııkra eklea-
mliştir : 

«Sınavı kazanaölıara, kaıdro fazflıası olıduikıliaırı içıin verilen başarı bebeleri, saıdeoe sıınaıvm yapıldığı kurum
da 6 ay içıin geçerlidir.» 
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7. 53 ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut 
veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. 

B) özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birin

den diploma almış olmak, 
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. 

MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlükten kaldırılan 49 ncu maddesi başlığı 
ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Sınavlara katılma : 

Madde 49. — Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak girmek isteyenler, 
belirlenen şartlan yerine getirerek başvurularım yaparlar. Başvurulan merciler gerekli incelemeyi yaparak 
uygun olanları Devlet Personel Dairesine gönderirler. Devlet Personel Dairesi Devlet kamu hizmet ve gö
revlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz olanlara sınav giriş belgelerini sınav tarihinden bir 
ay önce gönderir. 

Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sı
navlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir. 

MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Devlet Personel Dairesince smavların yapılma esasları : 

Madde 50. — Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların Devlet Personel 
Dairesince tertip edilen sınava girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. 

Sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Bakanlar Kuru
lunca çukarılacak yönetrneliıkte ıgöslterilir. Sınavlar merkezî sistemle, il merkezlerinde Devlet Personel Dairesi 
tarafından yılda en çok 4 defa tertiplenir ve yürütülür. 

Sınav sorulan Devlet Personel Dairesinin sorumluluğunda hazırlanır ve sınav merkezlerine ulaştırılır. Sı
navların usulüne uygun yapılmasından mülkî amirler sorumludur. 

Salkalüar için sınafvlar ayrı yapılır.; 

MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 51 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sınav sonuçları : 

Madde 51. — Sınav sonuçları pevfet Personel Dairesinin sotumiuluğundia belirlenerek 'başarılı olanların 
isimleri ıbaşan «ıralarına göre Resmî Gazete, naidyo, televizyon ive ülke çapınldlalki tirajı en yülkselk gazeteler
den asıgarî biri ve uygun görülecek 'diğer araçlarla yayınlanır ve yazı 'İle idle İgillilere ^bildirilir, 

ıBu sonuçlar mültöa'kıip sınav <iönemine kadar geçeridir, 
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MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 ncü maddesiiıniin 2 noi fıkrası aşağıdaki şekil
de değişltürilimıiş vle ayrıca 3. ncü ve dördüncü fıkralar dklenmıiştir : 

«Memur olarak laltanmış olanfar altı aydan az ve iki yıldan çok olmamak üzere adaylıik devresi! geçıirir-
ler< 

'Bir görevde altı aylıık süre sonunda yapılan değerlendirmelerde başarılı olanların adaylığı kaldırıl'ır, ba
şarılı olamayanlar ise kurum içinde başka göravterde denenir. 

Altı aylık süresi sonunda hakkında rapor düzenlenmeyenlerin asaleti onaylanmış sayılır. 
Adaylık sıiiresii içlinde alday memurun başka kurumlara uaJkHi yapılamaz.» 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 noi maddesi aşağıdaki şeklilde değişlCirilrrtiş-
tlir : 

Adayların Yetiştirilmesi : . 

Madde 55. — Kurumlar adaylık süresi içinde Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı esaslarına göre hiz
met içli eğitim programları düzenlemek suretyle memur adaylarını yetiştirmek zorundadırlar. Hizmet içi 
eğitim programları ve adayın görevindeki başarısı göz önünde tutularak ilgililerce altı aylık dönemlerin sonun
da birer rapor düzenlenir. 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 nci maddesi aşağıdaki sekilide değişltliri-
mıişltıir : ' 

Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme : 

Madde 56. — Adaylık ısüresi içlinde hal ve hareketlerinde mıemumyetJİle bağdaşamayacak durumları, işi 
yavaşlattıktan, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyetleri tekımıından yeterli olmadıkları tespit 
edilenlerin kurumların atamaya yeitkıili amıirinıin onaıyı ile bir daha o kurumda memuriyete alınmamak üzere 
ilişkileri kesilir. 

MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık : 

Madde 57. — Adaylardan altışar aylık adaylık süreleri sonunda, 55 nci maddedeki değerlendirmelere gö
re düzenlenen raporlar veya siciller olumsuz olduğu takdirde sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 
amirin onayı ile görevlerine son verilir. 
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MADDE 18. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 52 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli : 

Madide 52. — Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında 'belirlenen başarı sırasına 
göre ilgili kuırulmlaroa atama yapılmak suretiyle karşılanır. 

Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kad
ro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan (başarı sırasına göre karşılanabilir. 

Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Dairesine bildirilir. 

MADDE 19. — 657 (sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 moü 'maddesi aşağıldakl şekilde degîşjtiril-
mişjtir.i 

Adaylığa kabul edilme : 

Makide 54. — Sınavlarda Ibaşarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler haşarı listesindeki 
sıraya ve 47 ncii maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur iadayı olarak atanırlar. 

Aday lotarak atanmış Devlet memurunun adaylık 'siürösi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve hu süre 
içinde aday memurun haşka kurumllara nakili yapılamaz. 

MADDE 20. — 657 sayılı Devleit Memurları Kanununun 55 nti maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Adayların yetiştirilmesi ; v 

Mıaldide 55. — Aday olarak ataman memurların önce Ibütün memurların ortak vasıfları lile ilgili temel eğii
time, Ibilalhara sınıfları ifle ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja talbi ıtultuimalan ve Devlet memuru olarak atana
bilmeleri için ıbaşarılı olmaları şarttır. 

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. 
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve di

ğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle 'düzenleniri 

MADDE 211. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Adaylık devresi içinde göreve son verme : 

Madde 56. — Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her 'birinde başarısız 
olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle hağldaşmıyacak durumları, göreve devam
sızlıkları tespit edilenlerin sicil amiMerinin teklıifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. 

İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Dairesine bildirilir. 

MADDE 212. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 57 n'ci maddesi aşağıdalki şeMMe değiştirilmiştir. 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık : 

Maidide 57. — Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru dlalbilmeteri için olumlu sicil alamayanların 
sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca 
derhal Devlet Personel Dairesine bilkMllir. 

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve hu maldde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık ne
denleri hariç) 3 yıl süre ite Devlet memurluğuna alınmazlar. 
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MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :' 

Aslî Memurluğa Atanma : 

Madde 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil veya rapor almış bulunan adaylar atamaya yet
kili amirin onayı ile aslî Devlet Memuru olarak atanırlar. (Aslî memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin 
sonu olan tarihtir.) 

Adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı da kazanmaları, belli ilke ve 
esaslara uyulması isteniyorsa o ilke ve esasların yerine getirilmesi şarttır. 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu nunun 63 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Başka bir kamu kurumunda sınav kazandığını veya memuriyete kabul edildiğini belgeleyenler hariç, ilk 
atama emrini tebellüğ edip görev yerine gitmeyenler 2 yıl süreyle kamu hizmetlerinde istihdam edilemezler. 
Medburî hizmetliler için bu süreler mecburî hizmet sürelerine eklenir. Göreve başlayışta ayrılanlar hakkında 
bu Kanunun değişik 97 nci maddesi hükümleri uyguHanır.» 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 31 nci maddesiyle yürür
lükten kaldırılan 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir : 

Madde 72. — Kurumlarda atama ve yer değiştirmeler hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin 
ekonomik sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak 
4 - 6 hizmet bölgesi esasına göre yapılır. Her kurum teşkilatının özelliklerine ve hizmet bölgeleri gerekleri
ne göre atama ve yer değiştirme esaslarını Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikle tespit eder. 

Eş ve sağlık durumlarında ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanır. 

il ve İlçe İdare Şube Başkanları ile İlköğretim Müfettişleri Orta ve Yüksek dereceli Okul Müdürleri Nü
fus kütüğünde kayıtlı olduklan İl ve İlçelerde görev yapamazlar. Bunların dışında olan, daha üst ve alt 
seviyedeki memurlardan hangilerinin nüfus kütüğüne kayıtlı oldukları İl ve İlçelere atanamayacakları Ba
kanlar Kurulunca çıkarılan atama yönetmeliklerinde belirtilir. 

Belediye Merkez Nüfusu 500.000'in üstünde olan yerleşme merkezlerinde bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE 55. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Kademe ve Derece İntibakları : 

Madde 83. — Memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınanlardan terhisle 
rini müteakip iki ay içinde tekrar memuriyete girmek isteyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya veya 45 nci 
maddedeki esaslar dahilinde öncelikle atanırlar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları 
kadroda kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan 
önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dai
resinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 
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MADDE 23. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Aslî memurluğa {atanma : 

Madde 58. — Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin 
teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere aslî memurluğa atanırlar. 

Aslî memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. 

MADDE 24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 ncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşe başlamama halinde yapılacak işlem : 

«Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 
62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet me
muru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve 
başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.» 

MADDE 25. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlükten kaldırılan 72 nci maddesi aşağı
daki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Yer değiştirme suretiyle atanma : 

Madde 72. — Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Tür-
kiyenin ekonomik, sosyal kültürel ve ulaşım şartlan yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller grup-
landırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. 

Yapılacak atamalarda; eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak 
dikkate alınır. 

Devlet memurlarının nüfusa kayıtlı oldukları yer, tahsil yeri ve ikameltgâhı gibi hususlar dikkate alınarak 
atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri 
için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetme
likle belirlenir. 

MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ncü maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile ve muvazzaf askerlikte ge
çen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvazzaf askerlik Hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan 
askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terfais tarihinden itibaren 30 gün içinde kurum
larına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azamî 30 gün içinde ilgilleri göreve başlat
mak zorundadırlar., 

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazza'f askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları 
derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan ön
ce işgal cetikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi 
kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usuilü dairesinde üst dereceye terfi 
öttükleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 
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MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları : 

Madde 92. — îki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar 
memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak 
şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilir
ler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da 
atanabilirler. 

Memur iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden tekrar seçilemeyenler veya seçim kanunu gereği istifa 
edip yasama organı üyeliğine seçilemeyenler, Belediye Reisi veya siyasî içerikli diğer görevlere atanmış 
olanlar veya yasama organı üyesi iken diğer herhangi bir sebeple bu üyelikten ayrılanlar, dışardan atanmış 
Bakanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler 5 nci fıkra hükmüne göre iktisap ettikleri memuriyet 
derecesinden açık kadrolara bu kanunun 48 nci maddesindeki nitelik ve şartlara uymak kaydıyla atanabi
lirler. Bu gibilerin iktisap ettikleri derecede açık kadro bulunmaması halinde rızaları ile daha aşağı derece
lerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak müktesep kadrolarına eşit dereceden bir kadronun boşalt 
ması halinde bu yerlere atanma hakları saklıdır. Bunlar Adalet Bakanlığı, Yargı organları ile İçişleri, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Teşkilatlarında görev alamazlar. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen sınav veya 
seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro 
bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile, bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere ata
nabilirler. 

Yasama görevinde veya Bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13.6.1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

MADDE 63. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Sorumluluk : 

Madde 97. — Memurlardan, malî ve cezaî sorumlulukları saklı kalmak üzere, 
A) 94 ncü maddeye göre kurumlarından izin almadan görevlerinden çekilenler ile aynı maddenin diğer 

şartlarına uymayanlar 2 yıl, 95 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, 
IB) Bu Kanunun diğer maddelerinde belirtilen çekilmiş sayılma ve göreve son verme hallerlinlde de 2 yıl 

gecmeiden, 

C) 96 nci maddeye aykırı hareket edenler hiçbir suretle, Devlet Memurluğuna alınamazlar. 

MADDE 69, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dti-
zenlenmîştir :ı 

Aylıksız İzin : • 

Madde 108. — Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat ötmediği taikldirdte ha
yattı tehlikeye girecek ana, balba, eş ve çocukları ile kardeşlerinde'n birinin ağır ttir kaza geçirmesi veya 
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MıADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
ımiştir. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

Madde 92. — İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya »bu 
Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa 'dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıf
ta (boş kadro (bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ay
lık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci mad'de hülkümlerine uyulmak suretiyle diğer 
bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 

Yasama Organı üyeliğine seçilenlerden tekrar seçilemeyenler veya Seçim Kanunu ıgereği Ddvlet memurlu
ğundan istifa edip Yasama Organı üyeliğine seçilemeyenler ile siyasî partilerin yönetici kadrolarında görev 
alanlar veya bu partilere üye olanlar Devlet memurluğuna atanamazlar. 

657 sayılı Kanuna talbi 'olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, Iboş kadro bu
lunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile, bu Kanuna talbi kurumlardaki memuriyetlere ata
nabilirler.! 

Yasama görevinde veya baikan olarak geçirilen her yıl 'bir kademe ilerlemesi <ve her ilki yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları : 

Madde 97. — Memurlardan, malî ve cezaî sorumlulukları saklı kalmak üzere; 
A) 94 ncü maddenin 2 nci ve 3 neti fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler bir yıl geçmeden, 
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 ncü maddenin 2 noi fıkrasına uymadan görevlerinden ay

rılanlar 2 yıl geçmeden, 

C) 95 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, 
D) 96 nci maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette» 
Devlet memurluğuna alınamazlar. 

MADDE 29. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlen
miştir : 

Aylıksız izin : 

iMadlde 108. — Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu .veya memur ıröfakat etömediği takdirde 
haıyatı tehlikeye ıgiirecek ana, 'baba, 'eş ve çocuiklları ile kardeşlerinden 'birinin ağır hlir kaza geçirmesi 'veya 
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önemli bir hastalığa tutulmuş alması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet me
murlarına, istekleri üzerine en çok 6 aya kadar görevlerinden ayrılma müsaadesi verilebilir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yerine bağlı kalmaksızın aylıksız izinli 
sayılırla^ Askerlikte geçen sürelerinden emekli keseneği kesilmeyenler karşılığını TC Emekli Sandığına ya* 
tırmalk suretiyle emekliliklerine saydıralbilirler. 

Hamile Devlet memurlarına istekleri üzerine altı aya kadar, Çocuk okutma veya eş durumundan nakil
leri yapılamayanlara, yetiştirilmek üzere Devlet Personel Dairesince yurt dışına gönderilen memurların eşle
rine istekleri üzerine bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir yıl daha uzatılabilir. 
Dıış burslardan yararlanarak yunt dışına güdenlerin eşleri bu halktan yararlanamazlar. 

©u müsaade süresince memurlulk yükümlülükleri devam eder; aylık, ilerleme, yükselme, mecburî hizmet 
ve düğer hakları işlemez.; 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal göre
vine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması, halinde veya müsaade süresinin bitiminde kanunî sü
resi içinde görevine dönmeyenlerin görevlerine son verilir. 

MADDE 80. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununum 124 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Disiplin Cezaları : 

Madde 124. — Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, 
yönfdtmıelikleıiin ve genelgelerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getir
meyenlere, uyuılmıasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yaısaikladığı işleri yapanlara, dutumun niteliğine 
ve ağırlık derecesine ve tekrarına göre 125 nci maddede sıralanan disiplin cezalarımdan binisi verilir, 

MADDE 81. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesi aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir : 

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller : 

Madde 125. — Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalan ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil 
ve haller şunlardır : 

A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı İle bildirmektir. 
Uyarma cezasını gerektiren fil ve haller şunlardır : 
a) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek, 
b) îş sahipleri ve görev sebebiyle gelenlerden Ibaşka kimselerle belirtilen kuralliar dışında iş başında görüş

meyi alışkanlık haline getirmek, 
c) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kırıcı veya saygısız davranışta bulunmak, 
ç) Vakara uymayan durum ve davranışları görülmek, 
d) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerde açık olarak gösterilen ktonularda, işi uzatacak ve israfa 

sebep olacak şekilde, yazışma ve görüşmelerde bulunmak, 
e) (Sorulan konulan sebepsiz yere zamanında cevaplandırmamak, 
f) özürsüz olarak göreve geç gelmek veya görevden erken ayrılmak, veya mesai saati içinde görevi terk 

ötmek» 
g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 
h) İş yerinde Devlet Memuruna yakışmıyan kılık ve kıyafetle bulunmak, 
ı) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasına, bakımına özer; göstermemek, 
i) Çalışma saatleri içinde görevi dışında başka işlerle meşgul olmak, 
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önemli 'bir hastalığa 'tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet me
murlarına, istekleri üzerime en' çok altı aya kadar ayilıksız izin verilebiir. 

istekleri 'üzerine; doğum yapan Devlet memurlarına 'en çok alitı aya, yötî tıiırifaıek üzere (bursla gidenler 
dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt dışına sürekli 'görevle atanan memurların eşlerine en çok üç 
yıla kadar aylıksız izin •verilebilir. 

Yurt ;dışına yötîşitirülmek üzere ve sürekti görevle atanan memuırlalrın esteri 'bu haftan 'bir defa'dan fazla 
yararlanamazlar ve buntan dönüşlerimde görev yerlerine hağlı oflmaıksıızın atamaları yapılır. 

Müsaade 'süresinin hifciminiden önce mazerdCinli gerektiren sebelbin kaillkknası halinde, memur derhal gö
revine töönımek zaruındadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bftimıinld'e görevine 
dönmeyenler, memuriyeCten çekilmiş sayılırlar. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayıl ır-
lar. Bunlar hakkında 5434 ISayıh Türkiye Cumhuriyeti Emlekli Saridığı Kanunu hükümleri ile hu kanunun 
83 mcü maddefsi hükümleri 'sakilidir. 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ncü maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Disiplin amiri ve disiplin cezaları : 

Madde 124. — Disiplin amirleri, kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak tayin ve tespit 
edilir. Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurların disiplin amiri ilgili hakandır. 

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmelikle
rin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zo
runlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine 
göre 125 nci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir. 

MADDE 31. —657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller : 

Madde 125. — Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil 
ve haller şunlardır : 

A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildi-
rilmesidir. 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen 

usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılma
sı ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, 

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, 
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, 
d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, 
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, 
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. 
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
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j) Maiyetindeki elemanlarım yetiştirillmelerine özen göstermemek, 
B)' Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında 'kuisurkı sayıldığını yazı ile bildirmektir,; 
Kınama cezasını gerektiren fiil ve hadler şunlardır : 
a) ıtzinisJz ve kurumlarınca kalbul edilen özürü olmalksızın bir gün göreve gelmemek, 
ıb) Hizmet dışında, resmî sıfatlarının gerektirdiği iMbar ve güven duiygusunu sarsacak nitelikte davranış

larda ıbulunlmak, 
c) Görev başında amire saygısızlık etmek, 
ç) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak, 
id) IBir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek/ 
e) (tş arkadaşlarına, maiyetindeki personelle ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 
f) Devlet memurları taraifıridan yapikmıyacağı Devlet Memurları Kanunu ile kurumların kuruluş kanun

larında .göslteriten kazanç getidoi faaliyetlerin eş, reşii't olmayan Veya mahcur çocuMarı tarafından yapılması 
halinde bu durumu h a p bulunulan kuruma 15 gün içinde bİdirmemek, 

g) lÖzel kanun, tüzük ve yönietmeMkterinde ceza tertip edilen haller dışında; kanun, tüzük ve yönetme
liklere göre verilmesi geneken, görevle ilgili hilgi ve belgeleri yetkili kişi ve merciilere süresinde vermemek, 

İh) İş yerimde veya dışınlda arkadaşlarına sözle sataşmak, hakaret etmek, başkalarını 'bu gibi davranışlara 
kışkırtmak, 

ı) 'İş yerlerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine anlak dışı yazılar yazmak, 
i) [Yasaklanmış her türlü yayını iş yerine sokmak ya da yanında bulundurmak, 
j) iMaiyetinddki elemanları kasten yetiştirme mek, 
k) (Kurumun uygulamakta olduğu tasarruf tali maltlarıma riayet etmemek, 

C) Aylıktan Kesme : Memurun net aylığından 1/3 ünü geçmemek üzere kesinti yapılmasıdır. 
Aylıktan Kesme Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Amirinin emri veya izni ile asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştir

mek, karalamak ya da kirletmek, 
ıb) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya, başka

larına kullandırmak, 
e} iSarhioş olarak göreve gelmek veya görev yerin de alikollu içki içmek, 
ç) Kurumlarınca kalbul edilir özürü olmaksızın ke simtisiz 2-3 gün göreve gelmemek, 
d) lîş yeri sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmetin amaçları dışında kul

lanmak ya da kullanılmasına yardımcı olmak, 
e) Devlete ait motorlu taşıt araçlarını özel işlerde kullanmak, 
f) Çağırıldığı veya «görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özürü olmalksızın katılmamak. 

D) Kısa Süreli Durdurma : Memurun kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin bir yıl süre ile 
durdurulmasıdır, 

ıBu ceza, d süre içerisinde derece yükselmesi için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de önler. 
Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve hailler şunlardır : 
a) İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen özürü olmaksızın, kesintisiz 4-6 ıgün göreve gelmemek, 
to) [Hizmet içinde resmî sıfatlarının gerektirdiği iti bar ive güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 

bulunmak,! 
c) IKanıun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek, 
ç) Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı Devlet Memurları Kanunu, ile kurumların kuruluş 

kanunlarımda gösterilen kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 
d) lYetikili kılınmadığı halde kamu görevleri hakkında basıma, haber ajanslarına veya radyo ve televiz

yon kurumlarına (bilgi veya demeç vermek, 
e) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ve kurumunca yazı ile isten

mesine rağmen geri vermemek, 
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a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen 
usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması 
ve bakımında kusurlu davranmak, 

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirle
nen sürede kurumuna bildirmemek, 

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, 
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bu

lunmak, 
e) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, 
f) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, 
g) tş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 
h) îş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, 
ı) Görev mahallinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, re

sim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, 
j) Verilen emirlere itiraz etmek, 
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, 
1. Kurumların huzur, sülkûn ve çalışma düzenlini boşamak, 
C) Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasın'da kesinti yapılmasıdır. 
Aylıiktan kesme cezasını gerektiren fiil ve halter şunlaridır: 
ia) IKasıitüı olarak; verilen emlir ve görevleri tam ve ve zamanında yapmamalk, görev mahallinde kurumlar

ca belirlenen usul ve esasları yerline geltirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri korumamak, ba
kımını yapmamak, hor kullanmak, 

b) Özürsüz olarak bir veya i'ki gün göreve gelmemek, 
c) Devlete ait rtestmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özeli menfaat sağlamak için kullanmak, 
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda ıbulunmak, 
e) Görev sırasında arriirine sözle saiygısızlik ermek, 
tf) Görev yeri sınıfları içertis'inlde her hangi bir yerin 'toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olaralk 

kulanılmasına yardımcı olmak, 
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, 
h) Toplu müracaat veya şikâyet etmek, 
ı) Hizmet içinlde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak rtiıtdliklte davranışlarda bulun

mak, 
j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. 
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesiine göre memurun, bulun'duğu kademede 

ilerlemesinin 1-3 yıl dürdurüllmalsiıdıri 

Kaideme ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve halliler şunlardır : 
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde allkoiü içki içmek, 
b) Özürsüz Ve kesinfisiz 3-9 gün göreive gelmemek, 
c) Göfevİ ile lillgilı olarak her ne şekilde olursa 'olsun çıkar sağlamak, 
d) Amirine veya malyetiridekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, 
e) Görev yerli sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla İzinsiz kullanmak 

veya kullandırmak. 
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, 
g) Yeltikii olrnaldığı halde basına, foalber ajanslarına veya raldyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya 

demeç vermek, 
h) Ticaret yapmak veya 'devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 
ı) Görevin yerine getiriiıtmesın'de dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezihep ayrımı yap

mak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, 
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f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle toediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak 
amacı ile hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek ve almak, 

ıg) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işlerini tamamlamadan veya devir ve teslim işleri ta
mamlandığı takdirde ilgili yönetmelikte 'belirtilen sü re dolmadan yeni görev yerine gitmek, 

Ih) Fenne ve gerçeğe aykırı rapor veya istirahat raporu düzenlemek, 
ı) Görevi ve hizmeti aksatmak amacına yönelik usule ve fenne aykırı rapor veya istirahat raporu al

mak, 
i) Göreve ve hizmete ilişkin Olarak bilerek yazılı veya sözlü yalan beyanda bulunmak, 
E) Uzun Süreli Durdurma : Memurun kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin 3 yıl süre ile dur

durulmasıdır. 
Bu ceza, o süre içerisinde derece yükselmeleri için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de önler. 
Uzun süreli Durdurma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) İzinsiz veya kurumlarınca kaibul edilen özürü olmaksızın kesintisiz 7-9 gün göreve gelmemek, 
ib) Denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya bağlı olduğu kurum ile ilgisi Olan (bir teşebbüsten 

doğrudan doğruya veya aracı eliyle, her ne ad altında olursa olsun, bir çıkar sağlamak, 
c) Amirlerine ve diğer görevlilere hakaret etmek, iş yerinde veya eklentilerinde onların görevlerini yap

malarına engel olmak, 
d) (Kıamun, tüzük ve yönetmeliklere uygun alarak Verilen görevleri kasıtlı olarak yerine getirmemek, 
e) ISiyasî ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, işi yavaşlatma ve pasif veya bu eylemlere teşeb

büs etmek gibi kamu hizmetlerini aksatacak davranış larda bulunmak, 
f) (Kurum amirinden izin almadan iş yerinde top lantı yapmak, nutuk söylemek, konferans, konser, tem

sil, tören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek, 
g) Görev başındaki memurları iş yeri dışına çıkmaya kışıkırltmak, 
h) Görev ifası sırasında veya görevin ifasından dolayı görevlilere veya iş arkadaşlarına fiilî saldırıda bu

lunmak. 

F) İKurumdan Çıkarıma : Memurun bir daha o kuruma atanmamak üzere görevden çıkartıtaasıdır. 
Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) lUyuşlturuou madde kullanmak, 
b) Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yalsağı kapsamına giren eylemleri yapmak. 
c) Diplomatik staitlülsünden yararlanmak suretiyle yurlt dışında Malh'al'lî mevzualta göre kaçakçılık sayılan 

fiillerde bulunmak, 
d) Görev ifası sıralsında veya görevin ifasından dolayı amirlerine fMî saldırıda bulunmak, 
e) İş yerinde veya bağlı yerlerde arama, herhangi, bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek postalarını aç

ma v.b. eylemleri düzenlemek, başkalarını böyle eylemlere kışkırtmak, bu gibi eylemlerde görev almak, 
G) Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha Devlet Memurluğuna atanamamak üzere memurluktan çı

karmaktır. 
Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Yetkili kılınlmadığı halde dış ve iç güvenlik ile ilgili veya kamu hizmetlerinin yürütülmesi veyahut 

kamu yararı bakımından gizli kalması gerekli bilgi ve belgeleri açıklamak, 
b) IMemiufluk sıfatı ile bağdaşmayacak şekilde utanç veridi-harekette bulunmak, 
c) (İş yerlerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine ideolojik ya da siyasî amaç taşıyan yazılar yazmak, söz

lü ideolojik propoganda yapmak, resim, amblem v.s. yapmak, asmak, 
d) Savaş, Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan edilen durumlarda veya genel hayatta müessir afetlere uğra

yan yerlerde yerine atananlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği 
halde bu emre uymayarak görev yerini terkeltmefc, 

e) îzünsiz veya kurumlanınca kabul edilir Özürü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak 30 güri göreve gel
memek, 
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j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bidirirninıdle bulunmamak, 
k) Açıiklarüması yasaklanan bilgileri açıklamak, 
1) Aırüriine, maıiyâtinıdeıküjere, iş arikaldaşfarı veya iş sahiplerine hafklarette buhınımak veya bunları tehdit 

etmek, 
m) Diplomatik staitüsünlden yararlanmak suretiyle yurt dışımda, hakflı bir sefbep göstermeksizin ödeme ka

biliyetinin üstünde borçlanmak ve 'borçlarımı Ödemedeki tutum ve davraraışlarıyle Devlet itibarını zedelemek ve
ya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu Ödemeden yurda dönmek, 

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 
E) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 

çıkarmaktır, 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) İdeolojik veya siyasî amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, 'boykot, işgal, 

engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla ıtoplu olarak göreve gelmemek, 
bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, 

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı (bildiri, afiş, pankart, ıbant ve benzer
lerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya (bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, 

c) Siyasî partiye girmek veya siyasî parti için faaliyet göstermek, 
d) Özürsüz olarak, kesintisiz 10 gün veya bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri 

yapmamak, 

f) Amirine ve oıaiyetindekilere fiilî tecavüzde bulunmak, 
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik > ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bu

lunmak, 
h) Yetki almadan gizli 'bilgileri açıklamak, 
ı) Siyasî ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, 
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda 

bulunmak, 

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. 
Disiplin cezası verilmesine selbep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre için

de tekerrüründe ıbir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller 
nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında Ibir derece ağır ceza verilir. 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar 
için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanır. 

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle 
benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. 

öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurları
nın, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, 'brüt aylıklarının 
1/4'ü - 1 /2"si kesilir ve tekerrürümde görevlerine son verilir,: 

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. 
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f) Tehditle bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemli düzenlemeye, böyle bir eyleme katılmaya, ya
lan beyanda bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yiüklenmeye zorlamak, zorlanmasına -kıışkırtönak, 

g) Oörevleri, yetkileri ve sörumlulıulklan kanunlarla belirîDilmiş kimselerin görevlerini üsfelenmek anlamına 
gelecek kişisel ya da örgütsel eylemler düzenlemek, dü^emlenmesirii kışkırtmak, düzenlenmiş, bu eylemlerde gö
rev almak, 

h) Cebir ve şiddet kullanarak görev başındaki memurları iş yeri dışına çıkartmak, görev yapılmasına en
gel olmak, 

ı) Güveriİk Kuvvetleri taraflından siyasî ve ideolojik eylemlerden aranan kişileri iş yerinde veya iş yerine 
ait yerlerde bilerek saklamak veya barındırmak, 

i) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulünmlak, 
j) 5816 sayılı AJtalttürk Aleyhin© işlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, 
k) İBu Kanunun 7, 9, 26 ncı maddelerinde yer alan yasaklara aykırı davranışlarda bulunmak, 
Dı&iplin cezası verilmesin© sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilinden silinmesine ilişkin süre için

de tekerrüründe bir derece ağır ceza kullanılır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat aynı fiil veya haller 
sebebiyle verilen dilsliplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalüşmaları olumlu o^n ve iyi veya çokilyi derecede sicil alan memurlar için 
verilecek cezalarda bîr derece hafif olanı uygulanabilir. 

özel Kanunların disiplin suçlan Ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. 

MADDE 82. — 657 saytlı Devlet Memurları Kanununun 1'26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde deği#rİlmişltif : 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Merciler : 

Madde 126. — Disiplin cezaları, Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurlar için ilgili Ba
kan, diğer memurlar içinde atamaya yetkili amir, îl Millî Eğütüm Disiplin Kurullarının görüşlerin© dayanı
yorsa vali, mahkemeler ve adliyeye bağlı daireler memurlarına Adalet Komisyonları, Ceza tnfaz Kurumlara 
nın Mahallî savcılar kurullarınca atanan memurlarına bu kurullar tarafından verilir. Özel Kanunların disiplin 
cezası vermeye yetikili amir ve mercilerle ilgili hükümleri saklıdır. 

Uyarma ve kınama cezaları sidil amirlerincede doğrudan doğruya Verilebilir. 
Aylıktan kesme, kısa ve uzun süreli durdurma cezalarının verilebilmesi için memurun bağlı bulunduğu yet

kili disiplin kurulunun görüşü kurumdan çıkarma ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilebilmesi 
için ise, yüksek dilsliplin kurulunun kararı. şarttır. 

MADDE 83. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127 nci maddesi aişağıdaki şekilde dep#ıtilmi§-
tör : 

Uyuşmazlık : 

Madde 127. — Aylılkitan kesime, kılsa ve uzun süreli durdurma cezalarıını vermeye yetkili amirin kararı ile 
disiplin kurulunun görüşü arasında uyuşmazlık olduğu hallerde, karar merdiî Yüksek Disiplin Kuruludur. 
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MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar : 

İMadde 1'26. — Uyarıma, kınama ve aylıktan kesme cezalan disiplin amirleri tarafından; kademe ilerle
mesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, 
atamaya ydtklili amirler tarafından verilir. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu 
kurumun yüiksek disiplin kurulu kararı ile verilir. 

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı Ibir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kalbul veya 
reddeder.; Ret halinde altamaya yetkili amirler 15 gün içinde ibaşka ıbir disiplin cezası vermekte serbesttir
ler, 

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır, 

MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Zamanaşımı : 

Madde 127, — Bu Kanunun 125 nci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve 
hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde 
disiplin soruşturmasına, 

Ib) (Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, 
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası 

verilmediği takdirde ceza verme yektisi zamanaşımına uğrar. 
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MADDE 84. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 128 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştinilmiş-

Dis'tplin Kurullarının Kmar Süresi: 

Madde 128. — 125 nci maddenin (C), (D) ve (E) benlilerine göre disiplin kovuşturmasını gerektiren hal
lerde yetkili amir, yaptırdığı somştuımanın dosyasını, mütalaasını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 
tevdi eder. Disiplin Kurulunun kararı yetkili amirin onamaısıyla kesinleşir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarih
ten itibaren 15 gün içinde soruşturma evrakına göre mütalaasını bildirir. 

125 nci maddenin (E) ve (G) bentlerinde yazdı Kurumdan ve Devlet Memurluğundan çikarrna cezalan 
için, atamaya yetkili amir tarafından yaptırılan söruşiturmaya ait dosyanın, memurun bağlı bulunduğa kurumun 
yüksek disiplin kurulunca tevdiinden itibaren 15 gün içlinde soruşjfcurmanın genişletilmesine veya neticesine dair 
kararını verir. Disiplin Kurulunun kararı yetkili amirin onamasıyla kesinleşir. Kurulun, soruşturmanın genişle
tilmesine karar vermesi halinde, neticeye dair karar süresi bu tarihten iüibaren M ayı geçemez. 

MADDE 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştfMltmıişltir : 

«Memurun yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nütelkte görülürse, 
disiplin kurulunun mütalaası atadıktan sonra isteğinin yerine götiritaelsline karar verilerek, sicil dosyasındaki 
disiplin bölümüne gerekli açıklama yapılarak disiplin bölümü yenliden düzenlenir.» 
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MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 128 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Karar süresi : 

Madde 128. — Disiplin aminleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlan
dığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır 1ar. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek 
üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 
30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararım bildirir. 

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memu
run bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azamî altı ay içinde bu kurulca, 
karara bağlanır. 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 129 ncu maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı : 

Madde 129. — Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gör
dükleri /takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, igili kurumlardan bilgi almaya, 
yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyaıbeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya 
yetkilidirler. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakım inceleme
ye, tanık dintetmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazıilı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yap
ma hakkına sahiptir. 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Uygulama : 

Madde T3'2. — Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. 
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. 
Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Perso

nel Dairesi Başkanlığına bildirilir. 
Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, 

valilik, büyükelçilik, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcıbğı ve daire başkanlığı 
görevlerine atanamazlar. 

Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Disiplin cezalarımn bir süre sonra sicilden silinmesi : 

Madde 133. — Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından baş
ka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, di
ğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, yerilmiş olan cezalarının si
cil dosyasından silinmesini isteyebilir. 
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MADDE 88. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135 nci maddesi aşağıdaki şekilde degüştürülimiş-
tir : 

ttiraz ve Süresi : 

Madde 135. — Disiplin cezalarına karşı itiraz; cezanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde cezayı veren 
amire, kbmtfsyüna veya kurula yapılır. 

Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezalarına karşı yargı yollarına baışvuırulamaz. 

MADDE 89. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 136 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır : 
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Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, 
isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındık
tan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesinin başlığı «Disiplin Kurulları 
ve Disiplin Amirleri» olarak, ikinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar 
verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlu
lukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.» 

MIADDE 39. — 657 sayıüı Devlet Memurları Kanunununun .135 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İtiraz : 

IMadde 1135. — Disiplin amirleri tarafımdan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir 
üst disiplin amirine yoksa disiplin, kurullarına yapılabilir.: 

Aylıktan kesme, 'kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğuridan çıkarma cezalarına karşı 
idarî yargı yoluna başvurulabilir. 

MADDE 40. — 657 -sayılı .Devlet Memurları Kanununun 136 ncı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde de-
ğiştirii'llmiştür. 

İtiraz süresi ve yapılacak işlem : 

IMadde '136. — Disiplin amirleri ive disiplin kurulları .tarafından verilen disiplin cezalarına kaırşı yapıla
cak 'itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği taırühiınden itibaren 7 gündür. 

(Bu süne içinde İtiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. 
İtiraz hainde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi ce

zayı ıhaifilfletebilir veya tamamen kal'dırabliırler. 
ttiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin ;olup, bu kararlar aleyhine idarî yargı yo

luna başvuırulamaz. 
İtiraz mercileri, İtiraz (dilekçesi ile karar <ve eklerinin, keridilerine intikalfeden itibaren 30 gün içinde ka

rarlarını vermek zorundadırlar., 
(Kaldırılan cezalar sicilden sıiiinür< 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler : 

MADDE 41. — 13.6.1968 tarihli ve 1046 sayılı Kaldro Dolayısıyla Açıkta Kalanların Açıkta Geç'irdlîklleri 
Süıreilerin Kı'dem ve Emeildîiliilkleriine Sayılmasına Dair Kanunun tümü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 93 ncü maddesi ikinci fıkrası ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kddırılmıştuv 

'MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Kıyafet mecburiyeti : 

EK MADDE 1. — Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet ku
rallarına uymak mecburiyetindedirler. 

İkamet mecburiyeti : 

EK MADDE 2. — Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu 
yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. 
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Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen; hudutlar dışında 
ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izlin ver'ielbilllir. 

Devlet memurları, i'kanıett; erkleri it hudutlarını tatillerde ancak yeHkili almıi'dn izniyle terketieibiMer. 

Dernek, vakıf ve meslekî teşekküller ile ilişkiler : 

EK MADDE 3. — Devlet memurları, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği, amaç ve faaliyetleri siyasî ve 
ideolojik olmayan dernek, vakıf ve meslek teşekküllerinde, ancak ilgili bakanın yazılı müsaadesiyle görev 
alabilir, bunlara üye olabilir veya bunları kurabilirler. 

Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı mensuplarının atanmaları : 

EK MADDE 4. — Hizmet ihtiyacı veya meslekî yetersizlik veya tutum ve davramşları bakımından 
mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında çalıştırılmalarının uygun olmadığına kurumlarınca karar verilen
ler, kurumlan içinde veya diğer kurumların genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolarına, görev ve unvan 
eşitliği gözetilmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atanabilirler. Bunlar hakkında 71 nci maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Bazı görevlere atamalar : 

EİK MADDE 5. — Valli, büyülkeiçi, müsteşar, müsteşar yaridıımcılığı ve genel müldür görevlerine ve Ba
kanlar ıKuruilu Kararı ile aitanima&ı yapılan 'bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Millî Gü
venlik Akademilisi öğrenimi görenlere düğer niteliklere uymalk kaytdı ile öncelle verilir. 

'MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki »geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe gürdüği tarilhlte «aslî Devlet mıemuru» olanlar 65ı7 ısayı-
İı Kanunum değişlik 6 nci nnalddestadıe öngörülen yemim' yapmış sayıhrlıar ve (imzalı «yemin belgesi» kuırum-
larınoa bunların özlük dosyalarına (konulur. 

GEÇİGı MADDE 2. — 92 nci madidenin uygulamasında; 29.6.1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Mıecls 
Kanunu büklümlerine göre Danışma Meclisi üyeliğinle seçilenler hakkında, üyıelıiklerinıin sona ermesinden 
donra, 2485 tsaıyjflj. Kanunun 1(2 ncü maddesi hükimlünıe göre üışilem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun, yürüdüğe girtdliği tarMe «Aday Memure» olarak görevde bulunan-
lar halkkınd'a, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ibu Kanunla değişik adaylıya iHgStt 56, 57 ve 58 nci 
maldlde hükümleri hariç eski mevzuatın uygulanmasına »devam olunur. 

Hailen 2 yıllık adaylık sünesM tamamlamış olup ıda aslî memurluğa atanması yapılmamış olanlar haiklkın-
da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iüilbaren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlıam'ler yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun dlüsiplıine ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş 
olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında bu konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır. 

Bu uygulamayla ilgili işlemlerden; 
a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve hareketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren iki yıl içerisinde, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 405) 



— %2 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 138. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 139. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil 
ve hareketlere ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandı
rılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun uyaırınca düzenlenecek dMpIim bölümüme ilişkin yönettodMk en geç 
üç ay içinde, diğer yönetmelikler ile hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç altı ay 
içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuncaya kadar eski yönetmeliklerin bu 
kanuna aiylkırı ofmaytan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük : 

MADDE 44. — Bu Kanunun; 

a) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncı maddeleri Kanunun yayımından 3 ay sonra, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 45. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 
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