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İzmir Milletvekili Şitıasi ösina'mn. Tica
ret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 
4442 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
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Kanun, İçel Milletvekili Yahya Dermancı 
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let memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Adalet, İçişleri, 
Dışişleri, Maliye, Bayıdırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Çalışma, Ticaret, Sanayi 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonla
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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Çoğunluk olmadığından saat 14,30 da topla

nacak T. B. M. M. birleşiminden sonra toplanıl
mak üzere birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

İkinci Oturum 
Yargıtay kanunu teklifinin 29 ncu maddesi 

ve elci 4. numaralı cetvelin tekliften ayrılarak 

Sözlü Horu 
1. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'm, 

Mardin'in Midyat ilçesinde bir lise veya sanat 
okulu açıl m asının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderil misti r (6/1076) 

Raporlar 
I. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger ve 

J07 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı: 1010) 

takdimen ve müstakiUen görüşülmesine dair 
İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in önergesi 
kabul olundu. Madde üzerinde bir süre görü
şüldü. 

16 , 6 . 1965 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere (saat 17,50 de) birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip • 
Başkanvekili Siirt 
Nurettin Ok Süreyya Öner 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Yaz Ut Soru 
2. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-

nun, Adana Belediyesi Elektrik İşletme Müesse
si Müdürünün görevine son verilmesi sebebine 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir (7/759) 

2. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, . Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 .1963 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı: .1011) 

SOKU 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt) (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz mevcut değildir. Bir saat 
içinde de çoğunluğun mevcudolacağı görülme-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge-

1. — Memleket için arz ettikleri önem sebe
biyle süratle çıkarılmaları zaruri kanunları biran 
evvel neticelendirebilmek için Millet Meclisinin 
Sah, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 
21 den 24 e kadar toplanmasına dair parti grup* 
l§r} adına verilen önerge 

mektedir. Bu itibarla Birleşimi, bugün saat 
14,30 da toplanacak olan T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısını takiben toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 10,05 

rekli çoğunluğumuz vardır, müzakereye başlıyo
ruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisin tatiline pek az bir süre kalmış bulunduğu 
cihetle memleket için çok önemli kanunların çı
ka rılabilmesini temin için Meclisin çalışma saat
lerini değiştirmek gerekmektedir. Bu sebeplo 
verilmiş bir önerge var, önergeyi okutuyorum. 

I K Î N O I O T U R U M 
Açılma saati: 14,38 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— UM — 



M. Meclisi B : 129 
Yüksek Başkanlığa 

Memleket için arz ettikleri önem sebebiyle sü
ratle çıkarılmaları zaruri kanunları biran evvel 
neticelendirebilmek ve seçimlerin yaklaşması do-
layısiyle tatile girmeyi mümkün kılmak maksa-
diyle Meclisin toplandığı Salı, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri saat 21 den 24 e kadar 
toplanılması hususunun oya sunulmasını arz ede
riz. 

A. P. Meclis Grupu C. H. P. Meclis Grupu 
Başkanvekili Başkanı, C. H. P. Grup 

Sabahattin Savacı Yönetim Kurulu Sekreteri 
Cevdet Aydın 

C. K. M. P. Meclis Grupu M. P. Meclis Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Cevad Odyakmaz Kâmil İnal 
Y. T. P. Meclis Grupu Başkanvekili 

Sırrı öktem 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bundan böyle Meclisimiz Salı, Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günleri saat ondan, 13 e ka
dar, saat 14,30 dan 19 a kadar, sat 21 den 24 e 
kadar devamlı toplantı halinde çalışacaktır. 

2. — Devlet Demiryolları işletmesi Genel Mü
dürlüğüne bağlı Sağlık Teşkilâtında çalışan ta
bip, diş tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı 
kanunların imkânlarından faydalanmalarına da
ir kanun teklifinin Ulaştırma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
ge 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı 

Sağlık Teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacıların 472 ve 224 sayılı kanunların imkânların
dan faydalanmalarına dair kanun teklifi» Ulaş
tırma, Bütçe ve Plân komisyonlarına havale edil
miştir. 

400 000 Devlet Demiryolu personeli ve ailesi
ni ilgilendiren ve ful - time, ordu hekimlerinin 
terfihi kanunlarından sonra Demiryolları camia
sının sağlık personelinden mahrumiyetini mucibo-
lacak bir hali izaleye matuf iabu kanun teklifi
nin, meselenin müstaceliyeti sebebiyle Ulaştırma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 
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üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Balıkesir 
Mustafa Uyar Ahmet Aydın Bol ak 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Kocaeli 
Süreyya Sofuoğlu 

Balıkesir 
Cevat Kanpulat 

Erzurum 
Cevat Dursunoglu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılamadı, 
yeni baştan oyunuza sunacağım, önergeyi ka
bul edenler lütfen işaret etsinler. Bir geçici ko
misyon teşkili hakkındaki önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Bir 
geçici komisyon, bahis konusu tasarıyı görüşe
cektir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/1199) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 10 . 6 . 1965 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu 2 
ay, hastalığına binaen, 7 . 6 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 31 
gün, hastalığına binaen, 25 . 5 . 1965 tarihin
den itibaren. 

İstanbul Milletvekili Malik Yolaç 1 ay, has
talığına binaen, 6 . 6 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil 21 
gün, hastalığına binaen, 3 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Samsun Milletvekili Fevzi Ceylân 21 gün, 
hastalığına binaen, 3 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Diyarbakır Milletvekili Şehmus Aslan 15 
gün, ha*tia!fi»ıa bisaen, 7 . 6 . 1965 terjöpn* 
den itibaren. 

- 1 3 5 
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Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut 10 gün, 

hastalığına binaen, 9 . 6 .1965 tarihinden iti
baren. 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan .10 gün, 
hastalığına binaoıı,-9 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren, 

Bursa Milletvekili Baha Cemâl Zağra 10 
gün, hastalığına binaen, 9 . 6 . 1965 tarihin
den. itibaren. 

Uşak Milletvekili A. Rıza Akbıyıkoğlu 10 
gün, hastalığına binaen, . 5 . 6 . 1965 tarihinden 
itibaren. . , 

Malatya Milletvekili Ahmet.. Fırat 10 gün, 
hastalığına binaen, 7 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Samsun. Milletvekili İlyas Kılıç 20 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

Tokat Milletvekili Bekir Şeyhoğİu 15 gün, 
mazeretine binaen, 15 . 0 .. 1965 tarihinden iti
baren. 

Sivas Milletvekili Ahmet Kangal 20 gün, 
mazeretine binaen. 10.. 6. .1965 tarihinden iti
baren. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar 15 gün, 
mazeretine binaen, 8 . 6 ..1965 tarihinden iti
baren. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş 12 gün, 
mazeretine binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan 12 
gün, mazeretine binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

Aydın Milletvekili Şükrü Koç 10 gün, ma
zeretine binaen, 7 . 6 . 1965 tarihinden itiba
ren. • 

Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli 10 
gün, mazeretine binaen, 8 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Samsun Milletvekili Bahri Cömert 10 gün 
mâzeretine binaen, 4 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm 10 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 6 .1965 tarihinden iti
baren. 

İzmir Milletvekili Saim Kaygan 9 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden itiba
ren; 

BAŞKAN —- Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlü 2 
ay, hastalığına binaen, 7 . t i . 1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu -'! I 
gün, hastalığına binaen, 25 . 5 . 1965 tarihin
den itibaren. 

' BAŞKAN •— Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Malik Yolaç 1 ay, has
talığına binaen, 6 . 6 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

B A Ş K A N — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.;. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Elâzığ Milletvekili llürrom ıVIüftügil 21 
gün, hastalığına binaen, :> . '6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler...' Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Fevzi ('oylan 21 gün, 
hastalığına binaen, -'5 . ti . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diyarbakır Milletvekili Şchmus Aslan 15 
gün, hastalığına binaen. 7 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kul 15 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 10 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Baha. Cemâl Zağra 10 
gün, hastalığına binaen, 9 . 6 . 1965 tarihin
den itibaren. 

126 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Uşak Milletvekili A. Rıza Akbıyıkoğlu 10 

gün, hastalığına binaen, 5 . fi . 1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat 10 gün, 
hastalığına binaen, 7 . fi . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili tlyas Kılıç 20 gün, ma
zeretine binaen, 9 . fi . 1965 tarihinden itiba
ren. • 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Bekir Şeyhoğlu 15 gün, 
mazeretine binaen, 15 . ^ . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Ahmet Kangal 20 gün, 
mazeretine binaen, 10 , fi . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar 15 gün, 
mazeretine binaen, 8 . fi . 1.965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş 12 gün, 
mazeretine binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan 12 
gün, mazeretine binaen, 9 . fi . 1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN —-Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekili Şükrü Koç, 10 gün, ma
zeretine binaen, 7 . fi . 1965 tarihinden itiba
ren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Ka;bul edilmiştir. 
Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli 10 

gün, mazeretine binaen, 8 . 6 ., 19fi5 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Miletvekili Bahri Cömert 10 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 6 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.:. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm 10 gün, 
mazeretine binaen, '4 . fi . 1965 tarihinden iti
baren. ' . . . . ; . - . . • • ' . 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Salın Kaygan 9 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 6 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN —r Kabul edenler.,. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

i. :— Bir toplantı ydında iki aydan fazla izin 
alan Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'na 
ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel 
Kurulun kararma sunulduğuna dair Başkanlık 
tezkeresi (3/1201) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki ay

dan fazla izin alan Diyarbakır Milletvekili Yu
suf Azizoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzük 
ğün 197 nei maddesi gereğince, Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan; keyfiyet yüce tas
viplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
, Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Oyunuza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, gereği 
icra edilecektir. , , 

Dünkü Birleşimde görüşülmesine devam et
mekte olduğumuz Yargıtay Teşkilât Kanununun 
29 neu maddesinin müzakeresine devam ediyo
ruz. 
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5. — OöRÜŞ 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yargıtay 
Kanununa geçmeden evvel Senatodan dönmüş 
bulunan ve daha önce Millet Meclisince kabul 
edilen iki kanun vardır, onları müzakere edece
ğiz. 

1. — İthal veya yurt içinde imal edilen mo
torlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina ve 
aletleri, makina, cihaz, motor ve benzeri eşya
nın Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte 
satışı hakkında kanun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhura 
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Ticaret Komisyonu raporu (2/579, 
2/580) (S. Sayısı: 622 ye 1 nci ek (1) 

BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz, lütfen 
Komisyon yerini alsın. («Komisyon yok» sesleri.) 

Arkadaşlarımın ilgisini rica ediyorum. Sayın 
özarar, Komisyon adına siz mi beyanda buluna
caksınız? 

VAHYİ ÖZARAR (tstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde yerinizi alınız. 
Cuchuriyet Senatosu metnini okutuyorum. 

ithal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçla
rı, motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık 

ile birlikte satışı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İthal veya yurt içinde imal 
edilen taşıt araçları, motor, makina, alât ve ci
hazlardan, 

a) İthal edilmiş olanların, bakım ve kul
lanılmasına ait tanıtmalıklarının aslına uygun 
Türkçe tercümeleriyle, 

b) Yurt içinde imal edilenlerin, bakım ve 
kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtmalıklariy-
le, birlikte satılması mecburidir. 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonunun tavsi
yesini okutuyorum. 

MADDE 1. — Metnin 1 nci maddesinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

(1) 622 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonun dadır. 

ÖLEN İŞLER 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca 1 nci 
maddenin bu şekilde kabul edilmesini Komisyo
numuz benimsemiştir. Benimseme hususunu Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. Meclisimizce de 
bu madde benimsenmiş bulunmaktadır. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı taşıt 

araçları, motor, makina, alât ve cihazlarından 
hangilerinin tanıtmalıksız olarak satılabileceği; 
doğrudan doğruya veya ilgili bakanlığın tek
lifi üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat Oda
ları Birliğinin» de mütalâaları alınmak suretiyle 
Ticaret Bakanlığınca tesbit ve Resmî Gazete ile 
yayınlanır. 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonunun tavsiye
sini okutuyorum. 

MADDE 2. — Metnin 2 nci maddesinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Ko-
mis3ronumuzca aynen benimsenmiştir. 

| BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca yapı-
| lan değişikliği Komisyonumuz benimsemiş bulun-
, maktadır. Benimseme hususunu Yüce Meclisin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 2 nci maddedeki benimseme hu
susu Meclisimizce de kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

MADDE 3. — Birinci maddede gösterilen ta
şıt araçları, motor, makina, alât ve cihazların ta
nıtmalıksız olarak veya aslına uymıyan tanıtma
lıkla; ithalâtçı, imalâtçı, toptancı veya peraken
deci sıfatiyle satan veya sattıranlar bin liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum. 

MADDE 3. — Metnin 3 ncü maddesinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş bu
lunmaktadır. Benimseme hususunu Yüksek Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Üçüncü maddedeki Senato tarafın
dan yapılan değişiklik Meclisimizce benimsenmiş 
bulunmaktadır. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı, 

kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç boş 
ay içerisinde 2 nci maddede gösterilen taşıt 
araçları, motor, makina, alât ve cihazlardan han
gilerinin tanıtmalıksız olarak satılabileceğine 
dair listeleri tesbit ve yayınlar. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini oku
tuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Metnin 1 nci madde
sinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
lik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Benimseme hususunu Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Komisyonca benimsenmiş bulunan Cumhu
riyet Senatosu değişikliği Meclisimizce de kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci maddede
ki listelerin Resmî Gazetede yayınlanmasından 
evvel ithal veya .ikmal edilmiş bulunan taşıt araç
ları, motor, makina, alât ve cihazlar için tanıt
malık verme mecburiyeti Resmî Gazetedeki ya
yımından 6 ay sonra başlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Metnin geçici 2 nci 
maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Benimseme hususunu Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Metnin 4 ncü maddesinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Benimseme hususunu Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Benimseme aynen kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile dahi önce Millet Meclisince ka
bul edilmiş, Cumhuriyet Senatosuna gönderil
miş bulunan kanunda yapılan değişiklikler Mecli
simizce benimsenmiş bulunmaktadır. Dolayısiyle 
tasarı kanunlaşmış bulunmaktadır. Memleket için 
hayırlı olsun. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yildırtm'ın, 5585 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka-
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nun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, 
Askerlik hiznietinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu tzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Mil
letvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 
5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâ
vesi hakkındaki kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445 e 2 nci ek) (1) 

(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Zeytinoğlu, ra
porun aleyhinde. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım; bugüne kada pek çok ka
nunlar çıkmıştır, çıkmaktadır. Bu meyanda 
Emekli Sandığı Kanunu da vardır. Maalesef 
en çok tadilâta uğrıyan bu kanundur. Sandık 
yöneticileri şimdiye kadar bu kanunun üzerin
de çalışıp da Meclise tasarı getirmediklerin
den, sayın arkadaşlarım milletvekilleri ve sena
törlerimiz tarafından getirilmektedir. 

İşte huzurunuzdaki bu kanun da Emekli 
Sandığı Kanununun noksanlarının ikmali için 
arkadaşlarımız tarafından getirilmiş bir ka
nundur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar 
Emekli Sandığı Kanununun tadili veya nok
sanlıklarının ikmali için gelen kanunlar daha 
çok yüksek dereceliler lehine olmuştur. Küçük 
dereceli ve az ücretli büyük bir memur kütle
si kendi haline bırakılmıştır. 

Memurlarımız çalışırken olduğu kadar ça
lışamadıkları zaman da sosyal güvenliğe ulaş
mak isterler ve bilhassa istikballerini emniyet 
altına almak, çoluk ve çocuklarının istikballe
rini çalışırken emniyet altında görürlerse onlar 
da kendilerini daha çok memleket hizmetine 
verirler, aşkla şevkle çalışırlar. Bir memleket
te sosyal güvenden mahrum topluluklar huzur
suzdurlar. Huzursuz bir kimsenin çalışması ile, 
istikbalinden emin olarak bütün haklarını ga
ranti altına almış huzur içinde olan bir memu
run çalışması bir olmaz. 

(1) 445 e 2 nci -ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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İşte bu kanuıı bunu temin edecektir. Hu

zuru' temin edecekitr. Büyük bir kitleyi teşkil 
eden küçük memur zümresinin istikbalini te
min. edecektir. Binnetice daha iyi çalışmaları
nı da temin edecektir. 

Arkadaşlar, dikkat ettim, kanunun bütün 
gerekçelerinde, komisyon kararlarında bu ka
rnin yerinde değildir demiyorlar. Bu kanun sos
yal adaleti zedeleyici bir kanundur, haksız, 
adaletsiz bir kanundur demiyorlar. Ya ne di
yorlar? 

Bu teklif Emekli Sandığına büyük bir kül
fet yükler diyorlar. 

.Muhterem arkadaşlarım, kanun kanundur. 
Kanımda her şeyden evvel hattâ maddi külfet
ten evvel adaleti, haksızlığı önlemesi göz önüne 
alınır. Binaenaleyh, bu kanun madem ki, bü
yük bir haksızlığı, adaletsizliği, müsavatsızlığı 
Önl iye çektir. Şu. halde kabul etmek gerekir. 
Mimdi bunun .malî. cephesini • de hosabodelim. 
Hükümete, Emekli Sandığına büyük külfet ol
maması cihetini de düşünelim.- Bu kanunda 
bu da düşünülmüştür. Buna göre primler hesab-
edilmiştir. Ve bütün bunları hesabeden Mec
lisimiz Maliye Komisyonu da bunu benimse
miştir. Bu borçlanma yoliyle askerlikte geçen 
hizmetlerin emekliden sayılması içtimai adaleti 
teessüs ettireceğinden, tatbikatta, yapılan imti
yazlı durumu da kaldırmış olacaktır. (Jünkü 
aynı okuldan mezun bir kısım insanların yedek 
subaylık yaptığı gibi o okul mezunu bir kısım
larının da yine bir kanunla er olarak hizmet gör
düğü meydandadır. Birisi hem maaş alıyor, 
hem (MUekli hakları sayılmış, terfileri mümkün 
kılınmış diğeri ise bütün haklardan mahrum 
kalmıştır. Bu kanun Anayasamızın emrettiği 
kadın erkek farkını da ortadan kaldırmış ola
caktır. Bu prensibi vaz'etmiştir. ünümüze ge
len bu kanun sandığa da malî bir riziko yük
lememe k bakımından gereken itinayı ve hesa
bi kolaylığı da göz önünde tutmuştur, şöyle ki : 
Halen borçlanmalar yüzde 10 hesabiyle yapıl
makta ve geçmiş senelerdeki ücret üzerinden 
hesaplanmaktadır. Halbuki bu kanun son al- • 
dığı maaş üzerinden, borçlanmayı kabul etmek
te ve % 14 nisbeti ile tahakkukunu sağlamak
tadır. Bu hesap sandığa eski kanuna göre çok 
farklı gelir sağlamaktadır 

Binaenaleyh, arkadaşlarım, artık bu memle
kette sosyal adaletin tessüs ettiğini göstermek 
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için bu kanunun lehinde ve bu raporun aley
hinde oy kullanmanızı arz ve rica ederim. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Dizman, Şim
di okunmuş olan raporun aleyhinde. 

ABİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, mevzuun esasına temas etmiyeceğim, 
zira İni hususta bu kürsüden Jâzımgelenleri 
ben ve diğer arkadaşlarım geniş bir şekilde 
arz etmiş bulunmaktayız. Sadece komisyon ra
porunun yeni baştan tekrarlamış bulunduğu 
bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Emeklilik 
mevzuatının ana/prensiplerinden vazgeçilemi-
ycceği, bu raporda metnin reddine esas alın
maktadır.. Bizim de iddiamız aynı şey, mevcut 
mevzuat gayriâdildir, hakkaniyete uygun de
ğildir, bunun tashihini istemekteyiz. İstediğimize 
göre mevcut prensibin değiştirilmeşini istemekte
yiz. Şu hale göre yanlış konulmuş bir 
prensip karşımıza bir mâni olarak kon
mamalıdır. Bugün mevzuumuzu kuvvetlendi
ren yeni bir delil daha elimize geçmiş bulun
maktadır. Pek yakında görüşmeye bağlıyaca
ğımız Devlet memurları hakkındaki kanun ta
sarısının M:> ncü maddesi, halen memuriyette 
bulunup da muvazzaf askerliğe gideceklerin as
kerlik hizmetlerini terfilerden saymaktadır. 
Ye nihayet 84 ncü maddesi de askerlik hizme
tini yaptıktan sonra memuriyete intisabedoeek-
lerin de, keza bu askerlik hizmetlerini başarı 
ile bitirmiş oldukları takdirde orada geçen bu 
hizmetleri memuriyetten saymayı öngörmekte
dir. Bu itibarla pek yakın bir tarihte hukuku
muza, askerlikte gecen hizmetlerin pek tabiî 
olarak memuriyette terfie sayılması girmiş ola
caktır. Bu hal d (;. bir boşluk kalacaktır, o da 
terfie sayılan bir hizmetin emekliliğe sayılma
ması durumudur. îşte elimizde bulunan kanun, 
askerliklerini er olarak geçirenlerin hizmetleri
nin emekliyi! sayılmasını derpiş ettiğine göre, 
bu boşluk ta ikmal edilmiş olacaktır. Bu tek
lif kabul edildiği takdirde askerlikte geçen 
hizmetler emekliliğe sayılacaktır. Nihayet Per
sonel Kanunu kabul edildiği takdirde de terfie 
sayılmak suretiyle bugüne kadar süregelmiş 
bulunan bir haksızlık önlenmiş bulunacaktır. 
malî yükü zannedildiği gibi büyük değildir. 
Biraz evvel arkadaşların beyan ettiği gibi, bu
günkü maaşlarının % 14 ü nisbetindo bir primi 
zaten Emekli Sandığına ödiyeceklerdir. Bu 
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primin nemasiyic birlikte 5 - 10 - 20 sene son
raki ödenecek emekli maaşının karşılığı çok
tan çıkmış olacaktır. Bu kanun Emekli San
dığını içinde bulunduğu bataklığa biraz daha 
sokmıyacak, aksine bu krizden cüzi do olsa 
kurtarmaya yardım edecektir. Bu itibarla ra
porun reddiyle mevzuun esasına girilmesine; 
karar ittihaz buyurmanızı saygılarımla rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülke ı\ 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanun tasarısı iki Meclis ara
sında gidip gelen, muhtelif komisyonlarda, 
muhtelif şekilde birbirine zıt kararlara bağlan
mış olan ve nihayet Cumhuriyet Senatosu Ko
misyonunda tasvip görmediği halde Cumhuri
yet Senatosu Umumi heyetinde tasvibe mazhar 
olup Yüce Huzurlarınıza gelen bir kanun ta
sarısı. Burada da uzun boylu müzakeresi ya
pıldı. Şimdi bendenizin anlamadığı nokta şu: 
İleri sürülen esas, askerlikle geçen hizmetlerin 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hiz
metten sayılması Bunun gayrifıdil olduğunda 
herkes müttefik. Yani bunun karşı bir mütalâ
asını söyliyene bendeniz tesadüf etmedim. Yal
nız ihtilâf noktası; '12 . 2 . 1965 tarihli Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporunda da ifade edildi
ği gibi, 2 milyar liralık bir külfet yükliyeceği 
ifade ediliyor. Tabiî bu 2 milyar lirayı işitince 
hepimiz birden dehşete düşüyoruz, bu 2 milyar 
meselesi nedir, diye. L, vazifemiz de Devletin 
devamını sağlamak okluğuna göre, bu endişeler 
içerisinde bu mesele bir taraftan adalet, bir 
taraftan da 2 milyar lira meselesi durumu ka
rıştırıyor. Bendeniz rica, ediyorum, bugüne ka
dar bu 2 milyar lira nasıl çıktı, nasıl hesabcdil-
di, nereden geldi, bize izah edilmedi. Onun için 
rica ediyorum, eğer ellerinde mufassal olarak, 
doğru, rakamı rakamına 2 milyar lira diye de
ğil, 1 milyar 797 milyon küsur, ne ise lütfen 
kesin bir hesabı bize versinler. O zaman Yüce 
Meclis te kararını bu vaziyete göre verecektir. 

Şimdi, bu teklif kanunlaşırsa .250 bin civa
rında iştirakçi bundan istifade edecektir. Bun
lardan alınacak borçlanma aidatı yekûnu 680 
milyon lira olacak. Buna mukabil gelecek yıl
lara sâri olmak üzere iki milyar lira yüklenil
miş bulunacaktır. Bunlar müphem arkadaşlar. 
Şimdi gelen raporda; «komisyonumuzun daha 
evvel ret raporlarında mufassalan gördüğü-
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müz gibi hiçbir mufassalık yok, mufassa
lan serddettiği mütalâaya ilâve edecek de
ğişik bir durum olmaması sebebiyle» bu
nun reddini istemektedir. Biz haklı olarak 
bunun gerçeğini öğrenmek-' istiyoruz. Bir 
defa adalet tarafı vardır bunun. Para 
tarafını da lütfen bize sağlam rakamlarla 
versinler. Ellerinde yoksa geriye alsınlar ve. 
ellerinde rakam olduğu zaman bu meseleyi bu
raya getirsinler. Bunu istirham ediyorum. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakan, Komis
yon da söz istedi. Ondan evvel mi konuşmak 
istersiniz, sonra mı? 

MALİYE BAKANİ İHSAN UÜRSAN (İz
mir) •— Sonra. 

İVAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Bayar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR. (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Reşit Ülker arkadaşımızın komis
yondan istediği malûmatı arz ediyorum. Bu 
malûmata göre, bu.tekliften, kanuniyet kesbet-
tiği takdirde, bu tekliften istifade edeceklerin 
adedi 150 bin civarındadır. Ortalama borçlan
ma süresi 24 aydır. Bu borçlanmaya esas ola
cak ortalama görev aylığı 675 liradır. Kazla 
teferruata kaçmamak suretiyle, teklifin kanu
niyet kazanması, kanuniyet kesbetmesi halinde 
Emekli Sandığına olan malî külfeti 1 milyar, 
(Reşit Ülker arkadaşımızın istediği teferruatta
dır rakam) 1 milyar 216 milyon 800 bin Türk 
lirası olacaktır .Yani bu kanun teklifi kabul 
edildiği takdirde takribi olarak, yuvarlak söy
lemek iktiza ederse, 1 milyar 800 milyon lira 
civarında bir malî külfet olacaktır Emekli San
dığına. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu teknik ma
lûmatı verdikten sonra Bütçe ve Plân Komis
yonuna hâkim olan, daha evvelce de ifade et
tiğimiz gibi, esasa mütaallik mütalâaları kısa
ca bir daha tekrar etmekle iktifa edeceğim. 

Evvelâ bu teklif Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerine göre bir eksiklik taşımaktadır. 
Malûmu âlileri olduğu üzere Emekli Sandığı 
Kanunu prensibolarak emeklilik hakkını, ku
rumlarda kadroya müstenit aylık ücreti daimî 
görevlerde geçen hizmetlere tanımıştır. Evvelâ 
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Emekli Sandığı Kanununun prensip hükümle
rine muvafık bir istikamette değildir teklif. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, borçlanma 
suretiyle emeklilik hakkı tanınması keyfiyeti
ne gelince; muhterem arkadaşların1-, borçlanma 
hali bir muayyen ölçüde ve bir muayyen isti
kamette cereyan etmektedir bugüne kadar. 
Şimdi, hizmetin kendisine daha önce emeklilik 
haıkkı tanınmalı ki, o hizmette çalışanların 
ondan evvel sebk edilmiş hizmetlerine borçlan
mak suretiyle emeklilik hakkı olsun. Askerlik 
katiyen bu tarif ettiğimiz mânada bir hizmet 
mânasını taşımamaktadır. O itibarla borçlan
mak suretiyle de olsa, işin prensibine aykırıdır. 
Yedek subaylıkla da kabili mukayese değildir. 
Yedek subaylık esasen emekli keseneği olan bir 
hizmette geçen bir memuriyet halidir. Yedek 
subay olan insanlar asli subaylar {-ibi, muvaz
zaf subaylar gibi bütün hak ve vecibelerden, 
o kadronun bütün hak ve vecibelerinden isti
fade ederler ve emekli keseneği olan bir hiz
mette vazife görür yedek subaylar. O itibarla 
yedek subaylık hizmeti ile askerlik hizmetini 
mukayese etmekle, askerlikte geçen hizmetlere 
emeklilik hakkı tanımak gibi bir mucip sebebi 
doğru telâkki etmeye imkân yoktur. Kaldı ki, 
Yedeksubaylıkta mektep devresinin, yani bir 
kadroya müstenit hizmet süresinden evvel ge
çen 6 aylık müddetin emekliliğe sayıldığı doğ
ru değildir. 6 aylık okul süresi emeklilik tanm-
mıyan bir devredir ki, erliğe takabül eden bir 
hizmet sayılmak iktiza eder. Komisyonun mâru
zâtı, görüşü budur. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI İHSAN G URSAN (İz
mir) •—• Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım, kanun teklifi, er olarak askerlikte ge
çen müddetin emekliliğe sayılmasını derpiş et
mektedir. Teklif tarihinden bugüne kadar tek
lif şümulüne girenlerden, 

a) Birçoklarının çeşitli sebeplerle vazife
lerinden ayrılmış, yani istifa, «mekli, ölüm gibi 
sebeplerle ayrılmış olmaları, 

b) 5434 sayılı Kanuna ek 23 . 2 . 1965 ta
rih ve 545 sayılı Kanunla geçmiş hizmetlerin 
borçlandırılması hakkındaki müracaat süresi 
tahdidinin kaldırılması suretiyle geniş imkân
lar sağlanmış olmasından bugüne kadar borç-
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lanma isteğinde bulunmıyanlardan çoğunun 
bu kanuna göre hizmet borçlandırılması iste
ğinde bulunmuş olmaları, 

c) Borçlandırılacak hizmet süresi 10 yılı 
geçmiyeceğinden, çoğunun bu süreyi borçlan
mış olmaları sebebiyle, bu tekliften yararlana
mayacakları ve bundan az aylıklı memur ve hiz
metlilerin yararlanabileceği düşünülerek, tek
lifin Sandığa yükliyeceği malî külfet yeniden 
hesaplanmıştır. Bu tekliften yararlanacakların 
adedi 150 bin kişi, ortalama borçlandırılacak 
süre 24 aydır, borçlanmaya esas olacak ortala
ma görev aylığı G75 lira; - 10 ncu derece, 35 
asli maaş - olduğuna göre, borçlandırılacak pa
ra bilhesap 291 600 000 liraya baliğ olmakta
dır. Borçlandırılmadıkları takdirde bunlar iki 
yıl daha hizmette kalacaklarından bu miktar 
Sandıkça kendilerinden ve kurumlarından tah
sil edileceğinden borçlandırılacak para sandığa 
bir menfaat de sağlamıyacaktır. Ve borçlandı-
ı ıldıkları takdirde bunlara emsallerinden 2 yıl 
evvel emekliye ayrılmak imkânı sağlanmış ola
cağından, sandıkça bunlara fazladan iki yıl 
önce aylık ödenmiş olacaktır. 150 bin kişiye 
iki yıl önce aylık bağlandığı takdirde de san
dığa yüklenecek malî külfet, 1 milyar 216 mil
yon 800 bin lirayı bulacaktır. Bugün sandığın 
aktüeryal açığı 6,5 milyar civarındadır. Bunun
la 8 milyara çıkacaktır. Diğer taraftan asker
lik bir mağduriyet değildir, bir mükellefiyettir 
ve umumi bir mükellefiyettir. Askerlik mükel
lefiyeti çağında olan bütün vatandaşlara şâmil
dir. Bunlardan sadece bir kısmını alıp, asker-" 
likte geçen müddetlerinin emekliliğe esas ola
rak alınarak tatmini cihetine gidilmesinin ada
let esasları ile telif edilmiyeceği kanısındayım. 
Bu bakımdan teklifin reddini istirham etmek
teyiz. Şüphesiz karar Muhterem Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı, raporun aley
hinde buyurunuz. 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, sosyal adalet ilkelerinin yer
leşmesi çabasında bulunduğumuz bu senelerde 
bir sosyal adaletsizliğin giderilmesi mevzuun
da getirilmiş olan bir teklifin ve tasarının ko
misyon tarafından reddi ile karşı karşıyayız. 
Arkadaşlarımız bize bâzı rakamlar verdiler. 
Ben temenni ederim ki, verilen rakamlar yu-
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varlak olmasınlar. 1 216 800 000 lira bir malî 
külfeti kaç sene için yüklüyor? Acaba bu tek
lifin kabulü takdirinde, önümüzdeki sene kaç 
kişiye bu emeklilik hakkından istifade etmek 
hakkı tanınacak ve bunun malî külfeti ne ola
caktır? Bir sene sonra, bir sene sonra, bir sene 
sonra... Bunların hesabı yok. Sadece 20 senelik 
bir müddet için hesaplanmış bir miktar; 1,5 
milyar diye geliyor. Bundan evvelki komisyon 
raporunda bu miktar 2 milyar lira idi. Aradan 
geçen üç veya dört ay zarfında yarım milyar
lık bir eksilme olmuş. Belki ilerde daha da ek
silme olabilir. Bunun dışında borçlanmak sure
tiyle alınanlardan Emekli Sandığının hiçbir 
faydası olmıyacağmı biraz evvel gerek komisyon 
sözcüsü ve gerekse Sayın Bakan burada bah
setti. Ben burada da onlarla beraber değilim. 
Bugünkü borçlanma, yani 24 aylık borçlanma, 
icabında bugünkü borçlanma üstünden ödiyen-
leri belki 20 sene sonra emekliye müstefit kı
lacaktır. Belki 18 sene sonra, belki 16 sene son
ra... Demek ki, Emekli Sandığı borçlanmadan 
mütevellit bir alacakla zaten esasında aldığını 
devretmek suretiyle, devretmek ve çevirmek 
suretiyle bu zararım daha aşağıya da indirecek
tir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, askerlik bir 
mükellefiyettir. Ama herkes için tatbik edilirse 
bir mükellefiyettir. Bu mükellefiyetin bâzıları 
için tatbik edilmemesi karşısında bir sosyal 
adaletsizlikle burun buruna geldiğimizi hepi
miz biliyoruz. Kadınlardan bahsetmek istemi
yorum. Onlar askerlik yapmadıkları için ken
dileriyle aynı senede mektepten mezun olmak 
imkânına sahibolanlardan daima ilerdeler. Ama 
bunun dışında askerlik yapamıyacağı için ra
por alıp da memuriyete giren ve sırf rapor se
bebiyle askerlikten kaçtığı için arkadaşların
dan birkaç derece üstün vaziyette olanlar da 
vardır. E, bu mudur hakkaniyet? Bu bir. 

İkincisi, bir prensip meselesi hallediyoruz 
burada. Devlet Personel Kanununu biraz sonra 
görüşmeye başlıyacağız. Devlet Personel Kanu
nunda Hükümet, Devlet Personel Kanununda 
Meclis ve Devlet Personel Kanununda ilmî he
yetler, askerlikte geçen müddetin memuriyet
ten sayılacağını kabul etmiştir, 83 ncü madde 
bunu gösteriyor, 84 ncü madde bunu gösteri
yor. Bugün kabul edeceğimiz bir kanunla tanı
makta olduğumuz bir hakkın bundan evvel şu 
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veya bu şekilde askerlikte geçen müddetleri 
tanınmamış insanlar için bir haksızlık olmasını 
nasıl telif edecekler, ben bunu anlıyamıyorum. 

Bu bakımdan komisyonun raporu yerinde 
değildir. Komisyonun raporunun reddi lâzımdır 
ve teklifin kanunlaşmasında5 büyük menfaat 
vardır. Bu hususu arz etmek isterim, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Raporun lehinde Sayın Bolak 
buyurun. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetiniz, çok bü
yük bir sayıyı ilgilendirdiği için olmalı ki, mev
zu ile bundan evvelki müzakeresinde teklifi red
dederken gösterdiği alâkadan daha fazla bir alâ
kayı ibzal buyuruyor. Yüksek malûmlarınız, da
ha evvel bu teklif Yüksek Heyetiniz tarafından 
reddedilmiş, buna rağmen Senatonun mucip se
bep göstermeyip kabul etmesi üzerine Bütçe ve 
Plân Komisyonuna gelmiş ve tekrar Yüce Heyeti
nize gelmiştir. Daha evvel izhar ettiğiniz ret 
reyinin mucip sebeplerinin her halde mâkul ol
duğu muhakkaktır. 

Şimdi raporun aleyhinde konuşan arkadaşla
rımın temas ettikleri 1 nci nokta adalet noktası
dır. Beşerî adaletin izafi olduğunu sizlere söyle
mek istemiyorum. Ama adalet bizim bildiğimiz 
plânda adalet, şeklî plânda yapılan mukavelele
rin ve yapılan anlaşmaların hukukuna ve hükmü
ne riayetle mümkün kılınır. Bir kişi görüyorsu
nuz, bu kişi muvazzaf askerliğini yaptığı tarihte 
tabi olduğu Emeldi Sandığı statüsü itibariyle 
emekliliğe bu hizmetinin geçmiyeceğini biliyor ve 
bunu bilerek askerliğini yapıyor. Bunu bilerek 
vatan hizmetini yapıyor. Sonra bu kişi bir gün 
dönüyor, ben adaletsiz bir durumdayım, benim 
bu farkımı ödeyiniz, diyor. 

Hangi şeklî noktadan hareketle adaletsiz ve
ya gayriadil bir durum mevcuttur, söylemek 
mümkün müdür? Ve sayın arkadaşlarım öyle bir 
adaleti savunuyorlar ki, bundan 35 sene evvel 
emekliye sevk edilen bir paşanın o tarihteki emek
li aidatı sebebiyle yatırmış olduğu ve bugün kar
şılığında sandıktan bir şeyler almak istediği pa
ranın kıymetini sonradan bir borçlanma muame-
lesiyle, siz tahribediyorsunuz ve tahribettiklerini-
zin lehine âdil oluyorsunuz, tahribettiklerinizin 
aleyhine yine adaletten de hiç çekinmeden bahse
diyorsunuz. Ya onların düşen para kıymeti mu-
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Vaceheşinde yeni borç lanmalar la tahr lbet t iğ iniz 
Emekli Sandığının bünyesi?... Adalet bakımından 
lıie, bunları düşünmüyor musunuz? İçinizde eski 
emekliler var. Sizin o tarihte1 verdiğiniz '15 liva 
emeklilik aidatının istiva gücü ile, seneler sonra 
ve otarihteki anlaşmaların dışında bir prim öde
terek, borçlandırarak verdikleri 20 şer livaların 
iştira gücü arasında mühim fark vardır. Adale
t i -düşünürken hiç bunu nazara alıyor musunuz? 
Sosyal adalet diyorsunuz. Sosyal adalet, bir si
ni i'ın lehine devamlı olarak diğer insanları tahri-
bettiğiniz zaman doğmaz. Şimdi size meseleyi da
ha değişik bir plânda, va'zetmek istiyorum. 

Emekli Sandığı nedir? Km ekli Sandığı, Türk 
Milletini, idare eden kişilerin, memur dediğimiz, 
idare eden dediğimiz sınıfın, idare (»dilenlere 
talımil ettiği bir külfettir. Km eki i Sandığının hu
kukî bünyesi dışında. Şeklî hüviyeti budur. Ben 
seni idare (ittim, seni idare edenler, biz aramız
da birleştik, bir sandık kurduk, istikbalimizi to-
ıııinat alt ına aldık. B u d u r Emekli Sandığı. Ve 
Kıııekli Sandığı bu hüviyetiyle, sosyal Devlet. an
layışı içinde, bağdaşmaz bir müessesedir. Onun 
için onu süratle bir sosval sigorta müessesesi lıa-
üne getirmek ve bütün çalışan insanların katıla
bileceği, iştiraklerine iştirak edebileceği, hizmet
lerinden istifade edebileceği bir müessesi1 ha! i ne 
getirmeye mecbursunuz Yüce Heyet olavak. Kim
dir idare edenler:'.. Bütün beceriksizlikleriyle, 
kendileri de eski âza olduğu halde, kendileri ida
rede». ve kendileri yapıcı olduğu halde bir nizamı 
fahribedcıier. Ne ederler? Paranın kıymetini dü
şürürler . Ve: sonra ne yaparsınız siz?.. Düşen 
paranın kıymetine: mukabil idare edenler olarak 
bunların yeni bir teklifini yeni bir kanunla tas
hih edersiniz... Ne hakkınız \ ar buna? Biraz da 
idare (»dilenleri düşünsenize. Bira/, da idare edi
lenler lehine hükümler sevk etsenize. Sosyal ada
let diyorsunuz; sosyal adalet, idare edenlere hu
dutsuz paraların ödenmesi değildir. Sosyal ada
let, idar»» edilenlere hudutsuz imkânların temini
dir. Siz bütün imkânlarınızla çalışıyorsunuz, bir 
memur sınıfı gelsin, günlerce günlerce çalışıyor
sunuz; idare edenler için. lîiç düşündünüz mü, j 
hiç. kendi kaderinizi, bu is t ikamet te düşündü- | 
nüz mü? (İçt ir iyorsunuz, otel yapsın, idare et- J 
sin. Neden?.. . Sırf memurlar , sırf idare edenle- i 
rin paralar ı emniyet te olsun... Niçin?.. Niçin iş- J 
lira, gücünü düşürdüğünüz paranın alın ter in in l 
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karşılığını düşünmüyorsunuz? B ü t ü n düşünce
ler sosyal adalet, sosyal .Devlet ve sonra yalnızca 
ver... Parlâmentonun vazifesi yalnızca vermek 
değildir. Almak ve aldığım yerine harcamak... 
Parlâmentoların doğuş sebebi bu. Magna Kar ta ' -
ıım idare ediliş sebebi bu. Vergiyi âdil tahsil et
mek-ve âdil harcamak... Âdil harcamıyorsunuz al
dığınız paraları . . . (layriâdil harcıyorsunuz. Yal
nızca. sınıfların lehine harcıyorsunuz. Böyle yürü
temezsiniz .Meclisi... Sonra da adaletten bahsedi
yorsunuz. İdare edenler olarak bu sandığa, girdiği 
zaman aklının ucundan geemiyen bir hükmü ge
tiriyorsunuz, ondan sonra da bunu kabul etmek 
adalettir , diyorsunuz. Mümkün mü bu?.. .Her an 
adalet, bir mukaveleye dayanır . Sandık bir mu
kavelenin mahsulüdür. .Memuriyet bir mukavele
nin mahsulüdür , ((irdiği zaman meveudolnııyan 
şeyi sonra, bir takım insanların sırlına basarak 
mevcut lıâh» getiremezsiniz. Bu, adalet, olmaz... 

Sizin, Yüce .Heyet olarak düşünmeye mecbur 
olduğunuz husus şudur : İdare (»delileri haddi as
gariden imkânlarla teciliz edip, miktarını haddi 
asgariye indirip terfii ehliyete lâyık kılmak. Yok
sa sayısız memuru bir Sandığın İtasında toplayıp 
ve ondan sonra Parlâmento olarak bunları terfi 
edelim diye uğraşmak' değil. I fer geçen gün Dev
leti İtiraz daha, büyütüyorsunuz. 'Her geçen gün 
Pavkinson hastalığı kanunu denilen kanunun I jü
tün hastalıklarını yaşatıyorsunuz. Her gün bir 

yeni ücretler, her gün yeni zamlar ve Parlâmento, 
muhasara, edilmiş, işgal edilmiş Parlâmento... Ve 
hâlâ yetmiyor; bir de şu imkân verilsin, bir de bu 
imkân verilsin... Bir düşünseniz de, bunu bir sos
yal sigorta, müessesi olarak düşünsek de, bir ya
pı kursak da, ondan sonra vatandaşın hizmetine 
arz etsek... Bu noktayı düşünsek ve bu noktaya 
gelsek. O zaman Anayasanın hududu içerisine 
girmiş olmayacak mıyız? 

Şimdi bu öyle bir kanun teklifi ki, görüşüldü
ğü ve radyo ile neşredildiği için birçok kimseyi 
yakinen ilgilendiriyor. Sayısı 250 bin... "Parlâ
mentoların güçleri, büyük sayıların menfaatleri 

taallûk ettiği halde, doğru bildiği yoldan ayrılma
makla, tecelli (H\CV. Par lâmentonun güçleri ve iti
barı, kendisinin reyi alınarak gelinen kişilere 
gelinen kişilerin menfaatlerine .uygun (kıvrandı
ğı müddetçe tecelli eder. (İçtirdiniz mi köylüler 
lehine bir karnın!?... (İçtirdiniz mi esnafın, getirdi-
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niz mi müstehlikin, getirdiniz mi müstahsilin le
hinde bir kamın?.. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Siz niye getir
mediniz? 

AHMET AYDIN BOL AK (Devamla) — 
Şimdi Sayın Özoğul, kürsü anlayLşım içinde sa
taşmaya cevap diye bir şey yoktur. Yalnız şunu 
sizlere arz etmek istiyorum; Aktüaryal açıkları 
milyarlara baliğ olmuş, binalariylc, yapısiyle 
Türk Devletinin bütçesi hesabına tehlike çanları 
çalmış olan bir sandık var. Bunun bütün bu du-
rumiyle ve milletin varlığı ile karşı karşıyasmız. 
Daha evvel reddettiniz bu teklifi... Şimdi size ni-
abeten vazife gören Komisyonunuz verdiğiniz ta
limata uyup ret kararınız istikametinde bir tek
lifi, mucip sebeplerini yazarak reddetti. Bura
da Türk Hükümeti adına icrai vazife yapan Ma
liye Vekiliniz; «Ben bunu ödiyemenı, sıkıntıya 
düşerim.» dedi. Komisyon adına sözcünüz çıktı, 
izahatta bulundu. Sosyal adalet, daha evvel bu 
teklif reddedilirken düşünülmeyip de şu anda 
teklifin bünyesine ve hususiyetine vâkıf olup, İm 
hükümden istifade edecek kişiler lehine söz söy
lemekle mümkün değildir. 

Lütfediniz, sizin adınıza vazife gören insanla
rın verdiği reyleri sizler koruyunuz. Saygılarımı 
sunarım. (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi-var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu zaten açık olduğu gibi yeterli konuşma 

da yapılmıştır. Bu sebeple kifayetin oylanması
nı arz ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Söz istiyenler sırasında Sayın 
Nazmi Özoğul, Sayın Şevki Güler, Sayın Turhan 
Bilgin, Sayın Emin Paksüt, Sayın Yılanlıoğlu, 
Sayın özarda, Sayın Vardarlı mevcuttur. 

Kifayetin aleyhinde Sayın Nazmi özoğul, bu
yurunuz. 

NAZMİ ÖZOflUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Maliye Vekili, Sayın Komis
yon Sözcüsü ve muhterem bâzı milletvekili ar
kadaşlarımız bu kanun teklifinin kabul edilme
sinin mahzurlarını ifade ettiler. («Esasa taallûk 
ediyor» sesleri.) 

16. 6 . 1965 0 : 2 
BAŞKAN — Efendim, esas hakkında. konu

şup konuşmadığının takdiri Kiyasete aittir. Mü^ 
dahale etmeyiniz lütfen. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Devamla) — Eakat le
hinde konuşacak arkadaşlarımız da Anayasanın 
eşitlik prensiplerini, yine bir zamanlar yedeksu-
baylar lise mezunu olurken .bugün üniversite 
mezunu olduğunu, aynı eşitlik şartları altında 
birçok şahısların bu kanun çıkmazsa eşitlik pren
sibini çiğniyeceğini, yine bilhassa muhterem Ma
liye Vekilimizin de, evvelki kanun teklifinde be
lirtilen mağduriyet mevzuu hakkındaki görüşle
rimizi burada izah etmemiz ieabeder. Yani er 
askerliğini mükellefiyet olarak yapmakta, ye-
deksubay askerliğini mükellefiyet olarak yap
mamakta diye ifade edilmektedir. Yine bugün, 
tatbikatta olan ve meri olan kanunlarda halen 
Harbiyeye iltihak eden ve subay oluncaya ka
dar maaş almıyan personele bugün tatbik edil
mektedir. Bunu burada izah etmemiz lâzımdır. 
Yine askerî personel kanunu ' gelmektedir,, bu 
eşitsizliği ortadan kaldırmak için. Askerî perso
nel Kanununda da, bu gerçeklerle üniversitede 
okuyan askerî öğrencilere de bunun kabul edil
mesi gerektiği teknik raporlarla ifade edilmek
tedirler. Bunları burada izah etmemiz ieabeder. 

Yine arkadaşlar, Personel Kanunu - biraz 
evvel bir arkadaşımız izah ettiler- bu noktada 
da eşitsizliğin bulunduğunu ifade etmektedir, 
Yine bir milyar küsur çıkarılmıştır. .Kakamın 
•bir milyar küsur olmadığına kaaniim. Bu ra
kamları da izah etmemiz ieabeder. Binaenaleyh 
bu kanun teklifinin konuşulabilmcsi, hakkani
yetle çıkabilmesi için, reylerimizi yerinde kulla
nabilmemiz için, zannediyorum altı arkadaşımız 
vardır, lütfedin bu altı arkadaşımız da burada 
fikirlerini izah etsinler, reyimizi de bu şekilde 
kullanalım. Bunun için aleyhindeyim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN -— Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir.' 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporunda 
kanun teklifinin reddi kararlaştırılmıştır. 

TURHAN BİLCİN (Erzurum) - -Kanun la 
rın müzakeresinde usul gereğince reyinin istika
metini belirtmek için burada söz alınabilir mi? 

BAŞKAN — Efendim bu bir rapordur. Bu 
şekilde sonunda »öz vermiyoruz. Şimdiye kadar-. 
ki tatbikat böyle Sayın Bilgin. 
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Şimdi Bütçe ve Plân Komisyonu kanun tek

liflerinin bu defa da reddini kararlaştırmıştır. 
Plân Komisyonunun ret kararını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... («Anlaşılmadı» sesleri.) 
Plân Komisyonunun vermiş bulunduğu kanun 
teklifinin reddi kararını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh kanun teklifi Millet Meclisince red
dedilmiş bulunmaktadır. 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te
kimi ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları. 
(2/676) (S. Sayısı: 933) 

BAŞKAN — Yargıtay Teşkilât Kanununun 
29 ncu maddesi üzerindeki müzakereye devam 
ediyoruz. Lütfen Komisyon ve Hükümet yerle
rini alsınlar. 

Muhterem arkadaşlar, geçenki birleşimde 
29 ncu maddenin müstakillen tedvini ve bir 
kanun halinde tecellisi dolayısiyle birinci mad
de olarak telâkki edilmesi lâzımgeldiği hususun
da görüşmeler cereyan etmiş, bu arada sayın 
üyeler tarafından verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri okutulmuş, yalnızca Sayın Saadet 
Evren tarafından verilmiş bulunan değişiklik 
önergesi Yüce Meclisçe kabule şayan görülmüş, 
daha sonra Komisyon filhal bu değişiklik öner
gesine katılmadığını beyan etmiş, onu takiben 
diğer bir değişiklik önergesi burada okunmuş 
olduğu bir sırada Komisyon önergeyi istemiş 
bulunduğu için İçtüzük kaidelerine göre mecbu
ren Komisyona havale edilmiş bulunmakta idi. 

Şimdi bulunduğu yerden müzakereye devam 
ediyoruz. 

Efendim, Komisyon bu maddeyi tedvin için 
henüz hazırlıklı değil midir? Sahibi salâhiyet 
bir kimse yok mudur? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURt BAYAR (Sakarya) — Efendim, Ko
misyon maddeyi tedvin için halen toplantıdadır, 
bu maddeyi hazırlamaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
ortada iki nokta bahis konusudur. Komisyon şu 
anda bu maddenin tedvini için çalışmakta imiş. 
Bu sebeple bunu bıraktığımız takdirde diğer bir 
kanun tasarısının müzakeresine geçeceğiz. Yalnız 
komisyonun bu arada mesaisi hitama erip de 
maddeyi getirirse bu kamın müzakeresini kesip 
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o zaman komisyonun getirmiş bulunduğu 1 nu
maralı madde üzerinde müzakereye devam ede
ceğiz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyon 
yok... 

BAŞKAN — Komisyon vardır, komisyon 
adına Sayın Bayar vardır. Yalnız bu maddeyi 
henüz hazırlamamışlar, muayyen bir mehil ta-
lebcdiyorlar. Komisyondan geldiği zaman yine 
gündemdeki madde hayatiyet kazanır ve dolayı
siyle müzakeresine başladığımız kanun tasarısı
nın müzakeresini keseriz, buna geçeriz. 

Şimdi gündemdeki sırayı takibediyoruz. 

4. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili İs
mail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâleti 
teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna 
ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna 4 
madde ve bir geçici madde eklenmesine dair, 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 
arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazi
felerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tadiline ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili Meh
met Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakan
lığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sajılı Ka
nuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadiline ve mezkûr kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair, İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair, Kütahya Milletvekili Sadrcttin 
Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna 
ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edirne Mil
letvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik Ka
nununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya Der-
mancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına dâ
hil memurları ev sahibi yapmak amacı ile ser
maye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Befik Ulusoy'un, ek gö
rev se aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
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ve teadülüne dair olan 3656 sajılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri Millî Eği
tim Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret. Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/723, 2/479, 800, 488. 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) (1) 

Şimdiye kadar bu kanunun, Personel Kanu
nunun tümü üzerinde söz almış bulunan arka
daşlarımızın isimlerini okuyorum : 

Sayın Rüştü Özal, Sayın Ali Dizman, Sayın 
Ilıcan Ataöv, Sayın İlhami Ertem, Sayın Hilmi 
Baydur, Sayın Turhan Bilgin, Sayın Kadri 
özek, Sayın Savacı. 

Sayın Rüştü Özal?.. Yoklar. 
Sayın Ali Dizman, raporun lehinde mi, aley

hinde mi, yoksa üzerinde mi konuşacaksımzf 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Aleyhinde? s | 
BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. \" 

' İHSAN ATAÖV (Antalya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ertem?.. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Baydur?.. 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Bilgin?.. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Kadri Özek?.. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Savacı?.. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşanc) — 

Lehinde. 
BAŞKAN — Komisyon yerini alsın efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerinde ar

kadaşlarıma söz vermeden evvel verilmiş bulu
nan iki önergeyi, daha önce ihzari çalışmalara 
esas olacağı kanaatiyle, okutmak mecburiyetin
deyim. Bu sebeple önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun 

tasarısının, Meclisin çok yakında tatile gireceği 
ve biran evvel çıkmasının ise zaruri bulunması
na binaen; 

(1) 977 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Tasarının madde madde görüşülmeyip, tü

münün görüşülmesini ve maddelere geçilmesi 
kabul edilinceye kadar değişiklik önergelerinin 
komisyona verilmesini ve ancak değişiklik öner
geleri üzerinde komisyonca hazırlanacak yeni 
rapor üzerinde müzakerelerin icrasını arz ve 
talebederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

Yüksek Bask ani ığa 
1. Devlet memurları kanunu tasarısının 

maddelerinin, tümü üzerindeki görüşmeler sıra
sında bir arada müzakere edilmesini; 

2. Maddeler üzerindeki tay ve tadil öner
geleri ile yeni madde ilâvesine dair önergelerin 
Geçici Komisyona 1 nci fıkradaki görüşmelerin 
sonuna kadar verilmesini; 

Arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İstanbul 
Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Önergelerin aleyhinde Sayın 
Oiritlioğlu söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Gi
ritli oğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, hissiyatınızı rencide edebi
lirim belki. Lütfediniz samimi bir isyanım -ola
rak sözlerimi kabul ediniz. Şimdi söz alıp kür
süye gelirken vazifeli komisyon dahi benim bu 
tarzda söz alışımı tenkid ettiler. Lütfediniz, ha
fızalarınızda bir hususu tesbit edeyim, Meclisin 
en devamlı bir üyesiyim, muntazam bir surette 
kanunları takibetmek istediğim halde bu usul 
neticesinde gücüm yetmiyor. Fert olarak ne ile
ri, ne geri bir durumum olmadığını, bir vasat 
milletvekilini temsil ettiğimi arz ediyorum. Fa
kat benim bu usul ile kanunları takibetmeme 
ç»ücüm yetmiyor. Millî irade adına yaptığımız 
+aaliyetlcrde baştan aşağı hataya düşüyor ve 
<-mrivâkılar içinde kanun çıkartmanın meka
nizmasını işletiyoruz. Fena bir usul ortaya at
tık, bunu devam ettiriyoruz ve bazan da mak
sadı dahi*istihsal edemiyoruz Çünkü namüte
nahi değiştirge önergeleri geliyor, karmakarı
şık oluyor. Görüyorsunuz, birbuçuk senede Par
tiler Kanununu çıkarttık. Bu usul yüzünden, 
mevzuu dejenere ediyoruz arkadaşlar. İstirham 
ediyorum, sade bir vatandaş, sade bir milletve
kili, üstün zekâlı olmayan bir milletvekili kabul 
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ediniz beni, ama ben seçilmişim buraya. Madde 
madde fikirlerimi söylemek imkânını norm;ıl 
usul ile ancak bulabileceğim. Üstün zekâya sa- i 
lıip değilim ki, bir çırpıda bütün kanunun heye
ti umumiyesi hakkında değişiklik önergeleri ve
rebileyim ve tümünü bir anda yürütebileyim. 
Böyle bir üstün zekâya sahip değilim. Şahsım 
adına özür diliyorum. Komisyon lütfetsin nor
mal usul ile çok hayati olan bu kanunu gecele
ri de çalışmak suretiyle, esasen geceleri de ça
lışmak kararı aldık, inşallah bu devrede çıkar
t ım. önergelerin reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özek, buyurun. 
KADRİ ÖZEK (tzmir) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımın 
buradaki beyanlarına iştirak etmemek mümkün 
değil. Cidden memleketin çok önemli kanunları
nı, üzüntü ile kaydedeyim ki, gerektiği ciddiyet
le müzakere etmek ve meveudolan bir haksızlığı 
izale edecek yola girmek imkânını bulamıyo
ruz. Şimdi bir önerge veriliyor, bu önergenin 
mucip sebebi nedir arkadaşlar? Şurada Meclis 
on gün sonra tatile girecek, böylesine ciddî bir 
kanun, yüzbinleree memuru ilgilendiren bir ka
nun madde madde görüşülmiyecek, tüm olarak 
görüşülecek. Önergeler verilecek, ondan sonra 
İni kanunun iyi bir kanun olduğu iddiasiyle or
taya çıkabileceğiz. Muhterem arkadaşlarım, is
tirham ediyorum, Komisyon da bu hususu açık
lasın, bu kanunun tüm olarak görüşülmesine 
imkân var nı.ı? («Senelerden beri bekleyip, çık
mayan bir kanundur» sesi.) Beyefendi, seneler
den beri sokakta görüşülüyor. Meclis sokak de
ğildir. Mecliste bir kanun madde madde görü
şülmelidir. Bu usulü yeni ihdas ettik. Biz evvel
ce ekspres kanunlardan çok şikâyet ettik. Bun
ların zararlarını günlerce, senelerce konuştuk, 
doğru değil mi arkadaşlar? İstirham ediyorum, 
süratle kanun çıkarılması arzusunu değil ama 
mükemmel bir kanun çıkarılması arzusunu taşı
yoruz. istirham ediyorum, önergelerin reddinde 
büyük faydalar vardır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin, önerge
nin lehinde. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz Önergelerin lehinde 
oy kullanmanızı rica edeceğim. Sanki bu dört 
yıllık Parlâmento hayatımızda bu ilk misalmig 
gibi, sanki bundan evvel bu derece hayati m ev-
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/ularda muhterem arkadaşlarımız bu konuyu 
müdafaa etmemişler gibi, çıktılar buraya, Tür
kiye'de yüzbinleree memuru ilgilendiren ve Mec
lisin 2 Temmuzda tatile gireceği dün ilân edil
diğinin akabinde, ertesi günü kalkıp 250 mad
delik bir kanunun madde madde görüşülmesini 
istemek, bu kanuna dolaylı yollardan muhali 1' 
olmak demektir. Muhterem arkadaşlarımız. Di
yanet İşleri Teşkilât Kanununu, Diyanet İşleri... 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Kanunun aley
hinde imişiz gibi konuşma, aleyhinde değiliz 
biz. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Kadri 
özek, oturup dinlemesini bil... 

KADRİ ÖZEK (İzmir) —- Ben biliyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, müda
hale etmeyiniz efendim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — İcra ve İf
lâs Kanunu aynı prosedürle çıktı. Bırakınız bun
ları, daha üzerinden 48 saat geçmedi muhterem 
arkadaşlarım, bir Yargıtay Kanunu madde ve 
madde görüşülmesin, bu kanunun çıkarılmama
sı gibi bir tehlike ile karşı karşıya bulunmıya-
cağız, bu sebeple sadece hâkimleri, bidayet mah
kemelerini ve Yargıtayı ilgilendiren kanunun 
29 ncu maddesini Meclis benimsesin, onu çıka
ralım, ondan sonra bu maddeler görüşülsün, di
ye daha dün, çok değil, daha dün karar almış
ken, yüzbinleree memuru ilgilendiren Personel 
Kanununun dolaylı yollardan reddedilmesine 
matuf aleyhteki bu konuşmalara iltifat etmeme
nizi ve hakikaten Türkiye'nin büyük meselele
rinden birini halledecek olan Devlet Personel 
Kanununun bu Meclis tarafından çıkarılması 
şerefine hepimizin erişebilmesi maksacliyle ka
nunun tümünün görüşülmesini ve maddeler 
hakkında vuku bulabilecek tadil teklifleri için 
imkânın mevcudolduğunu nazarı itibara alarak 
bu kanunun Meclis kapanmadan evvel 2 Tem
muz tarihine kadar çıkartılmasını sağlıyan bu 
önergeye oy kullanmanızı hassaten istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Gökay, Komisyon adına 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖK AV (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Yüksek Meclisin çalışma devresi
nin sona ermesinin yaklaştığı bir zamanda Yük
sek Huzurlarınıza, memleketin ve milletimizin 
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idaresini ellerine, tevdi ettiğimiz kıymetli Devlet 
memurlarını ilgilendiren bir kanun tasarısı gel
miş bulunuyor. Bu kanun tasarısının hazırlan
masına 1964 yılının başından beri, hattâ Birin
ci Koalisyon Hükümeti zamanında başlanılmış, 
son yıllar içerisinde çeşitli hükümetler tarafın
dan talkahbül edilmiş, üzerinde çalışmalar ya
pılmıştır. Biz Komisyon olarak bir emrivaki ya
ratmak niyetinde değiliz. (Orta sıralardan «öyle 
oluyor, yaratılıyor» sesi.) Müsaade buyurun sev
gili arkadaşım, bir emrivaki yaratmak niyetinde 
olmadığımız gibi bir ekspres kanun çıkarmak 
emelinde de değiliz. Kanun Yüksek Katmızca 
kıymeti takdir edilerek bir Geçici Komisyona ve
rilmiş olan bu tasarı, haftalarca Yüksek Komis
yonda müzakere edildi ve Komisyonun müzake
releri, diğer üye bulunmıyan muhterem arkadaş
larımın da ıttılaına arz edilmek üzere kara tah
tada toplantıların günü yazıldı. Ve birçoklarınız, 
komisyon üyesi olmadığı halde komisyona teşrif 
ederek konularla ilgilendiler. 

Binaenaleyh; eğer bu kanuna arkadaşlarımız 
gerekli önemi veriyorlar idi ise lütfedip de ken
dileri komisyona teşrif ederek düşündükleri ile, 
kıymetli fikirleriyle komisyonu aydınlatabilir
lerdi. Binaenaleyh; evvelâ komisyonda her nok
tada yalnız Yüksek Meclisin üyeleri değil, tasa
rı ile ilgili muhtelif sınıfların, muhtelif zümre
lerin temsilcileri davet edilmiş, onların fikirleri 
alınarak, uzun uzadıya münakaşa edilerek tezgâ
ha konmuş bil* tasarıyı huzurunuza getiriyoruz. 
Şu halde bugün muhterem arkadaşlarım diyor
lar ki; millî iradenin tecelligâhı olan Yüksek 
Meclisten acele olarak çıkarılıyor. Evvelemirde 
bütün Parlâmento teamülü mucibince bütçe mü
zakerelerini bile yaptığımız zamanda buradaki 
sayı ile birbuçuk ay devam eden Bütçe Plân 
Komisyonundaki müzakereleri incelediğimiz za
man millî iradenin mütekâsif bir şekilde Plân 
Komisyonunda çalışıldığını, ondan sonra da 
yüksek huzurunuza gelerekten bütçelerin geçi
rildiğini pekâlâ biliyorsunuz. Şu halükârda de
mek oluyor ki, esaslı bir inceleme, lâboratuvar 
mahiyetinde olan araştırma ve birleştirme ma
hiyeti olan komisyonlarda cereyan eder, çalışılır. 
Bu komisyon da, bu şekilde çalışmıştır. 

Şimdi gerek muhterem Fahir Giritlioğlu, ge
rekse- Kadri Özek arkadaşım diyorlar ki, mü
saade buyursunlar, maddeler üzerinde duralım. 
Maddeler üzerinde durmayınız diyen yok ki... 
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Bu, 15 gün evvel dağıtılmıştır. Alır, okur. Tü
münün müzakeresi sırasında, «Ben şu maddeyi 
aykırı görüyorum» der ve getirir. Şu halde, ne 
bir gümrükten mal kaçırma var ve ne bir eks
pres kanun yapmak var ve ne de emriVakılar 
ihdas etmek vardır. Binaenaleyh; bu noktalar
dan komisyonun mesaisini tenzih ederim. Geride 
kalan şudur : 

Muhterem arkadaşlar; bu memlekette bu ye
ni getirdiğimiz tasarı ile, viran olan hanede ev-
lâdü ayal var, diyen bir edebiyatı ebediyyen 
gömmek ve bu memlekette kalkınma devresinde 
bütün kalkınma, plânlarını icra vasıtası olarak 
eline alacak olan memur zümresini hakkı olan 
refaha ve hakkı olan şerefli mevkie ulaştırmak 
istiyen bir tasarıdır. Bu bir reformdur, sosyal 
bir reformdur. Hattâ bu ahlâki bir reformdur. 

BAŞKAN — Sayın Gökay, esasa girmeyin 
1 Cıtf en. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRET
TİN KERİM GÖKAY (Devamla) Partiler Ka
nununu bölüm bölüm müzakere etmek suretiyle 
bir hususiyet verdiniz. İcra ve İflâs Kanununda 
da bu şekilde hareket edildi. Diyanet İşleri Ka
nununda da bu şekilde hareket edildi ve hiçbir 
vakit bu kanunlar değerini kaybetmedi. Onun 
için muhterem arkadaşımın vermiş olduğu tak
dire lütfen tarafınızdan mazhar-ı iltifat rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, önergenin lehin
de. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, bugüne kadar Devlet idarelerinin 
birçok kısımları, hukukî ve malî statüleri imkân 
bulundukça değiştirilmiştir. Binaenaleyh, Devlet 
memurları arasında, idareler arasında bariz şe
kilde farklılıklar doğmuştur. Bu farklılıklar ne
ticesinde memurlar arasında, muhtelif idarelere 
mensup memurlar arasında çalışma şevki kırıl
mıştır. Yreni tasarı; atanma, istihdam şekli, li
yakat, sicil, disiplin, maaş, hizmet görme şart
ları ve sosyal haklar bakımından bütün idare
ler arasında müsavatı sağlamakta; memura, Dev
lete yaptığı hizmetin değeri karşılığında, karşı
laştığı riski dikkate almak suretiyle müstakar, 
müsavi, eşit bir statü kurmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, esasa giriniz. 
önerge üzerinde lütfen. 

— 1 3 9 —• 



M. Meclisi B : 129 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Biraz ev

vel konuşan arkadaşımın da dediği gibi, Meclis 
çalışmaları son safhasına gelmiştir. Böylesine 
Devlet memurlarının çalışmasını tanzim eden bir 
kanunu, 250 asıl ve birçok da geçici maddeleri 
bulunan bir kanunu, bu devrede çıkartmazsak 
âmme hizmetleri esaslı şekilde bundan zarar gö
recektir. Memurun şevkinin kırılması devam ede
cektir. Her gün önümüze gelip Sayın Bolak'm 
da belirttikleri gibi, Meclisi muhasara altına 
alan türlü idarelerin kendi mesleklerine imkân 
temin etmek için çalışmalariyle karşı karşıya 
gelinecek ve bundan da âmme hizmeti ziyadesiy
le zarar görecektir. Bu sebeple çalışmaların so
nuna gelindiği nazara alınarak, evvelce olmuş 
örnekler de hesaba katılarak bu kanun tasalısı
nın çok güzel hazırlandığı, türlü açık oturum
larda bütün düşünürlerin ıttılaına arz edildiği 
ve bunlardan alınan neticeler de kanun madde
lerinde yer aldığına göre bu tarzda görüşülme
si sureti katiyede aceleye getirmek ve çok mü
him bir mevzuu örtbas etmek, kaptıkaçtıya ge
tirmek değil, bilâkis âmme hizmetlerinin işleme
si, muhtelif daireler arasındaki haksızlığın gide
rilmesi için bu tarzda bir usulün kabulünde ve 
tasarının en kısa bir zamanda kanunlaşmasında 
çok büyük memleket menfaati vardır. Binaena
leyh, önergenin kabulünü arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gerek 
Nevzat Şener, gerekse Fahrettin Gökay arkadaş
larımız bu kanun tasarısının tümünün birden 
müzakere edilmesini ve arkadaşlarımız şayet 
değişiklik önergesi vermek İsterlerse, verebile
ceklerini, hangi maddeler üzerinde değişiklik 
önergesi verilmişse o maddelerin müzakere edi
lebileceğini beyan eden önerge vermişlerdir. 
Önergelerin lehinde ve aleyhinde ikişer arkada
şımız konuştu. Bu arada Sayın Emin Paksüt de 
bu kanun tasarısının kısım kısım müzakeresini 
teklif etmiş bulunmaktadır. Şimdi normal pro
sedürün haricinde iki noktai nazarla karşı kar
şıya kalmış bulunmaktayız. 

Birisi; kanun tasarısının tümünün müzake
resinin icrası. 

Diğeri ise; kısım kısım mütalâa edilmek su
retiyle müzakeresi... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — önergemi arz 
etmeme müsaade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Sizin önergenizi ayrı telâkki 

edeyim o halde... (A. P. sıralarından «lüzum 
yok» sesleri.) 

BAŞKAN — Israr ediyor, önergesinde kı
sım kısım müzakeresini teklif ettikleri için, bu
nun üzerinde de müzakere açmamız gerekmekte
dir. Buyurunuz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, söz konusu kanunun öneminde 
ittifak ediliyor. Özelliğinde de ittifak ediliyor, 
Meclisin tatile gitme sırasına geldiği bir vakıa
dır. Ama, Giritlioğlu arkadaşımın söylediği de 
bir ağırlık taşıyor. Şimdi teklif edelim, bu ka
nunu behemahat çıkartalım, çıkartmamız lâzım
dır. Ama, mümkün mertebe milletvekilleri ola
rak kanuna yapıcı fikir katmanın imkânını bu
lalım. Sayın Komisyon Başkanının Komisyon' 
adına yaptığı konuşmada söyledikleri kısmen 
ağırlık taşır. Efendim, Geçici Komisyonda çalı
şırken Parlâmentonun değerli üyeleri gelip ora
da fikirlerini söyleseydiler. Pek mümkündür ki, 
Parlâmentonun değerli üyeleri o komisyon ora
da çalışırken diğer bir komisyonda bir başka iş
le meşgul olmakta idiler, imkân bulamamış ola
bilirler. Kaldı ki; bu kabil kanunlar üzerinde 
kimse kemali sağlıyan metne sahibolduğu iddia
sında bulunamaz, isviçre Kanunu gibi büyük 
teşriî eserler görülmüştür. Solon gibi asırlarda 
çıkan bir kanun vâzıı olacak. Zürih Kanununu 
yapan adam gibi fevkalâde bir kanun vâzıı ola
cak, bir mükemmel eser meydana getirecek. Ama 
bunlar çok nadirdir. Çok mümkündür ki, bura
da ifade zaaflarına ilişkin birtakım mütalâaları 
dinledikten sonda değiştirge önergeleri vermek 
arzusu bizzat komisyon tarafından dahi duyu
lacaktır. O halde işi mübalâğa etmiyelim. Bu 
kanunda bakın bâzı kısımlar var; başlangıçta 
bir genel hükümler kısmı var, 1 nci maddeden 
31 nci maddeye kadar bu kısımda. Bu kısmı top
luca konuştuğumuz zaman genel hükümler hak
kında fikir edinmek ve ona birtakım yapıcı un
surlar katmak imkânı vardır. 

İkinci kısım; 32 - 45. 
Üçüncü kısım; 46 - 57. 
Dördüncü kısım; ki oldukça geniş bir kısım

dır ve bunu takiben 
Beşinci kısım; malî hükümlerdir. 
Altıncı kısım; sosyal haklar ve ilâ, gidiyor. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, demek olu

yor ki bendenizin Yüksek Pleyetinize arz etmiş 

~ 140 



^^^M. Meclisi B : 129 
olduğum husus : : :tkr zıt görüşün, behemahal bu 
kanunu çıkarmak azmi ile telifi arzusudur Lüt
fediniz, kısımlar üzerinde görüşmeyi kabul bu
yurunuz. Kısımlar üzerindeki görüşme zaman 
itibariyle de bize bir imkân verecektir. Muhte
melen kanunun umumi yapısı kavrandıktan son
ra Parlâmentoda birçok maddeler üzerinde söz 
alma lüzumu hissedilmiyecektir. Bu suretle hem 
Sayın Komisyonun, hem de Sayın Bilgin arka
daşımızın söylediği gibi, kanunu çıkarma imkâ
nını buluruz ve hem de diğer arkadaşlarımızın 
kanuna, kendilerinin haklı olarak bir şeyler kat
ma arzularına cevap vermiş oluruz. 

İstirhamım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık
ları itibariyle... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt tarafından ve
rilmiş bulunan önergenin lehinde mi, aleyhin
de mi?... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Önerge
nin lehinde. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Ben de aleyhinde 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; müsaade ederseniz evvelâ bir 
çıkmazın içinde olduğumuzu izah edeceğim. 
sonra Paksüt arkadaşımızın bulduğu formülün 
de bir şey getirmiyeceğini ifade edeceğim. 

Arkadaşlarım; işin esası üzerinde duralım. 
Anayasanın esasları içerisine dâhil olan bir 
mevzuu üç koalisyon da bu kanunu bir türlü 
hazırlayıp getiremedi. Biraz gerçekleri görelim. 
Şimdi, 2 Temmuz geliyor, aman kanunu çıka
ralım. Hükümetler evvelâ vazifesini yapmamış
tır. Maliye Bakanı konuştuğu zaman bekledik, 
eski Devlet Bakanları bunu vazife saydılar, ne 
zaman getirilecek dendi, bir türlü getirilmedi, 
getirmemekle kalmadı böyle bir kanunun tat
bik edilmesi, zemini, hususi hükümler çıkarıl
mak suretiyle yok edildi. Yani bu kanun, İlha-
mi Ertem arkadaşımın ifade ettiği gibi, Türki
ye'de memur statüsünde hizmete, emeğe, ehli
yete ve neticeye bağlı bir sistem getirmek esa
sını çıkardığımız özel kanunlarla mahvettik. 
Hattâ bu kanun gündemde iken yine özel ka
nunlar çıkardık. 
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Şimdi bakınız vaziyeti söyliyeyim size. Bu 

kanunun çabuk Meclise gelmesi için en çok 
gayret sarf eden arkadaşlarınızdan birisi be
nim. Her zaman için hükümetlere «ne zaman 
getireceksiniz» diye sordum. Hükümetler ge
tirmedi. Komisyondan geldi, Meclis gündemine 
ivedilikle alındı. Araya bir kanun daha girdi. 
Ben size haber vereyim, üç gün sonra bunun 
arasına bir başka kanun daha girecektir. Çün
kü gündemlerde perde arkası müzakereler ce
reyan ediyor. Meselâ iki Temmuzda Meclis ta
tile girmeye mecbur mudur? Hayır, böyle bir 
mecburiyet yoktur. Perde arkası kararlara mu
tavaat etmeye alışmışız da onun için mecbur 
sayıyoruz. Açık konuşalım; gündemi ikiye böl
dünüz, görüşülmiyecek işler sabaha, görüşüle
cek işler öğleden sonraya. Bu olacak iş değil 
bir parlâmento hayatında. Şimdi bir şey söy
liyeyim; evvelâ bu kanunun müzakeresine geç
meden evvel, Başbakanı ve Maliye Bakanını 
davet edelim, bu kanunu yürütebilecek midir, 
yürütemiyecek midir? diye Hükümetten evve
lâ söz alalım. Ondan sonra bulduğunuz müza
kere tarzına ben de taraftarım. Bu kanun yü-
rümiyecektir arkadaşlarım. Yalnız biz bir ka
nun çıkaracağız. Niye yürümiyecektir?.. O ka
dar müktesep haklar teşekkül etti ki, onların 
ayarına çıkarmak istesek, Hazinenin tahammü
lü yok. Onları da geri alamazsınız. Şimdi bir 
takım masum memur arkadaşlara ümit vermek
ten başka bir şey yapılmıyacak. Açık, açık ar
kadaşlar. 

Prensiplerin tatbikine gelince; prensipleri 
de tatbik edemezsiniz. Başbakanlık bütçesinde 
gördük. Hizmet revizyonu yapılmıyan bir mem
lekette memur statüsünün de adı konulamaz. 
Onun için size söylüyorum, bu müzakere tarzı 
hakkında bir karar vermeden evvel şu kanunu 
çıkardığımız takdirde Hükümet bunu yürürlüğe 
koyabilecek mi, prensibini tatbik edebilecek mi, 
malî külfetlerini Hazineden karşıhyabilecek 
mi, ödiyebilecek mi?.. Müktesep haklar hak
kında ne karar verecek? Evvelâ Hükümet gel
sin... Bu tasarı ehemmiyetli bir tasarıdır. Evet 
salahiyetli arkadaş burada; elinde salâhiyet 
vesikası olabilir, fakat nihayet kendisi bir Dev
let memurudur. Ne Maliye Bakanı var, ne de 
bu işle görevli Devlet Bakanı var ve ne de Baş
vekil var. Onun için evvelâ rica ediyorum, Baş
vekil gelsin, Hükümet, şu statüye göre, Türki-
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ye'deki memurlar için bu statüyü yürütebile
cek bir Hükümettir.» desin arkadaşlar. Onun 
için sizden rica ediyorum, müzakere hakkında 
karar vermeden evvel Hükümeti bir defa 
dinleyiniz, ondan sonra karar verirsiniz. Rafa 
konacak bir kanun çıkaracağımızı şimdiden 
size haber vereyim. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, buyurun 
Sayın Vardarlı. 

Lütfen sözlerinizi önerge üzerine teksif ede
lim, çok rica ederim. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, noksan çıkacak bir kanunun, 
iyi çıkacak 8 kanundan daha fena olduğunu ve 
hiçbir zaman bunun yerine getirilemiyecek ha
talarını tamir etmeye imkân bulamıyacağımızı 
peşinen söylemek isterim. 

Pjvet, lehte konuşan arkadaşların hepsi sa
dece günümüz olmadığından, vaktimiz olmadı
ğından, yetiştireniiyeceğimizden bahsettiler. Ar
kadaşlar, vaktin olmaması, şunun veya bunun 
yetişmemesi iyi olmıyan bir kanun çıkarmayı 
temin etmek demek değildir. Biz bugün bura
da sabaha kadar çalışma kararı aldık. Saym 
Paksüt bir teklifte bulundu.... 

BAŞKAN — Sabaha kadar değil, saat 24 e 
kadar. 

SABRI VARDARLI (Devamla) — Uzatabi
liriz, her zaman. 

Sayın Paksüt teklifte bulundu; kısım kısım 
görüşülmesine dair. Arkadaşlar, getirilen ka
nun basit bir kanun değildir. Bunun mutlaka 
çıkarılması mevzuunda kararlıyız. Ama, iyi 
çıkarılması mevzuunda da kararlı olmamız lâ
zımdır. Hiç. değilse, kısım, kısım görüşelim... 
Kısım kısım görüşüldüğü takdirde kısımlara 
vâkıf olmak imkânını kazanmış oluruz. Yoksa 
toptan görüşülmesindeki mahzurun bir tanesini 
arz etmek isterim; yüzlerce takrir verilecektir, 
bu takrirler denizinde boğulacağız. Fakat bun
ların ne olduğunu bilmeden kanunu çıkarmış 
olacağız. Rica ediyorum, kısım kısım görüşül
mesi lehinde oy kullanalım ve kanunu bu şekil
de çıkaralım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, önergenin aley
hinde buyurun. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, elimizde S. Sayısı: 977 olan bu 
kanun tasarısı kısım kısım görüşüldüğü tak-
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dirde, demin arz ettiğim sebeplerle muayyen, 
Meclisin çalışması süresi içinde çıkamıyacağı 
bir vakıadır. Sadece 1)5 kısım ve 2)5 tane geçici 
madde ve buna ekli olarak da 20 sayfaya ya
kın bâzı madde veya fıkraları kaldırılacak olan 
kanunların adı yazılı bu büyük kanunu muay
yen süre içinde çıka rinaya imkân ve ihtimal 
yoktur. Demin arz ettim, İcra ve İflâs Kanu
nunda ve diğer kanunlarda bu usulü tatbik 
ettik. Bu tatbik edilen usulü burada da uy
guladığımız takdirde bu kanun iki Temmuza 
kadar çıkabilecektir. Bek Sayın Arkadaşımız 
Ahmet Tahtakılıc'm «Hükümet buraya gelsin, 
ben bunu tatbik edeceğim diye bir vaatte bu
lunsun» sözünü hayretle karşıladım. Bu tasa
rıda Hükümet teklifi olarak Hükümetin şev
ki var, Komisyonun karart var. Kaldı ki, dün 
liderlerle yapılan toplantıda Hükümet Başkanı 
da bulundu, ve Hükümet Başkanı sarahaten 
Meclisin kapanmadan evvel çıkarılmasını iste
diği kanunları sayarken bn kanunu birinci 
maddeye aldı ve bunun çıkarılmasını istedi, 
liderlerle de mutabık kaldı. Mesele bu derece 
açıkken, «gelsin Hükümet Başkanı burada ben 
bu kanunu tatbik edeceğim» sözü mutlaka ka
lır. Bilmiyorum arkadaşımız hangi maksatla 
bu sözü söyledi. Bu sebeple muhterem arka
daşlarım, 1 nci teklifte olduğu gibi bu teklifin 
de aleyhindeyiın. Bğer biz bu kanunu çıkar
mak istiyorsak, eğer bu tasarıyı kanunlaştır
mak istiyorsak ve eğer yüzbinleri ilgilendiren 
ve vatandaşların yıllar yılı devam eden ıstı
rabını dindirecek olan bu kanunu çıkarmak is
tiyorsak, evvelce takibetl iğimiz usulü takibe-
delim. Bundan çok daha küçük çapta, bir kos
koca kitap halinde olan bu kanun tasarısından, 
çok daha küçük çapta olan kanunlarda tatbik 
ettiğimiz usulü tatbik edelim. Bu suretle çok 
muhterem Paksüt arkadaşımızın teklifinin aley
hinde oy kullanmanızı istirham ediyorum. Say
gılarımla. 

BAŞKAN - - Muhterem arkadaşlar, normal 
usul bir kanunun madde "madde müzakeresi 
şeklindedir. Bu bakımdan normal usul, bir 
kanunun tümü üzerinde görüşme cereyan ettik
ten sonra maddelere geçilmesi ve madde mad
de müzakeresi mahiyetindedir. Bunu tadil 
eden bir önerge Sayın Paksüt tarafından ve
rilmiştir ve kısım kısım müzakeresi istenmek
tedir. Diğer bir önerge ise Sayın Nevzat Şener 

142 



M. Meclisi B : 129 
ve Sayın Fahrettin Kerim Gökay tarafından 
verilmiştir. Bu önergede ise kanunun toptan 
görüşülmesi, tümü üzerinde müzakerelerin ce
reyanı ve hangi maddeler üzerinde üyelerin de
ğişiklik önergeleri var ise bn maddelerin de
ğişiklik önergeleri üzerinde müzakere icrası 
istenmektedir. Binaenaleyh, toptan görüşül
meyi istihdaf eden önerge en aykırı mahiyette
dir. Bu sebeple evvelemirde Sayın Nevzat Şe
ner ve Sayın Fahrettin Kerim Gökay tarafın
dan verilmiş bulunan aykırı önergeyi okutaca
ğım, bunu oyunuza sunacağını. Bunu takiben 
de Sayın Paksiit tarafından verilmiş bulunan 
önergeyi okutup oyunuza sunacağım. 

(Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in öner
gesi tekrar okundu.) 

(İstanbul Milletvekili ve Geçici Komisyon 
Başkanı Fahrettin Kerim Gökay'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergede yazılı olan esasa gö
re, maddelere geçileceği sıraya kadar önerge
ler verilebilecek. Kanun tasarısının tümü üze
rindeki müzakereler bitip de, yeterlik önergesi 
kabul edildiği ana kadar arkadaşlarımız kanun 
tasarısının maddeleri üzerinde değişiklik Öner
geleri verebilecekler, Maddelere geçildiği an
dan itibaren değişiklik önergeleri veremiyecek-
ler. önerge bu mahiyette düzenlenmiştir. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Personel Kanun tasarısı üzerindeki müza
kereler tümü üzerinde cereyan edecektir. Ar
kadaşlarımızın, tümü üzerindeki müzakereler 
hitama erinceye kadar tasarıyı tetkik ederek 
hangi maddeler üzerinde değişiklik icrasını is
terlerse, o maddeler hakkında değişiklik öner
gelerini Geçici Komisyona tevdi etmelerini 
ehemmiyetle rica ederim. 

Şimdi kanun tasarısının tümü üzerinde söz 
istiyen arkadaşlarımıza sırasiyle söz veriyorum. 

Sayın llhami Ertem, lehinde, buyurun. 
Efendim, henüz Yargıtay Kanununun 29 

ucu maddesi üzerinde yapılan çalışma bitmedi 
mi acaba! 

Komisyon, yok mu? 
Buyurunuz, Sayın Ertem. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) —__Muhterem_ 

arkadaşlarım, âmınejıizmetlerinin yeterli sekiL-
de ifa edilmesi, mutlak suı*ett^J)unlarj_ifa_eder_.. 
cek âmme hizmeti, âmme hizmeti almış kimse-

16 . 6 .1965 O : 2 
le.rin niteliklerine, vazife aşklarına bilgilerine 
ve bu vazifeyi ifada gösterecekleri gayrete bağ
lı olduğu bir. gerçektir. Anime hizmetlerinin 
yeterli görülmesi Aratandaşın hayatı ile yakın
dan ilgilidir. Bu sebeple Devlet memurları sta
tüsü .vatandaşın birinci derecede ilgilendiği bir 
mevzudur. Devlet idaresinin iyi veya kötü ol
ması büyük şekilde idarecilerin vasfına, hizmet 
görüş tarzına bağlıdır. Bugüne kadar Türkiye'
de maalesef muhtelif âmme hizmetleri arasın
daki statüler çok farklı olmuş, hangisi âmme 
hizmeti fırsatlarından istifade edebilmek, tür
lü sebeplerle ya bakanın enerjisinden veyahut 
kendisine temin edebildiği bir muhitten fayda
lanmak suretiyle hukukî ve malî statüsünde 
değişiklik yapmış ise o, zamanın şartlarına uya
bilmiş demektir. Bu imkândan mahrum olan 
idareler çok faydalı yıpratıcı hizmetler görme
lerine ve âmme hizmetinde çok büyük hisseleri 
bulunmasına rağmen kendilerini tatmin edici 
bir statüye sahibolamamışlardır. Bu yüzden 
hukukî ve malî bakımdan âmme hizmeti gören 
muhtelif daireler arasında çok büyük farklar 
doğmuştur, tşte önümüzdeki bu kanun tasarısı 
âmme hizmetleri gören bütün daireleri hukukî, 
bakımdan, malî bakımdan Devlete yaptıkları 
hizmetin değerine, karşılaştıkları riske ve tabi 
oldukları hizmet şartlarma göre aynı duruma 
irca etmektedir. Binaenaleyh, bu kanun tasa
rısı kanunlaşmasiyle bütün âmme hizmetinde 
vazife görenler arasında yeknesaklık, eşitlik 
sağlanacaktır. Hepsinde vazife görmenin ve 
Devletin de kendilerine lâyık oldukları hakkı 
vermesinin huzuru içinde bulunacaklar, âmme 
hizmetleri bu yüzden büyük kazanç Bağlıyacak
tır. Bu bakımdan Devlet memurları kanun ta
sarısı çok isabetli bir kanundur. Bundan sonra
ki temennimiz, bu kanunun, getirilecek hususi 
kanunlarla ortaya koyduğu hukukî ve malî 
şartların ihlâl edilmemesini istemektir. 

Birincisi, Devlet memurları âmme idarele
rinde çalışanlar arasında eşitliği sağladığı için 
bu kanunun lehindeyim. İkincisi, bugüne kadar 
Devlet dairelerindeki atanmalar maalesef bir 
müstakar duruma bağlanamamış, kimin tanıdı
ğı var ise, hangi umum müdüre, hangi bakana 
nüfuz etmesi kabil ise maalesef o kimseler açık 

.memuriyetlere tâyin edilebilmişler, buna karşı
lık hizmet bekliyen liyakatli kimseler de ob
jektif bir tâyin sistemi karşısında bulunmadık-

143 



M. Meclisi B : 129 
l an için vazife almak imkânını bulamamışlar
dır. Bu sebepten gençler arasında büyük bir 
şekilde bedbinlik doğmuştur. İşte Devlet me
murları Kanunu evvelâ atanmayı bir sisteme 
bağlamak suretiyle, münhal kadroları altı ay
da bir , ilân etmek suretiyle bütün yurttaşlara 
duyurmayı mümkün kılmaktadır. Ondan sonra 
da sınavı kazananlarının vazifeye tâyin edil
meleri imkânı hâsıl olacaktır. Bundan sonra il
timasla, adam kayırma ile tâyin imkânı olmı-
yacaktır. Bütün vatandaşlar altı ayda bir han
gi dairede hangi kadroların açık bulunduğunu 
bilecekler ve ona göre müracaat edeceklerdir. 
Binaenaleyh, kayırma sistemi, adama iş verme 
sistemi böylelikle kalkmış olacak, hukukî bir 
statü doğmuş bulunacaktır. 

İkincisi; bu kanunla çalışanlar sınıflara ayrıl
maktadır. Bu sınıflar bütün Devlet dairelerinde 
müsavi hale getirmektedir. Aynı vazifeyi gören 
bir memur hangi bakanlıkta hangi umum mü
dürlükte vazife görürse görsün aynı maaşı ala
caktır. Bu suretle memurlar arasındaki maaş 
ayrılığı da orta yerden kaldırılmış olacaktır. 
Bu sebeple bu kanun tasarısının lehindeyim. 
Böylelikle falan katma bütçeli umum müdür
lükte. vazife gören büro şefi veya daktilo me
muru veya yönetici memur şu şu imkânlara sa
hip iken, öbürünün, .onun çok dûnunda maaş 
alması gibi eşitsizlikler bu teklifin, bu tasarının 
kanunlaşması ile ortadan kalkmış olacaktır. 
Bu bakımdan bu kanun tasarısının lehindeyim. 

Üçüncüsü, bu kanunla liyakat sistemi geti
rilmektedir. Giriş, yükselme, görevdeki başarı
sına göre olacaktır. Yer değiştirmeler ve sınıf 
üzerine çıkmalar da aynı liyakat esasına tabi 
tutulacaktır. 

Dördüncüsü; bu kanunun getirdiği yenilik 
olarak ambar kadroları bulunmıyacaktır. Her 
hizmete has bir kadro olacaktır. Binaenaleyh, 
bugünkü gibi hizmeti olmıyan fakat Devletten 
maaş alan ve böylelikle de Devletin gücünü yi
tiren bir sistemin önüne geçilecektir. Hangi hiz
met varsa karşılığında kadrosu da bulunacaktır. 
Mutlak surette her hizmetin bir kadrosu ve 
her memurun bir hizmeti olacaktır. Bu bakım
dan da, bu kanun tasarısı büyük bir yenilik ge
tirmektedir. Hem tasarrufu sağlamakta ve hem 
de adama iş değil işe adam alma sistemini bu 
memlekete yerleştirmiş olacaktır. 
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Sicil sisteminde getirdiği yenilikle, kusurlu 

ve eksikli çalışan memurun sicil durumu kendi
sine tebliğ edilecektir. Kusurlarını, hatalarını 
gidermesi tebliğ edilecektir. Gizli sicil sistemiy
le âmirin ne yazdığı bilinmez ve bunun netice
sinde hakikatler kaybolur durumu orta yerden 
kalkacaktır. Âmir sicil verecek, memura tebliğ 
edecektir. Memur da ihdas edilmiş kurullara 
müracaat etmek suretiyle hakkını arıyacaktır. 
Binaenaleyh, böylelikle liyakat usulü tahakkuk 
etmiş olacaktır. Hizmetler, her bakanlık, her 
hizmet dairesi içerisinde birincisi sınıflara, diğe
ri de derecelere ayrılacaktır. Her sınıf içinde 
bulunan memur ufki tcrfilcrlc aynı işi gördüğü 
takdirde, aynı mesuliyeti taşıdığı takdirde za
manın geçmesi ile hizmetteki tecrübesi ve eme
ğinin artması dolayısiylc bir ufki terfi yapacak
tır. Fakat daha yükseğine terfi edebilmek için 
mutlaka sınıfını, yani Devlete görülen hizmet 
için daha mühim olan sınıfı aşması, o sınıfa 
ulaşması lâzımdır. Bunun gibi Devlet için büyük 
değer ifade etmiyen, risk taşımayan fakat hiz
met sürelerinin uzaması ile namütenahi maaş 
alma imkânı da kalkacaktır. Bir memur ancak 
kendi sınıfı içinde muayyen derecede ve o sını
fın, Devlet hizmetine yaptığı fayda neticesinde 
ilerlemeyi sağlıyacaktır. Daha üstüne ulaşabil
mesi için mutlaka bir yüksek sınıfa geçmeyi 
sağlıyacaktır. Bu bakımdan da kanun tasarısı
nın lehindeyim. 

Şimdiye kadar memurlar için bir huzursuz
luk mevzuu olan bir durum daha vardı, o da 
mesuliyetti. Bugünkü durumda Devlet memur
larının, ifa ettikleri hizmetten dolayı mağduri
yete uğrıyan bir vatandaş dilerse o memurun 
şahsı hakkında hukuk mahkemesinde dâva aç
makta ve o memur altından kâlkamıyacağı taz
minatlarla hukuk mahkemesinde hesap vermek 
durumunda bulunmakta idi. Eğer aynı vatan
daş aynı hatadan dolayı o memurun şalisi adına 
olmayıp da makamı adına bir tazminat dâvası 
açarsa, bunun tetkik mercii ise Devlet Şûrası 
olmakta idi. Bir misal vermek lâzım gelirse me
selâ, valinin bir kararından dolayı haksızlığa 
uğradığını, hakkının veya menfaatinin ihlâl 
edildiğini zanneden bir vatandaş falan yerin va
lisi Ahmet adına dâva açar ise, bu dâva yüz bin
lik de olsa, milyonluk da olsa bu dâva hukuk 
mahkemesinde görülmekte ve o memur buna 
muhatabolmakta idi. Avukat tutmak veya tür-
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lü sıkıntılarla memur ezilmekte, icrada enerji 
göstermekten çekinmekte binnetice yüksek de
receli memurlar pasif, kararsız, âmme hizmetini 
sallayıcı duruma girmekte idiler. Şimdi kanu
nun getirdiği en büyük yenilik, vatandaş bir 
karardan zarar gördüğünü iddia ederse, hir fiil
den dolayı hakkının veya menfaatinin ihlâl edil
diğine kaani olursa, artık memur adına değil, 
Devlet adına tazminat dâvası açacaktır. Karşı
sında Devlet vardır, memur da rahattır. Ama ta
biî olarak memurun şahsi kusuru varsa Devle
tin memura rücu etmek hakkı bakidir. Muh
terem arkadaşlarım, bu hüküm belki âmme hiz
meti görmiyenler için çok mühim bir yenilik 
sayılmaz. Ama âmme hizmeti görenler, bunun al
tında ezilenler için bu yenilik çok büyük bir dâ
vadır. Bu madde hakikaten âmirlere rahatça, 
korkusuzca memleket menfaatine icra kararı al
maya, enerjik davranmaya yol açacaktır. Bu ba
kımdan bu hükmün çok büyük fayda sağlıyaca-
ğına inanmaktayım. 

Diğer mesele, bu kanunla büyük şekilde 
sosyal haklar tanınmaktadır. Bu sosyal hak
lardan bir çokları malî imkânlara bağlıdır. 
Ama ne kadarı tatbik edilse o kadarı da yi
ne ileriye doğru memura bir sosyal güvenlik 
getirecektir, getirdiği sosyal haklar bakımın
dan da, memura güvenlik verecektir. Fazla 
zaman almamak için bunların teferruatına gir
miyorum. Bunlar maddelerde anlaşılacaktır. 
Bu sosyal hakların mevcudiyeti de kanun ta
sarısında bir yeniliktir ve memurlar için büyük 
bir avantajdır. Bâzı arkadaşlarımız derler ki, 
bu kanun ne kadar tatbik edilebilir ? Muhte
rem arkadaşlarım, bu tarzda objektif olarak 
memurların statüsünü temin eden ve bütün 
Devlet daireleri arasında eşitliği sağılıyan bir 
kanunun mutlak surette tatbikatı Hükümet ta
rafından ele alınacaktır. Memleketin içtimai 
bünyesinin bir kısım hataları, hastalıkları mev
cuttur. Bu kanunla bütün bu hastalıklardan 
kurtulacağını zannetmek hata olduğu gibi, 
beklemek te haksızlık olur., Ama ne olursa ol
sun bu kanunun getirdiği objektif kaidelerle 
ve tesis ettiği eşitlikle mutlak surette âmme 
hizmetlerinin daha iyi çalışmasını, âmme hiz
metlerinde vazife görenlerin eşitliğini, Devlete 
gördükleri hizmet nisbetinde, Devlet hizmetle
rinin değeri, karşılaştıkları riks karşısında 
hakkını alacaklardır. Bu bakımdan bir eşitlik 
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olacağına, büyük rahatlık doğacağına âmme 
hizmetleri bakımından ve memurlar bakımın
dan beklenilen günün gelmiş olacağına inan-
maktayim. Bu sebeple bir an evvel kanun tasa
rısının kanunlaşmasını temenni etmekteyim. 
Bunun kanunlaşması ile memleketimiz büyük 
kazanç sağlıyacaktır. İkide birde türlü hizmet
leri ile benim hizmetim seninkinden daha iyi 
idi diye kulis yaparak, ben şurada bir grup 
bulayım, kendime imkân sağhyayım meselesi 
orta yerden kalkacaktır. Çünkü 1 000 le 70 
arasındaki nisbetler dâhilinde, rakamlar dâ
hilinde. her idare, her sınıf kendisine lâyık 
olan maaş durumunu tesbit edecektir. Burada 

: Devlet Personel Dairesine çok büyük vazife 
düşmektedir. Büyük gücünü kullanarak her 
türlü baskılara mukavemet ederek hizmetlerin 
mukayesesini yapmak, objektifliği muhafaza 
etmek, eşitliği korumak yükü büyük Devlet 
Personel Dairesinin omuzlarına düşmektedir. 
Bonim temennim; bu tasarının biran evvel ka
nunlaşması ve böylelikle muhtelif amme hiz
meti gören ve fakat muhtelif ve farklı statüle
re tabi olan, bu sebepten dolayı da bedbin olan 
memurların bedbinliğe son verilmesi ve bu ta
sarının da kanunlaştıktan sonra başka, sağdan 
soldan gelecek teklif veya tasarılarla bozul
maması aynen bütünlüğünün devam etmesidir.. 
Mürmetlerimle. 

BAŞKAN— Yargıtay Teşkilât Kanununun 
29 neu maddesini hazırlamakla görevli komis
yon mesaisini bitirmiş midir, hazır mıdır? Yok* 

Sayın Ali Dizman, kanun tasarısnın aley
hinde. Buyurun. 

ALt DİZMAN (Tokat) — Sayın milletve
killeri, personel dâvamızın meselelerini iki 
anagrupta toplamak mümkündür. 

1. Ücret azdır. Bunun neticesi prensipler
den uzak, gayriâdil bir ücret nizamı doğmuş
tur. ' 

ikinci Cihan Harbi ile başlıyan para kıy-
metindeki baş döndürücü düşüş, normal hizamı 
yıkmış ve bunu takibeden günlerde bu nizam 
kurulamadığı gibi, para kıymetindeki düşüş 
devam etmiştir. Böylece ücret azlığı meydana 
gelmiştir. İktisadî Devlet Teşekküllerinde baş
lıyan her dairenin kendi mensuplarını tama
men vey4 kısmen kurtarma çabaları istisnaları 
artırmıştır. Bugün istisnaları genel hükümlere 
tâbi olanlardan daha'fâzladır. Adaletsizliği 
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doğuran, verimi düşüren, birçok sosyal prob
lemlere sebebolan bu durumdan acilen kurtul
mak gerekir. 

2. Rasyonel ve iktisadi çalışma usulleri 
tesbit edilmemiş, netice olarak gelinen hizmet
leri gelişen kadrolarla ifa yolu tutulmuştur. 
Bundan da memur bolluğu doğmuş ve bürok
rasi artmıştır. Neticede işler yürümez olmuş 
ve bu muazzam kadroyu kısır bütçe imkânları 
ile tatmin etmek imkânı kaybolmuştur, ücret 
azlığına çare bulunamamıştır. 

Böylece birinci sebeple telâki vâki olup fa
sit bir dairenin içine girilmiştir. 

Bu fasit daireyi parçalamak yolları aranır
ken 160 sayılı Kanunla Devlet Personel Dai
resi kurulmuştur. 

Yukarıki. teşhisimizi bu kanun doğrulamak
tadır. 

5 nci maddesi ile bu kuruluşun, görevleri 
söyle sıralanmıştır. 

5 a) önceden tayin edeceği esas ve 
ölçülere göre, memuriyet ve hizmetlerin 
gruplandırılması suretiyle kurumların aynı 
mahiyet ve vüs'atteki işleri için müsavi ve mu
adil ücret prensibini tahakkuk ettirmek. 

5 d) Çalışma metodlarmm rasyonel bir 
hale getirilmesi için tatbiki gereken usul ve 
esasları tâyin etmek; 

5 f) Kurumların memur ve hizmetli kad
rolarının hizmet icaplarına uygun bir seviyede 
tutulması için gerekli revizyonları yapmak; 
ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edilecek kadro
lardaki memur ve hizmetlilerin münhallere yer
leştirilme usul ve esaslarını vo kati tâyinlerine 
kadar muvakkaten istihdam tarzlarını tesbit 
etmek; dairelerince açıkta bırakılacak perso
nelle ilgili muameleleri düzenlemek. 

Şu izahtan anlaşılacağı veçhile bu tasarıyı 
hazırlıyan dairenin görevi: Çalışma metodları-
nı tesbit edecek dairelerde revizyon yapacak 
aynı hizmeti daha az parsonelle ifa yollarını 
bulacaktır. Bu suretle yapılacak tasarruf ve 
artan bütçe imkânlarından ayrılacak paylarla 
da ücret artışı tahakkuk ettirilip müsavi ve 
muadil ücret esasları getirilecektir. Böylece 
âdil bir nizam kurulacak, bürokrasiden uzak 
bir çalışma düzenine Devlet olunulacaktır. 

Eğer bu yola gitmezse her şeyin sonu para 
olacağına, bütçe imkânları da mahdut buluna-
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cağına göre ümitler boşa çıkacak, bundan ev
velki teşebbüslerde olduğu gibi bu teşebbüs te 
arz 'olunan sonuca bizi götürenıiyeeek. Bir ta
raftan bütçeye tahmil edilen yükle kalkınma 
imkânlarımız bira/ daha kısırlaştırılıp neticeye 
ulaşmak imkânımız yok edilirken; diğer taraf
tan' bu mutlu günü bekliyenler bir defa daha 
hayal kırıklığına uğrayarak daha bezgin ve 
berıbiu bir kadro ile Devlet islerini yürütmek 
zorunluluğu doğacaktır. 

Bu realistler karşısında bu daire ne yap
mıştır? Aklın ve ilmin ve kanunun gösterdiği 
yoklan yürümüş müdür? Bunu inceliydim. 

Uzun bir çalışma sonucunda Devlet Perso
nel-rejimi hakkında önrapor adı ile bir repor 
yayınlanmıştır. Bu raporu o zaman heyecanla 
okuduk. İler sayfasını bir ümitle çevirdik. Her 
an bir saat intizamı ile çalışacak bir kuruluş
lar manzumesini şimdi takdim edecek diye bek
ledik. Netice boş. Hulâsası şu idi. Bugün Tür
kiye'de yaşıyabilmek için asgari net, zannede
rim 960 lira ücret almak lâzımdır. Ve diğer 
haklar şunlar olmalıdır.... 

Sayın arkadaşlarını, büyük ümitlerle kurul
muş bir dairenin uzun bir mesai sonucu bize 
bu malûmu ilânı şeklinddki raporunu vermesini 
beklemekte idik. Bir memlekette en az herkes 
7 - 800 lira alır, bu rakamın asgari geçinme ra
kamı olup olmadığı münakaşa edilir de bir da
ire uzun araştırma sonucunda buna evet veya 
hayır der. Bu olabilir fakat Türkiye'de durum 
bu değil, ücrel azlığı herkesin ittifak ettiği bir 
durumdur. 

N'e ise o gün o oldu. Bugün no oldu? 
Budan yıllarca evvel ümitle heyecanla aşk 

ile Devlet hizmetine başlayıp da simdi Devlete 
hizmet müddetlerinin üçtebirini ikmal etmiş 
eski helecan-ve ümidi kaybolmuş insanlara bu 
daire bir tasarı sunmaktadır. 

Tasarı dâvanın halline imkân verecek mi
dir? Daire, kuruluş kanunun kendimi verdiği 
görevleri yapmış mıdır? Elbette hayır. Çalışma 
metotlarının rasyonel bir hale getirilmesi için 
çalışılmış bir neticeye4 mi ulaşmıştır.? Hayır. 

Kurumların memur ve hizmetli kadroları
nın hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutul
ması için gerekli revizyonları yapmış mıdır? 

Kurumların memur ve hizmetli kadrolarının 
hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutulması 
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için gerekli revizyonları mı yapmıştır? Hayır. 
Yani normal bir isletme düzeni kurmuş personel 
fazlalığım eritici usulleri bulmuş, böylece büt
çede tasarruf imkânları yaratmış da bu imkân
lara bizim ayıracağımız payları da ilâve sure
tiyle ücret azlığına çare mi bulmuştur? Hayır. 

Görüşünü gerekçede açıklamıştır. Türkiye'
de yüksek dereceli memurlara yeteri derecede 
para verilemediği için ehil idareci bulamamak
tayız, işlerin aksaması sebebi budur, demiş. Ni
hayet bu gerekçe ile en az ücret alan ile en yük
sek ücret alan arasındaki 10 mislilik fark azdır, 
bu 20 misline çıksın, demiştir. Hem de sosyal 
adalet lâflarının kulakları yırttığı bir tarihte 
bu daire bu görüş açısından bir tasarı hazırla
mıştır. Kesin ve peşin olarak söyliyeyim böyle 
bir anlayışın getireceği netice çok daha gayriâ-
dil bir nizam kurmaktan başka bir şey olmıya-
caktır. 

Biz bir yetki vereceğiz. Bu yetki sahipleri 
yukardaki ifadesini bulmuş görüş açısından me
murları sınıflandıracak, bu sınıfların hak ettiği 
ücret miktarını tesbit edecek ve bu tesbit âdil 
olacaktır. Böyle bir şey beklemiyelim. Bu sınıf
landırma sadece yüksek dereceli memurları tat
min hedefi güdecektir. Ayda 250 lira ile 3- 5 
çocuklu ailesini geçindirmek için çırpınanlara 
25 - 30 lira verirken üst kademelere birkaç bin 
lira fazla vermek sonucunu doğuracaktır. 

Kanunları üst dereceyi işgal eden kimseler 
hazırlarlar, i lk hazırlanışında bu grupun çı
karları düşünülür. Meclis, kanun hazırlanma
sında dâhil olmıyan alt kademedeki kimselerin 
menfaati ile bu üst derece menfaatlerini ayar
lama yeridir. Eğer biz bu hakkımızı üst kade
meye terk edersek büyük bir vebal altına gire
riz. 

179 ncu maddeye göre temsil ödeneğinin ki
me verileceğini dahi tesbit ve tâyini yönetmeli
ğe yani bu sınıfa terk ediyoruz. Milletten topla
nan paranın kime ne miktarda verileceğini tes
bit ve tâyin sadece Meclisin hakkıdır. Meclis bu 
hakkından feragat edemez. Ederse Anayasayı 
da çiğnemiş olur. Bu tasarı bizi bu yola itmek
tedir. 

Biliyorum; bu kanunu yıllardır bekliyen 
yüzbinlerin ağır baskısı bu tasarının çıkmasını 
temin edecektir. Ama bu tasarı ümitleri boşa 
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çıkacak. Yarın telâfisi de imkânsız bir ortamı 
bizden sonrakilere devredecektir. 

Tek çıkar yol şudur: 
Bu daireyi evvelâ yeni bir anlayışın mümes

sillerinden kuracağız. Bunlar kuruluş kanunu
nun emirlerini yerine getirecektir. Rasyonel 
ve iktisadi çalışma usullerini bulacaktır. Daha 
az bir kadro ile bu günkü hizmetlerin görülme
sini sağlıyacaktır. Yeni memur artışı önlene
cektir. İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi çalışacak 
ve böylece yeni hizmetlere memuru şişkin kad
rolardan temin edecektir. Bu tasarrufu temin 
yolu bulunacak, ondan sonra biz de bütçeden 
mühim bir pay ayıracağız ki, muvaffak olalım. 

Sınıflar ve sınıfların dereceleri ve bu dere
celerin göstergeleri Meclisçe düzenlenecektir. 
Kadro kanunu bu tasarı ile birlikte gelecektir. 
Hangi kat sayının hangi miktarı vereceğini pe
şinen bileceğiz. 

Aksi halde büyük bir üzüntü ile sabrı taşmış 
yüzbinleri de karşımda görmeme rağmen bu ta
sarıya müspet rey vermek imkânını bulamadığı
mı itiraf etmek mecburiyetindeyim. 

İdari bir reorganizasyona gidilmeden, perso
nel sayısında bir azalma usulü bulunmadan, 
hiç değilse personel sayısını dondurmadan; as
gari geçim seviyesini temin etmek ve âdil bir ni
zam kurmak yolunda İkinci Cihan Harbinden 
bu tarafa büyük iddialarla mütaaddit teşebbüs
ler yapılmış ve kanunlar- çıkarılmıştır. Çıktığı 
güne münhasır kısa süreler bir tarafa atılırsa, 
hepsi de ümitleri boşa çıkarmış ve bu güne ge
linmiştir. 

Şimdi durum aynıdır. Esas tedbirler alınma
mıştır. Plân hedefleri ve stratejisine göre cari 
giderlerde % 3 oranının üstünde bir artış olmı-
yacaktır. Bu stratejiden vazgeçsek bile esas 
tedbiri almadan lâzım gelen kaynağı bulamı-
yacağız. 

Sayın Başbakan bu tasarıların çıkması için 
Meclisin faaliyetine devamını rica eder, böylece 
bu dâvanın hal şerefinden Hükümetinin hisse
dar olmasını ister. 

Meclis tehalükle tasarının kanunlaşmasını, 
bu dâvayı çözmenin kendi devresine nasibolma- -
sini ister. 

Memur yıllardır bu günü bekler. 
Ama bu teşebbüs de bütün iyi niyet ve se

vinçlere rağmen boşa gidecektir. Önce alınma-
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sı lâzmıgelen 'tedbirlerin bu kanun]a alınacağı 
yolundaki iddialar da boş bir teselli olacaktır. 
Doktora tazminat, hâkime tazminat, mühendise 
yevmiye, idareciye ödenek geçtikten sonra en 
alt kademeye parası mukabili emekli hakkı iste
nirken biraz önce vazifemizin, idare edilenlerin 
lehine hareket olduğunu belirten arkadaşlarımı
zı, geçim aczinde olanlara nisbeten bu durum
dan kurtulmuşların arasındaki farkı derinleşti
recek, yüksek memurları himaye edecektir. Bu 
zihniyete karşı mücadeleye davet ediyorum. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Per
sonel Kanunu tümü üzerinde bir arkadaşıma 
söz verebilmem mümkün değil. Zira bir arkada
şımızın konuşması 15, 20 dakika devam etmek
tedir. Saat onyediye gelmektedir. Bu arada sa
at onyedide Yüksek Mcclis'in daha evvel al
mış olduğu bir karar gereğince, sözlü sorulara 
geçilmesi iktiza etmektedir. Ancak sözlü soru
lara geçmeden evvel bütün parti grup başkan
larının imzasını muhtevi bir önerge ile, sözlü so
rular yerine memleket için çok mühim ve müsta
cel olan bâzı kanunların bu sözlü sorulara ayrılan 
iki saatlik müddet içinde görüşülmesi öngörül
mektedir. Bunu istihdaf eden önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan; 
1. Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 

1008 sıra sayılı tasarının, 
2. 11 özel idarelerinin ve belediyelerin ge

lirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut kanun
lardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair 983 sıra sayı
lı tasarının, 

3. Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkındaki 935 sıra 
sayılı kanun tasarısının, 

Arz ettikleri öneme binaen süratle neticelen-
dirilmelerini temin maksadiyle Çarşamba gün
leri saat 17 den 19 a kadarki süre içinde soru
lardan evvel görüşülmesi hususunun oya su
nulmasını arz ederiz. 

A. P. C. II. P. 
Meclis Grupu Başkan- Meclis Grupu Başkan-

vekili vekili yerine 
Sabahattin Savacı Cevdet Aydın 
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C. K. M. P. M. P. 

Meclis Grupu Başkan- Meclis Grupu Başkan-
vckili vekili 

Ccvad Odyakmaz Kâmil İnal 
Y. T. P. 

Meclis Grupu Başkanvekili 
Sırrı Öktem 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın Ah
met Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; evvelâ yapacak 
olduğum konuşmada Divanın da bu husustaki 
tutumuna değineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu tesbit 
ettim : Bendeniz C. II. P. Grup İdare Heyeti 
üyesiyim. Diğer gruplar elbette ki beni ilzam 
etmez. Ancak, bir husus vardır; etrafta bizi 
komisyonun yanında birçok memurlar da din
lemekte ve ayrıca salonda dinleyiciler de var
dır ve akşam radyoda da dinlenecektir. Muh
terem arkadaşlarım, her vekil gelir, bir kulis 
yapar, bir önerge verir .Bütün avenesini top
lar, daireler boş durur, bütün eshabı mesalih 
kapılarda beklemekte iken böyle bir sistemin 
çalışması mümkün değildir, Meclisin böyle ça
lışması mümkün değildir. 

İstirham ederim, bir karar alıyoruz, beş da
kika sonra kararımızı değiştiriyoruz. Divan bir 
karar alır, toplar liderleri, toplar ilgili bakan
ları, toplar Başbakanı, bir karar alır. Yine bu 
kararın hilâfına burada bir çalışmaya teşebbüs 
ederiz. Muhterem arkadaşlarım biz burada bir 
parlâmento olarak bir nizam içinde, bir tüzük 
içinde çalışmaya mecburuz. Bir Personel Ka
nununu, yine bu görüşecek olduğumuz bâzı ka
nunlar, önergede bâzı kanunlar denilen, bâzı 
kanunlar tabiri altında bulunan mevzular yine 
personeli ilgilendiren kanunlardır. Mutlaka o 
kanunun altında bir artırma, bir zam veya bir 
hakkın verilmesi hususu vardır. İstirham ede
rim, zaten görüyorsunuz Meclisimizin halini. 
Temmuz ikide tatil olacağına dair karar alın
mış. O halde burada gelir bir Bakan arkadaş, 
rica eder, kendisi dolandırır kâğıdı, bilhassa 
elden dolaştırır ve bu vesile ile, afedersiniz, do
landırma mânasını istilzam etmez, yani kâğıdı 
kendi eliyle dolaştırır ve imzalatır. Ondan son
ra gelir Personel Kanunu T. B. M. M. m oldu
ğu gibi 400 bin memuru İktisadi Devlet Teşek-
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külleri dâhil olmak üzere ilgilendirmektedir 
Halen Türkiye'de geçim endeksi tesbit edilme 
mistir arkadaşlarım. Bir kanun yapılır, perso
nel kanunu, geçim endeksi tesbit edilmemi 
olan bir kanunda halen biz bu memlekette bu 
lunan memurun beklediği, Büyük Millet Mec
lisinin de beklediği bu kanunu bırakıyoruz, söz
lü sorulara geçeceğiz. Bugün saat 17,00 de söz
lü sorular görüşülecek. Ama Bakanlar yok, Hü
kümet yok. Kusura bakmasınlar, belki işlcrin-
dedirler, onu bilmem. Ama ondan bilistifade 
başka kanunların çıkarılması teklif ediliyor. 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; bu
nun önüne geçelim. Divan olarak siz de yar
dımcı olun, gruplar olarak yardımcı olalım, 
idareciler olarak yardımcı olalım ve bunun 
önüne geçelim. Ele almış olduğumuz bir kanu
nu nizamı ile, Anayasanın derpiş ettiği kanun
ları hâlâ çıkaramadık Meclisten... O halde biz 
beş dakika evvel binbir mücadele ile ele almış 
olduğumuz bir kanunu şimdi bırakıyoruz.. Bu 
olmaz arkadaşlar. Akşam radyoda memur ar
kadaş dinliyecek ve «bıraktılar yine başka bir 
şeye geçtiler» diyecek. Olmaz böyle şey arka
daşlar. Heyetinizden özür dilerim, bu biraz da 
ciddiyetle üzerinde durulması lâzımgelen bir 
meseledir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, vuku-
bulan bâzı hâdiselerden biz de üzüntü duymak
tayız. Ancak şu anda okutulmuş bulunan önerge 
personel kanunu tasarısının müzakeresini kese
cek mahiyette bir önerge değildir. Önerge sözlü 
sorulara geçileceği bir sırada sözlü sorulara ay
rılan zaman içinde, memleket için çok ehemmi
yetli addedilen ve bilhassa seçimler sırasında lü
zumundan bahsedilen Toplum Zabtası Kanunu, 
Belediye borçlarının konsolidasyonu Kanunu 
gibi kanunlardır ve bunlar üzerinde dün bu
rada, Mecliste müzakere cereyan ederken, bü
tün parti liderleri, grup başkanları Meclis Baş
kanının Başkanlığında toplanmışlar ve araların
da muaj'ycn bir anlaşmaya varmışlardır. Bu 
anlaşma iledir ki, bundan böyle Meclisteki top
lantılara bir veçhe vermek istenmiştir. Nihayet 
parti grupları adlarına bâzı arkadaşlarımızın 
imzalarını muhtevi bir önerge düzenlenmiş. Bu 
şekilde zaman zaman karar değiştirilmesini ben
deniz de faydalı telâkki etmiyorum, ama bâzı 
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îorımluklar bunu icabettirmektedir. Bu itibar-
:ı Başkanlık Divanına raci olabilecek bir kusur 
.e bir tekâsül bahis konusu değildir. Şimdi 
/iıcrgeyi tabiî Yüce Meclis kabul veya reddetme 

/etkisini sonunda haizdir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK

DOĞAN (Yozgat) - Çok muhterem arkadaşla
rım, bendeniz saym arkadaşım Ahmet Şener 
beyin takrir aleyhinde konuşması üzerine yük
sek Heyetinize bâzı bilmediğiniz hususlar hak
kında izahat vermek üzere söz aldım. Sayın Ri
yaset Makamı da bu. hususta bize yardımcı ol
dular. Dün Meclisin süreli olarak çalışmasını 
temin ve çok önemli olan kanunların çıkarılma
sı bakımından Meslis Riyasetinde bütün parti li
derlerinin iştirakiyle bir toplantı yapıldı. Top
lantıda Meclisin yakında tatile gireceği hususu 
göz önüne alınarak Personel Kanunu, Toprak 
Reformu Kanunu ayrıca Siyasi Partiler Kanunu 
gibi 5 mühim kanunun tatilden önce çıkarılması 
için gece mesaisi de yapılmak suretiyle çalışıl
ması ve bu kanunların seçimden önce çıkarılma
sında mutabakata varıldı. Bu konuşmalar sıra
sında önümüzde seçimlerin yaklaşmış olması do-
layısiylc ve son zamanlarda artan toplum hare
ketleri dolayısiyle, büyük şehirlerimizde gerek 
bilgi bakımından yetişmiş elemanların, gerekse 
araç bakımından takviye edilmiş birliklerin bu
lunmasında zaruret olduğu noktası üzerinde bir-
leşildi. Önümüzde seçimler yapılacak. Bu se
çimler dolayısiyle bugün yapılmakta olan top
lum hareketleri belki de hızını artıracak. Grev
ler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşlerine 
muhalefet gibi bâzı hareketler vukuagelcbile-
cck. Hiçbir siyasi partinin ve hiçbir siyasi parti 
mensubu arkadaşımızın kanunların vatandaşla
ra ve tüzel kişilere tanımış olduğu hakların 
kullanılmasına en çok müsamaha ve imkân ve
rilmesi bakımından mugayir düşündüğünü tah
min etmiyoruz. Herkes bu hakların kullanılma
sını istiyor. Yine herkes bu haklarını, kanun sı
nırlarını taşıcı bir şekilde kullanılmasının, mem
leketimizin nizamı bakımından doğru olmadığı 
kanısındadır. Buna da inanıyoruz. Bu bakımdan 
lütfeder, takriri kabul ederseniz, bu toplum za
bıtasının hemen teşekkülüne girişilecek ve ge
reken elemanların tâyinleri yapılacak ve seçim
lerden evvel vazife başında bulunabilecekler-
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dir. Aksi takdirde kanuna aykırı davranışlar 
karşısında gereken ehliyetle ve kudretle çıkmak 
mümkün olamıyaçaktır-. Bunun mesuliyetini Hü
kümet olarak ve parti liderleri olarak üzerimize 
alamadığımız içindir ki, bu kanunu sözlü soru
ların görüşülmesi sırasında teklif etmeyi karar
laştırmış, bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, ikinci olarak ko
nuşulmasını istediğimiz kanun tasarısı belediye 
ve özel idarelerin bütçelerinden kesilmekte 
olan kanuni payların kaldırılmasına ait kanun 
tasarısıdır. Hepiniz biliyorsunuz ki, Anayasa
mız, mahallî idarelerin muhtar ve malî bakım
dan imkâna kavuşturul m asım emretmektedir. 
Anayasamızın bu emrinin bir an evvel yerine 
getirilmesi ve bunların malî imkânlarının artı
rılması Yüksek Meclisin vazifesi cümlesinden-
dir. Bunların gelirlerini artırıcı mahiyetteki ça
lışmalar Bakanlıkta devam etmektedir. Ancak 
bunların bütçelerinden kesilmekte olan kanuni 
payların kaldırılması lâzımdır. Bu paylar me
selâ; Halk Bankası payıdır, bütçesinin tümü 
üzerinden muayyen bir hisse Halk Bankası için 
kesilir. I Ünlen terbiyesi hissesi, meselâ; beledi
yelerin ve özel idarelerin bütçelerinin tümü 
üzerinden yüzde muayyen bir hisse kesilir ve 
bu kesilen miktar Beden Terbiyesi bölge mü
dürlüklerine verilmektedir. Hu payların kuru
luşlar ile, para veren ile alan arasında direkt 
biı- münasebet bulmak mümkün değildir. Bu 
kuruluşlar yapıldığı zaman ilk defa neşvünema 
bulmalarına imkân vermek için bu hisseler ay
rılmıştır. Bugün misal olarak arz ediyorum, 
Spor - Toto hâsılatı Beden Terbiyesi bölge 
müdürlüklerinin malî kuvvetini artırmıştır. 
Devlet yardım yapmak durumundan kurtul
muştur. Arkadaşlar lütfederlerse, belediyelerin 
ve özel idarelerin. bütçelerinden kesilmekte 
olan payları kaldıran ve birikmiş borçlarını da 
affeden bu kanunun da görüşülmesine imkân lüt
fetsinler. 

Oçüncü teklif edilen kanun tasarısı ise. Ba
kanlığım ile ilgili olmamakla beraber bunun 
hakkında da izahat vermek isterim. 

Belediyelerin borçlarının konsolide edil
mesine dair bir kanundur. Muayyen bir süre 
hiç alınnııyacak ve ondan sonra kanuni taksit
lere bağlanacak. Bugün belediyelerin ve özel 
idarelerin duçar oldukları zorluklar ve malî 
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durumlarmdaki müşküller hepinizin malûmu
dur. Lütfederseniz bunları şu arada görüşürüz 
ve memleket için hizmet edeceğiz sanırım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
iki saatlik bir müddet içerisinde mezkûr ka
nun tasarılarının görüşülmesi istenmektedir. 
(Jok rica ederim, bu usul münakaşaları ile bu 
iki saatlik müddetin bir saatini gecirmiyelim. 
Lütfen arkadaşlarım biraz kısa konuşsunlar. 

Buyurunuz »Sayın Ertem, lehinde. 
İLHAMİ KRTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Bakanın izahlarından son
ra çok kısa maruzatta bulunacağım. 

Bir gerçeği göz önünden tutmamak lâzım. 
O da Meclisin on, onbeş gün sonra tatile gire
ceği gerçeğidir. Bunu bir tarafa atarak mese
leleri başka açıdan alırsak başka taraflara gi
deriz. Ama, nihayet on, onbeş gün sonra bu 
Meclisin tatile gireceğini dikkate alırsak o za
man bâzı meseleleri başka türlü mütalâa et
mek. mecburiyetindeyiz. Biraz evvel Sayın Ba
kanın belirttiği gibi, şu sözlü sorular zamanın
da konuşulması istenilen kanım tekliflerinin 
üçü de bu memleket için hayati ehemmiyeti 
haizdir. Hanginiz Belediyelere gidip de, özel 
idarelere gidip de onların sizden imkân iste
diğini görmediniz. Hangi belediye var ki; han
gi özel idare var ki, bugün bir nevi gösteriş 
teşekkülünden, dışarıdır, Çünkü hiçbirinin ma
lî imkânı yoktur. (Bunlar belli şeyler sesleri) 
Ama sebebini izah ediyorum. 

İkincisi, bunların borcu meydandadır, bun
ların terkini ve tahkimi zaruridir. Bunlar ol
madığı takdirde, bu müddet zarfında iki sa
atlik bu zaman zarfında her biri üçer madde
lik olan bu kanun tasarı ve teklifleri görüşülüp 
kanunlaştirildiği takdirde bu koskoca müesse
seler âmme hizmeti göremez bir halde işleri
ne devam edeceklerdir. Bu sebeple bu tasarı
ların acele gündeme alınarak çıkarılmasında, 
mahallî idarelerin hizmet görmesi bakımından 
zaruret vardır. Kanuni paylar deyip geçmeyin, 
kanuni paylar, bugün belediye gelirlerinin üç
te birini tutmaktadır. Bu sebeple kısaca ka
nunlaşması zaruridir. Memlekete hizmet götü
recektir. Kimsenin menfaatiyle, şahsiyle alâka
lı değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın İ'îlker, çok rica ederim, 
kısa konuşunuz. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evvelâ ben 

aleyhte söz istemiştim. Sayın Başkan. Kâğıdı
nıza bakınız. 

BAŞKAN — Kağıt da bu fada. Kâğıdımda 
evvelâ Sayın Ülker yazılı. Bu bir. 

İkincisi; zaten konuşulan mesele, usul me
selesidir. Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, («Lehte mi, aleyhte ini?» sesleri) 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte konuşuluyor. 
'Buyurunuz erendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) - - Muhterem 
arkadaşlarım, Parlâmento öyle bir sürat kazan
dı ki, artık, ne komisyon, ne komisyon sözcü
sü, ne Milletvekili kanunları takibedeıuez hale 
geldi. Biraz evvel Personel Kanununun tüm 
olarak müzakeresi ve altı kişi konuşuncaya ka
dar takrirlerin verilmesi gibi ihsan tabiatına, 
tabiatı eşyaya aykırı bir karar aldık. Şim,di de 
hiç hesapta olmıyan, kitapta olmıyau hazırlık
sız olduğumuz bir konu geldi. Bunlar önemli 
ama, bana sorarsanız gecekondu kanunu, Kira 
Kanunu bundan daha ehemmiyetli. Şimdi biz 
bu ehemmiyetli kanunların burada müzakere
sini mi yapacağız?. Öte yandan Parlâmentonun 
murakabesi de kayboldu. Parlâmentoda mura
kabe demler bir nesne kalmadı. Sözlü sorular 
şurada doksan tanedir. İndirdik indirdik, azı
cık bıraktık. Sayın Reşat Özarda arkadaşımı
zın gayet yerinde bir teklifi ile sözlü soruları 
şu kısacık zamana inhisar ettirdik. Şimdi mü
saade buyursun arkadaşlar, hem .Meclisin is
lerini düzgün hale koyan, hem Parlömanter 
murakabeyi temin eden sözlü soruların görü
şülmesine bugün devam edelim. Bu arada, bu 
altı kişinin konuşmasından sonra takrirlerin 
verilmesi müddeti de bu akşama kadar idi. 
Böyliiikle o da hic olmazsa otomatikman yarına 
kadar mâkul bir hadde irca edilmiş olur. 

Sayın Başkanın ikazı veçhile konuşmamı 
kısa kesiyorum. Rica ediyorum, sözlü soruların 
konuşulmasına oy verin de Parlâmento nizam 
içerisinde devam etsin. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanın tutumu hakkında 
söz istenilir diye bir İçtüzük hükmü hatırla
mıyorum, tanımıyorum. Bu bir. 

İkincisi, görüştüğümüz mevzu esasen usule 
mütealliktir. İki lehte, iki aleyhte söz verilmiş
tir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz hakkımı 
ketnıetmeyiniz, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ataöv, otu
runuz yerinize. 

ŞİNASİ OSMA (İzmir) ^ - Önergeyi oyİaya-
ınazsıniz. 

BAŞKAN -— önergeyi oylarız efendim. Öner
gede, saat 17,00 den 19,00 a kadar sözlü soru-
hır yerine, zikredilen kanun tasarılarının görü
şülmesi öngörülmektedir, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... 

ESAT KRMAL AV BAR (Mardin) — Anla
şılmadı ki... 

BAŞKAN — Önergede, sözlü sorular yerine 
saat 17,00 Üâ 19,00 arasında Toplum Zabıtası 
kanununun, il özel idarelerinin ve belediyelerin 
gelirlerinden pay ayrılmasına dair kanunun de
ğiştirilmesi, belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkındaki kanun tasarı
sının görüşülmesi öngörülmektedir. 

Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Toplum zabıtası hakkındaki Kanunun mü

zakeresine geçiyoruz. Toplum zabıtası kurulma
sı hakkında kanun tasarısı... 

FAHİR GİRİTLİOoLU (tidirne) — Ekseri
yet yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu, Sayın 
Kadri Özek, Sayın Mehmet ööker, Sayın Şinasi 
Osma, Sayın Tahsin Demiray ekseriyet olmadığı 
iddiasında bulunmaktadırlar. Yoklama- yapa
cağız. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapılmaya başlandı.) 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, ekseriyetin olmadığını beyan eden ve aya

ğa kalkan arkadaşlar burada yoklar. Daha evvel 
bir emsali vardı bunun; beş kişi ayağa kalkmış, 
ekseriyetin olmadığını beyan etmişti. Siz yokla-
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M. Meclisi B : 129 16 . 6 . 1965 O : 3 
ma yapıyordunuz, fakat bilâhara bu beş kişinin 
bulunmadığını gördünüz ve yoklamayı kestiniz. 
Bu sebeple şimdi de bu beş kişi yoktur, yoklama
nın kesilmesi lâzımdır.' 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şunu bilesiniz ki, 
beş kişi ayağa kalktığı anda, yoklama yapılması 
istendiği anda yoklamaya geçilir. Ancak, bende
niz zaten çoğunluk olmadığını tesbit etmiş bulun
makta idim. Bu arada hangi milletvekillerinin 

burada bulunmadığını tesbit sadedinde yoklama 
yapıyorum. Haddi zatında çoğunluk olmadığı 
sabit. 

(Yoklamaya devam edildi.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; gerekli 

çoğunluk olmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple biraz 
evvel Yüce Meclisçe alınan karar gereğince oturu
mu, saat 21 de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

« • » 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati :. 21,00 

BAŞKAN — Baıkanvekili Nurettin Ok. 

KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Birleşiminin,-3 ncü oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

„ BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, bir ön
ceki oturumda gerekli çoğunluk' sağlanamadığı 
anlaşıldığından bu oturumun yoklama ile kü-
şadı gerekmektedir. (Ekseriyet yok sesleri) 

Efendim olanları tesbit sadedinde de olsa 
yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
21 de yapılan yoklamada gerekli çoğunluk sağ
lanamamıştır, bu sebeple birleşimi yarın, 17 Ha
ziran Perşembe günü saat 10 da toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

İyi akşamlar, efendim. 
Kapanma saati : 21,15 

»>•« 

B) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, 
pek yüksek değerli eşya ve hâtıralarla dolu olan 
Askeri Müzenin durumuna dair soru önergesi, 
ve Başbakan adına Milli Savunma Bakanı Ha
san Dinçer'in yazılı cevabı (7/676) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik yazılı sorumun Başbakanlığa ulaştırıl

masını saygılarımla rica ederim. 
Konya Milletvekili 

Kadircan Kaflı 
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C (T Ö,âşbakaıilİ& 

Ankara 

Ö&& : Askerî Müzenin perişan-
lıSği hakkında. 

T&rk' Milletinan w*. ordusttn'Ri^ ö#üft*n# vesi
lem o t o p$kryftk«ek^ değ$fclfr ê pf* v#4«*ır$ta¥* 
im dotati Aöcefcî Mifeetuııs pöfer peMşaöf pe& f&s* 
durumda olduğu öğrenilmiştir^' 

Bu konuda aşağıda yazılı olan hususların 
taTİTnlîi*ile sorularımıza yazılı, olarak cevap ve
rmesi" için gerekli emirlerinizi saygı Ûe rica 
ederim. 

Konya Milletvekili 
îtâdırcan İCafli 

Tü^- Milleriaîn. v^voıdummı^ ösvünme> v*S& 
leşi* ö\mpefc yftksöfc defosu ea$aiv€>l^ıMîyrM 
kurıüa»- Ad?reH Müzenin-- İkinei Düriyn'; Sa-v^fc 
şnfcsmda îstaâalmydan^ Niğdefy©^ tafi*ıdiğ# tek--
rar İ s t anMV götürüldüğü- zaman- bakımsız:- ve 
alâka»» b^akıldığiy, bodrumlarda- rutubet- için-
de adetâ** çlffümeye- te^k-nedüdigây bu y#zde»! bü^ 
yük kajpplaasa uğradığı- teiinmekfcedûv 

Türi^ Milîetinlîf- v&danini sızlatacak mahi
yetteki bu durum gelip geçmiş hükümetlerin 
ilgisizlikle*!, idarecilerin, ealiîlMleri^ ve bece-
riîislzlikle^i yüfcünidetf; tamttnliyle1 ihtisas1 işi 
alan- Askeri* Müzenin idâmesi* rasgele^ lömselere* 
bırakılmış'; W seneden* beri teftiş edîlmemfşttr. 

Aldığımız, haberlere ve yaptığımız, göalemle-
re göre : 

1. Askerî Müze arşivinde, kuruluşundan 
beri dikkatle ko#üiönaktîf« olânv pek" değerli ve 
ta*ih& evrak v*ı*ch, biMat^ arâsmda Kü\& de£ 
terleri, bu kalelerdeki toplar ve askfer sa^isr 
httktetftda raporla* bulunuyordu) BuiSlaı1 - tarihi
mize ışiföttStac^nİtölil^B*iaiî 8^- lT)Uön^utan, 

bw evraka geçentlîlMm aynıda k a i n ^ n l a * ve 
kâğıt hamuruna çevrilmek üz~eW Î8m# Kafit 
Fabrikasına göıiderÜttıi^ Bttşbftk&ftlîfe Arşiv 
Müdürdüğünfcvv« Başbakttnlığaf şikâyet üzerine 
ancak bir. kuttur gwi' getirilmişsin ! 

27 Askerî îl/tüzenin kuruluşundan beri yapı
lan envanter defterleri vardı, bunlarda müze 
eşTyasi yttzıîiydi*. W murakabeye esastı. Bu. def
terlerin* yök edildiği; balece müzenin' eşyası
nın^ çjdnimasina bile^ imisin verildiği,, kontrolü
n ü f c i M i r iMffladiğl ânlaşilm^tır. 
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3. Bundan 8.,- 9-sene önce pek çok kılıç 

kalkan., ve ..başka, hâtıra eşyasının, fazla olduğu 
iddiasiyle -s kamyonlara doldurulup denize atıl
dığı söylenmektedir^ 

4. Askerî Müzedeki muhteşem ve pek de
ğerli tarinl çadırlar, askerî eşya harabolmuştur. 
Bayrakları fareler didik didik didiklemiş, me< 
seiâ^âbvu^' S&lfaH Selim'in* kendieliyle yaptığı 
çök-< deg$rl$>bîr ŷ â  da fareler tarafından yen
miştik İçle*Hftiei Y&vuz Sultan- SeÜnVftr* büyük 

: töpl£ $®ÖğC£ halde* bîrçök- toplar' açıfc havaida" 
i btralâİBsakfeı, harabaimaktadır, diğer silâhların 

da löanacalandığı görülmektodir. 

5.' Bînnci Kbsova Savaşında kullanılan-
! 'furk bayraklarından birini Mehmet Yüzeci 

adında bir zat Askerî Müzeye arz etmiş, bu 
i bajîjpaM 5> 000-f (beşbin) liraya satın? alınmıştı, 
:| tamir öüieı«ek; muhafaaasr kararlaşân bu bay-
j rak d#: i&m&k olunmuş ve* çürüm&ştür. 

&• Askörî Müze;- kitaplarından^ pek çok yaz-
i ma' eserin* kaybolduğu,; bu^ kayıplar üzerinde 
| durulmadığı öğrenilmiştir. 
| 7; Askerî Müzenin- kuruluşundan bir müd-
I det sonra merhum- Ahanet Muhtar Paşa tarafın* 
idan Viyancc'da pek güzel mankenler yaptırıl

mış bunlara tarihî kıyafetler giydirilmiş, müze
de toplu halde veya tek olarak uzun seneler 
teşhir" edilmişti. Bu güzel ve heybetli manken? 

, lerin harabolduğu, atıldığı ve yerlerine mini 
mini bebek şeklinde şeyler konduğu, bu bebek
l e r i evvelkilerle* öcmîattdirilân tariht hâtırala
rı gülütti©/ hale» koyduğu- öğrenilmiştir;; 

8. Askerî Müzenin 50 000. elli binden fazla 
parça olan eşyasının ancak beş bin kadarı buna 
hiç elverişsiz ve yakışmıyan bir binada teşhir 
edilmektedir .Buna on bin yıllık medeniyet ta
rihi* olan flûrk Milletinin (Askİ&rı Müze)' si de
nilmektedir. Eşyanın pek çoğu çürümüş; bozul
muş perişan olmuştur. Son zamanlarda neşriya
tımız- üzerine naftalin ve naylom torba alıp eş
yanın. naftalinlenip torbalara konduğu anlaşıl
mıştır. Öalbuki naylon torba eşyayı daha ça
buk çürüttüğü.v& müzelere naylon torbanın so-
ktilmaöMih oihayetr olduğu Müzeler Grenel Mü
düründen öğrenilmiştir. Bu* muamele' yapılır
ken mütehassıslara niçin, sorulmamıştır i 

9. Askerî Müze, için. bina yoktur, 2^ sene* 
den beri perişan ve göçebe durumdadır, harab-' 
olmuştur, bu bir milli cinayettir. Türk Ordusu-

_ İST— 
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na, Türk Milletine, Türk tarihine saygısızlık
tır. Şimdi de eski Harb Okulunun yemekhanesi 
olan, altı üstü ahşap bir binada her an yanmak 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu fecî duruma 
son vermek için ne düşünülmüş ne yapılmıştır1? 
Düşünülmemiş ve bir çey yapılmamışsa sebebi 
nedir, buna ne zaman son verilecektir? 

10. Millî Eğitim Bakanlığına ve Türkiye 
Büyük Mil]et Meclisine bağlı 60 kadar sivil mü
ze j mütehassıslar elinde gelişirken, zenginleşir
ken, ve güzelleşirken Millî Savunma emrindeki 
Askerî Müzenin perişan bir hale düşmesi an
cak idaresizlik, ihtisasa önem vermemezlik ve 
ilgisizlik yüzünden olabilir. Millî Savunma Ba
kanlığı bunu yapamıyorsa Millî Eğitim Bakan
lığına niçin devretmemiştir ?• •. 

ll'.Iyi ve düzgün bir durumda olduğunu 
gördüğüm İstanbul Deniz Müzesinde yalnız bir 
yarGay, bir teğmen ve üç. başçavuşla birkaç er 
bulunduğu halde Askerî Müzede 3 albay, 2 yar
bay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 Astsubay, yüzden 
fazla er bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu perso
nelin hiçbirinin müzecilik ihtisası, ilmî hüviyeti 
yoktur, olsa idi zaten Askerî Müze bu hale 
düşmezdi... 3 albayın 3 nün de müdürlük dâ
vasında bulunmaları durumu daha vahîm hale 
getirmiştir. Bu kadro hangi ölçülere, hangi ih
tiyaç nisbetinc, hangi görüşe ve hangi ihtisasa 
dayanmaktadır? 

Bu hususlara Millî Savunma Bakanlığının 
ayrı ayrı ve madde madde ve acele yazılı ola
rak cevap vermesine müsaade ve emirlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı ' 12 .6 .1965 

Müsteşarlığı 
Kanun : 2494 - 65 

Konu : Konya Milletvekili Ka-
dircan Kaflı'nm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 4 . 3 . 1965 tarih ve 

77 -15/1003 sayılı yazısı. 

Askerî Müzenin durumuna dair Konya Mil
letvekili Kadircan Kaflı tarafından Başbakan
lıktan sorulan ve Bakanlığımca cevaplandırıl-
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i ması tensibedilen yazılı soru önergesinin cevabı 

ilişikte sunulmuştur, 
: Arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Kadircan Kaflı'nm 
askerî müze hakkındaki yazılı soru önergesi in
celendi. Bu konudaki cevaplar sual No. lan aşa
ğıda arz edilmiştir. 

1. 150 aded kale plânı ile 62 aded el yazması 
eser müze kitaplığında kasalarda mahfuz tutul
maktadır. 

İzmit Kâğıt Fabrikasına gönderilenler 8 : 10 
ton olmayıp makbuz karşılığı 1 485 kilo olarak 
teslim edilmiş olan ve bu günkü müzecilik anlamı 
ile alâkası olmadığı ve kıymet ifade etmediği mü
tehassıs raporu ile tevsik edilip Müze Müdürlü
ğünce kayıt silme cihetine gidilen 66 kalem basılı 
rehber, forma broşür, resim ve evraktan ibarettir. 

2. Müzere 6 büyük cilt halinde envanter (si
cil kayıt defteri) ve ayrıca her biri 26 klasör için
de üç nüsha envanter mevcuttur. Teftişe esas 
olan ve teftiş kurullarınca her malî yıla devri tas-
tikli ve mühürlü 15 965 aded stok kayıt kartı var
dır. 

3. 1965 tarihinde İbrahim Hakkı Atis 
I (Konyalı) in verdiği rapora göre tarihî değerini 
I kaybetmiş bir kısım hurda ve toz haline gelmiş 
I malzeme usulüne uygun olarak kayıtları silinerek 

satışa çıkarılmış, müşteri çıkmamış ve hiçbir su
retle satılma imkânı bulunmadığından Ordona
tım Dairesinin emri ile denize dökülmüştür. 

I 4. Zamanla kısmen harabolan bu çadırlar 
I 1 2 - 1 3 yıl evvel tutulan envanter zabıtlarında ol-
I duğu gibidir. 

Yavuz Sultan Selim'in kendi eli ile yaptığı 
bahsedilen yay, kayıtlarda mevcut değildir. 

I Ancak I I I ncü Selim'e ait bir yay vardır ve 
r teşhir edilmektedir. 

Yavuz Sultan Selim'e ait topun uzunluğu 
7.40 Mt., çapı 25 Cm., cidar kalındığı 21.5 Cm. 

I ve ağırlığı da 17 500 kilo olduğundan d^ğer top
larla beraber açıkta hava tesirlerine karşı bakım-

I lı olarak teşhir edilmektedir. 
I 5. Birinci Kosova Savaşında kullanılan bay

rak (Sancak) 1961 yılında İbrahim Hakkı Atis 
I tavassutu ile Askerî Müzeye 5 500 liraya alınmış 
I ve bunu mütaakıp tamiri için teşebbüse geçilmiş 



M. Meclisi B : 129 
fakat orijinal yapısına uygun şekilde tamir ettiri- I 
lemiyeceğindcn vazgeçilmiş olup hali hazır duru
mu ile muhafaza edilmektedir. 

6. Müze kitaplık subayı zimmetinde bulu
nan 62 aded el yazması kitaplardan kaybolan ol
mamıştır. 

7. Abdülmecit devrinde Fethi Ahmet Paşa 
tarafından Viyana'da Avusturya heykeltraşları-
na yaptırılan yeniçeri kıyafetli mankenler 1908 -
1940 yılları arasında Aya İrini kilisesinde teşhir 
edilmiş, zamanla alçıdan mamul bu mankenlerin 
harabolmalarinı o zamanın idarecilerince kayıtla
rı silinmiştir. Müze bugünkü yerinde 4 ncü de
fa açılırken bunlardan onarılmış olan 49 man
ken teşhir edilmeye başlanmıştır. 

8. Askerî Müzede 51 625 parça tarihî eser 
vardır. Bunun 8 350 adedi arz edilmiş bulunmak
tadır, diğer tarihî eserlerin büyük kısmı müker
rer olduklarından küçük bir miktarının da yer 
kifayetsizliğinden sandıklar içinde Sarayburnu 
müze depolarında muhafaza edilmektedir. 

Aya trini Kilisesinin rutubetli çevresinden 
ve İkinci Dünya Savaşındaki nakillerden husule 
gelen bâzı kaçınılmaz aksaklıklara rağmen halen 
Askerî Müzenin kimyasal temizleme, restorasyon 
ve konservasyon atelyelerinde başarı ile uygulan
makta olan ilmî temizleme ve bakım metotları ile 
mevcut bütün tarihî eserlerin mutat ve periodik 
bakımları aksatılmaksızın yürütülmektedir. 

9. Bu günkü müze binasının sadece tavanı 
ahşap, küçük ve teşhir için sıkışıktır. Yeni bir bi
na veya mevcut binanın tevsii her şeyden önce 
malî ve ekonomik durumumuzla ilgilidir. Müze 
binasının tevsii 10 milyon liranın üstünde ve ye
niden inşası ise 15 milyon liraya yakın bir mas
rafı gerektirmektedir. İleriye müteveccih bu türlü 
çalışmalar yapılmaktadır. 

10. Askerî müzeler; bilim ve eğitim aracı ola
rak diğer çeşit müzelerin tabi olması gereken mü-
zeoloji ve müzeografi prensiplerinden istisna edi-
lemezlerse de bunların muhtevasını teşkil eden 
tarihî eserler tabiî kaynağının Silâhlı Kuvvetler 
olması; bu eserlerin bilim ve eğitim bakımından 
aynı zamanda Silâhlı Kuvvetler tarihiyle kültür 
ve moralinin beslenmesinde ve zinde tutulmasm-
daki ulusal vasfı haiz büyük rolü; tecrübeli mü
tehassıs elemanların ve diğer emniyet ve hizmet 
personelinin kendi bünyesinden daha kolay sağ
lanması ve bunun daha ekonomik oluşu; ihtiyaç | 
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duyulan sivil ilim ve teknik personelin kendi 
bünyesinde istihdama elverişli oluştı ve nihayet 
Millî Savunma Bakanlığının bütçe imkânlarının 
daha uygun bulunması gibi sebeplerle Millî Eği
tim Bakanlığına devri uygun mütalâa edilmemek
tedir. 

Deniz Müzesindeki personel miktarı bir yar
bay, yüksek tahsilli bir üsteğmen ve sivil iki uz
man (emekli deniz albayı), iki sivil memur, 2 ha
deme ve 46 erdir. 

Harbiye'deki Askerî Müzede ise bir albay, iki 
binbaşı (biri levazım saymanı, diğeri ordonat say
manı) bir öğretmen yüzbaşı (kitaplık subayı), 
hepsi mızıka ve teknik olmak üzere 5 astsubay 
başçavuş, mehter takımmdakiler ve sanatkâr er
ler, muhafızlar dâhil 92 er mevcuttur. Ancak 
iki askerî müzenin tarihî eserleri miktar itibariy
le mukayese edilemiyecek kadar farklı bulunmak
tadırlar. 

Arz ederim. 

2. — Bursa Milletvekili lsma:l Yılmaz'm, 
son senelerde sel felâketine mâruz kalan Ka
racabey ve İnegöl ilçelerinin korunması için bir 
hal çaresi bulunup bulunmıyacağtna dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turhan Kapanlı'mn 
yazılı cevabı (7/728) 

15.2.1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâ
letlerinize arz ederim. 

Bursa Milletvekili 
İsmail Yılmaz 

Bursa - Karacabey ve İnegöl kazalarının 
arazilerinin mümbit ve geniş bir toprak parça
sını kapsadığı Yüksek malûmunuzdur. 

Son yıllarda bu mümbit araziler sel felâ
ketine mâruz kalarak bir kısmı ekilememekte, 
ekilen kısımlar ise sel felâketinden dolayı üzer
leri çakıl ve çamur tabakaları ile kapanarak bü
yük çapta zarar görmektedir. 

Kanaatime göre: Karacbey Ovasını büyük 
çapta zarara uğratan Apolyoht gölünün taşma-
sıdır. 

Apolyont gölünü besleyen su ise Atranos 
çayı (koca su) dur. Bu çay tavşanlı kasabasın
dan çıkıp Orhaneli, M. Kemal Paşa kazaların
dan geçerek Apolyont'a dökülmektedir. 
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Mı ğtii&rğfiM-ı vtâffîMleKit istetmelerden^ M; 

Kaflial Paşâf gteriîf ça^ta- k^îM- yapılmakta-
dır; Bu- kesirn Mlnalaft'- ı#epo^ıMfflari'rida' 0-
nif ç#pt& yapîlm*fct# ğfeçeft? senW Mi Kemâlpâ* 
ş# İşlstmeisi 4 ^ bin - to# civl&rındsâ' m%ş£ kesmiş 
bu sene ise M. Kemalpaşa ve Karacabey işlet1 

nteleriniiF genişi- çapla* kesifti yâpae&ğı söylen-
m«ktedir. 

Diğer taraftarı 1Ö65 senesi içinde Orhaneli, 
M. Kemalpaşa ormanları kar yağışlarından bü
yük tahribata uğramışa ve- bu scn& bu' iki" işlet
mede- binlere© metrfrküp çam kWestâs* aöMMSaj-
nian- dışı ormandan ta&ia;tiyle çlkarilma.'1 d»ptt-
muha^clmiştirr 

Coğfâfik durum göstermektedir kî, büra-
lâlr'iîî ormanla rînln'meylı çoktur. 

.fesim ile çıplak' hâle getirilen dağ ve tepe
lerin" şiddetli" yağmurlar neticesinde erozyon 
ile çakıl ve toprağın kayarak atranos çayı yolu 
ile birdenbire Apolyont'a dökülmesi gölü taşır
makta ve mümbit arazi sular altında kalmak
tadır. 

İnegöl'' kazası da" yukarda arz ettiğim hu
suslara tabi tutulmakta' Uludağ çaih ve meşe 
ormanlarından geniş çapta" istihsal yapılmak- ' 
tadır. 

Har ne -kadar amenajman plânlan böyle 
gösteriyor denirse de mmtakaların coğrafik 
durumu karşısında; 

Tarım Bakanlığı olarak; orman ve toprağın 
korunması, bakımı Yüksek Vekâletinizin doğ
rudan alâkası karşısmda, bu mıntakaları yerin
de mütehassıslar' vasıtasiyle tetkik ettirilerek 
amanajman plânlarında tadilât- yapılıp yapıl-
mıyaeağıv veya bu plânların kesiminin ertelen
mesi, temdidi, münavebe ile" kısım kişinih kesimi 
suretiyle bir hal çâresi bulunup7 btilünamiya-
ca/ğr- ve bu husustaki Yüksek Vekâletinin- gö
rüşlerinizin bildirilniesirii yazılı olarak rica 
edebini 
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Tarım' Bakanlığı 12 : . 6 . 1965 
Orman Genel Müdürlüğü' 

Şubesi: S£ 
H. No!: 3824 
U. No. : 1290 
Sayı : 15ÖS 

Kİonu : Bursa Milletvekili İsmail 
Yılmaz'm önergesi. 

Millet Meclisi Başkahliğina 
İ lg i : 14 . 5 . 196$ güıi, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7-728/1:1261/64535 sayılı 
yâzL 

Bursa Milletvekili Sâyln İsmail Yılmaz'm 
Bakanlığımızca' yapılı1 olarak cevaplandırılmasını 
istediği/ sön senelerde sel- felâketine'•• mâruz ka
lan Karacabey" ve' İnegöl ilçelerinin korunması 
için bir hal çâresi bulunup bulunmadığına da
ir önergesi tetkik edildi Buna' alt cevâbımız aşa
ğıdadır. 

1. İstihsal durumu, sel ve seylâp ilişkisi: 
Toprak muhafazasını birinci plânda göz 

önünde tutarak, ormanlarda tatbik- edilecek tek
nik müdahale şeklini, şiddetini, ormanların ba
kımını ve gençleştirilmesini, istihsalin kalite ve 
cins itibariyle miktarını tâyin ve tesbit ve bunu 
zaman ve mekân itibariyle düzenlemek suretiyle 
ormanların entansii ve rasyonel bir şekilde işle
tilmesi için yapılan amenajman plânlarını işlet
meler uygular. Bu plânların uygulanmasiyle de 
işletmeler birtakııri odun maddesi istihsal etmiş. 
olur. 

Kar klimaları, rüzgâr ve fırtına âfeti dola-
yısiyle devrilen ağaçların çıkarılması, millî ser
vetin çürümeden Inymetleridirilmesi bakımından, 
işletmelerin görevleri arasında olması gerektiği 
izahtan varestedir. 

Anienâjmân plânlarinni uygulanması sure
tiyle yapılan istihsalin^ sel veseyi&plara meydan 
vermiyeceği aşikârdır; Tabiat âfetleri dolayısiy-
le meydana gelen' devriklerin kıymetlendirilme-

1 » 
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si yönüne gidilen ormanlarda, sel ve seylâbm 
muhtemel olduğu hallerde bu olaya mâni olucu 
tedbirlere derhal tevessül olunmaktadır. 

2. Münavebe ile ve kısım kısım kesim ko
nusu : 

Amenajman plânları ormanlardaki teknik 
müdahaleleri münavebe ile yapılmak üzere za
manen ve mekânen düzenlemektedir. Bugün bir 
orman sahasına en kısa süreli uygulamanın tek
rarı, bakım müdahalelerinde 5 yıllık aralarla 
olmaktadır. 

Bakım kesimlerinin yapıldığı ormanlar, kar 
kırmaları ve devirmelerinin olduğu, çok sık or
manlardır ki buralarda erozyon olmaz, yapılan 
kesimler ileriki yıllarda olabilecek kar tahriba
tını önleme maksadını sağlar. 

Baltalık ormanlardaki kesim 15 - 30 yıllık 
aralıklarla olmaktadır. Ancak erozyonun olabi
leceği tahmin olunan yerlerde 3 sene gibi ara
lıklarla kesim tekrar edilir. Fakat buradaki ke
sim, ormanda serpiştirilmiş şekilde bulunan en 
olgunlarının kesilmesi suretiyle yapılarak or
man sahası devamlı olarak toprağı tutacak or
man ağaçları ile kapalı tutulur. Bu kesim şekli 
ile erozyona fırsat vermiyecek bir usul uygulan
maktadır. 

3. Sel ve seylâpla ilişkin tedbirler : 
Karacabey ovasını sular altında bırakan sel 

ve seylâp havzası Simav ilçesini de içine alan çok 
geniş bir sahayı kaplamaktadır. Dolayısiyle 
bahis konusu problemin hallinin yalnız Tarım 
Bakanlığının değil diğer bakanlıkları da ilgilen
dirmekle bir Hükümet meselesi olarak ele alına
cak vüs'at ve özellikte bulunduğunu arz ederim. 

Tarım Bakanı 
T. Kapanlı 

3. — Giresun Milletvekili Ali Köymen'in, 
Alucra - Mindeval il yolunun yapımı ve onon-
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mı için 1962, 1963 ve 1964 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ve yapılan işlere dair yazdı 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in yazılı cevabı. (7/733) 

22.5.1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındır
lık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına dalâ
letlerinizi arz ederim. 

Giresun 
Ali Köymen 

Alucra - Mindeval il yolunun yapımı ve 
onarımı için 1962, 1963 ve 1964 yıllarında ne 
kadar tahsisat ayrılmıştır ve bu tahsisattan her 
yıl ne kadar harcama yapılmıştır? Yapılan bu 
harcamalar neticesinde hangi işler yapılmıştır? 
Döküm halinde bildirilmesi. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12.6.1965 

Hususi Kalem 
Sayı: 144/1040 

Konu: Giresun Milletvekili 
Ali Köymen'in yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 24 . 5 . 1965 gün ve 7/733 -11365/65099 

sayılı yazınız. 
Alucra - Mindeval il yolunun yapım ve onarımı 

için 1962,1963 ve 1964 yıllarında ayrılan ödenek
ler ve yapılan harcamalar hakkında Giresun Mil
letvekili Ali Köymen tarafından verilen yazılı 
soru önergesinde istenilen bilgilerin ilişik cetvel
de sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakam 
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Mvuira, - D. Y. llt. - (leştik) mfcMtevtfl HSiras Hd. (Avganise) Yolunda Yapılan çalışmalar 

Yılı 
Programa göre 
.ayrılan Tl. Sarf edilen 

©akını 35 100 35 îiOO 

Programdaki Yapılan 
Km. Km. 

1962 

1963 

1964 

yapım 
Bakım 
Yapım 
Bakım 
Yapım 

20 000 
250 000 
35 100 

250 000 

.20 000 
, £S,23J9 

35 100 
148 729 

20 
10 
27 
8 

27 

Yapılan işin 
cinsi 

20 Bakım yapılmıştır. 
6 Toprak tesviye 

27 Bakım yapıldı. 
2,5 Toprak tesviye ve 

bozuk kesim ikmali. 
2,5 Stabilize kaplama 
27 Bakım yapıldı. 

»m<i 



Millet Meciisi 
GÜNDEMİ 
120. BİRLEŞİM 

16 . 6 . 1965 Çarşamba 

Saat : 10.00 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili I. Eteni Kılıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere. Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'. 
in Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga hak 
kında Başkanlık Divanı kararı. 

B - tKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK tŞLER 

II 
SORULAR. GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili înönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — tz^ir Milletvekili Orman Sa^ri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

3. — Edirno Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

4. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
rinde. kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

5. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın. Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 



başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair İmar ve îskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

8. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, izmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

9. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
ın, îzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma, B^kanmdan sözlü sorusu (6/872) 

10. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık BaJ^jpyJan SMilü soruşu (6/873) 

11. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Bartisine nakdî yardımda bu
lundukları IjaıtKjndaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Barbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

12; — Bolu Milletvekili Turgut Çulhanın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
ka§ cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kasova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı 
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
soru&u (6/582) 

14. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı 
rılan iki çimento fabrikacının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

2 — 
I 15. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğnyanlarm durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair Köy işleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/886) 

16. — ToT:at Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

17. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolaeağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

19. — Edirne Milletvekili ilha^ni Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadıkına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 926) 

20. — Edirne Milletvekili ilha^i Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

21. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

22. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Basın tîân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
biinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

23. —. İstanbul Milletvekili Re?ıt Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

24. —- i-sparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi. «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından vf 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 



25. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
oan'ın, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha 
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü* 
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

27. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

28. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

31. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956) 

32. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar basma istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

33. — Eskişehir Milbtvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl

ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

34. —. Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

35. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

36. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

37. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

38. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytihoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (d/905) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytifîoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

41. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

42. — İstanbul Milletvekili Zeki Zereh'in, 
Belgrad ve Viyana 'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turhan ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

43. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 



44. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

45. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

46. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Barbakan 
dan sözlü sorusu (6 990) 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol 
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü sonı 
su. (6/993) 

48. — İrtanbul Milletvekili Re:it Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi isindf 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil 
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dii 
şünülmedigine dair Çalışma Bakanından sözl1 

sorusu (6/994) 

41. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen. Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1001) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın G-erenli köyü Başöğretme 
ninin Mihalıççık'in Sulyeler köyü öğretmenli 
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil 
lı Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

52. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 
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53. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

54. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

55. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

56. — E-kişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri Ba 
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so 
rusu. (6/1008) 

58. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde, yapımı 
/arım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6 1009) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah 
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be. 
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül 
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

60. — Tolıat Milletvekili Mehmet Kasova'-
nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

61. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair Köy işleri Bakanından sözlü so 
rusu. (6/1012) 



62. — Edirne Milletvekili ilhami Ertemin, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

63. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

64. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, aşın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

65. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

63. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan pipe - Üne hattının geçtiği tarlaların i? 
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine daiı 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusv 
(6/1018) 

67. — Burdur Milhtvekili Nadir Yavuz-
kan'ın. Devlet Tarım Sektöründeki istihsal a 
tısını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sa 
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne yn 
pıldığma dair Ticaret ve Tarım Bakanlarındai 
^özlü sorusu. (6/1019) 

68. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün k 
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin do 
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dan 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

60. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz
dan'in, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu 
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebim 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Recai isken- I 
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1023) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Recai isken-
deroğlu'nun, Mülî Emniyet raporlarının, Ana- | 

yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

72. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

73. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

74. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'in Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin içm Akçay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

75. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, kati olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

76. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

77. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
'61044) 

78. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

79. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü
metimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050) 
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80. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- I 

lu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş-
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklannı 
göndermelerine neden izin verilmediğine dair 
Maliye ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1031) 

81. — Eskr.ehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakan -
nından sözlü sorusu (6/1052) 

82. — Eıkfoohir Milbtve'dli Azis Zeyiinog-
lu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğdav yetiş
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
geri istenmesi hususunda ne düşünü]rlü<nine dai*-
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6 1053} 

83. — E-krehir MiltetvaHli Air, Z^y'rıo*-
lu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fahri 
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara. 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana 
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

84. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima 
n hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm VP 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

85. — izmir Milletvekili Şmaıi Oıma'mn, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde vam-
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064) 

86. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacakına dair Köy İdle
ri ve Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/1071) 

87. — Konya Milletvekili Fa-ah özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bil-Tilorim Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hatunda her 
hangi bir işlem yapılır» yapılmadı'hr a dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6 1072) 

88. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının istfysn herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) | 

89. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin iman ve Fay hattı dışına çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/1074) 

90. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'm, Baıbakarrn hangi maksat ve gaye tah
tında ve m giM fayda saklamak düşüncesiyle 
# esiye çıktığ na ve Bayakan Vekiline dair Baş
bakandan s "zlü soru:u (6/1075) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 

t — i Via! veya y;ırt için:îe imal edilen mo-
*,r:l\ t ant, tıp, veteriner ve ziraat makina ve 
al^Jhri, r-a'dna, cihaz, motor ve benzeri e^ya-
n n Tü.-k^o tanıtmalık fproıpektite) ile birlikte 
"?/.vı haYımda kanun teklifine dair Cumhuri-
y *-. 3T?.a*;nu Ba^ıanl'ğı teskeresi ve Cumhuri-
V - " r a ^ s m c a yan-lan değişiklikler hakkında 
Mille4. MOTİH Ti-îaret Ko~>ryonu raporu C2/579, 
2/383) (3 Sayın : 622 yo 1 nci ek) [Dağıtma 
ta-ihi : 10 . 6 1965] 

2 — C.rnhuriyet Senatoıu Niğdo Üyeıi Kud
ret Baylıan ve 3 arkada^ınm, 1111 ray.'lı Kanuna 
bir ma :1de eklenmeli hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 sayılı 
Kannnî\ .«"emıi Hr madde eklenmesine dair ka
ron teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, 
A kirli!: hizmetinin emeklilik ve terliden sayıl
mam. hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu izmir üyeoi Hilmi Onat ve Aydın Mil
letvekili Mehmet YavaVm, Maaş Kanununa ek 
<*37Q sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 
5585 ve 672^ ^ay l̂ı kanunlara bâzı maddeler ilâ
vesi hakkındaki kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445 e 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 11 6 1965] 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 



4. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hanoıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka 
mınun 3 ucu maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba 
kanlısının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa 
yılı Kanıma ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge 
cici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vakfelerine dair 4442 sayılı Kanun-ın 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
ıadd^ eklenmesine dair, Kütahya M'lletvekü 

Sadrott'n Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba 
kırlımı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 savı1 

T\aTmna ek 4442 sayılı Kanuna ek Karnın: Edn 
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun. Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahyfi 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığın:' 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı il» 
"ınnayo tahsis" bıkkında; Cumhuriyet Senato*' 
izmir Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet S* 
nat03u Manisa Üyesi Refik Ulu3oy'un. ek go 
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 mal 
yılı Bütçesinden her hangi frr tediye yapılma 
ması hakkmda, İçel Milletvekili Mazhar Arı 
kanln, Derlet memurları aylıklarının tevhi1 

v* teadfflne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kar.ur 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Egi 
tim, Maliye. Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar 
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi. Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon rapom 
ri/723. 2/479. 800, 488. 483, 663, 753, 798, 73 
687) (S Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi • 
29 . 5 . 1965] 

5. — Ceza* ve infaz kanunu tasansı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtmatarihi: 31.5.1965} 

6. — Milbt Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

7. — Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963] 

8. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963] 

9. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

10 — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad-
ie eklenmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonlan raporlan 
'1 '5ı 7) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
m. 2. 1964] 

11. — 5539 sayılı Karayollan Genel Müdür* 
Miğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
'•»aîrlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
la'r kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonlan raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
TDağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

12. — Belediysbrin ve belediyelere fcafh 
nüessese ve işletmelerin bir kısım borçlannm 
'lazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
asansı ve Maliye ve İrisleri ve Plân komisvon-
lan raporlan (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt-
na tarihi : 9 . 4 .1965] 

13. — Türk Eğitim Dsrnsğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasansı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporlan (1/817) (S. Sayı-
« : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965] 

14. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
naddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım. Ada
let ve Plân komisyonlan raporlan (1/577) (S. 
Sayısı: 738) [Dağıtma tarihi : 15.7,1964] 



— 8 
15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebnare Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2 757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

16. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet, Mec
lisi îdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Mili ot 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 noi 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2 766) (S Sayısı 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1 . 1965] 

17. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka 
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi , 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon rarcoru (1/798) (S Sa 
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21 . 5 . 1965] 

18. —• Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme islerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonlan 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 5.1965] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlasma Teşkilâtı ara^n-ia imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının. Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (l ' löfl) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 .5 .1965] 

29. — Umumi hayata müoııir âfetler dolayı-
tfyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve tmar ve tskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu <*[ TO'ı) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 2 .1965] 

21. — Çanakkale Milletvekili Şefik inan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tarîiîâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar-
lanr^aT! hakkınca kanun teklifi ve Malive ve 
Plân koroi-von^arı raporları (2 '590) (R. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

22 — i ;ta~ı;ul Milletvekili Co:kun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında. Konva Milletvekili ihsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün. Ge^e. 
kondularm ıslah, tasfiye ve önlenmesi trıkkır 
da ve istanbul Milletvekili Vahyi ösarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı tmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2 '605. 2 '620, 
2'411) (S. Sayısı: 930) [Dağıtma tarihi-
31 . 3 . 1965] 

23. — A'~a-ya Milletvekili Nevzat fîener ve 
iki arkadaşının. Idarei Umumiyei Vilâyat Ka 
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddes'nin değiştirilmesi hakkında. 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın. tdareı 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kv 
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu '-
nun, Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri ve Plân komisvonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/630) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

24. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa-
vılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka 
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Milî Savunma 
komisvonları ranorlan (2 515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964] 
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X 25. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

• 

( 129. Birleşim ) 



Dönem : 1 CV7"7 
Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : Î J / / 

Devlet memurları kanunu tasarısı ile C. Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Rasim 
Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili5. İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Ve
kâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943 tarih ve 4442 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna 4 madde ve bir geçici 
madde eklenmesine darr, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 arkadaşının, 
Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının vazife ve teşkilâtına dair 
3814 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesirin tadiline ve mezkûr 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair, îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair, Kütahya Milletve
kili gadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkrlât ve vakfelerine 
dair 3614 savılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun, Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik Kanununa ek Kanun, îçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına dâhil memurları ev sahibi yap
mak amacı ile sermaye tahsisi hakkında, O. Senatosu îzmir Üyesi îzzet Birand 
ile C. Senatosu Manisa Üyesi Refik TJlusoy'un, ek görev ve aylık ödenekleri namı 
altında 1962 malî yılı bütçesinden her hangp. bir tediye yapılmaması hakkında, îçel 
Milletvekili Mazhar Arıkan'ın Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3666 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, 
Millî Eğ/tim, Maliye, Bayındırlık, Saolık ve Sosyal Yardım, Tarım, Çalışma, Tica
ret, Sanavi, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu. (1/723, 2/479,800,488,483,663,753,798,73,667) 

T. C. 
Başbakanlık 7. 9.1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2200/3844 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Personel Dairesince hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 7 . 9 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Memurları kanunu tasarısı» ve gerekçesi ili§ik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
"' İsmet înönü 

Başbakan 
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DEVLET MEMURLARI KANUN TASARISI 

GEREKÇESİ: 
Genel gerekçe : 
Bu tasarı, zarureti üzerinde herkesin görüş birliğine vardığı bir reformun, Devlet Personeli refor

munun başlangıcını teşkil etmekte ve birçok bakımdan bunun temellerini kurmaktadır. 
Devlet teşkilâtında ve Devlet personelinde reform sözleri, Osmanlı İmparatorluğunun son devir

lerinde olduğu gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar da sık sık ortaya atılmış, hattâ 
bu konularda zaman zaman çalışmalar da yapılmıştır. Cumhuriyet devrinin Memurin Kanunu ve Ba
rem kanunları, Devlet personelinin hukukî ve malî statüsünü belli esaslara bağlamak, usullerde, hak
larda ve vecibelerde yeknesaklık ve eşitlik sağlamak için atılmış önemli adımlardır. Ancak, bu ka
nunların kendi devirlerindeki şartlar içerisinde sağlıyabildikleri nispî düzeltmeler ve ayarlamalar, 
hayatın ve özellikle Türkiye'deki şartların gösterdiği önemli değişiklikler karşısında gerçeklerin çok 
gerisinde kalmaya başlamış, sistemin bünyesinde önemli gedikler açılmıştır, ikinci Dünya Harbinin 
ve sonraki yılların şartları, Devlet Personelinin ücret rejimini, hayat pahalılığının artışına ayak uy
duramaz hale getirmiştir. Çeşitli kanunlarla bâzı malî muhtariyet imkânlarından faydalanabilen veya 
çeşitli yollardan normal usullerin dışına çıkabilen idareler, değişen şartları nisbeten yakından takibe-
debilirken, sisteme bağlı kalmak zorunda kalan idareler de ya en ehliyetli personelin ellerinden çıktı
ğını, kendilerinden uzaklaştığını, ya da çalışmalarda verimin azaldığını, Devlete hizmet etme şevkinin 
kırıldığını görmüşlerdir, öte yandan, teknik gelişmeler, iktisadi ve sosyal ilerlemeler yeni idari kuru
luş tiplerinin meydana getirilmesini zaruri kıldıkça veya eski kuruluşları zamanın şartlarına uydurma
yı gerektirdikçe, yerleşmiş ücret rejiminin imkânları türlü yollardan zorlanmış veya açıkça bu rejimin 
ve sistemin dışına çıkılmıştır, öyle ki, bütün idari mekanizma içinde, aynı mahiyette işler gördükle
ri halde çok farklı malî haklardan faydalanan, farklı çalışma şartlarına tabi tutulan suni kategoriler 
meydana gelmiş, Devlet, gitgide artan çeşitli personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amaciyle, bazen 
kendi kurduğu sistemi kendi eliyle bozmak veya gediklerinden faydalanmak zorunda kalmıştır. 

Devlet personelinin maddi şartlarındaki bu ahenksiz ve hakkaniyetsiz durum yanında, hukukî sta
tünün de zamanın gelişmelerine uygun bir seyir takibedebildiğini söylemek güçtür. Belli bir devrin 
şartları içinde hazırlanmış olan Memurin Kanunu, özellikle îkinci Dünya Harbinden sonra, kamu gö
revlilerinin hukukî ve sosyal durumları bakımından ortaya çıkan zihniyet değişikliklerinin, insan hak
ları konusundaki ileri düşüncelerin, iş hukukundaki gelişme temposunun, hizmet şartları alanındaki 
yeni örneklerin çok gerisinde kalmıştır. Türkiye'de, 1961 Anayasası ve bu Anayasanın getirmiş ol
duğu sosyal anlayış, Memurin Kanununun ve Devlet personeli için çıkarılmış başka kanunların bâzı 
katî hükümlerini ve bu hükümlerle devrin yeni şartları arasındaki uyuşmazlığı daha aşikâr hale getir
miştir. Bugün, Devlet personelinde ehliyet ve çalışma şevki bakımından görülen aksaklıklarda bu nok
tanın da geniş ölçüde payı olduğu muhakkaktır. 

Plânlı bir iktisadi ve sosyal kalkınma devrine girdikten sonra, Devlet Personeli rejimindeki bozuk
lukların, ahenksizliklerin ve yetersizliklerin daha kesin bir şekilde göze çarpmaya başlamasını tabiî 
karşılamak gerekir. Plânların, ne derece mükemmel hazırlanmış olurlarsa olsunlar, nihayet beşerî un
sur tarafından uygulandığını, yatırımların ne derece sağlam ve bol kaynaklara dayanırlarsa dayansın
lar, yine beşerî unsur tarafından yapılacağını unutmamak şarttır. Hattâ, plânların hazırlanması yü
künü de, ne derece ehliyetli olursa olsun, birkaç uzmanın sırtına yüklemenin maddeten mümkün ola-
mıyacağı ve kademeli çalışmanın ideal bir çalışma tarzı olduğu düşünülürse, plân yapma safhasında 
da beşerî unsurun önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, plânlı bir 
iktisadi ve sosyal kalkınma devresine girdikten sonra, Devlet personelinde reform düşüncesi, yalnız 
idarenin ve memurların malı olmaktan çıkmış, Türkiye'nin hızla kalkınmasını, istikrarlı, huzurlu bir 
toplum hayatı sürmesini istiyen kamu oyunun malı olmuştur. 

Bugün ortaya konan tasarı, 13 Aralık 1960 tarihli Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki 
1.60 sayılı Kanunla kurulup 2 Mayıs 1961 tarihinde fiilen çalışmaya başlıyan Devlet Personel Daire
sinin şimdiye kadarki çalışmaları bakımından erişilmiş Önemli bir merhaleyi, bundan sonraki çalışma-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 



— 3 — 
l an bakımından da yine aynı derecede önemli bir başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Devlet Per
sonel Dairesinin kurulmasından önce de, zaman, zaman, reform düşüncesi ortaya atılmış ve bâzı çalış
malar yapılmıştır. Ancak, meselenin sistemli ve geniş bir şekilde ele almışı Devlet Personel Dairesi
nin kumlusu ile başlamıştır. Bugün ortaya konan tasarının hazırlıklarına ise, fiilen 1962 yılında, 
Hükümetin verdiği direktif üzerine girişilmiştir. Devlet Personel Dairesi, başlangıçta, ön çalışmalar 
yapmış, Devlet personelinin hukukî, malî, idari, sosyal durumunu ve personel idaresinin çok dağınık, 
geniş ve çeşitli olan mevzuatını incelemiş, bir «ön Rapor» halinde Hükümete ve kamu oyuna sunmuş
tur. Genel bir envanter ve bir doküman niteliğini taşıyan ve Dairenin reform üzerindeki ilk düşün
celerini kapsıyan bu ön rapor, Bakanlıklara, Üniversitelere, daire ve kurumlara, Kamu İktisadi Te
şebbüslerine ve illere gönderilmiş, buralardan gelen çeşitli mütalâalar ayrı bir kitap halinde top
lanmıştır. Devlet Personel Dairesi, ön rapordan sonra, yeni personel rejiminin temel ilkelerini bir 
araya getiren «teklifler» ini Hükümete sunarken, çalışmalarında, bu mütalâalardan başka, aşağıdaki 
kaynaklardan da faydalanmıştır : 

a) İstatistiklerden, anket soru kâğıtlarından, monografilerden ve etüdlerden, kurumlar temsilci
leri ile yapılan toplantılardan faydalanılarak Daire tarafından hazırlanan etüdler; 

b) 1949 - 1959 yılları arasında verilmiş olan yabancı uzman raporları; 
c) 1962 yılında Devlet Personel Dairesinde müşavir olarak çalışan OECD ve AID uzmanlarının ça-

1 ışmaları ve raporları; 
d) Bundan önce, Maliye Bakanlığınca hazırlanan «Personel kanunu tasarısı» hakkındaki çeşitli 

raporlar ve mütalâalar; 
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyon görüşmelerindeki mütalâa ve teklif

ler; 
f) Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 1962 yılı programının Yüksek Plânlama Kurulundaki incelen

mesi sırasında ileri sürülen görüş ve tenkidler; 
h) Türk basınında, ön rapor hakkında çıkmış olan mütalâa ve tenkidler; 
i) Mesldkî personel kuraluslarının toplu istekleri, şikâyetleri ve Devlet personelinden gelen mün

ferit şikâyet ve teklifler; 
Yeni personel rejiminin temel ilkelerini göstere^ «Teklifler» ana maddeler halinde Devlet Perso

nel Dairesi tarafından Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve ön çalışmalardan sonra, bu temel ilkeler Ba
kanlar Kurulunun 8 Mayıs 1963 tarihli toplantısında kabul edilerek Resmî Gazetenin 21 Mayıs 1963 
tarihli ve 11408 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. 

Şimdi sunulan tasarının esaslarını Bakanlar Kurulunun yukarıda belirtilen kararı ile kabul edil
miş olan ilkeler teşkil etmektedir. Böyle bir usule gitmenin kanun hazırlama tekniği bakımından bü
yük faydalar sağladığı aşikârdır. Gerçekten, tasarının hazırlanması sırasında, uzun nazari tartışma
larla vakit geçirmek ve sağlam temellere dayanmıyan bir çalışma yapmak tehlikesi böylece önlenmiş, 
Başbakanlık'Devlet Personel Dairesi ve hazırlıklara katılan diğer kurumlar Bakanlar Kurulu tara
fından daha önceden kabul edilmiş esaslardan hareket ederek bunların teferruatına girebilmek imkâ
nını bulmuşlarıdır.- • 

Ancak, elde bu şekilde kabul edilmiş temel ilkelerin bulunması, tasarıya nihai şekli vermeden 
önce bütün bakanlıklar ve üniversitelerle tekrar bir müşterek çalışmaya gidilmesine engel olmamış
tır. Aksine, tasarıyı bütün Devlet teşkilâtınca, benimsenecek bir reformun temel metni haline getir
mek atmacını güden Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, geçici hükümler ve intikal hükümleri ba-
rioöllmak üzere, tasarının bütün maddelerini ve bunların gerekçesini bir tek metin halinde bakanlık
lara ve üniversitelere göndermiş ve kendilerinden mütalâa istemiştir. Ayrıca, 1964 Şubat ayı içinde 
Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında bütün bakanlıkların müsteşarları ile üniversitte temsilcileri
nin katıldıkları iki toplantı yapılmış sözlü mütalâalar alındıktan sonra bunlarla ilgili görüşler ve 
•vardıkları sonuçlar belirtilmiştir. Ayrıca, bir yandan bakanlıkların ve üniversitelerin yazılı müta; 

lâaları alınırken, bir yandan da, çeşitli kurumların ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı
lar yapılarak, maddeler üzerinde karşılıklı görüşlerin uzl aştırıl masına çalışılmıştır. İntikal hükümleri 
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konusunda da aynı temas tarzı benimsenerek bütün bakanlıklarla ve özellikle Maliye Bakanlığı ile 
müşterek çalışmalar yapılmıştır. 

Şimdiki tasarı, bütün bu mütalâa, temas ve müşterek çalışmalardan sonra, Devlet Personel He
yetince son bir defa daha gözden geçirilerek nihai şeklini almıştır. 

Tasarı, adından da anlaşılacağı gibi, yalnız, genel veya katma bütçeli dairelerde çalışan «Devlet 
Memurları» için ana kanun mahiyetindedir. 

Bunun dışında, biri Devlet İktisadi Teşebbüsleriyle, öbürü de mahallî idarelerle ilgili iki ana per
sonel kanunu tasarısının daha hazırlanması gerekecektir. Aslında yalnız Devlet memurlarına değil, 
bütün Devlet personeline de uygulanabilecek bâzı esaslar bu tasarının kanunlaşmasiyle kabul edil
dikten sonra, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki kanunla benimsenen 
esaslara uygun olarak, Devlet Personel Dairesi bu teşebbüslerde çalışan personelle ilgili yeni bir ta
sarıyı hazırlamaya başlıyacaktır. Mahallî idareler personeli ile ilgili tasan ise, il özel idarelerinin, 
belediyelerin ve köy idarelerinin görevlerini kapsıyacaktır. 

önemle belirtilmesi gereken bir başka nokta, sunulan tasarının, birçok bakımdan personel rejimin
deki esasları, temelleri, ana yönleri gösteren ve teferruat noktalarında idareye düzenleme yetkisi ta
nıyan bir «Yetki Kanunu» mahiyetinde oluşudur. Sisteme getirilen bâzı yeniliklerin ve bu arada me
selâ sınıflandırmanın, tasarı kabul edildikten sonra, bu kanun hükümlerine göre yayınlanacak tüzük
ler ve yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekecektir. 

Kanun tasarısının «Genel Hükümler» başlığını taşıyan kısmında, tasarının bütününe hâkim olan 
temel ilkler belirtilmektedir. Bu hükümlerin tesbitinde, Anayasa esaslarından, Bakanlar Kurulunca 
"kabul edilen tekliflerden, insan hakları ilkelerinin Devlet Memurları ile ilgili olanlarından, iş gücü 
meselelerinin, sosyal hak kavramının ve iş hukuku ilkelerinin özellikle ikinci Dünya Harbinden son
ra gösterdiği gelişmelerden, ileri memleketlerin mevzuatından ve pek tabiî, Türkiye'nin gerçeklerinden 
ilham alınmıştır. «Genel Hükümler» kısmı, böylece, ilkeleri ve hedefleri tesbit ettikten sonra, is
tihdam şekillerini beh'rtmekte, Devlet memurlarının ödevlerini, sorumluluklarını, genel haklarını, 
yükümlerini ve uymak mecburiyetinde oldukları yasakları sistemli bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Tasarının «Sınıflandırma» kısmı, Türk personel rejimine önemli bir sistem değişikliği getirmekte
dir. Bn kmmd'a.ki hükümlere göre, genel ve katma bütçeli kurumlarda, Devlet KPAIU hizmetlerinin 
gerektirdiği bütün görevler niteliklere, mesleklere ve Devlet için taşıdıkları değere göre sınıflandınla-
caktır. Sınıf, bu kurumlarda ortak yetişme ve meslek niteliklerini öngören hizmetler ile bu hizmetler 
için tesbit edilen kadrolara atanan memurların toplamından meydana gelecektir. Böylece, Türkiye'de 
Devlet hizmeti düzensiz, karışık ve rastgele girilen bir çalışma alanı olmaktan çıkacak, belli esaslara 
dayandırılmış sınıfları olan bir meslek, bir «'kariyer» olacaktır. Giriş şartları, ilerleme ve yüksel
me imkânları ve maddi karşılıkları önceden belirtilmiş bir kariyer sisteminin ehliyetli, çalışkan ve hiz
mete bağlı personel bulma bakımından taşıdığı büyük psikolojik değer, izaha lüzum bırakmayacak ka
dar aşikârdır. 

Tasan, sımflann tesbiti bakımından realist bir tutumla kaleme alınmıştır. Devlet hizmetinin han
gi sınıflardan meydana geldiği, bu sımflann ne gibi nitelikler taşıdıkları, teferruatlı statülerin 
neler olacağı, çok teknik çalışmalarla ortaya konabilecek hususlardır. Bu bakımdan, Tasarıda, sadece 
bellibaşlı sınıflar ismen belirtilmiş, bunlann ve Devlet hizmetinde tesbit edilebilecek başka sınıfla
rın teferruatlı statüleri, çıkanlacak tüzüklere bırakılmıştır. Bununla birlikte, sınıf tüzüklerine esas 
olacak bâzı önemli noktaların kanunla belirtilmesinden de geri kalınmamıştır. Meselâ, hangi sınıf için
de olursa olsun. Devlet memurlannın yükselmelerinde ve maaş artışlannda ne gibi esaslara uyulacağı 
kanunda gösterilmiştir. Bu hükümlere göre, sınıfların içinde görevin önemi veya sorumluluğun ar
tışı ile ayarlı yükselme adımı alarak dereceler bulunacak, derecelerin içinde de, görevin önem ve so-
mmluluğu artmadan, memurun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecede belli bir hizmet süresi 
geçirmesine bağlı olarak, aylık artışı sağlıyan kademeler bulunacaktır. 

Tasarıda ele alman noktalardan bîri de Türkiye'deki Devlet memurluğunu tam bir «Liyakat» sis
temine dayandırmak olmuştur. Anayasa'nın bu konudaki ilkesini gerçekleştirmek, tarafsız ve verim-
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lî bir idare kurmak için getirilen «Liyakat» hükümlerine göre, bütün Devlet memurlukları için açık 
yarışma sınavları uygulanacak, tarafsız ve yetkili sınav kurulları bu çalışmaları yönetecektir. Aday
lık devresinden temelli memur olarak atanmaya gederken de, memur adaylarının bir ehliyet sınavını 
'başarması gerekecektir. Memurların kademe ilerlemelerinde ve derece yükselişlerinde de, sınıfların 
özelliklerine göre, seçme veya sınav kurulları kabul edilmiştir. Yeni sicil sistemi de, keyfîliği 
önliyen, memurların genel davranış tutumlarını ön plâna alan esaslara bağlanmıştır. Yeni disiplin 
rejimi, hem hizmetin gereklerini, hem de memur teminatı icaplarını bağdaştıracak şekilde düzen
lenmiş, göreve son verme müeyyidesinin uygulanması halinde, idari kazaya müracaat imkânı yeni 
tasarıda da açıkça belirtilmiştir. 

Devlet hizmetinde çalışanların ücret rejimi bakımından, tasarı, «Devlet memurları*, «Sözleşmeli 
personel» ve «Yevmiyeli personel» şeklinde üç kategori tesbit etmektedir. Yukarda da belirtildiği 
gibi, esas olarak tasarının kapsamına giren personel, «Devlet memurları» kategorisinde bulunanlar
dır. Ancak, Devlet memurları hakkındaki bir kanunda, öbür ücret rejimlerini de açıkça belirtmek 
ve böylece Devlet memurlarının statüter durumları ile bunlar dışında kalan personelin akdi du
rumlarını ortaya koymak faydalı sayılmıştır. Şüphesiz, bu akdi durumların özelliklerine göre, ge
nel hükümler yanında, bu kanunda belirtilen bâzı hükümlerinde sözleşmeli veya yevmiyeli 
personele uygulanabilmesi, yahut bunlar hakkında özel statülerin tesbit edilmesi mümkündür. 
Bugünkü (D) ve (E) cetvellerinde bulunan personelin, meslekî durumlarına ve niteliklerine göre 
sınıflarına intikalleri sırasında hangi esaslara uyulacağı intikal hükümlerinde gösterilmiştir. Bu cet
vellerin kaldırılması ile, Devlet memurluğunun bir meslek olarak bütünlüğü sağlanmış olacak, 
aynı iğleri gören kimselerin farklı statüler yüzünden değişik maaş rejimlerine tabi tutulmaları 
önlenecektir. 

Kanun tasarısı ile bugünkü barem rejimi de değişmektedir. Aylıklar, hizmetin Devlet için ta
şıdığı değere göre tesbit edilecektir. Her derece ve kademe için «Gösterge» rakamları bulunacak, 
genel bütçede, o yıl, kurumlar bakımından tesbit edilmiş «Gösterge» rakamları ile belirtilen aylıkla
rın fiilî ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir tek «Katsayı» uygulanacaktır. 

Tasan, «Ek görevler» i kaldırmakta, ancak öğretmenler ile ilçe ve bucaklardaki belediyelerin he
kim, veteriner ve bâzı teknik personel ihtiyaçları için istisnai hükümler kabul etmektedir. Ayrıca, 
bugünkü tazminatlar rejimine de son verilmekte, her hizmet için hizmetin Devlete ifade ettiği kıy
mete göre tesbit edilen aylıklar hesaplanmakta, ödeneklerin karşılıkları bu hesaba katılmaktadır. Buna 
karşılık, tasarı, memurların kendileriyle ve aileleriyle ilgili sosyal ödeneklerde önemli yenilikler getir
mektedir. Mahrumiyet yeri ödeneğine de bütün Devlet memurları bakımından objektif kıstaslara göre 
uygulanmak üzere, yer verilmiştir. 

Tasan, Devlet memurlarının sağlık, konut, emeklilik gibi sosyal güvenlik haklannı yeni esaslara 
bağlamakta, bunların, şimdi işçilere sağlanmış olan haklardan daha aşağı seviyede olmamasını öngör
mektedir. 

Tasarı, Devlet memurlarının hizmete yatkınlıklarını sağlamak ve verimliliklerini artırmak ama-
ciyle bir (Yetiştirme - Hizmet içi Eğitim) rejimi getirmektedir. Böylece, kamu hizmetlerinin daha 
iyi ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi imkânlan hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarıyla getirilen önemli bir yenilik de, Devlet memurlan temsilcileri ile idare temsilcilerinin za
man zaman bir araya gelerek görüşmelerine ve karşılıklı danışmalarda bulunmalarına imkân veren bir 
mekanizmayı belirtmiş olmasıdır. Bu alandaki gelişmenin memur sendikaları ve meslek kuruluşlan 
alanındaki gelişmelere yakından bağlı bulunduğu muhakkaktır. 

Bu tasarıyla birlikte, Türkiye'de Devlet personeli rejiminin reformu bakımından önemli bir 
adım atılmış olmaktadır. Tasarının çeşitli hükümleriyle getirilen yeni esaslar kanunlaşınca, bundan 
sonraki adımları daha sağlam bir zemin üzerinde atmak ve aynı temel esaslan, özel şartlara uydura
rak, başka kategorilere de uygulamak kolaylıkla mümkün olacaktır. 
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Madde Gerekçeleri 

KISIM - I. 

BÖLÜM : 1 
Genel hükümler 

Madde 1. — Kanunun uygulama alanını göstermektedir. Anayasadaki 117 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına göre hazırlanan bu kanun, genel veya katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermaye
li kuruluşların ve kefalet sandıklarının aslî ve sürekli kadrolarında devamlı olarak çalışanları kap
samı içine almaktadır. Aslında, kapsamı belirtmek bakımından, «Genel veya katma bütçeli kurum
lar» ibaresinin maksadı ifadeye yetmesi gerekirdi. Bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ayrı 
bir kategori teşkil etmiyecekleri tabiîdir. Ancak, tatbikatta bu konuyla ilgili olarak mevcut bulunan 
bir zehabı önlemek ve maddenin kapsamına tam bir açıklık vermek amacı ile, «Bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar» ibaresinin metne konulmasında fayda görülmüştür. 

Ayrıca, görevlerinin mahiyeti bakımından bu kanuna tabi olup olmadıkları hususunda ortaya çıka
bilecek tereddütleri önlemek amaciyle, kefalet sandıklarının da kanun kapsamı içine girdikleri açıkça 
belirtilmiştir. Kapsam maddesinde belirtilen bu çeşitli kurum kategorileri daha sonraki maddelerde 
tekrar edilmemiş ve tasarının 5, 32, 33, 34, 43, 74, 86, 87, 88, 93, 147, 154, 178 nci maddelerinde ve 
geçici 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerde sadece «bu kanuna tabi» ibaresiyle yetinilmiştir. JBöyle bir 
ibarenin görüldüğü her madde, kapsam maddesinde belirtilmiş olan kurum çeşitlerinin hepsine bir
den uygulanacaktır. 

Yargı görevinde bulunan ve derece, derece bütün mahkemelerde görevlendirilmiş olan hâkim ve 
savcılar ile, gayet tabiî olarak, bunların yardımcıları ve ordunun subay ve astsubayları kanunun hü
kümleri dışında bırakılmışlardır. Bununla birlikte, Adalet ve Millî Savunma Bakanlıklarının bu gö
revliler dışında kalan memurları kanunun kapsamı içinde kabul edilmişlerdir. Ancak, askerî hizmetler
de çalışan ve genel olarak bu kanuna tabi tutulan sivil personel hakkında, gördükleri hizmetin mahi
yetiyle ilgili olarak, hangi hükümlerin uygulanmıyacağı tasarının «Çeşitli Hükümler» kısmında göste
rilmiştir. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları da, esas itibariyle, bu kanunun kapsamı dışında tutul
muşlardır. Anayasayla, «Bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri» olarak tanınan üniversi
telerde, öğretim üyeleri ve yardımcıları, (Yani üniversite profesörleri ve üniversite doçentleri ile 4936 
sayılı Üniversiteler Kanununun 33 ncü maddesinde sayılan (iğretim görevlileri, okutmanlar, uzman
lar, tereiimccilcr ve asistanlar) kendileri hakkında çıkarılmış olan Üniversiteler Kanunu ile aynı ka
nunun ek ve tadillerine tabi olacaklardır. Ancak, Üniversiteler Kanununun, bugün, Memurin Kanu
nu ile birlikte uygulandığını ve Üniversiteler Kanununda hüküm bulımmıyan hallerde Memurin 
Kanununun hükümlerine başvurulduğunu unutmamak gerekir. Üniversite öğretim üyeleri ve yardım
cılarının hukukî statü bakımından, yeni «Devlet Memurları Kanunu» ııa tabi tut utmamaları sonu
cunda ortaya bâzı hüküm boşluklarının çıkacağı muhakkaktır. Bu bakımdan, Üniversiteler Kanu
nunun İm boşlukları giderecek ve üniversite öğretim üyeliği ve yardımcılığını, belirli sınıflar ola
rak, tam bir hukukî statüye kavuşturacak bir hale getirilmesi gerekmektedir. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları gibi 'Devlet memurlarının bu kanunun malî hükümleri
ne tabi olacağını tasrih ederken, üniversite özerkliğinin zedelenmediğine, Anayasamızın 120 nci mad
desindeki bilimsel özerkliğe aykırı bir hüküm getirilmediğine işaret etmek lâzımdır. Nitekim, halen 
de üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılar], 788 sayılı «Memurin Kanunu», 1108 sayılı «Maaş Ka
nunu», 3656 sayılı «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında Kanun», 6245 sayılı 
«Harcırah Kanunu» ve 5434 sayılı «T. O. Km eldi Sandığı Kanunu» hükümlerine tabidirler. Şunu da 
belirtmek lâzımdır ki, tasarının 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında geçen «Malî hükümler» tâbirin
den, sınıflandırma ile başlıyan ve sınıflandırma ile ilgili ve ona murtabıt malî hükümler anlaşılmalı
dır. 
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Askerî ve yargısal hizmetlerde olduğu gibi, üniversitelerde de, hizmetle ilgili asıl meslek sınıfının 
dışında kalan ve Devlet memuru statüsünde bulunan personel, gayet tabiî olarak, bu kanun hüküm
lerine tabi olacaklardır. Üniversite öğretini üyelerinin ve yardımeüarımn dışında kalan üniversite 
memurları da kanunun kapsamı dışında bırakılmış değillerdir. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının, malî hükümler dışında, kanuna tabi sayılmamala
rında üniversitelerin bu yolda belirttikleri arzunun da rolü olmuştur. Aslında, üniversite öğretim üye
leri ve yardımcılarını da esas itibariyle kanunun kapsamı içine almak, fakat Anayasanın 120 nei 
maddesindeki özerklik ilkesine uygun olarak, hangi hükümlerin üniversite mensuplarına uygulanmı-
yacağını açıkça belirtmek ve üniversite öğretim üyeliği ve yardımcılığını ayrı ve özerk bir sınıf şek
linde kanunun genel mekanizması içinde düşünmek de mümkün olabilirdi. Üniversitelerin kendi arzu
ları yönünde şimdi kabul edilen şekil, üniversiteleri kanunun kapsamı dışında tutmakla birlikte, ken
dilerini, hukukî statüleri teferruatiyle düzenlenmek ve içlerindeki kategorileri malî esaslara uygun 
bir şekilde ayaılıyıaibilımek zıoru-nhijğuyla da karşıkarşıya bırakmaktadır. 

Kanunun 1 nci maddesi kapsamı dışında bırakılan ve 2 nei ve 3 neü fıkralarında sayılan hâkim 
ve savcı sınıfından olanlarla üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının tabi olacakları kanun
ların hazırlanmasında, bunların özerklikleri ve meslekî özellikleri saklı kalmakla'beraber, bu tasarının 
koyduğu genel prensiplere uygunluğu zaruri görülmektedir. 

Madde 2. — Bu madde, birinci fıkrasiyle, kanunun genel olarak düzenlediği konuların neler 
olduğunu göstermektedir. Kanun konusunun belirtilmesinde, esas olarak, Anayasadaki 117 nci mad
desinin 2 nci fıkrası alınmıştır. Anayasa hükmü, «Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetki
leri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer işleri kanunla düzenlenir.» demektedir. Ta
biî, kanunun metninde ve dolayısiyle bu 2 nei maddenin 1 nci fıkrasında, «Hizmet şartları», «Yetiş
tirilme», «tlerlome ve yükselme», «Sorumluluklar» gibi Anayasa metninde bulunmıyan konular da 
yer almaktadır. Dolayısiyle, hem Anayasanın hükmü yerine gelmiş olmakta, hem de Devlet memur
larının statüleri, çok daha etraflı bir şekilde, bütün olarak kanun kapsamı içine alınmış olmaktadır. 

Ancak, Devlet memurluğuyla ilgili bütün konuları, teknik mahiyetleri itibariyle, kanun konusu 
yapmatk ve yasama organını bu teferruat noktalariyle meşgul etmek doğru olmıyacagı için, mad
denin 2 nei fıkrasıyla, aslında Anayasanın verdiği aşikâr bir yetki tekrarlanmakta ve Bakanlar 
Kurulunun kanunla ilgili tüzükler çıkarabileceği açıkça belirtilmektedir. Tabiî memur statüsünün 
esasları ve özellikle memur haklarıyla ilgili yönleri yine ancak kanun konusu olabilecektir. Memur 
statüsündeki bütün teferruatın yalnız kanunla düzenlenebileceğini ve bu konuda idacri metinlere git
menin Anayasadaki 117 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı düşeceğini iddia etmek mümkün de
ğildir. Şimdiye kadarki uygulamalar da, modern Devlet hayatının gerçekleri karşısında, yasama 
organınca tesbit edilmiş genel çerçeve içinde, yürütme organına idari metinlerle bâzı kurallar koy
mak imkânının tanınmasını zorunlu kılmıştır. Nitekim, Anayasa Mahkemesi, «Türk parasının kıy
metini koruma» hakkındaki Kanunun ve tadillerinin iptaliyle ilgili bir itiraz dolayısiyle 28.3.1964 
tarihinde verdiği bir kararda (Esas No. 1963/4; Karar No. 1963/71; Resmî Gazete 18 Ekim 1963, 
Sayı : 11534), «Yasama organının . . . . esaslı lıükümleri tesbit ettikten sonra ihtisasa ve idare tek
niğine taallûk eden hususların düzenlenmesi için Hükümeti görevlendirmesi de yasama yetkisini 
kullanmaktan başka bir şey değildir.» demektedir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası, bu kanunun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzüklerin uygulan
masını gösteren yönetmeliklerin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağını belirtmektedir. 
Bilindiği gibi, Anayasanın 113 ncü maddesine göre, yönetmeliklerin Bakanlar Kurulu karariyle 
yürürlüğe konulması şart değildir. Devlet memurlariyle ilgili yönetmeliklerde böyle bir şartın 
öngörülmesi, çeşitli bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından hazırlanacak personel yönetme
liklerinin merkezî bir şekilde Devlet Personel Dairesince incelenmesini, ortaya konulan sisteme uy
gunluğun sağlanmasını ve bütünlüğün muhafaza edilmesini sağlıyacaktır. 

Madde 3. — Kanunun önemli üç temel ilkesini açıklamaktadır. Bunlar : 1. Devlet memurla-
rınm niteliklerine ve mesleklerinin Devlet için taşıdığı değerine göre sınıflara ayrılması; 2. Dev-
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let memurlarına kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar yükselme imkânının verilmesi; 
3. Devlet memurluğunda hizmete alınıştan emekliliğe kadar liyakat esaslarının hâkim kılınma
sıdır. Genel gerekçede de belirtildiği gibi, hu ilkeler Türkiye'deki Devlet memurluğunda yapıl
mak istenen reformun anatemellerini teşkil etmekledir. Bu bakımdan, gerekçede bırakılmayıp kanun 
metnine alınmalarında ve böylece kanundaki bütün hükümlerin bu genel hükümlere tabi kılınma
sında zaruret görülmüştür. Devlet memurluğunda reformun şimdiye kadar yanlış olarak anlaşıldığı 
şekilde bir «Tasfiye» hareketi değil aksine Devlet hizmetini belli ilkelere tabi tutarak düzenleme 
hareketi olduğu açıkça belirtilmiş olmaktadır. 

Madde 4. — Devlet kamu hizmetlerinde çalıştırılacak üç çeşit personeli tarif etmektedir. Bir 
kimsenin Devlet memuru sayılabilmesi için, genel veya katma bütçelerden ve bunlara bağlı dö
ner sermayeli kuruluşlardan ve kefalet sandıklarından aylık alması, görevinin aslî ve sürekli olması, 
devamlı olarak vazife görmesi ve atama ile göreve getirilmiş olması lâzımdır. Anayasanın 117 nei 
maddesine göre, aslî ve sürekli Devlet kamu hizmetlerinin yalnız memurlarla yürütülmesi esastır. 
Bunun dışında özel ihtisas istiyen ve geçici süneli olan hizmetler sözleşme ile alınacak personel ta
rafından görülebilecektir. Ancak bu eşit personelin özel ihtisas sahibi ve geçici süreli olması gere
kir; devamlı hizmetlerin bu tarz istihdamla yürütülmesi mümkün değildir. Üçüncü istihdam 
kategorisinde bulunan yevmiyeli personel, bedenî çalışma istiyen geçici süreli işler için kabul olun
muştur. Bugünkü yevmiyeli istihdam usulü ile hiçbir benzerliği yoktur. Bilindiği gibi, bu u»ul, 
şimdi daha çok aslında Devlet memurları tarafından görülmesi gereken aslî ve sürekli görevlerde 
yüksek ücretle .personel çalıştırabilmek için kullanılmaktadır. Kanun bu çeşit uygulamalara son ve
recektir. Bu sebepledir ki, sadece Devlet memurlariyle ilgili olan, yani birinci istihdam kategori
sine giren personeli kapsıyan tasarıda öbür iki kategorinin tariflerini de vermek ve böylece kate
gorilerde kimlerin çalıştırılabileceğini açık olarak belirtmek faydalı görülmüştür. 

Madde 5. — Mümkün olabilecek bütün istihdam şekilleri 4 ncü madde ile açıkça belirtildikten 
sonra, bunların dışında ve yazılı şartlara aykırı olarak personel çalıştırılamıyacağı bu maddeyle 
kesin bir şekilde ifade edilmektedir. 

BÖLÜM : 2 

ödevler ve sorumluluklar 

Madde 6. — Devlet memurlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle
rini ifade eden ve «Hukuk Devleti» anlayışına bağlılık ödevlerini belirten bir maddedir. 

Madde 7. —• Bu madde, Anayasadaki 119 ncu maddenin koymuş olduğu temel hükme dayana
rak, Devlet memurlarının tarafsızlığını sağlamak ve bâzı usulsüz davranışları kesin şekilde önle
mek amaciyle konulmuştur. Anayasa hükmünün daha açık olarak «ödevler ve sorumluluklar» 
bölümünde tekrarlanması, memurların çalışmalarında esas olması gereken ilkeleri bir bütün halin
de sıralamak bakımından da faydalı görülmüştür. 

Madde 8. — Devlet memurlarının halkla, hizmet arkadaşlariyle münasebetlerini ve hizmet dı
şındaki davranışlarını memurluğun gerektirdiği terbiye, nezaket, ağır başlık, sevgi, saygı, itibar 
ve işbirliği unsurlarına bağlanmıştır. Aslında bunların son derece tabiî nezaket ve davranış ku
ralları olduğu ve Devlet memurları arasında çok büyük bir çoğunluğun bunlara kendiliğinden 
uymakta olduğu muhakkaktır. Ancak, bu en tabiî kuralların dışına çıkabilecek bâzı Devlet me
murlarına disiplin müeyyidelerinin uygulanabilmesi için, bunları «Ödev ve sorumluluklar» bölümü
nün bir maddesi haline getirmek lüzumlu sayılmıştır. 

Madde 9. •— Tasarıya yurt dışında sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştır
ma için bulunan Devlet memurlarının davranışlarındaki özelliği belirtecek bir madde konulmasında 
fayda görülmüştür. Yabancı memleketlerde bulunan Devlet memurlarının itibar ve haysiyet 
kırıcı davranışları yalnız kendilerinin değil Türk Devletinin ve mensuboldukları görevin şerefine 
de leke sürmüş olmaktadır. Aynı durumun, bir dereceye kadar, yurt içindeki davranışlar ve 
fiiller için de doğru olduğu muhakkaktır. Ancak, yurt dışındaki hareketlerin Türkiye'yi ve Türk 
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Milletini temsil bakımından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak böyle özel bir madde koy
mak yoluna gidilmiştir. 

Madde 10. — Devlet memurlarının görevlerini iyi ve doğru yürütmekle ödevli tutuldukları ve 
bu sırada derece derece bütün âmirlerine karşı sorumlu kılındıkları ifade olunmaktadır. Bu so
rumluluğun hiyerarşik düzen içinde yerine getirileceği tabiîdir. Ancak, hiyerarşinin idare içinde 
kalıplaştırıcı ve engelleyici bir unsur haline gelmesini önlemek için, maddenin ifadesinde, memur
ların sadece «En yakın âmirlerine» karşı sorumlu olduklarını belirtmekle yetinilmemiş, geniş ola
rak «Âmirler» den bahsedilmek suretiyle, hiyerarşik denetimin, gerektiğinde, süratli ve verimli bir 
şekilde işliyebilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 11. — Madde, Anayasanın 125 nci maddesindeki hükmün esaslarını aynen almakta ve 
bâzı noktalarda bu esaslara açıklık getirmektedir. 

Memur ve âmir münasebetlerinde önemli bir maddedir. Prensip itibariyle memur, âmirinin 
verdiği yazılı ve sözlü emirleri yapacaktır. Emir mevzuata aykırı olabilir. O zaman emir yapılmı-
yacaktır ve emri veren âmire hangi sebeple yapılamadığı bildirilecektir. Bu halde âmir verdiği em
ri gözden geçirecek, ya geri alacak veya mevzuata uygun görecek ve yürütülmesini istemekte dire
necek ve yazılı emir verecektir; artık memur bu emri âmirinin sorumluluğu altında yapacaktır. 

Ancak emir açık olarak bir suçun işlenmesini gerektirir nitelikte ise, âmir yazılı emir de verse 
memur bu emri yerine getiremiyecek ve getirirse yazılı emir almış olmasından ötürü sorumluluk
tan kurtulamıyacaktır. 

Emir kanunlara aykırı değildir de memur yanlış takdirle, korku, endişe v. s. gibi sebeplerle 
emrin konusunu suç doğurur mahiyette takdir ederse, âmir verdiği emrin muhakkak yerine ge
tirilmesini sağlamak için emri gerekirse başka göreviiiere yaptıracak, gerekirse kendisi yapabile
cektir. Bu son hükümle bâzı âmirlerin sorumluluktan kaçan memurları bahane ederek hizmeti 
aksatmamaları, muhakkak surette sonuçlandırmaları sağlanmak istenmiştir: Mademki verdiği 
emrin suç olmadığına inanmaktadır o halde âmirin emrini sonuca ulaştırması en tabiî davranış 
olacaktır. 

Ancak, Anayasadaki 125 nci maddenin 3 ncü fıkrasında belirtilen istisnai hüküm burada da 
tekrarlanmış ve «acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösteri
len istisnalar saklıdır» denilerek özellikte güvenlik hizmetlerinin aksaması önlenmiştir. 

Madde 12. — Bu madde memurun idareye karşı sorumluluğuna hâkim olan esasları düzenle
mektedir. Memur* görevlerini yerine getirirken «dikkat ve itina ile» hareket etmek mecburiye
tindedir. Bu dikkat ve itinanın gösterilmemesi yüzünden idare aleyhine ortaya çıkabilecek zarar-
lardaki sorumluluk meselesi, idare hukukunda, çeşitli memleketlere göre değişiklikler gösteren 
bir konudur. Tasarının bu maddesi, Türkiye'de şimdiye kadar yürürlükte olan esasa büyük bir 
değişiklik getirmemektedir. Bilindiği gibi, Türkiye'de, Fransa'daki durumdan farklı olarak, bu 
konuda idare hukuku değil, özel hukuk uygulanmakta ve görev adlî yargıtaya ait sayılmaktadır. 
Başka bir deyimle, idare, memurun görevleri dolayısiylc kendi aleyhine ika edilen zararlarda, 
memura karşı re'sen icra yetkisine sahip değildir ve rızayla elde edemediği tazminat iddiaları 
için adlî mahkemelerde tazminat dâvası açmak zorundadır. Adlî mahkemeler, genel olarak bu 
gibi meselelerde, Borçlar Kanununun 41 nci ve mütaakıp maddelerindeki haksız fiil esaslarını uy
gulamaktadır. Ancak, memur statüsünü düzeni iyen kanunlarda farklı sorumluluk hükümleri ol
duğu takdirde, bu temel tutumun dışına çıkıldığı görülmektedir. Bu konuda en önemli mesele, 
saymanların durumudur. Saymanların, ikinci derecede ita âmirlerinin ve tahakkuk memurları
nın Devlet mallarının harcanmaslyle ilgili konulardaki sorumluluklarında yargı mercii Sayıştay-
dır. Sayıştay ise, bu gibi yargı işlerinde Borçlar Kanununun haksız fiil esaslarını değil, Sayış
tay Kanunu ve Muhasebei Umumiye Kanunu esaslarını uygulamakta, «kusur»' unsurunu göz önün
de tutmaksızın çok ağır tazminat hükümleri vermektedir. Bu sebeple, saymanlığın son derece 
ağır sorumluluk taşıyan ve dolayısiyle yavaş işliyen bir görev haline geldiği, saymanların ve aile
lerin kendi kusurlarından dolayı olmıyan zararlar sebebiyle de yıllarca sefalet içinde kaldıkları, 
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sık sık ortaya atılan .şikâyet konularından biridir. Maddedeki hüküm, bugün genel olarak yü
rürlükte olan esası bütün memurlar için doğrulamış olmakta ve böylece saymanlığı da son derece 
muhataralı bir iş olmaktan çıkarmaktadır. 

Madde 1.3. — Bu madde, kamu hukukuna tabi görevler bakımından idare edilenlere verilecek 
zararlar konusundaki sorumluluğu düzenlemekte ve bu bakımdan «idare ile memur» arasındaki 
sorumluluk münasebetlerini düzenliyen II ııei maddeden farklı bir nitelik taşımaktadır. Burada
ki esas, yalnız memurların görevleri dolayısiyle değil, kamu hukukuna tabi bütün görevler do-
layısiyle mevcııdolduğu için, bu maddede «Devlet memuru» deyimi yerine «personel» deyimi kul
lanılmıştır. Hususi hukuka tabi hizmetlerde çalışan personel bakımından, tabiî, hususi hukuk 
esasları uygulanacaktır. 

Maddedeki teminat iki açıdan'incelenmelidir. İler şeyden önce, idare edilenler lehine bir te
minat mevcuttur. İdare edilenler, kamu hukukuna tabi görevler dolayısiyle kendilerine veril
miş olan zararlarda, doğrudan doğruya görev sahibi kurum aleyhine dâva, açabilecekler ve böy
lece asıl ödeme kabiliyeti olan bir dâvâlı bulmuş olacaklardır. Aksi takdirde, özellikle büyük 
zararlar bakımından, dâvayı kazansalar bile, ödeme, kabiliyeti olmıyan bir memurla karşı kar
şıya kalmaları mümkündür. Halbuki maddedeki şekliyle, her zaman için karşılarında ödeme ka
biliyetine sahip bir kurum bulabileceklerdir. 

ikinci teminat, memur, daha doğrusu «Kamu hukukuna tabi hizmeti!erle görevli personel» bakı
mındandır. Bu gibi personel, görevlerini yerine getirirken, daimî bir tazminat tehdidi altında kalma
yacaklar ve dolayısiyfle kamu hizmetlerinin çok ağır görülmesi gilbi bir sakıncayla karşılaşılmıyacak-
tır. Ancak, daimî olarak ve ilik elden dâva tehdidi altında bulunmamak, memuriarm tamamiyle so-
ruımjsuz hareket edebilecekleri şeklinde anlaşıîmamalıldır. Bu madde ile, memur, mütemadiyen mah
kemelerde kendi aleyhine açılmış dâvalarla uğraşmaktan korunmuştur ama, görevleri dolayısiyle 
idareye vermiş Olduğu zararlardan öttürü idareye karşı olan. sorumluluğu devamı etmektedir. Zira, 
11 nci maddedeki «Zarar», memurun gerek doğrudan doğruya idareye vereceği zararları, gerekse 
başkalarına zarar ika etmek ve idareyi bu zararı tazmin /medburâyethıde bırakmak suretiyle seheb-
olaeağı zararları kapsamaktadır. Bu son durumda, 12 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre, ida
renin haksız fiil sonucundaki genel hükümler çerçevesinde sorumlu personele rücu hakkı saklı 
kalimaktadır. Burada kişisel sorumluluğun hangi haillerde müımlkün olaibilece^i, daha doğrusu kusu
run derecesi meselesi ele alınmamıştır. Ancak, Fransız idare hukukundaki «Şahsi kusur» kıstasının 
sadece «Ağır kusur» dan ötürü soruim'luluğu kapsadığını, şimdiki Almam Devi at Memurları Kanu
nunun da «Ağır kusur» esasını honimsediğftni belirtmek gerekir. Türkiye'deki içtihatların da bu 
yolda gelişmesi temenniye şayandır. 

12 nci ma'dlde, sistem bakımından, Anglosakson memleketlerinde, îtalya'da. ve şimdiye kadar biz
de uygulLaıımalkta olan «İdare ile memurun birlikte sorumluluğu» esasından ayrılmakta ve «Temi
nat sistemi» demlen sisteme gitmektedir. Bilindiği gibi, bugün, Maıre edilenlere karşı ika edilen 
zararlardan dolayı, lifim idarenin sorumluluğu, hem de, haksız fiil esasları çerçevelinde, memurun 
sorumluluğu bahis konusudur. Bunun metmur aleyhine çeşitli 'sakıncalar yarattığı sık sık iddia 
edilmiştir. Üstelik, Türkiye'de Fransa'da mevcudolan bir koruma yolunun bulunmaması, memuru 
daha d'a güç mevkide bırakmaktadır. Aid'lî mercilerde memur aleyhine taaminat dâvası açıilan hallerde, 
.Fransa'da olduğu gi!hi, idarenin Uyuşmazlık Mahkemesi ncadinde itirazda bulunabilmesi ve memu
run bu yolla fcartınalbilnıesi zaman zaman istenmiştir. Madde, bu konudaki tenkidlere köklü bir çö
züm getirmektedir. 

Hem memur, hem d*e idare edilenler lehine teminat getiren bu hüküm, esas i/tifbariyle, Alman 
sisteminden iilıham almaktadır. Birinci Dünya Savaşından sonraki Cumhuriyet devrinden beri Al
manya'da bir Anayasa müessesesi hailine gelmiş, ol an bu Mminat, an son Bonın Anayasasının 34 ncü 
maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir : «Bir kimse kendisine verilen kaımu görevinden ötürü 
üçüncü şahıslara karşı uhdesine düşen ödevi ihmal ederse, esas itibariyle sorumluluk, hizmetinde 
bulunduğu kamu kurumuna aittir. Kasıt veya ağır kusur halinde racu saklıdır» «1957p tarihli 
Federal Almanya Memurin Kanunumda ise, bu esas şu şekli adım aktadır.» 
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«Madde 78. — Bir memur kendi ihmali ile veya kasden memuriyet vazifesini ihimal ettiği tak

dirde, hizmetinde bulunduğu işverenin bundan mü'tevevlit zarar'larmı tazmin etmekle mükelleftir...» 
«İşveren Anayasamın 34 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre bir üçüncü şahıs İÇHII tazminat öde

mişse, işverenin memura ınicu hakkı ancak kasdı veya ağır kusuru bulunduğu talkdirde mevcuttar.» 
Madde, doktrindeki ve tar ikat taki önemi Fransa'da bile gitgide azalmakta olan «Hizmet kusu

ru», «Şahsi kusur» tartışmalarına girişmeden, idare edilenlerin uğradıkları zararları karşılamak ba
kımından daha elverişli ve basit olıan bu esası kabul etimiştâr. 

Madde 14. — Mal bildirimi hakkındaki bu maddeyle yürürlülkteki kanun hükümleri muhafaza 
edilımektedir. Memur ısttatüsünü bütün ollarak düzenliyen bir kanunda bu esasen tekrar edilmesinde 
fayda görülmüştür. 

Madde 15. — Kamu görevlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak basın organlariyle radyo ve televiz
yon kurumlarına biLgi ve demeç vermeye kimlerin yetkili aldıığunu belirtmek ve idarenin halkla ve 
kamu oyuyla münasebetlerinde insioamlı bir düzen sağlamak amaciyle bu madde konulmuştur. Ba
kanlar, başında 'bulundukları bakanlık içinde, merkezde veya taşrada, kendilerinden başka kim
lerin bu şekilde demeç ve bilgi vereceğini kararlaştırabilecekleri gibi, illerde de valiler, kendi 
illerinde çalışan Devlet memurlarına aynı şekilde yetki devredebilecekler veya bilgi ve demeci 
doğrudan doğruya kendileri verebileceklerdir. 

Maddenin ikinci fıkrası, sivil İçişi niteliğinde olan Devlet memurlarının askerî hizmetlerle ilgili ola
rak bilgi ve demeç vermelerini özel kanun hükümlerine tabi tutmaktadır. 

Madde 16. — Madde, açıklamayı gerektirmiycee'k kadar sarihtir. Devlet memurları, görevleri 
sona, erdikten sonra bu mecburiyetlerini yerine getirmezi erse, tabiî ki, haklarında umumi hüküm
ler uygulanacaktır; çünkü, memurluk statüleri sona erdiğinden disiplin hükümlerini kendilerine 
uygulamak imkânı ortadan kalkmaktadır. 

ROLÜM :3 

Genel haklar 

Madde 17. — Devlet memuru tek taraflı bir a'kitle istihdam olunmaktadır. Durumu statüter-
diir; hizmet şartlarını Devlet tâyin ve tesbit eder. Bununla birlikte memur da, bu tâyin ve tes-
bit olunan hizmet şartlarının yürürlükte kaldıkları müddetçe, kendisi hakkında da aynen ve ta
mamen tatbikini istemek hakkına sahiptir. Bu hüküm memur hakkında keyfî tatbikatı önleyici 
bir niteliktedir. İlk bakışta, bu çok tabiî hakkın kanun metninde ayrıca belirtilmiş olması bir 
tekrar gibi gözükebilir. Ancak, tıpkı «hak arama, hürriyeti» nin ayrı bir maddeyle Anayasada 
(Madde 31) gösterilmesi gibi, Devlet memurunun bu tabiî hakkını genel statüyle ilgili bir ana 
kanunda belirtmek, özellikle memur haklarının korunması için meslek kuruluşlarına doğru gidil
diği ıbir devirde, faydalı sayılmıştır. 

Madde 18. — Bu madde, Devlet memurluğunda güvenlik ve istikrarı sağlamak, memurlar hak
kında kanun dışı keyfî işlemler yapılmasını önlemek amaeiyle konulmuştur; hukuk Devleti an
layışının tabiî bir sonucudur'. 

Madde 19. — Devlet memurunun Devlet için harcadığı uzun hiznıet yıllarından sonra sahibol-
duğu emeklilik hakkı bu kanunla da tescil ve teyidolunmaktadır. Emeklilik Devlet memurluğu
nun temel haklarından olduğu için, bütün hakları belirten bu ana kanunda bundan da bahset
mek lüzumlu görülmüştür. 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ve aynı konudaki başka mevzuat, temel bir statüde esas olarak belirtilmesi ge
reken bu hakkı tâli şekilde düzenlemekte, hakkın uygulanmasını sağlamaktadır. 

Madde 20. — Devlet memuruna istediği her zaman, bu kanunda gösterilen şart ve esaslara göre 
memurluktan çekilme (istifa) hakkını vermektedir. Madde, Anayasamızın kabul ettiği çalışma 
hürriyetinin tabiî bir sonucudur. Bu hakkın 'böylece belirtilmesinden sonra, çekilme işleminin 
düzenlenmesi ve çekilmeyle ilgili çeşitli hükümler tasarının hizmet şartları ve şekilleriyle ilgili 
IV neti kısmında ayrıca elo alınmaktadır. 
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Madde 21. — Gu madde 15 nci maddenin tabiî 'bir sonucudur. Memur kendisine uygulanan ey

lem ve işlemlerden dolayı her türlü müracaat, şikâyet ve dâva açma yollarına başvurarak hakkını 
elde etme imkânını bulacaktır. Bütün vatandaşlara Anayasa ile tanınan müracaat ve şikâyet 
hakkının bu kanunda sarih bir teyit ve tekrarı lüzumlu görülmüştür. 

Madde 22. — Yeni bir hüküm getirmekte olan bu mdde, tasarının hazırlandığı sıralarda T. B. 
M. M. de görüşülmekte bulunan Devlet memurları meslek teşekkülleri kanunu tasarısının 
hükümlerine uygun olarak düşünülmüş ve memur sendikalarının faaliyet alanı da ikinci 
fıkra ile ifade olunmuştur. Meslek teşekkülleri, /mesleklerinin ve üyelerinin hak ve menfaat
lerini yetkili merciler önünde aramak bakımından başlıca vasıta olacaklar ve idarenin, hak ve 
menfaat konularında, memurlarla olan münasebetleri bu teşekküllerin aracılığı sayesinde açıklı
ğa ve intizama kavuşmuş olacaktır. 

Madde 23. — Devlet memurlarının izin haklarını belirten madde açıklamaya lüzum göstermi-
yecek kadar sarihtir. îzin hakkının düzenlenmesiyle ilgili teferruatlı maddeler, hizmet şartlan ve 
şekilleriyle ilgili IV ncü kısmın 5 nci bölümünde yer almaktadır. 

Madde 24. — Devlet memurlarının görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı işledikleri suçlar 
bakımından halen yürürlükte bulunan sistemin devamı uygun görülmüş ve «Memurin Muhakemat». 1609 
sayılı «Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında Takip ve Muhakeone Usulüne dair 
Kanun», «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu» gibi kanunlarda meveudolan özellikler muhafaza 
olunmuştur. 

Madde 25. — Madde, kamu hizmetlerini yürütürken bâzı kişilerin haksız ve kanunsuz mak
satlarına hizmet etmiyen Devlet memurlarına karşı bu kişiler tarafından garazan tertip ve 
isnadedilegelmekte olan iftira ve hakaretlerden temiz ve dürüst Devlet memurlarını korumayı 
amaç tutmaktadır. Usulüne uygun bir surette yapılan soruşturma veya kovuşturmada böyle 
bir sonuca varıldığı takdirde, memur, hakaret çi veya iftiracı ile karşıkarşıya bırakılmamak-
ta, merkezde en büyük âmirin, illerde de valilerin Cumhuriyet savcılarından kamu dâvası 
açılmasını istemeleri esası kabul edilmektedir. Böyleoe yapılacak işlemlerde 'birçok iftiranın 
önlenebileceği umulmaktadır. 

BÖLÜM : 4 

Yasaklar 

Madde 26. — Devlet memurlarına çekilme hakkı verilmiş olmakla beraber kamu hizmet
lerini aksatacak surette birlikte çekilme yasaklanmıştır. 

«Birlikte» ibaresine ilk. bakışta açıklık verebilecekmiş gibi gözüken her hangi bir «kem
anı» ifadeden kaçınılmıştır. Buradaki kıstas, gayet tabiî olarak, «birlikte çekilme» nin kamu 
hizmetlerini aksatacak bir şekil alıp almamasıdır. 

Madde 27. — Grev yasağı hakkındadır ve kamu hizmetlerinin aksamamasmı sağlamak için konmuş
tur. Anayasanın 47 nci maddesi grev hakkını «işçiler» e tanımakta ve «çalışanlar» m ayrı 
bir kategorisini teşkil eden Devlet memurları için böyle bir haktan bahsetmemektedir. Madde, 
Anayasanın bu hükmüne ve Grev Kanununda açıkça belirtilen yasağa uygun olarak kaleme 
alınmıştır. 

Madde 28. — Devlet memurlarının ticaretle veya kazanç getirici başka faaliyetlerle uğraşmaları 
hakkındaki hükmü, şimdiye kadar yerleşmiş içtihatlara ve çeşitli çevrelerden alınan mütalâa
lara uygun olarak yeniden düzenlenmektedir. Kanunla yasaklanan faaliyetler dışında başka 
hangi faaliyetlerin de Devlet memurları için yasaklanabileceği her sınıfın kendi tüzüğüne bı
rakılmıştır. Bâzı Devlet memurluğu sınıflan için, maddede belirtilen genel kuralın dışında 
da bâzı yasakların konulması, o sınıfın özellikleri ve görülen işin mahiyeti dolayısiyle zo
runlu olabilir. Ancak bu zoranluğun alanını, genişliğini ve şartlarını teferruatlı olarak ka
nunla düzenlemek imkânsızdır. Maddenin bu «ilâve yasaklar» la ilgili fiıkrasmı başka bir 
şekilde ifade etmek ve memurların kazanç getirici ne gibi faaliyetlerle uğraşabileceklerini 
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ibelirtmeyi sınıf tüzüklerine bırakmak mümkündü. Ancak, bu takdirde, hem faaliyetleri çok 
uzun bir şekilde saymak gerekecek, hem de disiplin hükümlerinin kolaylıkla uygulanabilmesi 
için ortaya sarih «yasaklar» değil, ancak «müsaadeler» konulmuş olacaktı. Fıkrayla getirilen 
şekil, sınıf tüzüklerinde kanunla gösterilmiş yasaklar dışında ilâve «yasaklar» koymaya ve 
bunların ihlâli halinde disiplin hükümlerini uygulamaya imkân vermektedir. 

Madde 29. — Anlamı açık bir disiplin maddesidir. İrtişa, irtikâp giıbi hallerde, Devlet me
murlarının Ceza Kanunundaki hükümlere tabi oldukları ve bunlara göre cezalandırıla
cakları tabiîdir. Tasarının bu maddesi, görev dolayısiyle menfaat sağlamayı yalnız Ceza Ka
nunu hükümlerine bırakabilecek bir husus saymakla, idare içinde disiplin hükümlerinin uy
gulanabilmesi bakımından memur statüsüyle ilgili bir ana kanunda da bu yasağı belirtmek 
amacı gütmektedir. 

Madde 30. — Bu madde de, yukarıki 29 ncu madde gibi, Ceza Kanununda aynı amacı sağlıya-
cak hükümlerin bulunmasına rağmen, konuyu bir de memur hukuku açısından düzenlemek ve ku-. 
rala bağlamak maksadiyle kaleme alınmıştır. 

Madde 31. — Yukardaki iki maddeyle aynı mahiyette olan bu madde de, ceza hükümlerine ilâve
ten, memurların kamu görevlerinde lüzumlu görülebilecek bâzı gizlilik şartlarına uymalarım sağlı-
yan bir disiplin hükmüdür. Gizli bilgilerin açıklanmasında zorunluluk olan hallerde, açıklama iznini 
verebilecek yetkililer de maddede gösterilmektedir. Sivil nitelikteki Devlet memurlarının askerî hiz
metlerle ilgili bilgileri verebilmeleri yalnız bu yetkililerin iznine değil, ayrıca askerî makamların da 
yazılı iznine bağlanmıştır. 

KISIM — H 

Sınıflandırma 

Madde 32. — Devletçe görülen kamu hizmetleri, bu hizmetleri yerine getirecek kimselerde aran
ması gereken yetişme ve meslek niteliklerine göre sini kandırılacaktır. Bir hizmetin yeterlikle görü
lebilmesi için, her şeyden önce, o hizmeti görecek kimsenin hizmete uygun bir yetişme safhasından 
geçmesi gerekir. Bu yetişme, belirli bir dereceye kadar genel bir öğrenim görmüş olma şeklinde ola
bileceği gibi, gerekiyorsa, meslekî bir öğrenim şeklini alması ve hattâ, hizmete girdikten sonra, daha 
ileri bir «hizmet - içi eğitim» yoliyle bu yetişmenin sağlanması mümkündür. Her ne şekilde olursa 
olsun, muhakkak olan nokta, her hizmetin kendi niteliklerine uygun bir yetişme seviyesini gerekli 
kıldığıdır. Bu kanunla getirilen sınıflandırma kavramındaki temel esaslardan biri, Devlet kamu hiz
metlerini kendileri için gerekli yetişme niteliklerine göre bir ayırıma tabi tutmaktır. Ancak, ayırım, 
sadece ortak yetişme niteliklerine göre yapılmakla kalmıyacaktır. önemli bir başka nokta da, bu 
ayrımı meslek niteliklerine dayandırmaktır. Her hizmet dalı, yalnız girişte belli yetişme şartlarını 
gerektirmek bakımından değil, fakat aynı zamanda çalışma şartları, ilerleme ve yükselme imkân
ları bakımından da özellikler göstermektedir, işte Devlet kamu hizmetleri arasında yapılacak olan 
ayırım, aynı zamanda, «kariyer» adı verilen bu belli meslek niteliklerini de göz önünde tutarak ya
pılacaktır. Demek ki, sınıflandırma işlemi, hem birleşik yetişme niteliklerini, hem de birleşik meslek 
niteliklerini göz önünde bulundurarak yapılacaktır. Bu sınıflandırma sonunda ortaya çıkan «sınıf» 
kavramı, aslında, iki şeyi birden ifade etmektedir; «sınıf» deyince, ortak yetişme ve meslek nitelik
leri gösteren bir Devlet hizmeti grupunu anlamak gerekeceği gibi, aynı zamanda bu hizmet grupun-
da çalışan Devlet memurlarının bütününü anlamak gerekecektir. Meselâ, tasarının 36 ncı maddesin
de adı geçen «yönetici sınıf», Develt memurluğu hizmetinin en yukarı kategorisini, yani temel 
idari kararların alındığı, idarenin belli amaçlara doğru yöneltildiği, başlıca temel so
rumlulukların toplandığı bir hizmetler topluluğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda, tıpkı bu hiz
metler gibi, bu hizmeti görenler de «yönetici sınıf» ı meydana getirmektedir. «Sınıflandırma» kısmının 
bu ilk maddesi, hizmetler ile hizmetleri görenler arasındaki yakın bağlantıyı belirtmek ve «sınıf» 
kavramının bu iki yönlü anlamını ortaya koymak amaciyle getirilmiştir. Tıpkı, «yönetici sınıf» ba-
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kımmdaıı okluğu gibi, ortak yetişme ve meslek nitelikleri gösteren hekimlik, polislik, daktiloluk, kü
tüphanecilik, makina mühendisliği gibi hizmetler ayrı birer sınıf olarak kurulacak, bu hizmetleri gö
renler de aynı sınıflara mensup kimseler olarak, kurumlar içinde, ortak hizmet şartlarına tabi tutu
lacaklardır. Böylece, sınıflandırma, sadece, bütün hizmetler iyin o hizmetlerin en ehil kimseler tara
fından görülmesini sağlamakla kalmamakta, bir de, aynı mahiyette hizmetleri görenlerin farklı hizmet 
şartlarına tabi tutulmalarını da önlemektedir. 

Hadde 33. — Bu madde ile, her kurumda çalıştırılan personelin tamamı için, görev yerleri belir
tilerek kadro tesbiti zorunluluğu konulmaktadır. Bugünkü durumda, kurumlar için tesbit edilen 
kadrolar, hizmetin önemini, hizmel yerinin özelliklerini ve görülen işin Devlet bakımından taşıdığı 
önemi açıkça göstermiyen maaş sıralamalarından ibaret kalmaktadır. Oysa, bu kanunla getirilen sis
tem, her kurum için tesbit edilecek kadroların, aynı zamanda bir nevi «norm kadrosu» olmasını sağ
lamaktadır. Böylece, her kurumda ne gibi hizmetlerin bulunduğunu ve bu hizmetleri göreceklerin ne 
kadar aylık alacaklarını anlamak kolayca mümkün olmaktadır. Meselâ, belli bir şehirdeki belli bir 
hastanenin kadroları o hastanedeki görevlerin özelliklerine göre tesbit edildikten sonra, bunların dol
durulması suretiyle görevlendirilecek olanlar, kendi sınıfları içindeki derece durumları uygun olmak 
şartiyle, o kadronun aylığını alacaklardır. Başka bir deyimle, tasarının getirdiği sistem, kadro ka\T-
rammı kişilerden ayırıp hizmetlere bağlamaktadır. Bu sisteme göre, meselâ Maliye Bakanlığı için 67 
defterdar, yahut İçişleri Bakanlığı için 571 kaymakam kadrosu tesbit etmek yeterli sayılmıyacak, hiz
metin önemine, Devlet için taşıdığı değere ve hizmet yerinin özelliklerine göre, Sivas Defterdarlığı için 
belli bir kadro, Tarsus Kaymakamlığı için de belirli bir kadro tesbit etmek gerekecektir. Bu kadrolar, 
ancak, kendi sınıfları içinde, kadroların gerektirdiği şartları taşıyanlar tarafından doldurulabilecek
tir. Madde, böylece, halen çok büyük karışıklıklar doğuran kadrolu ve kadrosuz atanma ve yer değiş
tirme usullerini önlemek, 5439 sayılı Kanunun getirdiği aykırılıkları ortadan kaldırmak amacını güt
mektedir. 

Madde 34. — Madde kurumlar için gerekli kadroların tesbitini üç yönlü bir birleşik çalışmaya bağ
lamaktadır. Bu tesbit işlemi, hem ilgili kurumun, hem Maliye Bakanlığının, hem de Başbakanlık Dev
let Personel Dairesinin yetkili temsilcilerinin birleşik karariyle olacaktır. Böylece, ilgili kurumun 
ihtiyaçlarını, Devletin malî imkânlarını ve güdülen temel personel politikasının ilkelerini göz önün
de tutmak mümkün olacak, kadrolar bakımından ortak bir tutum uygulanabilecektir. 

Madde 35. — 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde, sözü geçen kanuna tabi kurumların aylıklı kad
roları bir bütün olarak gösterilmiştir. Aradan geçen yıllar boyunca, 3656 sayılı Kanunun uğradığı 
değişiklikler, buna ek olarak çıkarılan maddeler ve yeni kurumlar için yapılan teşkilât kanunları 
yüzünden, aylıklı kadroların durumu son derece çapraşık ve izlenmesi güç bir hal almıştır. Bu mad
de ile genel ve katma bütçeli kurumlarda çalıştırılacak personel için yukarıdaki esaslara göre hazır
lanmış tam kadroların, bir bütün halinde ve «Birleşik Kadro Kanunu» adiyle bir araya toplanması 
ön görülmektedir. Madde, bu Birleşik Kadro Kanununda nelerin gösterilmesi gerekeceğini teferrııa-
tiyle belirtmektedir. Bütün kurumlara ait kadroların birlikte yasama organına sevk edilmesi, idare
nin donmuş personel kalıpları içinde iş görmek zorunluğundan kurtarılmasını ve kadroların değişen 
ihtiyaçlara göre ayarlayabilmesini sağlıyacaktır. 

Madde 36. — Madde, sınıfların kurulmasında da, kadroların tesbitinde olduğu gibi, üçlü bir iş bir
liğini öngörmektedir. Sınıfların özelliklerini belirtecek olan tüzükleri hazırlama görevi, esas itibariyle, 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesine bırakılmıştır; ancak, Daire, bu görevini yerine getirirken, il
gili kurumların ve Maliye Bakanlığının görüşlerini almak zorundadır. Sınıf tüzükleri, Devlet Memur
ları Kanunundan sonra, Devlet memurluğu statüsünün en önemli dayanağı olacak ve her sınıfın özel
liklerini gösteren teferruat ve bu kanunla düzenlenmesine imkân olmıyan tâli hükümler bunlarda 
yer alacaktır. 

Görüldüğü gibi, madde, Devlet memurluğu için tesbit edilecek bütün sınıfları teker teker saymamak
ta ve ancak bellibaşlı sınıflar bakımından yön gösterici bir ifade kullanmaktadır. Adlariyle belirti
len sınıflar, sadece «Yönetici», «îcracı» sınıflar ile «Büro Sınıfı» dır. Sosyalleştirilmiş hekimlik 
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için gerekli sınıflar ile bilimsel, teknik, meslekî ve diğer sınıflar bakımından ne kesin bir ad, ne de 
kesin bir sayı belirtilmiştir; zira, Devlet memurluğundaki sınıfların, sınıf sayısı ve sınıf adı bakı
mından kesin olarak tesbiti, ancak smıfladırma çalışmalarının sonuçlanması ile mümkün olacaktır. 

Maddede adlariyle belirtilen sınıflar Devlet memurluğuna eskiden beri mutadan belirli görevlerin 
yerine getirilmesi için kurulacak sınıflardır. Tasarı, bunların özelliklerini şimdiden belirtme yoluna 
gitmemiştir; Özellikler, sınıf tüzükleriyle belirtilecektir. Ancak, bu safhada bile, tasarıda adı geçen sı
nıflar hakkında bâzı genel vasıfları belirtmek mümkündür. Büro sınıfında bulunan Devlet memurları, 
genellikle, karar sorumluluğu taşımıyan büro hizmetlerini yürütmekle görevli olacaklar, bugün genel
likle daire müdürlüğü ve şube şefliği kademelerinde bulunan ve görevleri itibariyle hem yukarı ka
demelerde alınmış kararların icrasından, hem de bunlarla ilgili tâli kararların alınmasından so
rumlu tutulan Devlet memurları da «İcracı sııni'ı» teşkil edecektir. 

Tasarıyle getirilen «Yönetici sınıf» kavramı, Türk idaresinin büyük ihtiyaç; duyduğu yeni bir 
anlayışı yerleştirmek amacını gütmektedir. Yönetici sınıf, modern Devlet idarelerinde, memurlu
ğun ve idari faaliyetlerin bel kemiğini teşkil eden, önemli kararların alınması ve idari görev
lerin en yukarı kademede yerine getirilmesi bakımından başlıca sorumluluğu taşıyan sınıftır. 
Müsteşar kademesinden genel müdür yardımcılıklarımı kadar idari karar mevkilerinde bulunanlar, 
mülki idarede de kaymakamlık ve valilik mevkilerini işgal edenler bu sınıfın tabiî unsurları ola
rak akla gelebilir. Yalnız, bu noktada, yön-etici sınıfın aynı zamanda idari sorumluluk makam
larına eleman yetiştirici bir sınıf niteliği taşıdığını da belirtmek gerekir. Başka bir deyimle, ge
rekli nitelikleri taşıyan ve tüzükte belirtilecek eğitim şartlarının haiz olup giriş sınavında başarı kaza
nan kabiliyetli genç elemanların lüzumlu adaylık safhalarından geçmek şartiylc, doğrudan doğru
ya yönetici sınıfa girebilmeleri mümkün olacaktır. Böylece, gem; yaşlarından itibaren önemli görev
lerde faydalı olabilecek elemanların, bugün birçok hallerde görüldüğü gibi, kendilerinden en fazla 
faydalanılabilecek yıllarını büro hizmeti niteliğini taşıyan işlerde geçirmeleri önlenmiş olacaktır. 

Yönetici sınıfla ilgili olarak bir noktanın daha belirtilmesi gerekir: Girişte belli eğitim şartla
rının konmuş olması, bu sınıfın bir «Kast» niteliği taşıyan ve ancak çok mahdut bâzı eğitim ku
rumlarını bitirmiş olanlara acık tutulan bir idarecilik kategorisi sayılmasına yol açmamalıdır. 

icracı sınıfta veya bilimsel, teknik ve meslekî sınıflarda, Devlet hizmetindeki tecrübeleri ve 
idarecilik kabiliyetleri dolayısiyle, yöneticilik görevlerini yürütebilecek niteliğe erişmiş eleman
ların-bulunması da mümkündür. Tasarı, tüzüklerde belirtilmiş şartları yerine getirmek kaydiyle, 
sınıftan sınıfa geçmeye imkân verdiği için, bu nitelikteki elemanların da, giriş sınavında başarı 
kazanarak yönetici sınıfa geçmeleri mümkündür. Böyle bir imkân, yalnız, yöneticilik kabiliyetleri 
ve ehliyetleri olup da başka sıiıflarda bulunan e l e , m m i a n «Yönetici sınıf» a kazandırmakla kal
mayacak, aynı zamanda Devlet memurluğu içinde SOSy.,j bir genişlik sağlıyarak, yüksek Devlet me
murluğunun ancak belli okullardan yetişmiş ve |,cni <:(.yı-elcrden gelmiş elemanlara münhasır kı
lınmasını önliyecektir. 

Madde :'»7. — Belirli bir sınıf memurları tarafından görülecek hizmetler, görevdeki önem veya 
sorumluluk artışıyla ayarlı olarak derece derece yükselecektir. Bugün mevcudolaıı ve munta
zam bir «kariyer» teşkil eden «teftiş» hizmetinde de, «müfettiş yardımcısı», «müfettiş», «başmü
fettiş» ve «teftiş kurulu başkanı» şeklinde bir derecelendirme açıkça görülmektedir. Dikkat 
edilmesi gereken nokta, buradaki «derece» kavramının şimdiki sistemde kullanılan «barem dere
cesi» kavramından farklı olduğudur. Yeni teklif olunan «derece» kavramı, basit bir aylık basama
ğını değil, hizmet içindeki önem ve sorumluluğun artışını temsil etmektedir. Çok az sayıda dere
cesi olan hizmetler dügülmek mümkün olduğu gibi. bâzı hizmetlerde de bu sayının hayli artması 
gerekecektir. Derecelendirme, İni t ün Devlet hizmeti için aynı şekilde olmıyacak, her sınıfın 
özelliklerine göre derece sayısı tesbit edilecektir. Derece yüksehileleriyle birlikte, aylıkların da yük
selmesi tabiidir. Ancak, aşağıdaki maddede de görüleceği gibi. yeni sistemde aylık artışları yal
nız derece yükselmelerine bağlı kalmamaktadır. 
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Madde 38. — Belirli bir sınıfın belirli bir derecesinde bulunanların aylıkları, bu derecede geçir

dikleri hizmet süresine göre ve hizmet sırasında olumlu sicil almalarına bağlı olarak belirli adım
larla artacaktır. Bunların görevlerinde bir önem ve sorumluluk artışı bahis konusu değildir; kade
me ilerlemesi, daha çok, kıdem unsurunu ön plâna alan bir ilerlemedir. Sınıfların derecelerinde 
kaç kademe bulunacağı ise, sınıf tüzükleriyle belirtilecektir. 

Madde 39. — Kurumlar için ihdas edilecek olan kadroların muhakkak sınıflara göre tesbit 
edilmiş olması gerekecektir. Bu, sınıflandırma esasinin tabiî bir sonucu olmaktadır. Bütün Devlet me
murları, ortak yetişme ve meslek niteliklerine göre sınıflara ayrılacaklarından, sınıf dışında bir memur
luk kadrosunun bulunması imkânsızdır; dolayısiylo, kurumların çalıştıracakları Devlet memurlarının 
şu veya bu sınıfa mensup memurlar olmaları gerekecektir. Bâzı sınıfların «kurumlararası» nitelik 
taşımalarına, yani bu sınıflara mensup memurların çeşitli kurumlarda çalışmalarının mümkün bu
lunmasına karşılık, bâzı sınıfların «kurumsal smıf» şeklinde kalması ve bunlara mensup memurların 
ancak belli bir kurum içinde çalışabilecek kimseler olması da mümkündür. 

Madde 40. — Sınıf tüzüklerinde sınıflara girebilmek veya sınıf derecelerinde kalabilmek için ge
rekli sayılan yaş hadleri gösterilecektir. Genel olarak, memur olabilmek için 18 yaşını bitirmiş olmak 
şartı konmuştur. Ancak, bâzı sınıflar için bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden 18 yaşını ta
mamlamamış olanların da memur olabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu gibi hallere, daha çok, öğ
retmen, ebe ve bahçıvanlık okulu gibi meslek veya sanat eğitimi veren öğretim kurumlarının mezun
ları arasında raslanmaktadır. Bunlar ortaöğretim derecesinde eğitim yapan kurumlar oldukları için, 
mezunlarının okulu bitirdikleri yaş ile bugünkü şartlar altında Devlet memuriyetine girebilmeleri 
için gerekli yaş arasında uzunca bir zaman farkı kalmakta, böylece ya insan gücünün israfına, ya da 
muvazaalı usullere başvurulmasına yol anılmaktadır. Maddedeki 15 yaşı bitirme istisnası bu durum
lar göz önünde bulundurularak konmuştur. 

Smıf tüzükleri, yalnız sınıfa girebilmek veya sınıf içinde kalabilmek için gerekli en az ve en çok 
yaş hadlerini göstermekle yetinmiyecek, ayrıca, sınıf içindeki dereceler bakımından da yaş hadleri 
tesbit edecektir. Böylece, belirli uzun süreler içinde bir dereceden başka dereceye yükselme başarı
sını gösteremiyenler, bulundukları derece için gösterilen âzami yaşa gelince zorunlu olarak emekliye 
çıkarılacaklar ve bu suretle alt derecede yükselmeye lâyık olanlara imkân sağlanacaktır. Dikkat edi
lecek olursa tasan emeklilik yaşı bakımından kesin bir rakam göstermemektedir. Bu sebeple, T. C, 
Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlerle bir çelişme yoktur. T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri ile bu kanundaki hadler arasında gerekli ayarlamalann yapılması sınıf tüzüklerinin hazırlanma
sı sırasında olacaktır. 

Madde 41. — Genel olarak, Devlet memurluğu için ortaokul öğrenimi yapmış olmak şartı aranmak
tadır. Fakat, bâzı hizmetler için, smıf tüzüğünde belirtilmek şartiyle, ilkokulu bitirenlerin de Dev
let memurluğuna almabilmelerine imkân tanınmıştır, özel bir yetişme tarzı ve uzmanlık istiyen bâzı 
hizmetler için, gerek smıf, gerekse smıf içindeki dereceler bakımından, gerekli görülen yüksek öğ
renim şartlannı teferruatiyle belirtmek mümkün olacaktır. 

Madde 42. — Gerekli görülen hallerde, temelli atanan memurlann, aynca, smıf tüzüklerinde be
lirtilecek bir yetişme ve deneme süresine tabi tutulmalan mümkündür. Bu yetişme ve deneme süresi, 
54 ncü maddede belirtilen adaylık süresinden farklıdır. Memur, artık temelli olarak atanmıştır; fa
kat özel uzmanlık istiyen bir hizmeti görebilmesi için belli bir yetişme devresi geçirmesi veya hiz
meti gerçekten görüp göremiyeceğinin bir deneme devresiyle anlaşılması gerekebilecektir. Bu tak
dirde gerekli sürenin ne olacağını smıf tüzüğü tesbit edecektir. Maddedeki 6 yıllık âzami had, özel
likle tıp alanındaki bâzı uzmanlık dalları düşünülerek okunmuştur. 

Madde 43. — Devlet memurlarına ödenecek aylıklar konusunda, tasan yeni bir sistem getirmekte 
ve mevcut barem sisteminden tamamiyle ayrılmaktadır. Getirilen yeniliğin en önemli yönleri şun
lardır : 

a) Aylığın tesbitinde esas, tekabül ettiği hizmetin Devlet için taşıdığı değerdir. 
b) Aylığın hesaplanmasında, ayrıca hizmetin memur bakımından taşıdığı risk ve memurlardan 

beklenen hizmet şartlan da göz önünde bulundurulacaktır. 
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c) Aylık hesaplanırken, hizmetin başka hizmetlerle mukayesesi yapılacak ve hizmetlere tekabül 

eden aylıkların, hizmetlerdeki önem derecesine göre orantılı bir şekilde tesbiti sağlanacaktır. Ayrıca, 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bakımından gerekli özel şartlar da göz önünde bulundurulacak 
ve bu hizmetler için verilecek aylıklar sosyalleştirme dâvasının başarıya ulaşmasını sağlıyacak bir 
seviyede tutulacaktır. Bu dâvanın taşıdığı büyük önem, maddeye böyle özel bir hükmün konulma
sında başlıca âmil olmuştur. 

d) Yukardaki en önemli üç unsurun dikkate alınmasiyle tesbit edilen aylıklar, sınıf tüzüklerin
de belirtilen dereceler ve kademeler karşısında gösterge rakamlariyle ifade edilecektir. Göstergeler 
için, itibari olarak, 50 den 1 000 e kadar olan rakamlar olacaktır. Böylece, tasavvur edilebilecek en 
düşük aylıklı Devlet hizmeti ile yine tasavvur edilebilecek en yüksek aylıklı Devlet hizmeti arasın
daki oranın 20 olması tasarıyla öngörülmektedir. Tabiî, bu en düşük ve en yüksek aylıklı hizmetlerin 
pek nadir hallere inhisar edeceğini göz önünden uzak bulundurmamak gerekir. Fiilî «ücret yelpa
zesi», yani Devlet memurlarının büyük çoğunluğu göz önünde tutulduğu takdirde, düşük ve yüksek 
aylıklar arasındaki oran aslında bu kadar büyük olmıyacaktır; fakat, sınıf tüzüklerine elastikiyet 
vermek bakımından bu çaşit bir genişlik tanınması uygun görülmüştür. 

Aşağıdaki tablo, belli bir sınıf adı kuUamnaksızın, faraai bir misal üzerinde, derece, kademe ve 
gösterge rakamlarının nasıl kullanılacağını göatennöktedii*. Ancak, bu farazi misale bakarak, sınıfla
rın muhakkak 5 derece, derecelerin muhakkak 8 kademe olacağını düşünmemek ve göstergeleri de 
bunlara tekabül eden mutlak rakamlar olarak almamak gerekir. Misaldeki dereceler sadece numara
larla gösterilmiştir; aslında, smıf tüzükleri dereceler için basit numaralar tesbit etmekle kalmıyacak, 
her birine tekabül eden memurluk unvanl arını da gösterecektir. 

FARAZÎ BÎR GÖSTERGE TABLOSU ÖRNEĞİ 

Derece 

Derece 

Derece 

Derece 

Derece 

600 

450 

350 

250 

150 

îlk 
kedeme 

625 

475 

365 

265 

165 

2 nci 
kademe 

— 
650 

500 

380 

280 

180 

3 ncü 
kademe 

675 

525 

395 

295 

195 

4 ncü 
kademe 

700 

550 

410 

310 

210 

5 nci 
kademe 

6 
ka 

725 

575 

420 

320 

220 

nci 
deme 

750 

580 

430 

330 

230 

7 nci 
kademe 

775 

595 

440 

340 

240 

8 nci 
kademe 

Madde 44. — Tasarının 41 nci maddesinde verilen bu gibi bilgi bu maddede daha açık ve geniş 
ifade bulmakta ve sınıf tüzüklerinde belirtilecek olan en ileri yaş haddi, sınıf ve derecelerine göre, 
45 - 70 yaş olarak tesbit edilmektedir. 

Madde 45. — Bu madde, sınıflandırma sisteminin temel hükümlerinden biridir. Amaç, Devlet me
murlarının belirli kamu hizmetlerindeki belirli kadrolarda, sınıfına ve sınıf içindeki derecesine uy
gun görevlerde çalıştırılmasını zorunlu kılmak ve böylece keyfî görevlendirmeleri önlemektir, 
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KISIM — III 

Davbt msmurlujuM alınma 

BÖLÜM : 1 

Usul 

Madde 46. — Bu ve bundan sonraki maddeler, liyakat sisteminin en önemli unsurlarından biri 
olan «memurluğa alma» işlemlerini yoniden düzenlemekte ve liyakat sisteminin uygulanmasını Baş
bakanlık Devlet Personel Dairesinin gözetimi altına almaktadır. 

Devlet hizmetleri için memur alma işlemlerinin ili: safhası, bütün kurumların atama yapmak su
retiyle doldurmak istedikleri boş kadroları, sınıf ve dereceleriyle birlikte, Başbakanlık Devlet Perso
nel Dairesine bilclirmeleriyle başlamaktadır. Bu bildirmo altı ayda bir ve Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesince tesbit edilecek tarihlerde olacaktır. Bildirmenin altı aylık devrederle ve belli 
tarihlerde yapılmasındaki birinci sai'k, liyakat sistemini tara olarak uygulayabilmek endişesidir 
En üstün nitelikte olanların seçilebilmesi, ancak belli zamanlarda ve belli aralıklarla yapılacak 
giriş sınavları sayesinde mümkün olabilir; yoksa ayrı ayrı zamanlarda ve müracaatlar oldukça 
açılacak sınavların tam bir fırsat eşitliği sağladığını ifade etmek güçtür. İkinci sebep, Devlet 
memurlarının kademe ilerlemelerini ve derece yükselmelerini belli tarihlerde yapma esasının uygu
lanmasını başlangıçtan itibaren kolaylaştırmaktır. Memurluğa girişler belli zamanlarda yapılmazsa, 
memurların kademe ilerlemelerinin ve derece yükselmelerini belli zamanlarda yapmak imkânı or
tadan kalkacak, her memur için ayrı tarihlerde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapmak 
gerekecektir. Bunun da liyakat sistemini zedeleyici bir yol olacağı aş'kârdır; zira, liyakat sis
teminde, 'kademe ilerlemelerini ve derece yükselmelerini aynı zamanda Devlet hizmetine girmiş 
memurlar arasından en liyakatli olanı bulup' seçerek yapmak esastır. 

Altı aylık süreler içinde boşalan kadroları, acele olarak, kurum içinden atamalar yapmak su
retiyle doldurmak mümkündür. Bu m a d d e , d a h a çok, Devlet memurluğuna ilk defa olarak alı
nacak elemanlara uygulanacaktır. 

Madde 47. — Boş kadro'arın duyurulması ha klandadır. Bütün vatandaşların kamu hizmetine 
girebilme imkânını eşit olarak sağlıyabilmek için duyurma işini de Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesi üzerine almıştır. Duyurma, radyo- Resmî Gazete ve uygun görülecek başka araçlarla 
yapılacaktır. 

BÖLÜM : 2 

Şartlar 

Madde 48. — Devlet memurluğuna.almaca!? olanlarda aıanılacak genel ve özel şartları saymak 
suretiyle göstermektedir. Şartlar, açıklamaya lüzum bırakmıyacak şekilde, teferruatlı olarak be-
lirtilm'ştir. 

Madde 49. — Devlet memurluğuna girmek istıycnlerden genel ve özel şartları haiz bulunan
ların yarışma sınavına girmiş ve yatışma sınavın: kazanmış olmak şartiyle Devlet memurluğuna 
alraabİleceklerini göstermektedir. 

Madde 50. :—Yarışma sınavlarının tertip ve yürütülmesi Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
gözetimi ve denet'mi altında sınav kurulları tarafından yapılacaktır. 

Kanun tasarısında «Kurr.mlararası sınıflar» diye adlandırılan ve 'bütün kurumlarda bulunması 
bahis konusu olan müşterek sınıflara alınacak personelin yarışma sınavları Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi tarafından -kurulacak sınav 'kurallarınca; tasarıda «Kurumsal sınıf» olarak ad
landırılan ve yalnız bir kurrma ait bulunan sınıflara alınacak personelin sınavları da o kurum 
tarafından kurulacak sınav kurullarınca yapılacaktı;'. 
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Madde 51. — Madde, liyakat sisteminin tabiî bir sonucu olarak, başarı derecelerinin ilân:nda 

açıklık ilkesini getirmektedir. Başarı listeleri yalnız Resmî Gazete ile yayınlanmakla kalmıya-
cak, aynı zamanda ilgililere, yani sınavlaıa girenlere de bildirilecektir. Böylece, sınavların yap> 
lış tarzı, sonuçları itibariyle, kamu oyu ve ilgililer önünde bir nevi açık denetime tabi tutulmuş 
olmaktadır. 

Madde 52. — Kurumların memur ihtiyaçları, başarı listelerindeki sıraya göre, kurumlarca 
atamalar yapmak suretiyle karş-.lanacaktır. Kummlararası sınıflar bakımından, sınavda başarı 
gösterenlerin hangi kurumlara atanmalarını tos bit için aday'arm telkihlerini ve kurumların ih-
tiyaçlarnı göz önünde tutan çeşitli usuller uygulamak mümkündür. Tasarıda bunların teferrua
tın?. flflrîlrnoTrıiştir; ancak burada da, as1! olan başarı listesindeki sıradır. 

Madde 53. — Devlet memurluğuna alınma ve vanşma smavlariyle ilgili teferruatlı hükümleri 
diizenİTOcek olan yönetmeliği hazırlama görevi Başbakanlık Devlet Personel Dairesine veri-mis
tir. Daire, D^vMin personel poMtikasında on veHdli ve merkezî kuruluş olması dolayısıvlo. hem 
kurumların özelliklerine, hem de personel politikasının genel amaçlarına cevap verecek hükümleri 
koymak bakımından en elverişli durumda bulunmaktadır. 

BÖLÜM : 3. 

Adaylık 

Madde 54. — Her memur, Devlet hizmetine temelli olarak atanmadan önce, en az altı ay ve en 
çok üe yıl aday olarak çalışacaktır. Adaylık süresinin uzunluğu, bu hadler arasında kalmak şartiyle, 
sınıf tÜTÜgünde belirtilecektir. 

Madde 55. — Aday mamurları, adaylıkları sürcindc görevlerinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi 
sağlıvan hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Bu eğitimin teferruatı, yönetmeliklerle belirtilecektir. 

Madde 56. — Adaylık süresi bitmeden de aday memurun memurluğuna son verilebileceği kabul 
edilnrs ve şartları maddede açıklanmıştır. 

Mıdde 57. — Adaylık süresi sonunda yapılacak sınavla başarısızlıkları görülen adayların kurumlar
daki de^OT-lendirme kurullarının kararları ve atamaya yetkili âmirin onayı ile memurluklarına son 
verilecektir. 

KISIM - IV. 

Hizmet şartlan ve şekilleri 

BÖLÜM : 1. 

Atanma 

Madde 58. — Adaylık süresini başarı ile bitirmiş, yeterlik sınavı konulan hallerde bu sınavı ver-
m:ş, sınıf tüzüklerine göre değerlendirme kurullarınca başarıları belirtilmiş olanların temelli memur 
olarak atanmaları yapılacaktır. 

Madde 59. — İstisnai Devlet memurlukları bu tasarı ile de muhafaza edilmiştir. Ancak tasarıda 
bu kadro çok daraltılmış ve bir taraftan zaruretler kabul edilirken öte yandan zaruretlerin zorlanma
sı yolivle normal bir meslek sınıfının imtiyazlı statüye sokulmaması için dikkat gösterilmiştir. Bu 
memurluklara atama yapılırken tasarıdaki atanma, sınavlar, kademe ilerleme ve derece yükselmeleri 
gibi hükümlerle bağlı kalmmıyacak, buna karşılık bu memurlar arasında kendi sınıflarından yükselerek 
galmiy eni erin, memurluktan ayrılışlarında almakta oldukları aylıklar veya bulundukları derece ve ka
demeler, kazanılnrs hak sayılmıyacaktır; yalnızca bu görevlerde geçirdikleri süre emeklilik sürelerine 
eklenecektir. Bu hükümle kabul edilen statü genel görünüşü ile, atanmada kolaylık sağlamasına kar
şılık, garantisiz bir statüdür; çünkü, istisnai memurluk usulü, tasarının sistemi içinde teşvik edilecek 
bir usul olarak görülmemiştir. 
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Madde 60. — istisnai Devlet memurluklarına hangi kaynaklardan nasıl atanma yapılacağını şekil

leriyle anlatmaktadır. 
Bu istisnai memurluklar iki grup altında mütalâa edilmiştir : 
A) Kadro belirli bir sınıfın üst derecelerine aittir. Meselâ valiliklere kaymakamlık, vali yardım

cılığı veya mülkiye müfettişliği v. s. derecelerinden yükselerek gelinebilir; ancak, valiliğe bu sınıfın 
alt derecelerinden yükselerek gelinebileceği gibi, sınıfın dışında kalan veya bu kanuna tabi olmamala
rına rağmen 44 ve 48 nci maddelerdeki nitelikleri taşıyan kimselerin de vali olarak atanmaları müm
kündür. Demek ki, valilik, «bir sınıfa dâhil istisnai mevki» sayılmalıdır. 

B) Kadro, belirli bir sınıfın yükselme suretiyle varılacak bir derecesi olmıyabilir: Bakanlık özel 
kalem müdürlükleri v. s. gibi. Bu grupun teminatı hemen hemen yok gibidir. Kuruma, atanmada yet
ki, kanunda göstterilen yaş ve en az öğrenim derecesine bağlı kalmak şaırtiyle çok geniş olarak 
verilmiştir. Bunu, hizmetin icapları zaruri kılmaktadır. 

(A) Grupundaki istisnai memurluklara da üç yolla atanma yapılabilecektir : 
1. Bir meslek sınıfının alt derecelerinden sınıf tüzüğüne göre yükselmeye hak kazananların 

liyakat esaslarına göre atanmala/rı; Valiliğe, elçiliğe o kurumun bu derecelerinin bir altından ata
ma yapılması hali buraya girmektedir. Yürürlükteki usulden tasarı burada ayrılmakta ve o sınıfın 
iki, üç, dört ve hattâ daha alt derecelerinden istisnai memurluklara atamayı kabul etmemektedir. 
Tasarı liyakat sistemine çok titiz olarak değer vermekte ve sınıfın üst derecelerine ancak liyakatli 
olarak diğer derecelerden geçmiş olanların gelebileceğini, daha aşağı derecelerden atamayı kabul 
halinde liyakatle üst derecelere gelmiş olan kariyer mensuplarının haklarını ihlâl edileceğini, liya
kat prensibinin de bu suretle zedeleyeceğini kabul etmiştir. 

2. İstisnai memurluğa o sınıfın alt derecelerinden değil, bu tasarı şümulüne giren başka sı
nıfların hangi derece ve kademesinden olursa olsun bütün personelinden atama yapılabilecektir. 

3. Tasarının yaş ve en az öğrenim şartlarına bağlı kalmak şartı ile, Devlet memuru olsun ol
masın kuruma her hangi bir kişiyi atama yetkisi verilmektedir. 

(B) grupundakilerle (A) grupunun 2 nci ve 3 ncü bedlerinde yazılı istisnai, memurların ay-
rılışlarındaki aylık durumları 163 ncü maddede gösterilmektedir1. 

Madde 61. — İstisnai memurluklara 67 nci maddenin (A) bendi 2 ve 3 paragrafları ile (B) ben
dine göre atananlar için, atama, sınavlar, kademe ilerleme ve derece yükselmesi hükümleri dışında, 
bu tasarının diğer bütün maddeleri dâhilinde hak vo sorumluluk hükümleri uygulanır. 

Madde 62. — Devlet memurluğuna ilk defa veya yeniden atanmalarla yerleri değiştirilen me
murların işe başlama zorunluğunda oldukları sü releri belirtmektedir. 

Madde 63. — Yukarıdaki maddede yazılı 15 günlük sürede görevlerine başlamıyanlara uygu
lanacak işlem duruma göre ikiye ayrılmıştır. 

A) İlk atanma ise, memurun atanması iptal olunacak, 
B) Yer değiştirme suretiyle atamada, memurun görevine son verilecektir. 
Yer değiştirme süreleri devammca memurun uğrıyacağı engeller ve imkânsızlıklar belgelendi-

rilebilirse ve bu haller kendi kusurundan ileri gelmemiş ve kabul edilebilir neviden ise, memuı 
yukarıdaki işleme uğramıyacak ve aylığını da ala çektir. Bu noktada da, memuru «maaşsız izinli» 
sayan yürürlükteki uygulamadan uzakl&şılmıştır. 

BÖLÜM : 2 

Devlet memurluğunda ilerleme ve yükselmeler 

Madde -64. — Kademeden kademeye geçişe «k ademe ilerlemesi» denmiştir. 44 ncü maddede ve
rilen farazi misaldeki tablonun incelenmesinden anlaşılacaktır ki sağa doğru ilerliyen kademeler
de de aylık gösterge rakamları vardır. 

Kademe ilerlemesi şartlan şu şekilde tesfbit edilmiştir. 
A) Memurun o kademede en az bir yıl çalışmış olması, 
B) O yıl içinde olumlu sicil alması, 
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C) Çalıştığı derecede daha ileri bir kademenin bulunması, 
Verilen misalde 8 nci kademeden ileri kademe olmadığına göre, memur diğer şartlara saniooİ-

sa dâhi, artık kendisi hakkında kademe ilerlemesi yapılamıyacaktır. Memur o derecenin emeklilik 
yaşma kadar aynı kademe aylığını almaya devam edecek veya üst dereceye geçebilmeye çalışacaktır:. 

Madde 65. — Kademe ilerlemeleri, memur atanmalarının topluca ve bir defada yapılışına 
paralel olarak toplu olarak ve bir tek onayla yapılacaktır. Diğer kademelerde de bu* be
raberliğe riaye't edilecektir. Bu şekil, ordu bünyesindeki uygulanmaya bezeyen işlemler ba
kımından büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Madde 66. — Maddede geçen «atamaya yetkili âmir», Bakanlar Kurulu Karranamesi veya 
müşterek kararnameyle yapılan atamalarda, teklif veya inha eden Bakan, öbür atamalarda ise, 
kanunla atamaya yetkili kılman ve atama belgesinde imzası bulunan yahut atama 'belgesi 
kendi adına imzalanmış olan âmirdir. 

Madde 67. — Derece yükselmesinin mutlak ş>rtı, bir üst derece kadrosunda açılma (münhal) 
olmasıdır. Bu zoranluk yürürlükteki hükümle sağlanan iki veya üç üst derece aylığını 
alabilme imkânını ortadan kaldırmaktadır. Ancak 64 ncü maddedeki kademe ilerlemesi da
ha dar alanda !bu imkânı devam ettirmektedir. 

Madde 68, — Bu madde kimlerin nasıl yükselebileceğini göstermektedir. Derece yükselme 
sinden faydalanibilecek memurlar şu şartlan yerine getirmiş olmalıdırlar. 

A) Sınıf tüzüğüne göre, bir dereceden yukarıdaki dereceye yükselebilmek için bulun
duğu derecede geçirmekle zorunlu olduğu hizmet süresini doldurmuş olmak. Farazi misalde bu 
süre (4) yıla uyan 4 kademe olarak kabul edilmiş görünmektedir. Şu halde, 3 ncü kade-
medekiler üst derecede açılma olsa bile yükselemiyecekler; 4 ncü ve daha ilerdeki kademe-
lerdekilerin hepsi süre şartını doldurmuş olacaklardır. 

B) Sicili yönünden üst dereceye yükselebileceği kurumun değerlendirme kurullarnca ka
bul ve tesbit edilmiş olmak. 

Yükardaki şartları taşıyanlar sınıflarının tüzüklerinde gösterilen usullere tabi tutulacaktır. 
Bunlardan aynı durumda olanlar, yeterlik ve yarışma sınavından geçirilebilecek veya sı

nıf tüzüğündeki şekle göre yarışma veya yeterlik seçmesine tabi tutulacaktır. Bu usullerle 
başarısı tesbit edilen alt derecedekiler açık kadroya derece yükselmesi suretiyel atanacaklar
dır. 

Madde 69. — Tüzüklerinde sınav zorunluğu konulmuş sınıfların derece yükselmelerinde sınav 
sonuçlarının başarı sırasına göre açıklanması ve ilgililere duyurulması esası öngörülmüştür. 

Madde 70. —- istisnai memurluklara atananların derece yükselmeleri ve kademe ilerleme
leri de atanmalarından önceki durumlarına göre değişik olacaktır. 

A) Sınıfının bir alt derecesinden yükselmek suretiyle fon memurluklara atananlar sı 
mflarınm tüzüklerinde gösterildiği gibi kademe ilerlemelerine ve derece yükselmelerine de
vam ederler. 

B) Başka yollardan gelenler için tek bir derece ve kademe tanınmıştır. Bunlara bu gö
revlerde buulndukları sürece kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hakkı tanınmamıştır. 
Bu düşünce, bu memuriyetlere gelenlere oldukça yüksek aylık verilmesi ve kendilerinin o kad
roya hiçbir kayda tabi olmadan getirilmiş olmalarından ileri gelmektedir. 

Madde* 71. — Bir meslek sınıfından diğerine geçebilmek, her şeyden önce isteklinin gir
mek istediği sınıfın girmek istediği derecesi için o sınıfın tüzüğünde belirtilmiş yaş, öğre-
renkn, yarışma sınavı veya yarışma seçmesi şartlarını taşıması ve kazanmış olması ile müm
kün olacaktır. Bu kayıtlar, sınıfların içindekileri 'bir kariyer mensubu olarak yetiştirmek 
ve dışardan geleceklerin onlara göre avantajlı durumda olmalarını sağlamak için konulmak
tadır. 
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BÖLÜM : 3 

Yer değiştirmeler 

Madde 72. — Tasarının 33 neü ve 34 ncü maddelerinde kadroların hizmet yerleri ile birlikte 
tesbit edildiği izah edilmiştir. Bu itibarla, yeni tasarıya göre 'bir yerdeki Devlet memuru
nun başka bir hizmet yerine yer değiştirme suretiyle atanması yürürlükteki, uygulamadan 
çok farklıdır ve bu usul hayli zorlaştırılmıstır. Yer değiştirme suretiyle atamalar için tesbit edilen 
şartlar şöyle ifade olunabilir : 

A) Yer değiştirme dileğinde bulunabilmek için çalıştığı yerde en az iki yıl kalmış olmak; 
B) İstenilen yerdeki kadro derecesinin aynı derecesinde bulunmak; 
Yukardaki iki şartı haiz olanlardan önce sağlık sebebi ile yer değiştirme mazeretiyle istiyenlc-

re öncelik tanınacak, sağlık sebebi ile istiyen yoksa evlilik sebebine öncelik verilecek, ondan sonra 
da çocuk okutma mazeretine sıra gelecek ve bütün bu mazaret ve sebeplerden sonradır ki bu sebep
ler dışında istekli olanların yer değiştirme suretiyle atanması yapılacaktır. Hiçbir suretle istiyen 
yoksa o takdirde alt dereceden yükselme suretiyle atanma yapılacaktır. 

33, 34 ncü maddelerle birlikte bu maddenin de hedefi yurdun bâzı yerlerindeki hizmet kad
rolarının boş bırakılmaması, kamu hizmetlerinin intizamla yürütülmesi ve uygulamadaki bâzı key
filiklerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu hayli zorlaştırılmış yer değiştirme usulünün genel bir nite
lik taşımadığı ve ancak sınıf tüzükleriyle belirtilecek olan sınıflarda uygulanacağıdır. Hangi sı
nıflardaki hizmetlerin bu çeşit zorlaştırılmış usullere elverişli olduğu, hangilerinde bu usulleri 
uygulamanın imkansızlaşacağı ancak sınıf tüzüklerinin yapılması sırasında tesbit edilecek bir hu
sustur. Bununla birlikte, valiler hakkında böyle bir zorlaştırılmış usulün uygulanmasına imkân 
olmıyacağı ve Dışişleri Bakanlığı görevlileri bakımından da usulün bâzı özellikler taşıyacağı şim
diden aşikâr olduğu için, maddeye bu iki kategoriyle ilgili olarak açık istisna hükümleri konumuş-
tur. 

Madde 73. — Eski deyimi ile becayişi «karşılıklı yer değiştirme» adı altında bu kanun tasa
rısı da kubul etmektedir. Ancak bu tasarının getirdiği şartlar içinde, karşılıklı yer değiştirme
nin zorluğu meydandadır. Karşılıklı yer değiştirmenin birinci şartı isteklilerin her kişinin de aynı 
sınıf ve derecede olması ve kurumlardaki atamaya yetkili âmirlerin bu yer değiştirmeyi uygun bul
masıdır. 

Madde 74. — Kurumlar arasında kendi istekleriyle yer değiştirmede memurlar, yine, «sınıf 
ve derecelerinden yukarı olmamak» kaydı ile bağlanmıştır. Bu suretle, yürürlükteki uygulamada, 
olduğu gibi, imkân ve fırsat bulanların kurumlar arasında birçok üst dereceler alarak «görev 
turizmi»yapmaları önlenmiş olacaktır. 

Ayrıca, bu usul, aslında Devlet denilen bütünün birer parçası olarak çalışmaları gereken ku
rumların, birbirlerinden personel çekmek ve yüksek derece vaatleriyle karşılıklı personel politika
larını bir nev'i açık artırma haline getirmek şeklindeki eğilimlerini durduracaktır. 

Madde 75. — Yukardaki madde 160 sayılı Devlet Personel Dairesi kurulmasına dair Kanunun 
4 ncü maddesinde sayılan ve Devletle ilgili olan kurumlardan genel ve katma bütçeli kurumlara 
geçmek istiyenlere de aynen uygulanır. 

Madde 7G. — Bu madde kurumların kendi memurlarını aynı derece ve kadroları içinde görev 
yerlerini kendiliğinden değiştirebileceğini, bu halde bunların eski aylıklarını aynen alacaklarını 
ifade etmektedir. 

Madde 77. — Madde, milletlerarası münasebetlerdeki ve kuruluşlardaki son gelişmelere uygun 
bir çalışma serbestliği getirmekle birlikte, bunun Devlet hizmetlerini aksatmaması için şartları be
lirtmekte ve müsaade kararını Bakanlar Kuruluna bırakmaktadır. Bu imkândan faydanacak olan
ların ayrılış ve dönüşlerindeki statülerinin ne olacağı maddede teferruatiyle gösterilmiştir. 
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Madde 78. — Halen «bilgi ve görgülerini artırmak üzere»yabaneı memleketlere gidenlere tanı
dan imkân bu maddeyle de tâyin edilmektedir. Buradaki müsaadenin ilgili kurumlarca verileceği 
aşikârdır. 

Madde 79. — Yukardaki maddede yapılı hallerde memurların görevleriyle ilişikleri devam 
eder, bütün hakları saklıdır. Kademe ilerlemeleri yapıhr.; Bu hususta sicillerinin nasıl verileceğini 
ilgili kurum tâyin eder. Müsaade süresinin sonur da bu memurlar yer değiştirme suretiyle atanan 
memurlar gibi görevlerine başlamak zorundadırlar. 

Maddenin ikinci fıkrası, bu zorunluğa uymıyanlar veya dönüşte mecburi hizmetlerini tamamlamı-
yan veya memurluktan çıkarılmış olanların nıecburi hizmetlerinden eksik kalan orantılı miktarı iki 
kat olarak ödiyeceklerini belirtmektedir. 

Madde 80. — Yukarıdaki iki maddenin uygulanmasını düzenliyecek bir tüzüğün çıkarılmasına da
irdir. 

Madde 81. — Devlet memurlarının muvazzaflık hizmeti dışında, seferde silâh altına alınmaları 
veya hazarda talim ve manevra maksadı ile askerî hizmete alınmalarında askerlikte geçen sürece me
murlukla ilgileri devam edecek ve izinli sayılacaklardır. 

Madde 82. — 81 nci maddedeki sebeplerle silâh altına alınanların terhislerini müteakip kanunun 
63 ncü maddesinde yazılı 15 günlük süre içinde asıl görevlerine dönmeleri mecburiyeti konulmuştur. 
Bu gibilerin memurlukla ilgileri devam ettiğine göre bu mecburiyet hizmet şartının tabiî bir neticesi
dir. Mecburiyete riayet etmiyenlerin görevlerine san verileceği de madde ile müeyyidelenmiş bulun
maktadır. 

Madde 83. — Devlet memurlarından hangilerinin askerlik hizmetini yapmadan alınabileceği sı
nıflarının tüzüklerinde belirtilecektir. Bu şekilde belirtilen sınıflardaki memurların muvazzaf aske
rî hizmette geçen süreleri terhislerinden sonra memuriyet sürelerine ilâve edilecek ve kademe ilerleme 
ve derece yükselmelerinde hesabedilecektir. 

Bunun için şu şartlar öngörülmüştür: 
A) Askerlikte geçen sürenin başarı ile bitirilmiş olduğu belgelendirilecektir. Bu belgenin hizmet 

gördüğü askerî kurumlardan alınması gerekmektedir. 
B) Askere gitmek için ayrıldıkları kurumlara dönmeleri lâzımdır. Bu, memurların bir kariyer 

içinde yetişme ve ilerlemelerini sağlamak için konulmuş bulunmaktadır. Başka kuruma başvurmala
rı halinde bu maddeden faydalanamıyacaklardır. 

C) Kademe ilerlemelerinde süre tamamen ve derhal hesabedilecektir. 
D) Derece yükseltilmesi gerekmekte ise yukarıdaki şartlara ilâveten boş kadro bulunması ve sı

nıfının tüzüğünde öngörülmüşse sınavı da başarması lâzımdır. 
Bu arada bâzı derecede bâzı sürelerin fiilen yapılması şart konulmuş olabilir. Staj, namzetlik v. s. 

gibi yetişme sürelerinin fiilen yapılması gerekli kılman hallerde ilgilinin askerlikte geçen hizmet süre
si, fiilen çalışması gereken sürede çalışarak ikmal etmesinden sonra,, kademe ilerlemesi ve derece yük
selmesinde dikkate alınabilecektir. 

Madde 84. — Bu madde Devlet memurluğuna muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra ge
lenlerin bu hizmetlerinin ne surette kıdemlerine, (kıdeme ilerleme ve derece yükseltilmelerine) sayıla
cağını açıklamaktadır. Bir önceki maddeye paralel olarak kadın ve özürlü olup da askere gitmiyen 
erkek memurlarla askere gidip memurluğa atanmış erkek memurlar arasındaki kıdem dengesizliğini gi
derme gayesindedir. : ' . 

Madde 85. — Madde, temelli memurlardan muvazzaflık hizmeti dışında sair sebeplerle ve hallerde 
silâh altına alınanların kademe ilerleme ve derece yükselmelerini düzenlemektedir. Esasen kanunun 
81 nci maddesi ile izinli sayılan ve 183 ncü madde :i ile aylıkları tam olarak ödenen bu memurların 
kademe ve derece yükseltilmelerinin de tanınması çok tabiî ye zaruri bulunmaktadır. Madde bu za
ruretin ifadesidir. 
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Madde 86. — Memurluklara vekâlet suretiyle atanma da darlaştırilaıış, şartlara ve usullere bağ

lanmıştır. Böylece her göreve, açık olduğu için mohakkak bir vekil atanmıyaeak ve herkes de vekil 
olamıyacaktır. Vekil, kadrosunun sınıfından olacak, vekâlet edilecek kadronun üst derecesinden vs-
kil atanmıyacaktır. 

Madde 87. — İkinci görev, yani ek görev konusunda tasarı son derece dar bir imkân tanımış 
ve yürürlükteki bütün ek görev sistemini, fb&kaç hal hariç, tamamiyle kaldırmıştır. Bütün hiz
metleri bir kadroya bağlama esasından hareket edıeitty^tti tasarı, ete görev suiistimallerini taroıaraiy-
le bertaraf etmektedir. 

Bu hale göre, ancak aşağıdaki ımaddede yaaıh görevlere bu m«ddedeM şartlarla. iteUıei bir 
görev ataması yapılabilecektir. 

Madde 88. — İkinci göıev olarak af&ğıdaki kadrolar idölduruiabilecekMr : 
1. il, ilçe ve bueaklardaki belediye tabiplikleri, 
2. îl, ilçe ve bueaklardaki belediye vete^nfciMkisri, 
3. İlçe ve bucak belediyelerinin tfekndk htenvet kadroları. 
Tabiplik ve veterinerlikler il, ilçe veya buoft&fcaki tabip ve veterineıfler tarafından âfcântti gö

revle doldumlabilecek, teknik hizmet teadrolferv 'ancak o yerde Varsa genel veya Ikâtaa (bütçeli 
kurumların mühendis ve mimarları ile doidtırülabiiöcelçtir. Dalıa açık anlamla, veteriner ve ta
bipler ilde iken içe, bucak ve köy befediyeie^iııdön, j*a%ttt ilçede iken bucak veya köy ibelediyele-
rinden ikinci görev alabilecekleri halde -: fö'n işledi için İm görev mutlaka 'aynı yerde olanakla ka
yıtlanmıştır. Burada şehir ve ka*saba imar planları tatbikatının devamlı takip ve kontrolünüm aa-
cak aynı yerdeki kişilerle yürütebileceği fikri âmil alt&uştur. 

Madde 89. — Eğitim dâvasının taşıdığı büyük önem Ve memleket gerçekleri göz önünde bu
lundurularak, öğretmen veya öfretîiîı üyesi bulunıttıyati hallerde, yalnız öğretmen ve öğretim 
üyeleri arasından değil, bu kanuna tâbi olsun olmasın başka kürUml&rdö-ki görevlilere de ders 
görevi verilebilmesi öngörülmüştür. Maddede bahis konusu öite «Kurum görevlileri», dters görevi 
Verilmesi gereken kurumdan &aşka feutnMfflardlfcki gföt'ev^er olabileceği gibi, aynı ktortima bağlı 
bulunan görevlilere de, normal görevlerine ilâV»ten> ders görevi verilebilir. Şimdiki <tek görev» 
ûygularmalarından farklı bir nteMytft tabyan *dem g&evî» dö&^îsiyle yapılaeak Meû&elerin na
sıl hesaplanacağı 1T6 ncı maddede be&rtil*öe3tteclk. 

Maddede öğretim üyelerinden bahsedilmiş olması; gerek üniversite" mensuplarından üniversite 
dışındaki öğretim kurumlarötda İaydöîanftüi^, g&rtim Devlet görevinde bulunan'elemanlardan 
üniversite öğretimi için istifade tftaft'eyı' ı&ui&iİEfötr kilînstik isteğinden ileri gelmektedir. Üniversi
teler, malî hükümler dışında bu taHtfi HafBaifî mia gifltflenifeMe binlikte, ©evlet kttrumtamn 
ünive-rsitelerle bu noktadaki iMfMlerlfti dttfceftlemök bakıasandan «öğ>eH«ı' üyesi» ibaresinin mad
deye konması faydalı görlttmiiftü*. 

Madde 90. — Anlamı açük olan madid'e btigiin türlü üygUl^malarî görülen görev yığihşltfnrtı 
önlemek ve böylece hizmetlerin aksatmamasını sağlamak amacını gütmektedir. Bir memurun 
kadrosundaki görevine, bütün güftüıftt v* «Bmaafcitfa haaretme» esas prensibolarak ele 'alinmıştır. 
Esasen kadrolar bir memurun bMsı çalışma g&etiHö-:.;*# z^n*ânan*kapsayacak şekilde dü^ünüler-ek 
ve ölçülerek ayarlanacaktır. Bu ib&itatf&t bir ıa<emımm esas görevini bırakıp başka bir görevde 
çalışması hizmet prensipleri ve tafMitinmj k&îfftak istediği «istemle asla ıbağdaşamıyaoaktır. 

Madde 91. — Her hangi bir sebeple kadroları kaildınlan memurların durumu ytwürM^*eİH* «y> 
gulamâdan farklı olarak düzenlentttiştir. Burada kabuledilen? esaslar fanlardır>: 

a) Açık aylığı tam aylıktır. 
b) Süre yeniden atanmaya kadardır. 
e) ilk açılan ve eski Ikadro derecesine eşit bir göreve öncelikle ataana mecburidir. 
çç) Tekrar atanma eski ikummda veya başka bir kurumda olabilecektir. 
d) Atandıkları göreve 62 nci maddedeki şartlarla başlamıyaniar çekilmiş sayılacaklardır. 
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Madde 9â. — Devlet memurluğundan çekilenlerin tekrar "memurluğa dönüşleri kabul edilmiştir. 
Bunlardan sınıflarının ayrıldıkları derecelerine dönmek istiyenler eski aylıklarına eşit derece ka 
demesine atanırlar. Bunların sınıflarının tüzüğünde gösterilen şartları (yaş, sağlık v. s. gibi) kay
betmemiş olmaları gerekeceği tabiîdir. 

Madde 93. — Emeklilerin de tekrar memuriyete alınmaları bâzı şartlarla kabul olunmuştur; 
ancak bunlar sınıfların tüzüklerindeki şartlarla birlikte 92 nei maddedeki usuller ve sınav şartı 
varsa sınavı da başarmak Suretiyle atanabilecekler ve atanırlarsa emekli aylıkları kesilecektir. 

BÖLÜM : 4 

Memurluğun sona ermesi 

Madde 9. — Çekilme işleminde takibedilmesi gereken yolları gösteren bir usul maddesidir. 
Kamu görevlerinin aksamaması için bâzı usuller tesbit edilmiş, ancak olağanüstü mazeretler bakı
mından gereken elastikiyet sağlanmıştır. 

Madde 95. — Devir ve teslim için gerekli işlemin hizmetlerdeki özelliklere göre değişiklikler göste
rebileceği düşünülerek bunların tesbiti yönetmeliklere bırakılmıştır. 

Madde 96. — Yukarıda olağanüstü mazeretler bakımından memurlara istisnalara karşılık, bu
rada da kamuyu ilgilendiren olağanüstü durumlarda görevlerin aksamaması bakımından, çekilme 
için, mutlaka memurun yerine göreve atanan kimsenin gelip işe başlaması şart koşulmuştur. 

Madde 97. — Yukarıdaki maddelerde yazılı şartlara uymadan Devlet memurluğundan çeki
lenlerin bu hareketlerinden ötürü malî ve cezai sorumlulukları saklı kalacak, ayrıca, bunlar, Kamu gö
revlerinin devamlılığını sağlama bakımından güvenilir unsurlar olmadıklarını belli etmiş bulun
dukları için, kendileri bir daha Devlet memurluğuna alınmıyacaklardır. 

Madde 98. — Devlet memurluğunun sona ermesine yol açacak haller bu madde ile bir bütün 
halinde sayılmaktadır. 

BÖLÜM : 5 

Çalışma saatleri,izinler 

Madde 99. — Devlet memurları için haftalık çalşma süresi genellikle 40 saat olarak tesbit edil
miştir. Ancak, bâzı sınfların tüzükleriylo bu genel hükümden ayrılabilmek ve bu sürenin altında 
veya üstünde bir başka süre tesbit etmek mümkündür. Sınıflar için, tüzükleriyle haftalık çalış
ma süreleri tesbit edildikten sonra, kurum âmirlerinin getekli göreeeği hadlerde ve zamanlarda bu 
normal sürenin dışında da memur çalıştırılabilecektir; ancak, bu takdirde, memurlara, normal ay
lıklarına ilâveten, fazla çalışma ücreti verilmesi zorunludur. 

Madde 100. — Tesbit edilen çalışma süresinin haftanın günlerine ve günlük çalışma sürelerine 
bölünme tarzı kanunla belirtilmemiş, bölgelerin ve hizmetlerin özelliklerini karşılıyacak elâstikî 
bir sisteme gedilmiştir. 

Madde 101. — Bâzı kurumlarda günün 24 saatinde de devamlılık gösteren kamu hizmetleri var
dır. Çalışma saatlerinin bu kurumlarda düzenlenmesi Devlet Personel Dairesinin muvafakati alın
dıktan sonra ilgili kurumlarca yapılacaktır. 

Madde 102. — Devlet memurlarının yıllık izinlerinde uygulanan usule göre değişiklik yapılmış
tır. Böylece bir yılı doldurmıyan aday veya memura yıllık izin hakkı verilmemiş; bir yılı doldu
rup 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) hizmeti olanlara (Yirmi gün) 5 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) 
hizmeti olanlara (Otuz gün), on yıldan daha yukarı hizmeti olanlara (Kırk gün) yıllık izin 
hakkı verilmiştir; ancak bu sürelere izinlerini geçirecekleri yerlere kadar gidip gelmeleri 
için gerekli yol süresi dâhil edilmiştir. Yürürlükteki usulde yol hesabının çeşitli tatbikatlara 
yol açması hattâ suiistimal edilmekte olması bu yeni usulü lüzumlu kılmıştır. 
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Madde 103. — Yıllık iznin kullanılışında, hem Devlet memurlarının haklarını korumak, hem 

do hizmetin aksamamasını önliyecek usullere yer vermek amacı güdülımüştür. Bu bakım
dan âmirlere önemli bir sorumulluk verilmiştir. Âmir, hizmetin gerklerine göre, yıllık izni 
geciktircbilecek ve iki yılın izinlerini uzun süreli ıbir tek izin halinde 'birleştirebilecektir. 
Ancak, bu takdirde, memurun daha önceki yıllarda kullanmamış olduğu izin hakları düşecek 
t i r ; öğretmenler özel kanunlarına göre, okulların yaz ve dinlenme tatilleri sırasında hayli 
uzun sürelerle izinli sayıldıklarından, kendilerine ayrıca yıllık izin hakkı tanınmasına lüzum 
görülmemiştir. Radyoaktif ışınlarla doğrudan doğruya ilgili işlerde çalışanlar, bu ışınların 
insan vücudu üzerindeki etkileri dolayısiyle ve tıbbi bir zorunluk gereğince, yıllık izinlerin
den başka bir aylık ilâve izin hakkından faydalanacaklardır. Buradaki «âmir» deyimi ile, 
hizmetin sevk ve idaresinden sorumlu olan âmir kasdedilmektedir. 

Madde 104. — Tasanda mazeret izinleri iki grupta toplanmıştir : 
a) Mazeretin oluşunda verilmesi zorunlu olan izinler. Bunlar, kadının doğum yapması, 

erkeğe karısının doğum yapması, evlenme, çocuklarının evlenmesi, ailede ana, baba, eş, çocuk ve 
kardeş ölümü hallerinde verilen izinlerdir. (A, B ve C). Verilecek izin süreleri de ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Bu yeni bir görüştür ve 'bu çeşit izinler takdire bırakılmamıştır. Ancak «B» 
ve «C» bendindeki izinler, memurun isteği üzerine verilecektir. 

;b) ikinci grup mazeret izinleri A, B ve C bondleri dışında kalanlardır ve verilmeleri âmir
lerin takdirine bırakılmıştır. Âzami süreleri, toplam olarak, 10 gündür. Vali ve kaymakamlara 
da bu yetki verilmiş ve İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara tanınan izin sürelerinde 
değişiklik olmuştur. İzin vermeye yetkili âmirler memura bu 10 günden sonra, yine ihtiyaç
ları için 10 gün daha izin verebilecekler: ancak birinci 10 günden fazlası yıllık izinden düşü
lecektir. 

Bu maddedeki mazeret izinlerinden memur adayları ve bir yıl hizmet süresini doldurmamış 
memurlar da faydalanacaklardır. 

Madde 105. — Madde, hastalanan Devlet memurlarına verilecek izinleri ve sürelerini, yü
rürlükteki uygulamadan farklı bir surette düzenlenmektedir. Maddenin (ç) bendinde sayılan 
hastalık ve benzerleri halinde izin süresi hizmet süresi ile orantılı değildir. Daha ilk hiz
met yılında bile bu benddeki hastalığa tutulan memur 18 aya kadar tedavi ve hastalık izni 
alabilecek, gerekirse bunu bir kat daha uzatabilecektir. 

En uzun hastalık izni hakkını kullandıkları halde iyileşmiyen memurlar hakkında emekli
lik hükümleri uygulanacaktır. Bu suretle emekli olanlar yeniden, iyileştiklerini sağlık kurulu 
raporu ile belirterek, görevlerine dönmek isterler ;o eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanacak
lardır. 

Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı hastalananlar veya bir kazaya uğrıyanlar için 
izinde süre kaydı yoktur; iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

Madde 106. — Anlamı açıktır. 
Madde 107. — Sağlık raporlarının hangi hallerde, kimler tarafından ve nasıl verileceği Baş

bakanlık Devlet Personel Dairesince düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilecektir. Konuyla ilgi
leri aşikâr olan bâzı bakanlıklar yanında, Dışişleri Bakanlığının da mütalâasının alınması, dış 
memleketlerdeki özelliklerin yönetmeliğin yapılışı sırasında göz önünde tutulmasını sağlamak 
içindir. 

Madde 108. — Aile mensuplariyle ilgili sağlık sebepleri dolayısiyle Devlet memurlarına üç 
aya kadar aylıksız izin vcrilebilmesini öngören tou yeni hüküm, sosyal Devlet anlayışının ve idare
de insani ölçülerin hâkim olması esasının bir sonucu olarak tasarıya konulmuştur. Çok güzel 
şartlar altında bu imkândan faydalanan m'emurun, aylık, ilerleme, yükselme ve başka özlük hak
larından vazgeçmesi gerekecektir. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası, memurları insani sebeplerle tanınmış olan bu imkânların 
kötüye kullanılmasını önliyecek ağır bir müeyyideyi de beraberinde getirmektedir. 
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BÖLÜM : 6 

Siciller 

Madde 103. — Her kurumda, orada çalışan bütün Devlet memurlarını gösterir bir «memur kü
tüğü» bulunacaktır. Aynca, her memurun bir numarası, memur cüzdanı ve özlük dosyası olacak
tır. 

Madde 110. — Madde, «özlük dosyası» dan ayrı olarak tutulacak olan «sicil dosyası» na nelerin ko
nulacağını belirtmektedir. 

Madde 111. — Sicil ve özlük dosyalarının önemini bu madde ile ayrıca belirtmek lüzumlu 
görülmüştür. 

Madde 112. — Sicil raporlarını vermeye yetki i âmirlerin kimler olacağı, kurumlardaki hiz
metlerin özelliklerine göre değişebilecektir; bu sobepledir ki, »bunların tesbiti kurumlarca hazırla
nacak yönetmeliklere bırakılmış ve genel bir kuralın belirtilmesinden kaçınılmıştır. 

Madde 113. — Anlamı açıktır. 
Madde 114. — Anlamı açıktır. 
Madde 115. — Anlamı açıktır. 
Madde 116. — Bu madde, Devlet memurluğun laki sicil işlerine yeni bir kuruluş getirmekte

dir. Aslında, daha belirli ve genel olarak getirilen bu sistem, benzeri usullerle bugün de bazı 
kurumlarda uygulanmaktadır. Buna göre, her kurumun merkez kuruluşunda bir, ilerdeki kuru
luşlarında da 'birer «Değerlendirme Kurulu» meydana getirilmektedir. Bu kurullar, sicil âmir
leri tarafından düzenlenmiş 'bulunan sicil raporlarını, memurların özlük ve sicil dosyalarını ince-
liyecekler inceleme sonunda memurların ehliyet ve liyakatlerini dört derece üzerinden değerlendire 
çeklerdir. 

Madde 117. — Yetersizlikleri te&'bit edilen memurların yetkili âmir tarafından gizli bir yazı 
ile uyarılmaları, hem memurlara bir itiraz imkânı vermek, hem de görevlilerin kendi ken
dilerini düzeltmelerini sağlamak bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Madde 118. — Yukardaki maddede belirtilen uyarılma, Devlet memuru için bir itiraz hakkı 
doğurmaktadır. Bu madde, itiraz hakkının kul anılış tarzını ve süresini belirtmektedir. Tabiî, 
bütün idari kararlar için olduğu gibi, itiraz üzerine verilen karar hakkında da idari kaza yolu 
açıktır. 

Madde 119. — Anlamı açıktır. 
Madde 120. — iki defa üst üste olumsuz sicil almış memurların durumları, kurumun merkez 

değerlendirme kuruluna intikal ettirilecek ve b ı kurulun momur hakkında memurluğa devam 
edip etmeme kararı vermesi istenecektir. Verilecek karara göre kesin işlem kurumlarca yapı
lacaktır. 

Madde 121. — Sicillerle ilgili teferruatın tesbiti tüzüğe bırakılmıştır. Bu tüzüğün, Başba
kanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kuruluna sevk edileceği tabiîdir. 

Madde 122. — Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışma gösteren Devlet memurlarının «Tak
dirname» ile teşvik edilmelerine önem verilmiştir. Bu takdirname sicile geçecek ve memunm 
yükselmesinde, tabiatiyle, rol oynıyacaktır. Takdirname verme yetkisi atamaya yetkili âmirlere, 
valilere ve kaymakamlara tanınmıştır. 

Madde 123. — Madde, Devlet memurlarına maddi mükâfat verilebilecek halleri genel olarak 
saymakla birlikte, bu konunun teferruatiyle düzenlenmesini tüzüğe bırakmaktadır. Tüzüğün ha
zırlanmasında, yakın ilgisi dolayısiyle, Maliye Bakanlığına da görev verilmiştir. 

BÖLÜM : 7 

Disiplin 

Madde 124. — Tasarı, bu ve bundan sonraki maddeleriyle, disiplin konusunda şimdikinden fark
lı bir sistem getirmektedir. Yürürlükteki Memurin Kanunu, disiplin cezalarını gerektiren eylemleri 
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sıralamak ve bunlara birer ceza tâyin etmek suretiyle bu alanda karar vermeye yetkili mercileri ga
yet dar bir çerçeve içinde kalmaya mahkûm etmektedir. Tasarı, bu sistemi terk etmektedir. Tasarıda 
sadece disiplin cezalarının nevileri sıralanmış ve «Durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre» 
bunlardan en uygun görülenin verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Halen Fransa, Almanya, Belçika ve isviçre gibi memleketlerde uygulanmakta olan bu disiplin 
sistemini Fransa'nın tanınmış idare İmkuîaı otoritelerinden Profesör Waline, idare Hukuku kita
bında Fransız disiplin sistemini izah ederken şöyle demektedir : «Kanun, disiplin cezalarını gerekti
ren disiplin hatalarının her birini Ceza Kanununun yaptığı gibi tarif ve tavsif etmemiştir. Disip
lin işlerinde önceden düzenlenmiş bir suç. listesi yoktur. «Nullun erimen sine lege» (Fiilin işlenme
sinden önce unsurları kanunla tâyin edilmiş olmıyan bir fiil suç sayılmaz) kuralı burada uygulan
maz. Disiplin hukuku böyle bir kural tanımamaktadır. Disiplin hukukunda suç olarak tarif ve tav
sif edilmiş bir hal yoktur. Her olayda disiplin cezasını gerektiren bir hata olup olmadığı içtihatlarla 
takdir olunur. 

iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) nın Türkiye'ye personel işleri için başmüşavir 
olarak gönderdiği uzman Iloger Gregoire da, «La Fonetion publiqııe» adlı eserinde şöyle diyor : 
«Disiplin cezaları, Ceza Kanununun koyduğu cezalardan farklıdır. Disiplin cezaları sırf kamu hiz
metinin iyi görülmesini sağlamayı hedef tutmaktadır. Ceza Kanununun amacı ise, kamu düzenini 
korumak ve toplumu savunmak esasına dayanır. Ceza hukukuna göre ancak kanun metinlerinde 
açıkça tarif ve tavsif edilmiş fiiller cezalandırılabilir. Disiplin konusunda ise, aksine, kusur kavra
mı, idari yargıcın denetimi altında, hiyerarşik kudrete sahibölan âmirin takdirine terk edilmiştir. Bu 
disiplin ve ceza kovuşturulması tamamiyle birbirinden ayrıdır. Ceza mahkemeleri huzurunda beraet 
eden bir memur disiplin cezasına çarptırılabilir.» 

Gerçekten, ceza hukuku ile disiplin hukuku arasında tam bir paralellik kurmak doğru değil
dir. Bunların ikisi arasındaki önemli bir ayrılık gözden uzak tutulmamalıdır. Ceza hukukunda ba
his konusu edilen ceza, toplum düzenini bozan, bu düzene aykırı olan hareketlere ve davranışlara 
uygulanmaktadır; bu cezanın sonucu da ceza görenin temel hürriyetleri ve hakları üzerinde etki 
göstermesidir. Bu sebepledir ki, ceza hukukunda suçların ve cezaların kanunla gösterilmesi şart
tır. Disiplin cezalarında ise, bahis konusu olan, toplum düzenine aykırı davranışlar değil, belli bir 
kurum düzenine, daha doğrusu Devlet memurları için meydana getirilmiş olan çalışma düzenine 
aykırı davranışlar cezaların sonuçları da, ilgililerin temel hak ve hürriyetleri üzerinde değil, ça
lıştıkları kurumla bunlar arasındaki münasebetlerde kendisini gösterir. Ceza hukukunda hapis, 
para cezası, v. s. bahis konusu olduğu halde, burada uyarma, durdurma ve nihayet memurluktan 
çıkarma gibi hizmet münasebetleri bahis konusudur. Bu sebeplerle, disiplin hukukunun muhakkak 
düzenlenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Nitekim, Türkiye'de meselâ belediye memur ve müstah
demleri hakkındaki disiplin cezaları «Belediye Memur ve Müstahdemleri hakkındaki Tüzük» te 
gösterilmiştir. Fakat, Devlet memurları hakkındaki yeni tasarı, Devlet memurlarının hukuki sta
tülerini, eskiden olduğu gibi, kanunla düzenlemek yoluna gittiği için disiplin hukukunu genel hu
kukî statünün tabiî bir parçası sayarak, bu alanı da kanunla düzenlemeye çalışmıştır. Bunu, bü
tün disiplin işlerinin mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekeceği şeklinde bir «Peşin kabul» say
mamak gerekir. Kanunla belirtilmiş genel esaslar ve usuller içinde kalmak şartiyle, kamu görevi
nin gerektirdiği yerlerde ve şekillerde «Tâli di°iplin düzenlenir» kurmak ve bu alanı, kanun çer
çevesinde, idari metinlerle düzenlemek mümkündü/. 

Tasariyle teklif olunan şekil, hem bu idari düzenlemeye, hem de kamu görevini gereklerine gö
re takdir hakkının kullanılmasına imkân bırakacak bir çözümdür. Disiplin hukuku kanaliyle esas
lı farkları yukarıda belirtilen ceza hukuku alanında bile yargı makamına bırakılmış bir talîdir 'hak
kının bulunduğu unutulmamalıdır. Disiplin konusunda bütün disiplin aykırılıklarının tam tefer-
ruatiyle gösterilmesi ve bunların karşısına her zaman ve her kurum için belirli bir cezanın kon
ması imkânsızdır. Disiplin aykırılıklarının ve müeyyidelerinin genel çizgilerini belirtmek müm
kün ve bir bakıma lüzumludur. Nitekim, Türkiye'de de Ibâzı mevzuatla bu yol tutulmuştur. Me-
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selâ, Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesi bu şekil bir çözüm getirmektedir. Gerçekten disiplin 
şartlarının ve düzeninin kurumdan kuruma ve hizmetten hizmete değişmesi tabiîdir. 

Tasarı, disiplin cezalarını ve usullerini tef er ruatiyle göstermekte, hangi disiplin aykırılıkla
rında bunların uygulanacağı noktasında idareye takdir hakkı tanımakta, fakat bu cserbestliği», 
«keyfîlik» şeklinde almamaktadır. Her şeyden önce. Disiplin Bölümünün ilk maddesi^ disiplin 
cezalarının ancak «Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amaciyle kamudan» 
ve tüzüklerin Devlet memuru olarak yapılmasını emrettiği ödevleri yerine getirmiyenlere, wyu~ 
lamasını zorunlu kıldığı hususları yapmıyanlara, yasakladığı işleri yapanlara» uygulanacağın* 
belirtmektedir. Devlet memurlarının, kamu hizmetleri bakımından ne gibi yasaklar, sorumluluk' 
lar ve ödevler altında bulundukları ise, tasarının başka maddeleriyle teferruatlı bir şekilde dü^ 
zenlenmiştir. Bu bakımdan, disiplin cezalarının belirtildiği, fakat disiplin aykırılıklarının orta*-
ya konmadığı şekilde ileri sürülebilecek bir itiraz hakkı sayılamaz. Memurin Kanunundaki eskü 
sistemle aradaki fark şuradadır: Disiplin aykırılıkları (Kanunun bütünü içinde) yine gösterihttiş, 
disiplin cezaları yine belirtilmiştir; ancak, Ibunlar arasında mutlak bir «tekabül», illiyet bağı ku
rulmamıştır. özellikle önemli ve âcil işlerin başında bulunan âmirler tarafından, eski disiplin re
jimi hakkında ileri sürülen tenkidlerin büyük bir kısmı da zaten bu nokta üzerinde toplanmak
tadır. Bu tekabülün kurumun ve hizmetin özelliklerine göre esaslı farklar göstermesi tabiîdir. Ge
reken hallerde, tekabülün kurulmasını âmirlerin ve disipiln kurullarının takdirine bırakmayıp 
kurumların ve hizmetlerin özelliklerine dayanılarak yapılmış idari metinlerle, meselâ «Disiplin yönet
melikleri» ile düzenlemek mümkündür. 

öte yandan, tasarının disiplin usulleri hakkındaki hükümleri gözden geçirilecek olursa gö
rülür ki, cezaların ağırlık derecesine göre, keyfîlik ihtimallerini son derece azaltan kademeli bir 
yetki düzeni kurulmuştur. Ayrıca, Anayasa hükmü olarak, disiplin kararlarının da yargısal de
netime tabi tutuldukları hatırlanmalıdır. Bu sebeplerle, tasarının getirdiği şekil, hem kayfilik 
ihtimallerini önliyen, hem de idari faaliyetlerin gereklerini göz önünde tutan bir çözümdür. 

Madde metninde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, memura düşen ödevlerin yerine 
getirilmemesinde «yurt içinde ve dışında» ibarelinin kullanılmış olmasıdır. 9 ncu (mükerrer) 
madde ile Ibirlikte mütalâa edilmesi gereken bu hüküm, yurt dışında bulunan Devlet memurlarının 
davranışlarında kendilerini disiplin hükümleriyle bağlı hissetmelerini sağlamak amaciyle konul
muştur. 

Maddo 125. — Disiplin cezaları sayılmakta ve taıif edilmektedir. Tasarıda memurun aylığından. 
para ı-ezası ke»me e*ısı kabul edilmemiş, aylık, yalnız memura değil luiıüp ailesinin geçim kaynağı 
olması itibariyle memura verilecek bu ceza ile başka kişilerin de cezalandırılması uygun bulunma
mıştır. 

Buna karşılık memurun ilerde alabileceği kademe maaşını geciktirmektedir. Bu cezalardan kı
sa sürelisi 6 ay durdurmadır. Bu cezayı alan memur kademesinin, ilerleme zamanında oka, hattâ dere
ce yükselmesine hak kazanılmış bulunsa bile, eski aylığını almaya devam edecek, ilorlemesi ve belki 
de yükselmesi gecikecektir. 

Uzun süreli durdurma nitelik ve sonuçları itibariyle aynıdır, yalnız süresi 12 ay, 18 ay ve 
24 ay (iki yıl) olabilecektir. 

Geçici olarak görevden çıkarmada, memur görevindeki başka hak ve yükümlülükleri saklı kalmak 
üzere aykksız olarak görevinden uzaklaştırılacaktır. Bir aydan altı aya kadar devam edecektir. 

Em ağır ceza Devlet memurluğundan çıkarmadır. Sonucu bir daha Devlet memurluğuna alınma
maktadır. 

Madde 126. — Yukarıdaki maddede sayılan disiplin cezalarının hangi âmirler veya kurullar ta
rafından verileceğini saymaktadır. Buna göre: 

Uyarma ve kınama cezalarını, atamaya yetkili âmirler ve bütün sicil âmirleri, 
Kısa süreli durdurma cezasını atamaya yetkili âmirler, 
Uzun süreli durdurma ve geçici olarak görevden çıkarma cezalarını, atamaya yetkili âmirler, (Ku

rumun yetkili disiplin kurulunun mütalâasını almak suretiyle), 
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Devlet memurluğundan çıkarma cezasını ise Kurumun yüksek disiplin kurulu verebilecektir. Bu 

kurula başka ceza verme yetkisi tanınmamış, yalnız Devlet memurluğundan çıkarma isteğiyle gelen 
dosya hakkında o yolda karar vermek veya reddetmek yetkisi tanınmıştır. Ret kararı halinde atama
ya yetkili âmir başka bir disiplin cezası verebilecektir. Ancak uzun süreli durdurma veya geçici ola
rak görevden çıkarma cezası verebilmek için de yetkili disiplin kurulunun mütalâasını alacaktır. 

Madde 127. — Yukarıda, disiplin cezası verme için disiplin kurulundan mütalâa almanın zorunlu 
kılındığı hallerde, yetkili âmirin bu mütalâa ile bağlı olmadığı maddede açıkça belirtilmiştir, itiraz 
halinde, bu ist:şari mütalâanın memur lehine müspet bir dayanak değeri taşıyacağı tabiîdir. 

Madde 128. — «Uzun süreli durdurma» veya «Geçici olarak görevden çıkarma» cezaları isteği ile 
yetkili disiplin kuruluna verilen dosya üzerinde, bu kurul onbeş günde karar verecektir. «Devlet me
murluğundan çıkarma» isteği ile yüksek disiplin kuruluna verilen dosya üzerinde de, bu kurul ya 
sonuca veya soruşturmanın genişletilmesine dair kararını 15 gün içinde verecektir. Soruşturmanın 
genişletilmesi halinde karar süresi iki ayla sınırlandırılmıştır. 

Madde 129. — Madde, yüksek disiplin kurulunun memurlar hakkında «Devlet memurluğundan çı
karma» cezası vermeden önce yapacağı incelemeleri vo sahibolduğu yetkileri göstermekte, buna karşılık 
cezalandırılması istenen memura tanınan haklar da ayrıca belirtilmektedir. Bunlar da memurlar için 
ilk defa tanınan haklar ve yeniliklerdir. 

Madde 130. — Anlamı açıktır. 
Madde 131. — Memurun suçu veya kusuru hakkında ceza mahkemelerinde kovuşturmanın mevcu

diyeti disiplin kovuşturmasını geciktirmez, ayrıca mahkemece cezalandırılmış olması veya olmaması 
da disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez; çünkü yukarıda belirtildiği gibi arada temel mahiyet 
farkı vardır. 

Madde 132. — Uyarma ve kınama cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve uygula
nır. Kesinleşmeleri beklenmez. Ancak itirazlar üzerine kararın iptali halinde, ceza da tabiatiyle, sicil
den silinir. 

Madde 133. — Yeni bir hükümdür. Cezalanan memur, kanunda belirtilen süre içerisinde yeni bir 
ceza almamış ve davranışlarını düzeltmiş ise verilen cezaların sicilinden silinmesini istiyebilecektir. 
Bu istedin kabulü bakımından gerekli usul maddede gösterilmiş ve sonunda memurun sicilindeki disip
lin bölümünün yeniden düzenlenmesi esası konulmuştur. 

Madde 134. — Disiplin kurullarının kademelerini göstermektedir. İlçelerde disiplin kuruluna lü
zum görülmemiştir. 

Madde 135. — Verilen disiplin cezalarına karşı memurların itiraz mercileri sayılmıştır. Memura, 
cezaları veren âmirlere göre derece derece başka âmirlerin incelemesini isteme hakkı verilmiş, ve en ni
hayet Danıştaya müracaat imkânı belirtilmiştir. 

.Madde 130. — itiraz süreleri ikiye ayrılmıştır: a) Üst âmirlere yapılan itirazlar 10 gün kabul 
edilmiş, b) Atamaya yetkili âmir veya yüksek di-.'plin kurulunun verdiği cezaılara itirazın Danış
taydı incelenmesi gerektiğine göre bu itirazın Daııştay Kanunundaki süre içinde yapılması mecbu
riyeti konulmuştur. 

Mıdde 137. — Devlet morau!»'arından görevleri başında kalmalarında sakınca görülenlerin görev
lerinden uzaklaştırılmaları hakkında yürürlükteki mavzuatın çeşitliliği, dağınıklığı bu madde ile 
gideri'lnrş ve hükümler tek bir sisteme bağlanmış'ir. Böylece Memurin Kanunu, Memurin Muhake
m e Kanunu, ti idaresi Kanunu, 1609 sayılı Karan, memurların bağlı bulundukları kurum em
rine alınma suretiyle görevlerinden u-akla-tırıl^aları hakkındaki 6435 sayılı Kanun ve çeşitli teşki
lât kanunlarında bu hususa dair konan hükümlerin bu madde ile ifadesi mümkün olmuştur. Ayrıca 
«Bakanlık emrine alınma», «açığa çıkarma» v.s, u ml'leri de lüzumsuz bulunmuştur. Sistem basit ve 
uygulanması kolay olduğu kadar, sosyal adalete de uygundur. 

Madde 138. — Hangi âmirlerin görevden uzaklaştırmaya yetkili oldukları sayılmaktadır. Kayma
kamlar için il idaresi Kanunundaki yetki hududu aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 139. — Görevden uzaklaştırılan memur için bir teminat maddesidir; anlamı açıktır : 

Usulsüz uygulayan âmirler hakkında yapılacak işlemi belirtir. 
Madde 140. — Umumi ceza hükümlerine göre haklarında mahkemelerce kovuşturma açılan me

murlar da lüzumlu görülürse 138 nci maddedeki yetkililer tarafından görevlerinden uzaklaştırıla-
bilecektdr. 

Madde 141. — Bu madde Anayasanın 30 ncu maddesinin son fıkrasının kabul ettiği yepyeni 
bir sosyal düşüncenin ifadesidir. Memurun, görevinden uzaklaştırılmakla, kesin olarak Devlet memur
luğundan çıkartacağı veya Devlet memurluğuna engel olabilecek bir hüküm giyeceği belli değildir. 
Bir taraftan hİTimetin selâmeti için memuru görevinden uzaklaştırmak lüzumu kabul edilirken, öte 
yandan şüpheli bir sonuç için aylığını tamamen veva kısmen keserek onu ve geçindirmeye mecbur 
olduğu ailesi fertlerini sefarete bırakmak uygun görülmemiş, memurun her türlü hak ve yükümlü
lükleri devam ettirilmiştir. Memurun görevinden uzakta kaldığı süre ne kadar uzun olursa olsun 
bu haklar devam edecek, hattâ yetkili mahkemelerce tutuklanmasına karar verilse biıle tutuklu 
kaldıkları sürece yine halklarını kaybetmiyeceklerdir. 

Madde 142. — Sokuşturma dalayıısiyle hakların l ı görevden uzaklaştırma tedbiri alınan Devlet 
memurları, kendilerine disiplin veya ceza müeyyidesi ııygulamava lüzum olmadığı anlaşılır • an1 aşıl-
m\z göreve başlanılacaklardır. Madde, bu gibi durumlarda yetkilerin kimlerde olacağını belirtmek
tedir. Ayrıca, görevden uzaklaştırma tedbirini kal d ırmıyan görevlinin sorumlu tutulacağı açıkça 
ifade edilmiştir. 

Madde 143. — Madde, memurun göreve başlatılmasının hangi haberde zorunlu olacağım göster
mektedir. Bu hallerdeki kararlar kesıinleşir kesinlerinoz görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırıla
caktır. 

Madde 144. — Bu madde, belirli hallerde, âmirlere önemli bir takdir hakkı vermektedir. Görevden 
uzaklaştırılan memurların hizmete devam etmelerindeki sakınca ortadan ka.lkınca. âmir bu memurları 
hemen göreve başlatabilecektir. Burada amaç. lüzumsuz yere hizmeti aksatmamaktır. 

MadTe 145. — Görevden uzaklaştırma tedbirinin devamı süre ile kayıtlanmıştır. 
a) Memur, dHp.lin sebebi ile görevden uzaklaştırılmış ise, en çok 3 ay içinde kendisi hakkında 

bir karfv* ver-ilecektir. Bu süre içinde karar verilemediği takdirde mamur görevine başlatılacaktır. 
b) M^nr/i1*. bir ceza soruştum ısını gerektirir bir suçtan dolayı görevden uzaklaştırılmış ise. 

yetki'liler kendhinin durumunu heır iki ayda bir kere incelivecek, ve görevine dönüp dünmiyeceği 
hınmunda bir karar vererek yazılı olarak bilgi vereceklerdir. Bu hüküm, hem memurun, çok uzun 
sür.Ver açıkta kalmak yüzlünden moralinin bozulmamasını ve hem de kamu hizmetlerinin aksama-
masını sağlamak arzusu ile getirilmiştir. 

KISIM — V 

Malî hükümler 

Madde 146. — Bu madde kanunun birinci maddesi ile ilgilidir. Bilindiği gibi, halen genel veya 
katma bütçeli kurumlarda, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, belediye ve özel iderelerdc çalışan her 
türlü sivil ve askerî personel, nakdî rejim ve her türlü özlük hakları bakımından, belirli bir me
mur topluluğunu içine alan ayri kanun hükümlerine (Meselâ : Devlet memurlarının aylıkları hak
kındaki 3656 sayılı Tedaül Kanunu ek ve tadilleri; Kamu İktisadi Teşebbüsleri memurları hakkın
daki 3659 sayılı Kanun hükümleri ile ek ve tadilleri; Subay ve askerî memurlar hakkındaki 
1453 ve 3661 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri, Devlet Demiryolları ve Limanları İsletmesi Genel 
Müdürlüğü memurları hakkındaki 2817 sayılı Kanun ile tadil ve ekleri; özel ihtisas istiyen 
belirli hizmetlerde geçici süre ve yevmiye ile çalıştırılan yevmiyeli teknik personel hakkındaki 
1Ö58 tarihli ve 4/10195 sayılı yevmiyeli teknik personel Talimatnamesi) yahut da daha geniş memur 
ve personel topluluklarını içine alan genel mahiyetteki kanun hükümlerine (Meselâ, Yolluklar hak
kındaki 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 1108 sayılı Maaş Kanunu, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunu gibi) tabi bulunmaktadırlar. 
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Bunlardan ayrı olarak bâzı kurumların meslek mensuplarına ödenen ödenekler ile hizmet ifası 

dolayısiyle aylıklardan ayrı olarak belirli şartlarda yapılan munzam ödemeler vardır ki bunlar da 
bahis konusu memurların çalıştıkları kurumların kuruluş ve görev kanunlarında yahut da özel 
birtakım kanunlar içinde yer a>ln*aktadır. 

Bu kanun, genel mahiyetteki Yolluklar Kanunu ile Emeklilik Kanunu bünyesine almamakta, 
buna mukabil Maaş Kanununu ihtiva etmektedir, öte yandan birinci maddede belirtildiği üzere, 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri memurları ile belediye ve özel idareler memurları kendi özelliklerine 
uygun ayrı statülere konu teşkil etmekte ve bu sebeple bu kanunun uygulama alam dışında kal
maktadırlar. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hâkim ve savcı sınıfından olanlarla subay ve ast
subaylar da, kendi sınıflarının özellikleri dolayısiyle, bu kanunun dışında bırakılmaktadırlar. 

Bu sebeple, 146 ncı maddenin kapsamına giren Devlet memurları hakkında bu kanun hükümleri 
ile bu kanuna istinaden meydana getirilecek ö«el statü hükümlerinin; birinci maddenin 2 nei fıkra
sı gereğince bu kanun dışında bırakılanlar hakkında ise kendi özel kanunlarının uygulanacağını 
belirtmektedir. 

Madde lâl. — Madde, bu tasarı kapsamına giren personele yapılacak ödeme çeşitlerini ve öde
me hallerini birer birer saymayı faydalı ve zaru»i görmüş ve bu maddede «Aylık, sözleşmeli ücreti, 
gündelik, ödül, temsil masrafları, ders saati tiöî?eti, fazla çalışma ücretini» saymış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, halen uygulanan muhtelif barem kanunları ve maaş kanunu ile Memurin Ka
nununda çeşitli personel kategorilerine hdametkri karşılığında şu veya bu ad altında ödenen pa
raların, bu arada meselâ aylıkların, ücretlerin, ödeneklerin tarifini yapan, bunların birbirlerine 
nazaran farkını belirten açık bir tarif ve hükme raslaıımamaktadır. Keza bazan konuşmalarda 
aylık, maaş, ücret tâbirleri ile ödenek, tahsisat tâbirlerinin birbirlerine karıştırıldığı, bazan aynı, 
bazan da farklı anlamada kullanıldığı müşahede odilmektedir. Yabancı memleketlerden bâzıların
da memura ödenen aylık ile yine aynı memura htemet karşılığında veya ailesi ve çocukları dolayısiy
le sosyal mahiyette ve çeşitli adlar aitmda yapıktiı çeşitli ödemelerin tamamını ifade eden genel bir 
tâbir mevcuttur. Meselâ Fransa'da «Bemunöration» (özel sektörde çalışanlarda ekseriya bu tâbi
rin yerine «Emoluments» kelimesi kullanılmaktadır) tâbiri memura ödenen aylıktan başka diğer 
bütün ödeme unsurlarını içine almaktadır. Bu unsurlardan her biri de ayrıca aylıklarda «Tra-
itement» (Özel sektörde «Salaire» veya -«Menctualite» kelimeleri kullanılmaktadır), sosyal mahi
yetteki ödemelerle aile tazminatları ve masraf karşılığını teşkil eden bâzı ödemeler de memleket
lere ve yerine göre «Allocation», «Indemintes», primlerde «rimes» ikramiye ve mükâfatlarda 
«Gratifications», «Reeompenses» kelimeleri ile ifa'de olunmaktadır. 

Bizde ise hem aylıklarla başka bütün ödemeleri belirten genel bir tedbir ve hem de çeşitli 
hizmet şartları ve sosyal amaçlarla yapılan ödeme unsurlarından birini açık ve belirli şekilde 
belirten ayrı tâbirler bulunmadığı için tasarıda bu maddeye yer verilmesi faydalı görülmüştür. 

A) Aylıklar: 
Bugün 'memleketimizde memurlara esas göıçvleri dolayısiyle ödenen para, bazan «maaş», ba

zan «aylık», bazan «ücret» tâbirleri ile ifade edil inektedir. 
Maddede Anayasamızın tercih ettiği «aylık» tâbiri esas alınmış, maaş tâbiri uygun görülme

miştir. Aylık tâbiri ister esas görev, ister vekâlet görevi, isterse ikinci görev şeklinde olsun işgal 
edilen bir kadro karşılığında ay itibariyle ödenen parayı, (Esas görevlerinden başka ayrıca okul 
ve kurslarda öğretmenlik yapan, ders saati ücretlerim belirli bir kadrodan alanlara ödenen ders 
saati ücretleri hariç) ücret tâbiri ise, meselâ «fazla mesai ücreti» gibi, bir kadro işgal etmeden 
yerine getirilen görev karşılığında ödenen para ile bu kanunda yazılı yevmiyeli personele ay iti
bariyle ödenecek parayı (Bu ödeme hafta itibariyle yapılırsa «Haftalık ücret», gün itibariyle yapı
lırsa «Gündelik» kelimeleri ile ifade edilecektir) belirtmektedir. 
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B) Sözleşmeli ücreti: 
Tasarı, sürekli kamu hizmetlerinde geçici süre ile ve belirli atanlarda sözleşme ile çalıştıracak

ları, Devlet memuru saymamakta, ancak kamu hizmetlerinin aksamaması ve tatbikatta ortaya çı
kacak ihtiyaçların, güçlüklerin karşılanması için, yabancı memleketlerde olduğu gibi, bizde de bu 
müesseseye yer vermektedir. Böylece sözleşme gereğince çalıştırılacaklara sözleşmeye istinaden 
ödenecek para da «sözleşmeli ücret» adı ile anılmaktadır. 

C) Gündelik: 
Tasan, bugünkü çeşitli istihdam tarzlarını değiştirerek «Devlet memuru», «sözleşmeli perso

nel», «yevmiyeli personel» gibi üç grup personeli içine alan üç istihdam tarzına yer vermektedir. 
Tasarıya göre yevmiyeli personel bundan böyle Devlet memuru sayılmıyacak ve Devlet kamu hiz
metlerinin aslî mahiyette olmıyan işlerinde bedenen, 'belirli ve geçici süreler ile gündelik karşılı
ğında çalıştırılacaktır. Bunların ücretleri gündelik şeklinde veya gündelik itibariyle hesaplana
rak haftalık veyahut da aylık üeret olarak ödenecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası «asli mahiyette olmıyan işlerde bedenen-çalışanlar» ibaresini kullandığı 
için, tasarının tam olarak yürürlüğe girmesinden sonra, meselâ bugün yevmiyeli teknik personel 
Talimatnamesine göre gündelikle çalıştırılan teknik elemanların, bugünkü gibi gündelikle çalıştırıl
ması mümkün olmıyacaktır. Zira bunlar kendi sınıflarında* durumlarına uygun belirli bir kadro
ya aylıklı Devlet memuru olarak atanmış bulunacaklardır. 

Ç) ödül : 
Fıkra tasarının 123 ncü maddesinde yâzili hallerde ödenen parayı ifade etmektedir. 

D)" Temsil masrafları: 
Halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerine göre Bakanlıklar müsteşarları ile Kamu îktisa-

di teşebbüsleri Genel müdürlerine verilen ödenekler «temsil ödeneği* adını taşımakta ise de, bun
lar temsil mahiyetindeki bir masrafın karşılığını teşkil etmekten çok, gerçekte birer makam «tah
sisatı» durumundadır; bu sebeple daha çok özel kanunları gereğinee. bâzı meslek mensuplarına 
veya belirli mesuliyeti! görev sahiplerine ödenen ödeneklere benzemektedirler. 

Yeni tasarı, birçok ek görevler, gibi, «temsil ödeneği» ile yukarda belirtildiği üzere özel kanunlar 
gereğince ödenen çeşitli ödenek ve tazminatlara son vermektedir, Ancak, belirli makam ve mesuli
yet mevkilerini işgal eden bâzı memurların görevleri icabı olarak temsili mahiyette bâzı masraf yap
mak mecburiyetinde bulundukları düşünüldüğü için, bunlara her ay belirli ve majstu bir para ver
mek yerine, fiilen yaptıkları masrafların gerçek tutarının ödenmesi şekli tercih edilmiştir. Halen bu 
nevi masrafların karşılığı bütçelerin gerekli tertiplerine konulmaktadır. Bugünkü durumda temsil 
ödeneği alan müsteşar ve genel müdürlerle özel kanunları gereğince ödenek alanların ve ödenek al
madıkları halde görevlerinin önem ve sorumluluğu aynı olan memurların aylıkları bundan sonra bu
günkü aylık ve ödenek toplamı nazarı itibara alınarak uygun bir seviyede tesbit edileceği için artık 
bugünkü ödenek ve tazminatların devamına lüzum kalmıyacaktır. 

Ancak bu madde gereğince ve özel yönetmeliği esasları dairesinde temsilî mahiyette olarak yapı
lan masraflar, her yıl bütçelerine konulacak tahsisattan karşılanacak ve «temsil masrafları» adı ile 
anılacaktır. 

E) Ders saati ücreti: 
De'rs saati ücreti 89 ncu maddede yazılı görevlendirme hallerinde, genel veya katma bütçeli ku

rumların öğretim ve eğitim ile görevli müessese ve okulları ile kurslarda öğretmenlik yapan, veya 
konferanslar veren öğretmen ve memurlara, belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan, ders sa
ati itibariyle hesaplanıp ödenen parayı ifade etmektedir^ İster esas görevde, ister vekâlet görevinde, 
isterse 88 nci maddede yazılı olduğu üzere doktor ve mühendislere verilebilen ikinci görevde belirli 
kadrodan ödenen para (Aylık, vekâlet görevi aylığı, ikinci görev aylığı) olarak ifade edildiği halde, 
burada öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan ders saati itibariyle hesaplanıp ödenen para «Ders saati 
ücreti» adı ile anılmaktadır. 
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F) Fazla çalışma ücreti : 
Bu ücret, adından da anlaşıldığı üzere kurumların, hazırlanacak yönetmelik dairesinde ve 1J9 ncu 

madde gereğince, normal çalışma saatleri dışında çalıştıracakları memurlara, bu saatler içindeki 
emekleri karşılığında ödenecek parayı ifade etmektedir. 

Madde 148. — «Gösterge» kavramı 43 ncü maddede ve o maddenin gerekçesinde açıklandığı için 
burada tekrar edilmemiştir. 

Madde 149, 150, 151, 152 ve 153. — Bilindiği gibi halihazır rejimde gerek 3656 sayılı Kanunla, 
gerekse onu tadil eden 7244 sayılı Kanunla Devlet memurları, barem dereceleri itibariyle 14 derece
ye ayrılmıştır. Hizmetlilerde derece adedi 15 tir. 

Yeni rejimde bu usul terk edilmekte, memuriyetler, muhtelif sınıflara ayrılmakta, her sınıfta, 
kendi özelliğine uygun aylık dereceleri ve her derece içinde de muhtelif aylık kademeleri meydana 
getirmektedir. Her sınıfta kaç derece ve kademe bulunacağı, ilgili sınıflara ait tüzüklerde gösterile
ceği için maddelerde sınıf tüzüklerine atıf yapılmıştır. 

Yine ilgili maddelerde «Kademe aylığı», «Derece aylığı», «Her bir derece içinde ilk ve en yüksek 
kademe aylığı» ,«Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı», «Her bir sınıfın son 
aylık derecesi ve en çok aylık miktarı» ile ilgili hususlar belirtilmiştir. 

Yeni rejim sınıflandırma esasına dayandığı için, bugünkü 14 dereceli tek barem cetveli yerine sı
nıflandırma çalışmaları sonunda meydana gelecek her sınıf için ayrı gösterge tablosu düzenlenecek
tir. Bu cetvellerden her birinde hizmetin özelliği ile orantılı muhtelif aylık dereceleri ve derecelerde 
de muhtelif kademeler yer alacaktır. 

Ayrı gösterge tabloları düzenlemekteki amaç, her meslekin özelliğine uygun bir aylık ödenmesini 
sağlamak; kademeler meydana getirilmesinden maksat ise, bir memurun bir yukarı dereceye geçmeden 
de aylığının aynı derece içinde her yıl bir miktar artmasına ve terfiinin sağlanmasına imkân vermek
tedir. 

Madde 154, 155. — Yeni rejimde her meslek sınıfına dâhil aylık derece ve kademelerine tekabül 
eden aylıklar, bugünkü gibi, fiilî aylık tutarlarını gösteren mutlak rakam olarak değil, fakat derece 
ve kademe aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil eden göstergelerle ifade olunmaktadır. Bu duruma 
göre, meselâ memur aylıklarını gösteren gösterge asgari 50, âzami 1 000 göstergesi ile ifade ediliyor 
ve öbür aylıklar bu hadler arasında yer alıyorsa her bir derece ve kademeye tekabül eden fiilî aylık 
tutarım tesbit için 50 - 1 000 göstergesine ve diğer göstergelerin hepsine meselâ 2 katsayısı tatbik edi
lecek ve böylece 50 göstergesinin aylığı 100 ve 1 000 göstergesinin aylığı 2 000; 4 katsayısı uygulanır
sa bu defa 50 göstergesinin aylığı 200, 1 000 göstergesinin aylığı 4 000 lira olacaktır. 

Derece ve kademelere tekabül eden aylıkların mutlak rakam olarak değil, fakat gösterge olarak ifa
de edilmesinden maksat, hem aylıkların tesbitinde memleketin ekonomik şartlarına ve bütçe durumu
na göre hareket edebilme imkânını Hükümete vermek ve hem de zamanla fiyatlarla aylıklar arasın
daki denge bozulduğu takdirde, aylıkların yeni fiyat şartlarına daha kolayca intibakını sağlamaktır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, yeni rejime göre her meslek sınıfına dâhil memurların derece ve kademe 
aylıkları göstergelerle ifade edildiği için, bahsi geçen derece ve kademe göstergelerine tekabül eden 
aylıkların hesaplanması bakımından uygulanacak katsayı üzerinde durulması gerekmektedir, \ncak, 
aylıkların hesaplanması ve katsayıların göstergelere tatbiki bakımından yurt içinde çalışan memurlar
la yurt dışında sürekli görevle çalışan memurlar farklı bir durumda bulunmaktadırlar. 

Yurt içinde çalışan memurların derece ve kademe aylığını göstergelerine tek bir defa katsayı uy
gulanacak ve bunun sonucunda derece ve kademe göstergelerine tekabül eden brüt aylık tutarları 
hesaplanmış olacaktır. 

Söylemeye lüzum yoktur ki, bu brüt aylık tutarlarından, ilgili vergi kanunlarına istinaden ve kay
nakta tevkif usulü gereğince vergiler ve aidatlar kesilecek ve memurun aylığı kendisine net aylık 
olarak ödenmiş bulunacaktır. 
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Madde 156. — Bilindiği gibi, Dışişleri Bakanlığı ile başka bâzı bakanlık ve kurumların yurt dışın

da sürekli görevle çalışan bâzı memurları bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı da bâzı milletlerarası 
teşkilâtın bünyesi içinde görevlendirilmektedir. 

İşte bu grup memurların aylıkları, yurt içinde görevli memur aylıklarının aksine, iki safhada ve iki 
defa katsayı uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Şöyle ki : 

Birinci safhada, yurt dışında sürekli görevle bulunan memurların aylıkları da aynen yurt içindeki 
memurların aylıkları gibi hesaplanacak ve böylece brüt aylık tutarı tesbit edilmiş olacaktır. 

ikinci safhada ise bu brüt aylık tutarlarından evvelâ kaynakta tevkif usulü gereğince ve ilgili ver
gi kanunlarına istinaden Gelir Vergisi, tasarruf bonosu tutarı, emeklilik aidatı gibi vergi ve aidatlar 
düşülerek net aylık tutarı tesbit edilecektir. 

Daha sonra bu net aylık tutarına, sürekli görevle yurt dışında bulunan memur hangi yabancı 
memlekette çalışıyorsa o memleket için tesbit edilen dış memleket katsayısı uygulanacak ve böylece o 
memura, çalıştığı yabancı memlekette ödenmesi gereken net aylık tutarı hesaplanmış olacaktır. 

Görüldüğü gibi, sürekli görevle yurt dışında çalışan memur aylıklarının hesaplanmasında iki 
defa katsayı uygulanmakta ve ikinci katsayısının uygulanması sonunda bulunan rakam, birincisinin 
aksine, memura ödenmesi gereken net aylık tutarını göstermektedir. 

Madde 157. — Yurt içinde çalışan memurlara uygulanacak kat sayı, memleketin ekonomik ge
lişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî imkânları; yurt dışında sürekli görevle çalışan me
murlara uygulanacak «Dış memleketler kat sayısı» ise, ilgili yabancı memleketin ekonomik du
rumu, para ve geçim şartları göz önünde tutularak tesbit edilecek ve yine ilgili maddelerde yazılı 
usullere göre değiştirilebilecektir. 

Madde 158. — Yeni rejimde bu kanuna tabi memurlar bir adaylık devresi geçireceklerdir. Kamu 
hizmetinde yeni aday olarak görev alma tarihi ile temelli memur olarak atanma tarihine kadar 
^Qqe,n süre «Adaylık süresi» kabul edilecektir. Adaylık süresi bu tasarıda belirtilecek ve bu süre 
içinde adaylara esas görevleri karşılığında ödenen paraya «Aday aylığı» adı verilecektir. 

Her hangi bir adayın, adaylık süresi içinde hangi derecede hangi kademe aylığını alacağı kendi 
sınıf tüzüğündeki gösterge tablosu ile tesbit edilecek ve bu aylık, maddenin ikinci fıkrası hükmü
ne göre, aday hangi sınıfta ise o sınıf tüzüğüne bağlı gösterge tablosundaki en alt derecenin ilk 
kademe aylığı olacaktır. 

Madde 159. — Adaylık süresi sonunda temelli memur olarak atanan memurlar ya bir yukarı 
dereceye yükselecek, yahut da aynı derece içinde kalacaktır. Hangi sınıflarda adaylık süresi so
nunda yukarı dereceye geçileceği, hangi sınıflarda aynı derece içinde kalınacağı, bu kanuna isti
naden meydana getirilecek sınıf tüzükleri ile tesbit olunacaktır. Eğer sınıf tüzüğüne göre adaylık 
süresi sonunda temelli olarak atanan memur bir yukarı dereceye geçiyorsa, o takdirde kendisine 
bir yukarı derecenin il kademe göstergesine tekabül eden aylık verilecektir. Aksi halde memur 
aynı derece içinde bir ileri kademe göstergesine tekabül eden aylığı alacaktır. 

Madde 160. — Kademe ilerlemesinde, Devlet memuru bulunduğu kademeden bir ileride bulunan 
kademenin gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamı ile ifade edilen aylığı alır. 43 ncü 
maddede verilen farazi misâlde 4 ncü derecenin 3 ncü kademesinden 4 ncü kademesine ilerliyen 
bir memur 280 gösterge rakamından 295 gösterge rakamına tekabül eden aylığa ulaşmış olacak ve 
meselâ bütçe kanunu ile katsayı kabul edilmiş ise, 1 120 liradan 1 180 liralık kademeye ilerlemiş 
olacaktır. 

Madde 161. — Burada, sınıflar içindeki derecelerden bir üst dereceye geçişte verilecek aylık hak
kında tasarının 68 nci maddesinde ifade edilen derece yükselmesindeki usulü ve 43 ncü madde
deki farazi misali göz önünde bulundumak kerekir. 

Sınıfların tüzükleri, yükseliş şartlarını sayarken, muhakkak bir derecede geçirilecek en az 
hizmet süresini, başka bir deyimle, o derecede kaç kademe süresi kalınacağını belirtecektir. Kademeler 
bir yıl süreli olduğuna göre, sınıfın tüzüğü, derecelerdeki yükselme sürelerini, hizmetin özellikleri
ne göre, belki aynı eşit yıla tabi tutacak veya yine hizmetin özelliğine göre, dereceleri değişik yük
selme yılarına tabi tutacaktır. 
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Farazi misalde, basitlik düşüncesiyle, derecelerdeki yükseliş hepsinde 5 yıl (5 kademe) süreli 
kabul olunmuştur. Buna göre 5 nci derecenin 5 nci kademesinde süresini dolduran bir memur, 
sınıfının tüzüğündeki başka şartları da taşımak veya yerine getirmek suretiyle, 4 ncü dereceye 
(İlk kademesine) yükselecektir. Farazi misale göre, 210 göstergeli aylıktan 250 göstergeli ay
lığa yükselecektir. 

5 nci derecenin 210 göstergeli kademesinden üst derecede boş kadro olmaması veya olup da 
pek çok yükselmeye lâyık memur bulunması yüzünden yükselemeyip de bekliyen 220 göstergeli 6 nci 
kademedeki memur, 230 göstergeli 7 nci kademedeki memur ve nihayet 240 göstergeli 8 nci (Sonun
cu) kademedeki memur, tıpkı 210 göstergeli 5 nci kademe memuru gibi üst derecenin ilk kedemesi 
olan 250 göstergeli aylığa yükselebileceklerdir. 

Burada liyakat sisteminin ne büyük rolü olduğu açıkça müşahede olunmaktadır. Şu misallere 
göre, ilk imkânda başarı gösteren 5 nci kademede ki •.memur 210 dan 250 ye yüksekmekte ve katsayı 
4 farz edilirse 840 tan 1 000 e çıkmaktadır. Oysa, daha ilerdeki kademede bulunan memurların yük
selişi erinde aylık farkları gittikçe azalmaktadır. 

Madde 162. — Bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memur, yen/i girdiği kadro derecesinin aylığını 
alacaktır, önce almakta bulunduğu aylık tutarının yeni aylığından fazla oluşu kazanılmış bir hak ol-
mıyaeafctır. Bu sistem, bazan, en yüksek aylığı az seviyede bulunan memurun ileride daha yüksek 
seviyeye ulaşabilecek yeni bir sınıfa girerek, halen haiz olduğu hakkının bir kısmımdan ilerdeki 
menfaati için icabında vazgeçmesini gerektirebilmektedir. Fakat, sınıf tüzüklerinde sınıftan sınıfa 
geçişte muhakkak böyle bir fedakârlığın .gerekeceği kaide değildir. Misal : (B) sınıfı 60 gösterge 
rakamından başlamakta, 300 gösterge rakamına varabilmektedir. (A) sınıfı 100 den başlayıp 500 e 
varmaktadır. (A) sınıfına geçmek istiyen memur 250 almaktadır ve son alabileceği miktara yaklaş
maktadır. Oysa (A) sınıfına geçebilirse, ilerisi oldukça açıktır. Sınıf tüzükleri de memurun (B) sı
nıfından (A) sınıfına geçebilmesine elverişlidir. Bu hal1 e göre, memur belki (A) sınıfından 200 
göstergeli bir derecesine kabul edilebilecektir. Burada 50 göstergeli aylık miktarında bir düşme ola
caksa da, memur gelecek için daha geniş imkân bulmuş olacaktır. Sınıfının tüzüğüne göre, memur, 
belki d'e, hiçbir düşüş kaydetmeden (A) sınıfının 250 göstergeli bir derecesinin kademesine alına
bilecektir. 

Bu hükümler sınıflar içinde memurların kendilerini yetiştirerek daha uygun ve Devlet için daha 
önemli sınıflara geçmelerini teşvik etmiş olacaktır. 

Tabiî, sınıf tüzükleriyle, belli bir yaş veya süre haddinden sonra smıf değiştirmeyi önlemek ve 
böylece hem aşikâr maaş düşüşlerine, hem de belli bir sınıfın ilk derecelerinde çok çeşitli yaş grup
larından personel toplanmasına engel olmak mümkündür. 

Madde 163. — Bu madde istisnai Deylet memurluklarından ayrılanların aylık durumılarmı düzen
lemektedir. Burada şu üç hali göz önünde bulundurmak gerekecektir : 

1. İstisnai memurluk sayılan memurlukların aynı zamanda beîîi bir sınıfın belli bir derecesini 
teşkil etmesi halinde, bu sınıfın daha aşağı derecelerinden atanmış olanların ayrılması hali (Meselâ. 
elçi veya valilerin dâhil olacalblan sınıfta bir aşağı derecede bulunan elçilik müsteşarları veya kay
makamlar arasından, sınıf tüzüğü esaslarına göre, elçilik veya valiliğe getirilenlerin bu görevlerin
den ayrılmaları) : 60 nci maddenin (A) bendinin 1 nci fıkrasına göre atanan bu kategori hakkında 
tasarının 163 noü maddesine özel bir hüküm konmamıştır; çünkü bunlar bir sınıfın alt derecelerinden 
yükselerek bu memurluklara gelmişlerdir ve başka bakımlardan olduğu gibi, ayrıldıklarında tabi 
olacakları aylık rejimi bakımından da kendi sınıflarının hükümlerine tabi olacaklardır. 

2. İstisnai memurluklara başka bir sınıftan atanmış olanların ayrılması hali (Meselâ, elçilik ve
ya valiliklere elçi veya valilerin dâhil olaeakları smıf dışından, meselâ hukuk müşavirleri veya tan.m 
mühendisleri sınıflarından bir Devlet memurunun fiilen aldığı hukuk müşavirliği veya tarım mühen
disliği aylığından daha yüksek aylık derecesinde bulunan bir elçiliğe veya valiliğe atandıktan sonra 
ayrılması) : 60 nci maddedeki (A) bendinin 2 noi fıkrasına göre atanan bu kategorideki memurlar. 
istisnai görevlerinden ayrıldıkları zaman, bu göreve gelmeden önce bulundukları sınıfta bıraktık
ları derecenin kademesine atanacaklardır. 
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3. Hiç Devlet memurluğu yapmamış veya bir müddet yapıp ayrılmış kimselerin, yaİıut sözleş

meli olarak çalışanların, gonel şartlara sahibolmak şartiyle atandıkları istisnai Devlet memurluğun-
dan ayrılmaları hali : 60 neı maddedeki (A) benlinin 3 ncü fıkrasına ve (B) bendine göre atanmış 
olan bu kimseler, ayrılışlarında hiçbir aylık veya başka bir hak talebinde bulunamazlar. Tabiî, Dev
let memurluğunda geçirdikleri süre, emekliliğe hak kazandıran hizmetlerde geçmiş ise, emeklilik kı
demi hakları saklıdır. 

Görüldüğü üzere, 60 neı madde hükümleri gibi, bu maddedeki hükümler de, istisnai memurluğu çok 
cazip bir hale getirmemek ve genel olarak kabul edilmiş «Meslek» ilkesini zedelemek endişesinden ha
reket etmektedir. İstisnai memurlukların türlü imkcânlarına karşılık, ayrılıştaki haklar bakımından 
«Meslek» memurluklarına nisbetle daha elverişsiz bir durumda bulunması, hem bu usulün sık sık ve 
kötü bir şekilde kullanılmasını önliyecek, hem de Devlet memurluğu meslekinin ölçülü ve kademeli 
temposuna girmiş olanların istisnalardaki çekiciliğe kendilerini kaptırmadan şevkle çalışmalarını sağlı-
yacaktır. 

Madde 164. — Devlet memurları aylıklarının her ay başında peşin olarak ödenmesi sistemi muha
faza edilmiştir. Sistemde değişiklik yapılmak yoluna gidilseydi, bütün memurların bir ay aylıksız ça
lışmak zorunda kalmaları veya Devletin, fazla olarak, memurlara bir aylık daha vermek külfeti altı
na sokulması, gerekecektir. Bu gibi sakıncalar dolayısiyle, aylıkların hizmet görme sonunda, yani ay 
sonlarında ödenmesi yoluna gidilmemiştir. Gerçi, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan eski tasarı
da, aylıkların ay sonunda ödenmesi şeklinde bir hüküm mevcuttur ama, o tarihlerde aylıklardan baş
ka belli zamanlarda bir ikramiye de verildiği için, aylığın ödenmesini aybaşından ay sonuna almakta 
bu imkândan faydalanmak istenilmişti. 

Peşin olarak ödenen aylıkların ölüm ve emeklilik gibi hallerde geri alınmaması Devlet memurlu
ğunda hâkim olması gereken insani ölçülerin tabiî bir sonucu sayılmıştır. 

Sözleşmeli ve yevmiyeli personele yapılacak ödemeler hakkındaki hükümlerin anlamı açıktır. 
Madde 165. — Bir Devlet memurluğu görevine aday veya temelli memur olarak atananların aylık

ları, göreve başladıkları tarihten itibaren gün hesabiyle hesaplanıp ay sonunda verilecektir. Görüldüğü 
gibi, burada şimdiki sistemden ayrılmmaktadır. Şimdiye kadarki uygulamada, atanan memurlardan 
pek çoğu, görevlerine başlamak için ayın son gününü bekliyerek hizmetin aksamasına sebebolmuşlar 
veya yeni bir ayın birkaç gününde göreve başlıyan memurlar, aylıklarını peşin olarak almış öbür me
murlardan farklı bir şekilde, o ay için aylıksız çalışmak zorunda kalmışlardır. Madde bu pürüzleri gi
dermek amacını gütmektedir. Bir Devlet memurluğu görevine aday veya temelli memur olarak atanan
lar, ayın sonunda, çalıştıkları gün nisbetinde bir miktar para alacaklar, ilk ay başından itibaren de, 
öbür memurlar gibi «peşin aylık» sistemine geçeklerdir. 

Madde 166. — Kademe ilerlemeleri, tasarının 65 nci maddesine göre toplu onaylarla yapılacaktır. 
Bu toplu onayları ay sonlarına rastlamak ve böylece onayı takibeden ilk ay başından itibaren yeni ay
lıkların ödenmesine geçmek mümkündür. Böylece malî işlemlerde kolaylık sağlanmış olacaktır. Kade
me aylığına onay tarihinden itibaren hak kazanmak usulü uygun görülmemiş, böyle bir usule gidilme
mesi yüzünden yaratılabilecek haksızlıkların da onayları ay sonuna raslatmak suretiyle önlenebileceği 
düşünülmüştür. 

Madde 167. — Derece yükselmesinde, görevin önem veya sorumluluğunda bir artış bahis konusu
dur ve memurun görev yerinde bir değişiklik olabilmesi pek muhtemeldir. Derece yükselmesiyle, gö
revinin önemi, unvanı ve yeri bakımından kendi lehine yeni bir durumun yaratıldığını gören memu
run gelecek ilk aybaşma kadar eski aylığiyle çalışmasında pek büyük bir sakınca görülmemiş ve malî 
işlemlerde basitlik sağlama faydası da göz önünde bulundurularak eski sistem muhafaza edilmiştir. 
ilk atanmada tamamiyle karşılıksız bir çalışma durumunu gidermek için sistem değişikliği yapılmıştı; 
burada ise, tamamiyle karşılıksız bir çalışma değil, çok kısa bir süre için eski aylıkla çalışma bahis ko
nusudur. 

Madde 168. — Sınıf değiştirmedeki durum, belli bir sınıf içindeki kademe ilerlemesinden ve dere
ce yükselmesinden farklıdır. Eski sınıfından tamamiyle farklı bir sınıfın görevlerine başlıyan memu
run durumu Devlet hizmetindeki bir göreve aday veya temelli memur olarak atanan bir kimsenin du-
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rumıına çok yaklaşmaktadır. Bu bakımdan, 165 nei madde hükmünün burada da uygulanması uy
gun görülmüştür. Yürürlükteki mevzuata göre, eski görevlerinden ayrılırken poşin olarak alınmış 
aylıklarının arttığını gün hesabiyle geliverecekleri için, ilk aybaşına kadar yeni sınıflarında geçen 
günler için kendilerine çift ödeme yapılmış olması da bahis konusu değildir. 

Madde 169. — Bu madde, kurum değiştirmek suretiyle yeni bir göreve atanan Devlet memurla
rının aylıkları bakımından yapılması gerekli işlemleri göstermektedir. Kurumlar arasında yer değiş
tirmenin tam aybaşlarma raslamaması muhtemeldir. Ay içinde vukubulan kurum değiştirmelerinde, 
Devlet memurları eski kurumlarından aldıkları aylıkları gün hesabına göre iade etmek yoluna girmi-
yeceklerdir. Burada, Devlet memurluğundan temelli ayrılmadan farklı bir durum bahis konusudur, 
Devlet memuru, kurumdan ayrılmakta, fakat Devlet hizmetinde kalmaktadır. Ancak, bu takdirde 
aylığında bir yükselme olmuşsa, yeni kurumunda işe başladığı tarihten ay sonuna kadar meydana 
gelen aylık farkı yeni kurumca ödenir. 

Madde 170. — Devlet memuru başka bir yerdeki göreve yer değiştirme suretiyle atandığı sırada 
izindeyse veya geçici bir görevle başka, bir yerde bulunuyorsa, yeni görevine başlaması için 62 nci 
maddeyle tayin edilmiş olan süreler izin veya geçici görevin sona ermesiyle bağlıyacaktır. Bu bakım
dan, kendileri, izin veya geçici görev sürelerinin de ilâvesiyle ortaya çıkan süreler doluncaya kadar 
eski görevlerindeki aylıklarını almaya devam edeceklerdir. 

Madde 171. — Madde hükmü şimdiki uygulamaya da uygundur. Hesaplarını yerlerine gelenle-
ro devretmek zorunluğunda bulunan saymanların 62 nci maddede belirtilen süreler içinde yeni gö
revlerine başlıyabilmeleri çoğu zaman imkânsızdır. Bunlar için, 62 nci maddedeki süreler ancak devir 
işleminin tamamlanmasından sonra işlemeye bağlıyacaktır. Tabiî, devir işleminin sonuna kadarki sü
rede de bulundukları görevin aylığını alırlar. 

Madde, sayman mutemetleri bakımından devir süresinin rasgele ve lüzumsuz bir şekilde uzatılma
sı m önlemek amaciyle, nispeten daha basit olan bu devir işlemi için 15 günlük belli bir süre tesbit 
etmiştir. 

Madde 172. — Bâzı hallerde, görev yerleri değiştirilen memurların görevlerinden hemen ayrılma
ları sakıncalı görülmüş olabilir ve hizmetin devamı bakımından bulundukları göreve devam etmeleri 
kendilerine kurumlarınca bildirilebilir. Tabiî, bunlar için de, 62 nci maddedeki süreler, yerlerine 
atananların gelişi veya yeni görevlerine hareketlerinin kurumlarınca bildirilişi tarihinden itibaren 
bağlıyacaktır. Böyle durumlarda, tıpkı yukardaki hallerde olduğu gibi, memurların eski aylıklarını 
tam olarak almaya devam etmeleri gerekecektir. 

Madde 173. — Vekâlet aylıkları bakımından, vekâlet görevine başlayış tarihini takibeden aybaşı 
esası değil, vekâlet görevine başlayış tarihi esası kabul edilmiştir. Burada da ilk aybaşına kadarki 
vekâlet aylığının gün hesabiyle hesaplanması gerekecektir. 

Madde, ayrıca, vekâlet usulünün kötüye kullanılmasını önlemek ve bunun bâzı kimseler için ek 
aylık niteliği kazanmasına engel olmak için, boş kadrolara vekâlet aylıklarının ancak üç ay süre ile 
verilebileceğini belirtmektedir. Bugünkü uygulamaların en aksak noktalarından biri de, aslında 
gayet kolay doldurulabilecek olan kadroların boş tutulması ve bunlar için vekil memur kullanılarak 
hem bâzı kimselere ek aylık yoliyle eşitsizliklerin yaratılması, hem de görevlerin aksatılmasıdır. 

Vekâlet usulünün gerçek amacı, asıl görev sahiplerinin türlü sebepler dolayısiyle görevlerinin ba
şında bulunmadıkları süreler için Devlet hizmetinin aksamamasmı sağlamaktır. Bu gibi hallerde 
en normal yol, boşluğun kurum içinden doldurulmasıdır. Geçici bir süre için görevi başında bulun-
mıyan mesai arkadaşına vekâlet etmek de Devlet memurunun tabiî görevlerindendir. Bu sebepledir 
ki, madde, 45 güne kadar olan vekâlet görevlerinde aynı kurum içindekilere her hangi bir ek ödeme 
yapılmasını kabul etmemekte ve ek ödemeyi ancak kurum dışından gelenlere hasretmektedir. Ancak, 
vekâlet görevinin 45 günü aşan kışımı için vekâlet aylığı verilmesi, aynı kurum içinden de olsa, 
bir Devlet memurunu/n olağanüstü şartlar altında çalışmasını mükâfatlandırmak bakımından ge
rekli görülmüştür. Bu vekâlet aylığının başlangıç tarihi 45 günü takibeden 46 nci gününden iti
baren başlıya çaktır. 
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Madde 174. — Tasarının vekâlet aylıkalrı konusundaki kötü uygulamalarım önlemeyi amaç tu

tan önemli hükümlerinden biri de bu maddeyle ifade edilmektedir. Boş kadroların mevcudiyetin
den faydalanarak bâzı memurlara ek aylık verilmesi yolu bu maddede kesin olarak kapatılmak
tadır. Üç ayı aşmıyun bir süre içinde de olsa, boş kadronun vekâlet aylığını alan memurların o 
kadroya tekabül eden işi filen yapmaları gerekecektir. 

Madde 175. — Maddenin anlamı açıktır. Miktarın düşük tutulmasının başlıca sebebi vekâlet 
usulünü teşvik etmemek düşüncesi teşkil etmektedir. 

Bu şekilde ödenecek vekâlet aylıklarının kadro tasarruflarından verileceği tabiîdir. 
Madde 176. — Bugünkü uygulamada «ek ders üereti» adını alan usul, tasarıyla değişik 

bir esasa bağlanmaktadır. Her göreve tekabül eden bir kadro bulunması kuralından hareket eden 
tasarıdaki sistem, mevcut kadro derecesinin ilk kademe aylığını «ders görevi ücreti > için esas 
kabul etmiştir. Buna göre, verilecek ders ücrereti, ödersin öğretmen kadrosuna tekabül eden 
derecenin ilk kademe aylığını geçmiyecektir. Ders saat ücretleri toplamı, gerekirse, birkaç 
kişiye bölünebilecektir. Bir ders saatine tekabül eden ücret de aylığı ders sayısına bölmek 
suretiyle elde edilecektir. Görüldüğü gibi, şimdiki uygulamadan farklı olarak, ders ile aslında 

,dersi vermesi gerekli öğretmenin kadrosu arasında sıkı bir bağlantı kurulmuş, bu öğretme
nin yokluğu yüzünden ders sorumluluğunu ve görevini yüklenenlerin de doldurdukları boşluk 
ölçüsünde ücret almaları sağlanmıştır. 

Tasarı çok çeşitli veçheler gösteren bu konunun teferruatlı bir şekilde düzenlenmesini ilgili 
üç merciin birlikte hazırlıyacakları bir yönetmeliğe bırakmaktadır. 

Madde 177. — Yolluklar bakımından tasan yeni bir hüküm getirmemektedir. Uygulanmakta 
bulunan Yolluk Kanunu hükümlerine atıfta bulunulmuş, sözleşmeli personelin yollukları da söz
leşme şartlarına bırakılmıştır. 

Madde 178. — Fazla çalışma ücreti verilebilmesi de tasarıda birçok şartlara bağlanmış ve 
böylece bu imkânın yerli yersiz ve kötüye kullanılmasını önlemek için çareler düşünülmüştür : 

a) Hangi görevlerde fazla mesai olabileceği sınıf tüzüklerinde gösterilmedikçe, fazla ça
lışma ücreti verilemiyecektir. 

b) Her kurum hangi hallerde kimlere ve ne miktar fazla çalışma ücreti verileceğini Maliye 
Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ile birlikte hazırlıyaeağı bir yönetmelikle ön
ceden belirtecektir. 

Ancak, maddenin hazırlanmasında, sağlık hizmetlerindeki kadroların bugünkü aşikâr yetersiz
liği göz önünde bulundurulmuş ve bu alanda «vekâlet» suretiyle yürütülebilen bâzı hizmetler için, 
belirli şartlar yerine getirilmek kaydiyle, fazla çalışma ücreti verilebileceği metinde açıkça belir
tilmiştir. 

Madde 179. — Yeni tasan ile mevcut bütün temsil ödenek ve tazminatlan kaldırılmış bulun
duğundan temsilî nitelikte olan görevlerdeki memurların yapmalan zaruri olan temsilî masraf
ları «yapıldıkça ödenir» masraflar olarak kabul edilmektedir. Hangi sınıf ve derecelerdeki me
murların bu masrafları yapabilecekleri, masraflarla ilgili bütün şartlar ve usuller, ilgili ku
rumların görüşleri alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesi
nin birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelikte belirtilecektir. Bugün temsil ödeneği olarak gözü
ken miktarların çoğu, zaten bu kanuna dayanılarak yapılacak sınıflandırma ve aylık tesbiti 
işlemleri sırasında kendiliğinden her sınıfın derece aylıkları içinde ifadesini bulacaktır. Bu 
madde ile öngörülen «temsil giderleri» ise, böyle bir «ek aylık» niteliğinden çok, görev gere
ğince yapılan gerçek giderleri karşılamağa yarayacak bir ödeme niteliğini taşımaktadır. 

Madde 180. — Madde, sürekli görevle yurt dı^nda bulunanların aylıkları bakımından bâzı açık
layıcı hükümler getirmektedir. Amaç, atanma emrinin tebliğinden sonra da, yurt dışında kalmak 
ve böylece bir süre daha iç ve dış aylıklar arasındaki farktan faydalanmak şeklindeki bâzı mahzurlu 
tatbikatı önlemektir. Madde, ayrıca, atanma emri çıktıktan sonra bir bekleme emriyle dışarıda ka-
lanlann da bu imkândan ancak iki ay süre ile faydalanabilmelerini öngörmektedir. 
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Madde 181. — Bu maddede de amaç, geçmişte görülen bâzı mahzurlu uygulamaları önlemektir. 

Geçici görevle merkeze çağrılanların, mı: geçici görev bir aydan fazla sürerse, hâlâ dış memleketler
de aldıkları katsayılı aylıfı almağa devam etmeleri uygun görülmemiştir. 

Madde182. —- îç ve dışI görevler bakımmdân ortaya çıkan aylık farkları, değişik ödeme katsayıla-
nntn uygulandığı memleketler arasındaki atanmalarda da ortaya çıkabilmektedir. Bu bakımdan, 
böyle durumlardaki aylık ödemelerinin 180 inci maddedeki hükümlere göre yapılması uygun görül
müştür. 

Madde 183. — Hazarda muvazzafıfclık hizmeti dışında, her ne suretle olursa olsun, silâh altına alı
nan Devlet »memurlarına aylıklan :kurumiâri'nca tam olarak verilecektir. 

Rütbe aylıkları, daha yüksekse aradaki fark Millî Savunma Bakanlığınca ödenecektir. Aylık 
başlangıçları askerî kurumlara katıldıkları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren hesap 
edilecektir. 

Madde 184.— Seferde muvazzafılklık hizmeti dışında silâh altına alınanların rütbe aylıkları Millî 
Savunma Bakanlığınca ödenir; Devlet memuru iken almakta oldukları aylık daha yüksek ise, arada
ki fark kurumlarınca ödenir. 

Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan Devlet memurlarından rütbesiz (er, er
baş) olanların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir. Bu hüküm yenidir ve Devlet memurlan 
arasında rütbeli - rütbesiz farkını kaîdırmiaktadır. 

Madde 185. — Madde, hazarda sefer haline geçişte Devlet memurları aylıklarının nasıl ödenece
ğini düzenlemektedir. Aylıklar, sefer haline kadar 183 üncü maddeye, sefer haline geçişten sonra 
184 üncü maddeye göre ödenecektir. 

Madde 186. — Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti halleri dışında, si
lâh altına alınan Devlet memurları arasında, silâh altına alınmadan önce görevleri kaldırılmış veya 
kendileri hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış olanlar varsa, bunlar hakkında, rütbeli 
veya rütbesiz farkı gözetmeksizin, açık aylığı hakemin muhafaza edilmesi öngörülmüştür. Ancak, 
rütbeli olanlarda, rütbe aylığnın açik aylığından az veya çok olmasına göre, 183 üncü veya 184 üncü 
maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

KISIM — VI 

Sosyal haklar ve yardımlar 

Madde 187. — Emeklilik halkkı, «Genel Haklar» bölümündeki 18 inci maddeyle belirtilmiştir. 
Bu kısımda ise, sosyal hak niteliği taşıyan hakların düzenlenmesine geçilmektedir. Ancak, emekli
lik halkkı konusunda bu düzenleme teferruatlı şekilde yapılmamakta, yürürlükteki emeklilik hü
kümlerinin aslî prensipleri konulmaktadır. 

Madde 188. — Bu madde. Devlet memurlan için çeşitli alanları kapsıyan geniş bir sigorta siste
minin kurulmasını öngörmekte ve bu konuda özel kanun hükümlerinin hazırlanması lüzumunu belirt* 
mektedir. öngörülen hükümler hazırlanıncaya kadar yürürlükteki hükümleri muhafaza edilecektir. 
Ancak, tasarıyla öngörülen sigorta sistemi, Devlet memurlan için tesbit edilecek sosyal yardım 
imkânlarının memlekette kabul edilmiş başka genel sosyal sigorta rejimlerinden aşağı olmaması şart 
koşulmaktadır. Gerçekten, bugün sosyal sigortalar bakımından bütün çalışanların aynı şartlardan 
faydalandıkları söylenemez. Meselâ, işçiler bakımından uygulanmakta olan sosyal sigortalar sis
temi Devlet memurlannm faydalanabilecekleri sosyal yardım imkânlarından hayli ileridir. Tasa
rı, bu dengesizliği önliyecek bir yön ve seviye göstermektedir. 

Madde 189. — Sosyal Devlet anlayışının tabiî (bir sonucu olarak, Devlet memurlan bakımın
dan tasanda ele alınan yeni konulardan biri bu madde ile belirtilmektedir. Malulen emekliye ay
rılan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırabileceği umulanlar, kendi sınıflarında veya 
ıbaşka bir sınıf ve meslekte yemden çalışabilecek şekilde ise ahştırılabileceklerdir. Bu amaçla 
kurulacak işe alıştırma (Rehabilitatiön) kutumla iri,' işçilik alanında yapılanlara paralel olarak Dev
let memurluğu alanında da toplumdaki işgücünün azal mamasına hizmet edeceklerdir. Tasan, 
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Sosyal sigortalar kpnusunda olduğu -gibi, bu vkonuca .da özel bir kanun yapılmasını öngörmekte
dir. 

Madde 190. — Bütün Devlet memurlarının .genel bir sosyal sigorta yardımlaşma sisteminden fay
dalanmaları ve bu konuda tesbit edilecek asgari lerin her Devlet memuruna açık tutulması esastır. 
Bu genel sistemin yanında, ihtiyari nitelik .taşıyan, ek sosyal sigorta ve yardımlaşma sistemle
rinin kurulması da kanunla teşvik edilmektedir. Ancak, dunları kuracak olan kanunlardan zorlama 
esasının bulunmaması şart koşulmuştur. Ek sosyal sigortalar, dinlenme kampları ve yardımlaş
ma kurumları, mecburi nitelik taşıması gereken genel sistemin yerine geçmiyecek, onu tamamlayı
cı bir şekilde çalışacaklardır. 

Madde 191. — Tasarının ıbu maddesi, ejneklilik.ikramiyeleri konusunda, işçiler bakımından uy
gulanan ikramiye sistemiyle bir paralellik kurmak amacını gütmektedir. İkramiye miktarının 
en yüksek haddi 12 aylık yerine 15 aylığa yüksel tilmi§tir. Maddenin öbür hükümleri yürürlükte
ki uygulamadan farklı değildir ve anlamları.acıktı?. 

Madde 192. — Anlamı açık bir usul maddesidir. Emeklilik ikramiyelerinin ilgili kurum büt
çesinden karşılanması esas olarak alınmakta, fakat ödemelerin bu karşılamayı beklemeden yapıla
bilmesine imkân verilmektedir. 

Madde 193. — Devlet memurlarının konut 7iktiyaçtyrı,.bakıımndan özel kanunlara ışık tutacak bâzı 
temel hükümleri getiren bu madde, aynı konuda yapılan c,ok .çeşitli araştırma ve incelemelerin 
ortaya koyduğu bâzı zaruretlere cevap teşkil etmektedir. 

Eldeki rakamlar bu konudaki durumun jıe derece ciddî olduğunu açıkça belirtmektedir, ista
tistiklere göre, Türkiye'deki şehirlerde yaşıyan ailelerin % .36 sini kiracı aileler teşkil etmek
tedir. Bunların % 20 si ise, genel veya katma bütçelerden aylık yahut ücret alan memurlardır. 1960 
yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından düzenlenen «Mesken Şartları Anketi» nin ver
diği sonuçlara bakılırsa, bu memurlardna % 45 inin kötü veya orta şartlı konutlarda oturdukları 
görülecektir. Yapılan ortalama hesaplara göre, Devlet memurlarının % 80 ini teşkil eden çok bü
yük bir kütle, aylıklarının % 37 sini aşan bir kısmını konut kirası olarak vermektedir. Gelişmiş 
ülkelerde konut kirasına verilen'bu oranın % 5 ilâ % 10 oranına düştüğüne işaret etmek Türki
ye'deki durumun kötülüğünü belirtmeye yetecektir. Yine aynı anketin sonuçları^ Türkiye'nin 
20 büyük şehrinde yaşıyan memurlardan % 67 sinin rkonut sahibi olmadıklarını ortaya koymakta
dır. işte tasarıdaki madde, bu zaruretlerin ışığında kaleme alınmıştır. 

Tasarıda «genel veya katma .bütçelere her yıl konulacak ödenekler» deyiminin bulunması, 
memur kütlesinin konut dâvasını çabufc gözümü yenilmek bakımından, her yılın bütçesine yeterli 
bir Ödenek miktarının konulmasını şart koşmak içindir. Programların belli bir merci tarafından 
tesbit edilmesi, sorumluluğun belirülnaesi -, bakımından uygun görülmüş ve bu konuda meseleye en 
yakından ilgili bulunan imar ve iskân Bakanlığı açıkça görevlendirilmiştir. «Kiralık konut» de
yimi, «lojman» sözünün ifade ettiği anlamı da kapsadığı için madde metninde ayrıca bu sözün ko
nulması lüzumlu görülmemiştir. Üstelik, «lojman» sözü aynı zamanda «kira karşılığı olmadan 
tahsis edilen konut, anlamına da gelmektedir; oysa bu mesele, aşağıda, 194 üncü maddeyle düzenlen
mektedir. 193 üncü maddenin A bendinde bahis konusu edilen mesele, lüzum ve zaruret görülen 
yerlerde Devlet memurlarının kiralık konut ihtiyaçlarını da,Devletin karşılamayıdır. Bilindiği gibi 
memleketin bâzı bölgelerindeki konut şartları, Devlet memurlarının asgari medenî ihtiyaçlarını kar
şılayacak, kendilerini ve ailelerini en basit barınma endişelerinden uzak tutacak nitelikte değildir; 
yahut konut kiralarındaki anormal durumlar, Devleti bu «lüzum ve zaruret görülen yerlerde, doğru
dan doğruya kiralık konut konusuna el atmağa sevkedecek dereceye gelmiştir, işte bu gibi hallerde 
Devlet memurlarınca kullanılacak kiralık konutlann doğrudan doğruya genel veya katma bütçeli 
kurumların bütçelerine konacak ödeneklerle yapılması gerekecektir. Devlet kendi memurları için bu 
imkânı yaratmasına karşılık elbette bir kira alacaktır. Ancak, burada önemle belirtilmesi gereken 
bir nokta, bu kiranın taşıdığı «sosyal» niteliktir. Dadayısiyle bu çeşit kiralık konutların kiralarını 
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normal kira piyasasının mekanizmasına uydurmak, Devletin de tıpkı herhangi bir gayrimenkul sahi
bi gibi rant sağlamasına vo kendi memurlarının sırtından para kazanmasına yol açar ki böyle bir 
tutumun ne sosyal Devlet anlayışına, ne Devlet hizmetinde bulunanlarla Devlet arasında hâikinı kılın
ması gereken bağlılık ve koruma duygularına, ne de Devletle özel sektör arasındaki saik ve metod 
farklarına uygun olacağı iddia edilemez. Devletçe karşılanan kiralık konut ihtiyaçları bakımından 
kiralara hâkim olması gereken esaslar piyasa şartları değil, uzun süreli amortisman ve bakım mülâ
hazalarını da ihmaletmeyen «sosyal» esaslar olmalıdır. 

Mülk konutu ihtiyaçlarının karşılanmasını öngören ikinci fıkrada, verilecek kredilerin bilinen 
normal kredi şekillerinden farklı olan ve sosyal özellik taşıyan bir «sosyal ipotek kredisi» şeklinde 
olması gerektiği belirtilmektedir. Bu deyimle, uzun. vâde, düşük faiz, bâzı vergi ve resim muafiyetleri, 
kamu faydalandırmaları, kamu himayesi gibi hususlar kastedilmiştir. Her yararlanmanın bir zah
met ve mükellefiyet karşılığı olması düşünülerek; kurulacak fona memurların da uygun ve belirli 
oranlarda iştirak etmeleri şart koşulmuştur. Bu fonun memur kütlesinin geleceği bakımımdan en 
büyük güven kaynağı olan bir kurum tarafından, yani emekli aylıklarını ödemekle görevli bir kurum 
(Şimdiki halde T. C. Emekli Sandığı) tarafından kurulması yerinde görülerek, sosyal ipotek kredi
lerinin bu fondan verilmesi kabul edilmiştir. Tabii, mülk konut ihtiyacı için verilecek kredi kavra
mının onarıma muhtaç mevcut konutların onarımı için verilecek kredileri de kapsaması gerekecektir. 
Aynı şekilde, gerek yapım, gerekse onarım için verilecek kredilerin, gerekli şartları taşıyan memur
lar tarafından yapılacak tamamiyle kişisel istekler üzerine tesbit edileceği de tabiîdir. 

Tasarıdaki hüküm, bu çok etraflı meselenin ancak esaslarını koymakla yetinmekte, bu konu
daki teferruatlı düzenlemeyi özel kanunlara bırakmaktadır. 

Madde 194. —• Bu madde, kuruluş ve görev kanunlariyle gerekli görülecek yerlerde ve görev
lerde kurumlar tarafından Devlet memurlarına eşyalı veya eşyasız konut tahsis edilebilmesine im
kân vermektedir. Burada esas olan bu tahsis karşılığında Devlet memurlarından her hangi bir ki
ra alınmamasıdır. Devletçe tahsis edilen konut kamu görevinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmek
tedir; daima ve ancak o görevi görenlerce işgal edilecektir. Bugün bu çeşit konutlar bakımından 
uygulanan usul sembolik bir kira miktarı tesbit etmek şeklindedir. Tasarı, kiralık konutlar meselesi
ni ayrı bir maddede düzenlemek ve burada sadece kanunlarla belirtilecek yerler ve görevler bakı
mından tahsis edilecek konutları ele almakla, sembolik kira usulünü tamamiyle ortadan kaldırmak
tadır. Bunların tahsis ve idare şekillerinin düzenlenmesi ise yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 195. — Tasarı, mahrumiyet yeri ödeneğinin en geniş anlamıyla ve bütün Devlet memur
larını kapsıyan bir nitelikle ele almaktadır. Bâzı kurumların şimdiye kadar dar imkânlarla sağla
dıkları bâzı haklar hem yetersiz kalmaktaydı, hem de bunlar başka hizmetierdekileri dışarıda bıra
kır bir nitelikte olduklarından uygulamada eşitlikten uzaklaşılmaktaydı. öte yandan, memleketin 
çeşitli bölgelerindeki hayat seviyesinin önemli farklar gösterdiği ve bâzı yerlerdeki hastane, okul, yol ve 
geçim durumlarının görevli!erden büyük fedakârlıklar beklediği de bir gerçektir. Tasarı, en ce
sur hükümlerinden birisiyle dâvaya en olumlu yoldan girmekte ve belli mahrumiyet yerlerindeki 
görevlileri önceden kabul edilmiş ölçülerle maddi yönden tatmin etmek amacını gütmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, mahrumiyet yeri ödeneğinin kurum farkı aranmaksı
zın bütün Devlet memurları için kabul edilmiş bulunması ve bunun «o yerin marumiyet derece
sine göre» tesbit edilmesidir. Bu esasların nasıl düzenleneceği sonraki üç maddede gösterilmektedir. 

Madde 196. — Mahrumiyet yerleri ve dereceleri Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin in
celemeleri sonucunda hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle belirtilecektir. 

(Bu yönetmelikteki yer ve 'dereceler, geçen süre içindeki gelişmeler dikkate alınarak, dört yıl
da bir gözden geçirilecektir. Tabiî olağanüstü olumlu ve olumsuz hallerde bu süre beklenmi-
yecek, ayarlamanın bu süreden önce yapılması sağlanacaktır. 

Madde 197. — Mahrumiyet yeri ödenekleri, 196 ncı maddeye göre tesbit edilecek, dört derece 
üzerinden ödenecektir. Başka bir deyimle, memlekette «mahrumiyet yeri» niteliği taşıyan bütün 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 977 ) 



- 4 3 -
;görev yerleri tesbit edilmekle kalmıyacak, ayrıca bunlar, mahrumiyet şartlarına göre, dört dere 
ceye ayrılacaktır. Her yıl 'bütçeyle yapılması gerekli olan işlem, birinci derece mahrumiyet ye
rinin mahrumiyet ödeneğini tesbit etmektir, öbür derecelerdeki ödenekler, birinci derece öde
neğine göre belirli nisbetlerle hesaplanmış olacaktır. 

Misal : 1965 bütçesinde birinci derece mahrumiyet yeri için 200 lira kabul edildiği farzu-
dilirse bu listeye göre 1 nci mahrumiyet yerindeki memurlar 200 liranın tamamını, 2 nci de
rece yerdekiler 200 liranın % 75 i tutarı 150 lira, 3 ncü derece mahrumiyet yerinde görevliler 
% 50 tutarı 100 lira, 4 ncü derece mahrumiyet yerinde bulunanlar ise % 25 tutarı 50 lira öde
nek alacaklardır. 

Mahrumiyet yeri ödeneklerinin tesbitinde esas alınacak miktar, tabiî her yılın bütçe im-
kânlariyle kayıtlı olacaktır. Ancak, mahrumiyet yeri ödeneklerinin malî portesini hesaplamak 
son derece kolay olacaktır; çünkü ödenekler,. Devlet memurlarının sınıf, derece ve kademe du
rumlarından farksız olarak, bütün kategoriler için aynı miktarda olmakta, yalnız mah
rumiyet yerinin derecesine göre nispetlerde değişiklik olmaktadır. Her dört mahrumiyet derece
sinde ne kadar Devlet memuru bulunduğunu bildikten sonra, basit bir hesaplamayla mahrumi
yet yeri ödeneklerinin toptan malî portesini bulmak mümkündür. 

Madde 198. — Mahrumiyet yeri ödeneğinin her hangi bir kesintiye tabi tutulmaması, ölen emek
liye ayrılan ve başka yere atananlardan ödenmiş miktarın geri alınmaması, hem beşeri mülâ
hazalarla, hem de malî işlemlerde basitlik sağlamak amacıyla uygun görülmüştür. 

Madde 199. — Bu madde, mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurlarının çocukların! 
okutma bakımından karşılaştıkları güçlükleri bir dereceye kadar gidermek amaciyla konmuş
tur. Maddedeki imkânlardan faydalanabilmek, ancak, görev yerinde, gereken orta dereceli okulla
rın 'bulunmaması halinde mümkündür. Bulunduğu kazada bir ortaokul bulunan Devlet memuru, 
ortaokul çağındaki çocuğu için bu imkânlardan faydalanamıyacaktır. Maddedeki «orta dere
celi okul» deyimi, ortaokulları, liseleri ve bunlara muadil eğitim kurumlarını kapsamaktadır. 

Madde 200. — Maddenin anlamı açıktır vo parasız yatılılık sistemi bakımından kabul edil
miş olan prensip burada da tekrar edilmektedir. 

Madde 201. — Madde, mahrumiyet yerinde görevli iken mahrumiyet yeri sayılmıyan bir 
başka göreve atananların, emekliye ayrılanların veya ölenlerin çocuklarına yapılacak indirimle
rin hangi sürelere tabi olduğunu belirtmektedir; anlamı açıktır". 

Madde 202. — Madde, yürürlükteki «çocuk tazminatı» ndan daha ileri bir anlayış getirmekte 
ve «aile yardımı ödeneği» adı altında, hem çalışmıyan eşi, hem de çocukları hesaba katan bir 
ödenek şekli kabul etmektedir. Bu ödeneğin miktarı sabit değildir; her yıl Bütçe Kanuniyle 
tesbit edilecektir. Böylece, Devletin elindeki imkânların müsaadesi nisbetinde, sosyal Devlet an
layışının tabiî bir sonucu olarak, evli durumdaki Devlet memurlarının bir miktar yardımdan fay
dalandırılmaları uygun görülmüştür. Eşin aile yardımının hesaplanmasına katılabilmesi için, Dev
let hizmetinde veya Devlet hizmeti dışında (belli bir menfaat karşılığında çalışmaması gerekecek
tir. 

Dul memurlar da çocuklar için aile yardımı ödeneceğinden faydalanacaklardır. Boşanma veya 
ayrılma hallerinde, çocukların velayeti bakımından alınmış karara uygun olarak, yardımın han
gi tarafa ve ne oranda verileceği mahkemenin boşanma veya ayrılma kararında ayrıca belirtile
cektir. Geçimleri Devlet memuru tarafından sağlanan üvey çocuklar da, tıpkı öz çocuklar gibi, 
aile yardımının hesaplanmasına katılacaklardır. 

Madde 203. — Maddenin anlamı açıktır. Alie yardımlarının kesintiye tabi tutulmaması ve borç 
için haczedilmemesi bu yardımların temelindeki insani düşüncelerin sonucu sayılmıştır. 

Madde 204. — Aile yardımlarının ödenmesinde bu yardımlara hak kapandıran durumların or
taya çıktığı t&riJbler değil, (bu tarihleri takibeden aybaşları esas alınmıştır. Aybaşlarma kadar 
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olan sijreler için gün itibariyle hesaplamaya gidilmesi, zaten büyük miktarlar tutmayacak qlan 
bu yardımların yaratacağı malî jşlem güçlükleri dplayjşiyle uygun .'görülmemiştir. 

Madde 205. — Anlamı açıktır. Bir önceki maddeye hâkim olan düşünce ve insani mülâhazalar 
bu maddede de göz önünde bulundurulmuş ve aybaşından önceki süreler için kesinti yapmak yo
luna gidilmemiştir. 

Madde 206. — Kendileri için aile ödeneği öd enmivecek olan çocuklar bu maddeyle belirtilmiş
tir. Kşas itibariyle, «çocuk tazminatları» bakımından yürürlükteki hükümlerden fazla ayrılınma-
mıştır. Ticaret yapan veya menfaat karşılığı çalışan çocuklar bakımından konan kayıtlama,'ta
til devresinde çalışan ve dolayısiyle boş zamanını değerlendiren çocuklar hakkında uygulanmıya-
caktır. 

Madde 207. — Aile yardımı ödeneği gibi doğum yardımı ödeneği de kesin bir miktarla veya 
aylığın belli bir yüzdesiyle kayıtlanmamıştır. Do layısiyle, bu da, her yıl bütçesiyle, Devletin malî 
takati göz önünde bulundurularak tesbit edilecektir. Aile yardımı için bahis konusu olan insani 
mülâhazalar burada da bahis konusu olduğu için vergi ve kesintiye tabi tutulmama, borç karşı
lığı haczedilmeme şeklindeki kolaylıklar doğum yardımlarına da tanınmıştır. Ayrıca, bu yardım
ların saymanlar tarafından ödeme emri aranmaksızın ödenmesi ve böylece zamanında ödenmesi 
büyük önem taşıyan doğum yardımlarının mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde memurun 
eline geçmesi sağlanmıştır. 

Madde 208. — ölüm yardımı ödeneğinde yürürlükteki uygulama genişletilerek, kendileri için ço
cuk yardımı verilen çocuklarının da ölümü halinde memura yardım esası kabul edilmiş ve veri
lecek miktarlar bakımından yürürlükteki miktarlar muhafaza olunmuştur. 207 nci maddedeki usu-
lî hüküm ve düşünceler bu maddede de kabul edil miş, yurt dışındaki memurlar hakkında bu öde
neğin yurt dışı görevler için uygulanan katsayıya tabi olmıyacağı ayrıca belirtilmiştir. 

Madde 209. — Maddede, tedavi yardımları bakımından Devlet memurlarının sahiboldukları hak
lar sayılmıştır. Görüldüğü gibi, mümkün olduğu kadar geniş bir anlayışla, tedavi yardımı Devl«t 
memurlarının eş, bakmakla mükellef oldukları, ana, baba ve çocuklarını kapsıyacak bir hale ge
tirmektedir. Tasariyle kabul edilen ileri bir hüküm de, yurt içinde tedavilerinin mümkün olma--
dığı belli usullere göre tesbit edilmiş olan Devlet memurlarının yurt dışında tedavi ettirilmele
rinin kurumlarına bir ödev olarak verilmesidir. Tedavi yardımlariyle ilgili haklar böylece tesbit 
edildikten sonra, bunların teferruatını düzenleyecek hükümler yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 210. — Devlet memurlarının her hangi bir yerde ölmeleri halinde cenaze giderle
rinin ödenmesi kurumlarının ödevi sayılmaktadır. Yurt dışında görevlendirilen Devlet ma
murlarının cenaze giderlerinden 'başka, bunların naaşlannı yurda getirmek için yapılacak 
zaruri giderleri karşılamak da kurumların Meyidir. Ayrıca, yurt dışında sürekli görevle bu
lunan Devlet memurlarının ana, baba ve çocuklarından ölenler olursa bunların naaşlarmın 
da yurda getirilmesi için zaruri giderler kurumlarca ödenecektir. Memleket dışındaki çok uzak 
yerlerden aile fertlerine ait naaşları Türkiye'ye kadar getirmenin Devlet memurları için al
tından kalkılamıyacak derecede ağır masrafla 
larla kanuna böyle bir hüküm konmuştur. n gerektireceği düşünülerek insanî mülâhaza-

Tabiî, kurumlarca, yapılacak bu yardımların teferruatını düzenlemek ancak yönetmelikle 
mümkün olabilecektir. Madde sadece hakları belirtmekle yetinmûktedir. 

Madde 211, 212 ve 213. — Bu maddeler Devlet memurlarının giyecek, yiyecek ve yakacak 
yardımlarından faydalanabileceklerine işaretle yetinmekte ve bu yardımların kapsamını ve şekil
lerini, tesbit etmeyi Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin birlikte hazır-
hyacakları yönetmeliklere bırakmaktadır. 
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KISIM — VII 

Devlet memurlarının yetiştirilmesi 

Madde 214. — Bu ve sonraki maddeler, Türkiyede'ki Devlet memurluğu kavramına önemli 
bir yenilik getirmekte ve Devlet memurlarının eğitimlerini bir görev olarak kurumlara vermekte
dir. Memurların eğitilmesi konusu henüz gereken önemle göz önünde tutulmadığı için tasarının bu 
meseleyle ilgili maddeleri hayli çeşitli, teferruatlı ve 'birçok bakımlardan yön göstericidir. Bu
rada eğitim, hizmet öncesindeki ve hizmet içindeki safhalariyle bir bütün olarak ele alınmakta
dır. 

idare anlayışında yeni kavramlar ortaya çıktıkça; idari usuller geliştikçe, bunların izlenmesi. 
öğrenilmesi ve benimsenmesi Devlet hizmetlermin daima iyiye doğru gidebilmesi bakımından-
şarttır. Hizmet öncesindeki eğitim bakımmdan ne derece iyi yetişmiş-elemanlardan kurulmuş 
olursa olsun, bir idare eğer bütün bu gelişmeleri izleyemiyorsa ve memurlarını değişen şartlara uy
gun nitelikte yetiştiremiyorsa, başlangıçtaki durumunu zamanla kaybetmeye ve verimsiz bir ku
ruluş haline gelmeye mahkûmur. 

Madde, hizmet içi eğitim bakımından, bu konudaki faaliyetlerin amaçlarını «hizmete yatkın
lığı sağlamak, verimliliği artırmak ve Devlet mamurlarını daha ileriki kadrolara hazırlamak» şek
linde ^belirtilmektedir. 

Hizmet içi eğitimin yapılmasısamındauyulması gerekli teferruat hükümleri, sınıflara göre 
hazırlanacak olan «eğitim yönetmelikleri» ile tesbit edilecektir: Bu yönetmelikler çeşitli kurumlarda 
bulanan sınıflar için esaslar koyabilecekleri gibi, konulan itibariyle, bir tek kurumda bulunan sı
nıflar için de hüküm getirebileceklerdir. Bunların hazırlanması taflıamiyle kurumlara bırakıl
mış değildir; yönetmelikler kurumlarla birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafın-
lan hazırlanacaktır 

Madde 215. —Tasarı, kurumlar için «Eğitim birimleri» nin kurulmasını mecburi kılmakla, 
eğitim konusunun sadece temennilerden ibaret kalmamasını kurumların bu işi fiilen yapmak 
için teşkilâtlanmalarını sağlas»ak amacını gütmektedir. Birimlerin kurulması, bu 
dâvanın eiddî olarak ele alınmasında en önem1 i başlangıç adımını teşkil edecektir. Ayrıca, 
birden fazla birimin kurulması halinde teme] sorumluluğun dağılmaması için, bunlardan 
birinin «Merkez eğitim birimi» haline getirilmesi öngörülmüştür, 

Madde 216. — - Eğitim birimleri, her kurum içindeki bütün •eğitim sorumluluklarının toplan
dığı ve kurum içi eğitim politikasının tesbit edildiği birimler olacaktır. Eğitimin fiilen ya
pılması ise, kurslar, konferanslar ve gösteriler ter'ibetmek suretiyle çalışacak olan «Eğitim mer
kezleri» nde olacaktır. Bu eğitim merkezlerinin kurumlararası hale getirilebilmesi de maddeyle 
öngörülmüştür. 

Madde; 217. — Bu^ün. kurumlar içindeki eğitim faaliyetleri7 çok değişik genişlikte ve nitelikte
dir; bâzı kurumlar hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim' pfdfcramlannia önenı verdikleri halde,: bâzı-
larr hemen hemen hiçbir eğitim programın* sahip değildir. Oysa, kamu hÎ2metîerminrahenkli ve 
bir.;büfcürtîolarak görülebilmesi, bu hizmetleri gören personel* arasında kurumlar itibariyle büyük 
ehliyet ve-yetişme farklarının,;bulunmamasına bağlıdır. Bir yanı çok kötü işliyen bir idari bü-
tüaüö bâza. yanları ne derece; iyi işlerse işlesi», mekanizmanın toptan çalışmasında verim sağla
nabilmesi mümkün değildir. Bunun içindir< ki,: kuramlar^tarafından ayrı ayrı yürütülecek veya 
bâzı,hallerde kurumlararası çalışmalara bağlanacak olara eğitim faaliyetlerinin bir de genel bir 
plâna.tâbi tutulması ve bu-plânın Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanması 
uygun görülmüştür* 

Madde 218. — Bu madde; Devlet memurlarının, gerektiğinde, dış ülkelerin ilgili kurum veya 
eğitim .merkezlerinde de yetiştirilebilmelerine vebu sırada hizmet ile ilgili bir daha - öğrenim ve 
uzmanlık, eğitimi görmelerine imkân hasırlamaktadır* Aneak, bu- şekilde; öğrenim - ve uzmanlık 
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eğitimi görme müsaadesi yalnız kurumların kararına bırakılmamış, Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin de, hizmetin özelliğini göz önünde bulundurarak, bu (karara katılması şart koşulmuş
tur. 

Maddenin son fıkrası, bu imkândan faydalanacak Devlet memurlarının hak ve yükümleri ba
kımından 79 ncu maddeye atıfta bulunmaktadır. «Bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere 
gönderilenlerin hak ve yükümleri» başlığını taşıyan 79 ncu madde, temel hüküm olarak, bu gibi 
hallerde Devlet 'memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve başka bütün hakları ile yükümlü
lüklerinin devam edeceğini belirtmektedir. 

Madde 219. — Devlet memurlarınm yetiştirilmelerindeki temel sorumluluğun Başbakanlık Dev
let Personel Dairesine aidolmasmın tabiî bir sonucu da, kurumlardaki eğitim faaliyetlerinin bu 
daire tarafından (belli aralıklarla izlenebilımesidir. Bunun içindir ki, her altı aylık dönemin sonunda 
kurumların eğitim çalışmaları hakkında Başbakanlık Devlet Personel Dairesine rapor vermeleri 
şart koşulmuştur ve bu rapor vermenin zamanında yapılabilmesi için ancak bir aylık süre tanın
mıştır 

Madde 220. — Madde, eğitim konusunda Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin sorumluluk
larını, «yol gösterme», «koordinasyon sağlama» ve «denetleme» şeklinde .tesbit. etmektedir. 

Madde 221. — Bu madde çeşitli hizmet alanlarında, ve özellikle eğitim, sağlık, tarım alanlarında 
personel bakımından mevcut boşluklar göz önünde tutularak, kurumların belirli sınıflarındaiki 
memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle, doğrudan doğruya eğitim faaliyetine girişmelerine 
veya kendi hesaplarına öğrenci okutmak yahut uzmanlık eğitimi verdirmek yoluna gitmelerine 
imkân tanımak için konmuştur. Millî eğitim sorumluluğunun esas itibariyle Millî Eğitim Bakan
lığına aidolduğu aşikârdır; ancak, belirli bâzı sınıflar için, olduğu gibi, ilgili kurumlar tarafın
dan meslek eğitimi verilmesine de ihtiyaç duyulabilir. Madde, bu ihtiyaç göz önünde tutularak 
konulmuştur. 

Madde .222. Her hangi bir kurum hesabına yurt iç'in&e veya dışında okutulacak öğrencilerin 
mutlaka bir sınav sonunda seçilmeleri kesin bir kural olarak konulmuştur. Bu da Devlet hizmet
lerinde eşitlik, genellik ve liyakat ilkelerinin tabiî bir sonucudur. 

Madde 223. — Kurumlar ve sınıflar için eleman ihtiyacının karşılanması hakkında bütün te
ferruat hükümlerini kanunla tesbit etmeğe imkân yoktur. Bu bakımdan, madde, öğrenci okutma 
şartlarının Millî Eğitim, Maliye Bakanlıkları ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından 
birlikte hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilmesine imkân vermektedir. Ancak, bu yönetmelikler 
hazırlanırken sadece ilgili kurumların görüşlerini almakla yetinilmiyecek, ayrıca eğitim faaliyet
lerini memleketin uzun vadeli insan güoü ihtiyaçlariyle ahenkli kılmak bakımından Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü de göz önünda bulundurulacaktır. 

Madde 224. — Bu madde, kurumlar hesabına yurt içinde veya dışında okuyan öğrecilerle, ye
tiştirilmek, eğitilmek ve bilgi artırmak veya staj yapmak üzere dış ülkelere gönderilen Devlet 
memurlarının hizmet sürelerini göstermektedir. 

Yatılı öğrenci okutmak veya burs vermek yolyile mecburi hizmet yükleme sisteminin yerine 
«kredi» sistemine gidilmesi elbette arzuya şayandır ve bu yolda şimdiden önemli bâzı adımlar da 
atılmıştır. Ancak, bugünkü şartlar ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak mecburi hizmet usulünün 
bir süre daha devam ettirilmesi kaçınılmaz gör rülmüştür. özellikle hizmete girdikten sonra sağ
lanan eğitim imkânları bakımından usulün devamına da zaruret vardır. 

Maddenin son fikası, mecburi hizmetle yükümlü 'bulunanların kurumlarındaki görevlere yarış
ma sınavına tabi tutulmaksızın atanacakları ifade etmektedir. Bunun tasarıdaki temel ülkelerden 
biri olan liyakat ve hizmete sınavla girme ilkesine önemli bir istisna teşkil ettiği muhakkaktır. 
Zaten, mecburi hizmet usulüne karşı yöneltilebilecek en ciddî ve haklı tenkid de budur. Bu se
bepledir ki, tasarı, ancak bâzı zaruretleri karşılı yabilmek bakımından mecburi hizmet usulüne yer 
vermiştir; dolayısiyle, bu usulün ancak büyük eleman boşluğu gösteren hizmet alanlarına ele-
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man çekebilmek amaciyle ve zaruri hallere inhisar ettirilmek suretiyle kullanılması tasarının ru
huna daha uygun düşecektir. 

Madde 225. — Madde, mecburi hizmetle yükümlü bulunanlardan bir göreve atanmıyanlann du
rumları ile, atanma için zamanında başvurmayan ve gerekli belgelerini tamamlamıyanların veya 
Ibir göreve atanıp da mecburi hizmet sürelerini bitirmeden ayrılan veya görevden çıkarılanların 
malî yükümlülüklerini tesbit etmektedir. 

(A) bendi, mecburi hizmet karşılığında okuttukları kimseleri göreve atama bakımından ilgili 
kurumları bir tercihle karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumlar, hizmet ,almak üzere kendilerine 
başvuranları ya üç ay içinde atayacaklar, ya da bunlardan mecburi hizmet bekleme haklarını kay
bedeceklerdir. 

(B) bendindeki «gerekli belgeler» den maksat, hizmet için başvuranların 48 nci maddede be
lirtilen şartlara sahibolup olmadıklarını gösteren belgelerdir. Sadece başvurmuş olmak, mecburi 
hizmet yükümlüsünün vecibesini tamamlamaya kâfi değildir; kendisi aynı zamanda atanması için 
gerekli belgeleri de tamamlamak zorundadır. 

(C) bendi, bir süre için ilgili kurum hizmetinde bulunduktan sonra ayrılanların bu hizmet 
sürelerini mecburi hizmet süresinden düşürmeye imkân vermektedir. Bu gibilerin yükümlülükleri 
ancak geriye kalan süreyle orantılı sayılacak ve iki kat olacaktır. Meselâ, yabancı ülkelerde Dev
let hesabına iki yıl süreyle okutulan bir kimsenin mecburi hizmet süresi, 224 ncü maddeye göre, 
dört yıldır. Bu kimse bir yıllık bir hizmetten sonra görevinden ayrılırsa veya çıkarılırsa, kendisi 
için yapılan bütün masrafların dörtte üçünün iki katını ödemekle yükümlü tutulacaktır. 

KIŞIM — vm 
Çeşitli hükümler 

Madde 226. — Bu tasarının hazırlanması sırasında, Devlet personelinin sendika kurma hakla
rını düzenliyen bir tasarının T. B. M. M. de gÖ raşülmekte olduğu göz önünde tutulmuştur. Sendi
ka hakkını diîzenliyen tasarı kanunlaştıktan sonra, Devlet memurlarının çeşitli meslek kuruluşla
rı ve sendikalar meydana getirerek kendi ödevleri, hakları, çalışma şartları yükümleriyle ve kamu 
hizmetlerinin yürütülmesiyle yakından ilgilenecekleri ve bu konularda teşkilâtlanmış olarak faaliyet 
gösterecekleri tabiîdir, öte yandan, bu çeşit meslek kuruluşlarının ve memur sendikalarının kurul
ması, idaredeki yetkili mercilerin Devlet memur lariyle yakın bir temas kurabilmelerini, çeşitli me
selelerin memur temsilcilerinden mütalâa alınmak suretiyle karara bağlanabilmesini ve idare ile me
murları ilgilendiren ortak konularda görüşmeler yapılabilmesini kolaylaştıracaktır, işte, tasarının 
bu maddesi bahis konusu görüşme ve danışma faaliyetlerine çerçeve teşkil edecek olan mekaniz
mayı ortaya koymaktadır. Ancak sendika hakkını düzenliyen tasarının nihai olarak ne şekil alaca
ğı henüz belli olmadığı için kesin ve teferruatlı bir düzenlemeye gitmekten kaçınılmıştır. Geti
rilen sistem, ana hatlariyle ingiltere ve Fransa'da uygulanmakta olan sistemlerin uzlaştırılmış bir 
şeklini ifade etmektedir. Bir defa, bütün kurrullarm -<pariter» olması, yani idare temsilcile
riyle memur temsilcilerinin bu kurullarda eşit sayılarla temsil edilmeleri esası kabul edilmiş
tir. Aslında, bu kurullarda yer alan üyelerim hepsi Devlet memurudur; ancak yarısı memur sen-
cDikalarını veya meslek kuruluşlarını temsil edecek yarısı da (idarenin temsilcisi olarak bulu
nacaktır. idare temsilciliği sıfatının sendika üyeliğiyle bağdaşıp bağdaşamıyaeağı gibi meseleler, 
sendika hakları konusunda çıkarılacak kanımun niteliğiyle yakından ügliili bulunduğu için açık 
bırakılmıştır. 

Madde, üç türlü görüşme ve danışma kurulu kabul etmektedir. Merkez Görüşme ve Danışma 
Kurulu, bütün sınıflar ve bütün kurumlarda çalışan memurlarla, yani Devlet memurlarının bü
tünüyle ilgili meseleler bakımından faaliyet gösterecektir. Kurumlarda meydana getirilecek gö
rüşme ve danışma kurulları, o kurum içinde yer alan ve çeşitli sınıflara mensup bulunan memur
ların meseleleriyle ilgilenecektir. Sınıfların da kendi meseleleri olabileceği düşünülerek, aynca 
sınıflara göre görüşme ve danışma kurullarının kurulabilmesi kaimi edilmiştir. Bunlar, çeşitli 
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kurumlarda çalışan fakat aynı sınıfta bulunan Devlet memurlarının meseleleri üzerinde dura
caktır. 

Bu suretle meydana getirilen kurullar için «görüşme ve danışma kurulu» adının kullanılması, 
bunların iki ayrı nitelikte hizmet görmelerinden'lir. Kurullar, herşeyden önce, Devlet memurları
nın ödevleri, hakları, çalışma şartları ve yükümleri '•bakımından*' idare ile memur temsilcilerinin 
karşı karşıya geldikleri birer «görüşme kurulu» Mteliğindedir. Burada, sendika veya meslekî ku
ruluş temiisl çileri Devlet memurlarının haklarını savunabilmek üzere idarenin karşısına çıkmak
tadırlar ve Devlet memurluğunun statüler mahiyetiyle uzlaşabilecek bir ölçüde, toplu çalışmanın 
şartları üzerinde idare ile görüşmektedirler. Devlet memurlarımı grev hakkı tanınmalığına göre, 
Devlet memurlar;mn haklarını koruma bakımından en önemli imkânlardan birinin bu görüşme 
imkânı olacağı muhakkaktır. 

Bunun yanında, «kamu hizmetlerinin • yürütülmesiyle ilgili konularda», idarenin alacağı ka-
rarları, memur temsil çilerine danışarak almakta çeşitli faydalar vardır. Kararları yürütecek per
sonelin görüşleri, hem kararlardaki isabet bakımımdan, hem de uygulayıcılarda gerekli şevk ve 
ilgiyi yaratabilmek aç*sından, idare içân 'büyük değer taşıyacaktır. İşte, bahis konusu kurullar 
bu çeşit danışmalarda en elverişli kanalı teşkil edecektir, Kurulların adları, hizmetlerindeki bu 
ildi yönlülük göz önünde tutularak «Görüşme ve Danışma Kurulları» olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 227. — Görüşme ve Danışma Kurullarının kuruluşları ve çalışmalarivle ilgili bütün 
teferruat hükümlerinin tesbiti tüzüklere ve yönetmeliklere bırj kılmıştır özellikle Devlet me
murlarının sendika haklarivle ilgili tasarının henüz kanunlaşmadığı da göz önünde tutulursa, 
bu teferruat noktalarını şimdiden kanun hükömleri -haline getirmenin sakıncaları kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. 

Madde 228. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar esas itibariyle bu kanun hü
kümlerine tabi tutulacaklardır. Ancak, yürürlükte bulunan 'bâzı'mevzuat, askerî hizmetlerde çalı
şan sivil personeli de kapsıyan hükümler taşım ıktadır. Askerî hizmetlerin özellikleri bakımın
dan gerekli sayılan bu hükümler karşısında, temel olarak sivil hizmetlere göre düzenlenmiş 'bir 
Devlet memurları kanununu bütün maddeleriyle uygulamak imkânsızlaşmaktadır. Tasarı bu açı
dan gözden geçtirilmiş ve askerî hizmetlerde çalışan sivil Devlet memurlarına uygulanmasına im
kân görülmiyen sekiz madde tesbit edilmiştir. Bunlar dışında kalan bütün maddeler askerî hiz
metlerdeki sivil Devlet memurlarına da uygulanacaktı*. 

Madde 220. — Askerî hizmetlerdeki sivil Devlet memurlarına tasarıdaki bâzı hükümlerin uy
gulanmaması meseleyi çözmeye kâfi gelmemekte lir. Yürürlükteki bâzı mevzuat, disiplin bakı
mından bu kategorideki personeli de bâzı bakımlardan kapsıyan hükümler taşımaktadır. Bu se
beple, askerî hizmetlerde çalışan sivil Devlet memurlarının, bir yandan Devlet memurluğu sıfat
ları dolavısiyle Devlet memurları kanunundaki disiplin hüküm i eri ne tabi tutulmaları esası ka
bul edilirken, öte yandan da kendilerinin bâzı bakımlardan askerî disiplin hükümlerine tabi tu
tulmalarına imkân verilmiştir. 

Madde 230. — Bu madde ile İktisadi ve Ticari tümler akademilerinin öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, tasarının 14 ncü maddesinde yazıh basma bilgi verme tahdidinden muaf tutulmuş, böy-
leee öğretim görevlerini ifa derken, çalışmalarında Anayasanın tanıdığı ilmî özelliklerinin zedelen
memesine dikkat edilmiştir. 

Bunun narincinde, 7334 sayılı özel bir Kanunla kurulmuş olan ve Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı bulunan İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin öğrenim üyeleri ve yardımcıları, diğer 
Devlet memurları gibi bu kanun hükümlerine'tâbi olacaklardır. Nitekim halen de 7334 sayılı Ka
nunun 26 ncı maddesinde sarahaten belirtildiği üzere öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında 
verilmesi gereken Devlet memurluğundan çıkarma, sınıf veya kıdem indirme, aylık kesme cezaları 
Memurin Kamunu hükümlerine bağlıdır. 
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Madde 231. — Bu madde, dışişleri hizmetlerin'n taşıdığı bâzı-özelliklere göre kaleme alınmıştır. 

Gerçekten, önceden tesbit edilmesi mümkün olmıyan bâzı hallerde, Birleşik Kadro Kanununda 
yer almıyan devletler veya milletlerarası kurul ıslarda çeşitli sebepler ve misyonlarla yeni dele
gasyonların açılması gerekebilecek ve bu delegasyon lardaki kadroların hemen doldurulması milletler
arası hayatın bir icabı olacaktır. Bu gibi hallerde, Birleşik Kadro Kanunu için tanınmış olan nor
mal işlemleri beklemek Devletin dış münasebetleri baikımmdan çeşitli sakıncalar doğurabilir. İş
te böyle durumlarda, Dışişleri Bakanlığı, Hükümetçe alınmış prensip kararma uygun olarak, 
gerekli atamaları derhal yapabilecektir. Ancak, bu çabukluk, bahis konusu kadroların sürekli 
olarak Birleşik Kadro Kanunu dışında kalacakları anlamına gelmez; 'bu kadroların Birleşik Kadro 
Kanununda yer almasını sağlıyaeak tasarı, atama tarihinden itibaren en geç onbeş gün için
de T. B. M. Meclisine sunulmuş olacaktır. 

Madde, ayrıca, Birleşik Kadro Kanununda gösterilmiş olan delegasyonların kadrolarında yapı
lacak değişiklikler, geçici görevlendirmeler ve mahallinde bırakılmalar bakımından da, dışişleri 
hizmetinin özelleklerine uygun bâzı imkânları Dışişleri Bakanlığına tanımak amacını güttüğü için, 
bu gibi hallerdeki kadro işlemlerinin de yukarda belirtilen usule göre yapılması mümkün ola
caktır. 

Geçici Madde gerekçeleri 

Geçici Madde 1. — 36 ncı maddede sayılan sınıflardan yönetici sınıf, icra sınıfı ve böro sınıfı 
hizmetleri ve bu hizmetleri görecek olan memurlar her kurumda bulunacaktır. Bütün kurum
larda veya büyük çoğunluğunda meselâ daktiloluk, mütercimlik, elektrik tesisatı bakıcılığı ve 
onarıcılığı, mekanik gereçler bakıcılığı ve onarı siliği, kitaplık memurluğu gibi hizmetler de var
dır. Bu hizmetler için de kurumlararası sınıflar tesisi öngörülmektedir. Kurumların aslî görev
lerinin icabı olan bâzı özel hizmetlerinin de birleşik yetişme niteliği olan belirli bir meslekten 
memurlar tarafından görülmesi gereklidir. Bu kurumsal sınıflar için örnek olarak, İçişleri Ba
kanlığında; kaymakamlık ve valilik, polis memurluğu, Maliye Bakanlığında; Hesap Uzmanlığı; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında; Gümrük Muayene Memurluğu sayılabilir. 

Her kurumun kurumlararası sınıf hizmetleri ve kendilerine özel kurumsal sınıf hizmetleri için 
gerekli gördükleri en az tahsil, hizmet öncesi ve hizmet için eğitim, en az ve en çok yaş haddleri gibi 
tasarı maddelerinde esasları yer almış hizmet şartlarını; ve sınıf içerisinde dereceleri ortaya çı
karacak görevin sorumluluk veya önem artışlarını, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ile işbirliği 
yaparak tesbit etmeleri ve yine örnek olarak, polis memurluğu sınıfında en yüksek hizmet dere
cesi aylığının ilk kaymakamlık aylığına oranla ne olması, veya mütercimlik sınıfı ilk derece ay
lığının hesap uzmanlığı sınıfı ilk derece aylığına oranla ne olması gerektiği hakkındaki görüşle
rini : 

«M. sınıfı ilk derece aylığı N. sınıfı en yüksek denece aylığından 1/5 oranında yüksek olmalı
dır, veya L sınıfı ilk derece aylığı R sınıfı ilk derece aylığına eşit olmalı, L sınıfı en yüksek derece 
aylığı R sınıfı en yüksek derece aylığından 1/3 oranında eksik olmalıdır.» 

Şeklinde hizmetlerin kurumlar için taşıdığı değerleri belli bir temel hizmete göre ölçerek belirtip 
tesis edilecek sınıflar hakkındaki tekliflerini kanunun neşri tarihinden itibaren iki ay içinde Başba
kanlık Devlet Personel Dairesine bildireceklerdir. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi «Sınıflandırma soru kâğıtları» ile kurumlardan gerekli ön 
bilgileri şimdiden almıştır. Bu ön bilgiler üzerindeki çalışmalar yürümektedir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurumlar geçici madde 1 gereğince yapılacak teklif hazırlama çalışma
ları ile birlikte, Birleşik Kadro Kanununda yer alacak olan sınıflandırılmış kadrolarını, Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği.yaparak ve görev yerlerini belirterek bil
direceklerdir. 
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Basit bir örnek olarak kadrolar şu şekilde düzenlenecektir : 

Yönetici sınıf 

Derece 

» 

» 

» 
» 

tcra 

Derece 
» 
» 
» 
» 
» 

I 

II 

III 

IV 
V 

pıntft: 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

• 

-

4 
17 
46 

196 
703 

2081 

1 
\ 2 Ankara 
1 1 istanbul 

2 Ankara 
2 izmir 
4 istanbul 

22 
75 

Büro sınıfı: 

Derece I 
» II 
» III 

itf sınıfı: 

Derece I 
» II 
» III 
» IV 

136 
641 

2708 

2 
7 

19 
64 

GrEÇÎCÎ MADDE 3. — Madde halen genel veya katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner ser
mayelerden aylık alan ve her ne ad altında olursa olsun bir kadroda görevlendirilmiş bulunan per
sonelin intibaklarının yapılmasına başlanacağı tarihi açıklamaktadır. Bu tarih Birleşik Kadro Ka
nunu ve sınıf tüzüğünün yürürlüğe konmasından itibaren başlıyacaktır. 

Ancak, Devlet Perosnel Dairesi tasarıyı Hükümete ve dolayısiyle T. B. M. M. ne sunar sunmaz 
bir yandan sınıflann tüzüklerini hazırlamaya başlıyacak bir yandan da Birleşik Kadro Kanunu 
süratle hazırlanmakta Maliye Bakanlığına yardımcı olacaktır. Bu suretle intibakların bir an önce ik
mal edilerek kanunu bir bütün olarak uygulaması temin olunacaktır. 

GEÇlCl MADDE 4. — Memurların bu tasarıya göre intibakları esas itibariyle kurumlarınca ya
pılacaktır. Bu ameliyede Devlet Personel Dairesi kurumlararası denge ve oranların muhafazası ve 
ahengi temini bakımından kurumlara geniş ölçüde yardımcı olacak ve intibakların tam bir başarı ile 
yapılmasını gözetimi altında bulunduracaktır. 

GEÇlCl MADDE 5. — Bilindiği üzere bu kanun hükümleri genel veya katma bütçeli kurum
larla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan ve halen 3656 sayılı Kanunla ek ve tadille
rine tabi olan memurlarla ilgili bulunmaktadır. Bu memurlar sınıflandırma sonunda, kanunda ve sı
nıf tüzüklerinde yazılı şartlara göre, belirli bir sınıfın belirli bir derecesine intibak ettirileceklerdir. 
Şimdiki durumda bu memurların aylık dereceleri 14 ve aylık tutarları ise en az 300 ve en çok 2 000 
dir. Ayrıca 24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunla, 14 dereceye ayrılan bu memurlardan her 
birinin aylıkları, bu aylıklar tutarının % 35 fazlası üzerinden ödenmektedir. Diğer taraftan bu
günkü rejimde, kanunla yeni esaslara bağlanan istisnai memuriyetler, ihtisas mevkii sayılan me
muriyetler gibi özel hallerde, müktesep hak sayılan aylık derecelerine nazaran bir veya iki üst 
derece aylığını Bakanlar Kurulu kararı ile tazminat olarak alan memurları ve yine daha aşağı 
derecedeki bir kadroyu işgal ettikleri halde müktesep hak aylığı dereceleri daha yukarı olduğun
dan bir, iki veya üç üst derece aylığını müktesep hak olarak alan memurları ve nihayet aylıkları
na ilâveten muhtelif kanunlar gereğince çeşitli ödenekler ve temsil ödeneği alan memurları ilgi
lendiren durumlar mevcuttur. Madde, bu memurların, bu kanun ile sınıf tüzükleri esas ve şartla
rına göre yapılacak intibakları sonunda aylıklarının hangi esasa göre ödeneceğini açıklamaktadır. 
Maddeye göre, sınıflandırma tüzüklerine göre bu memurların girebilecekleri derece aylığı tutarı, 
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bugün fiilen aldıkları aylık veya aylık ile ödenek tutarından az olduğu takdirde, aradaki fark, ka
deme ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle telâfi edilinceye kadar ödenmeye devam olunacak
tır. 

Madde, hem yeni rejimin icaplarına uymak, hizmetin aksamamasını sağlamak ve hem de aylık
ları bugünkü hayat şartları karşısında esasen kifayetsiz bulunan memurları bugünkünden daha 
fena şartlar içinde bırakmamak amacını gütmektedir. Kaldı ki, bahsi geçen memurlardan büyük 
bir çoğunluğu bu aylıkları esasen fiilen ve müktesep hak olarak almaktadırlar. Diğer taraftan, 
bu tatbikat sürekli olmıyacak, aradaki fark telâfi edilinceye kadar geçici bir süre için uygulanacak
tır; zira madde halen hizmette bulunanları ilgilendirmektedir. 

Aylıklarla ödeneklerin birleştirilmesi ve aradaki farkın ödenmesi konusuna gelince, bu hü
küm de sürekli olmıyacaktır; zira kanun ve tüzükler yürürlüğe girdikten sonra, her hizmete ait ay
lık bu kanun gereğince hizmetin önemine göre tesbit edilmiş ve aylık ile Ödenek adetâ tek ıbir 
aylık olarak birleştirilmiş ve böylece Devlet memurlarının birçoğu hizmetlerinin değerine teka
bül eden miktarı tek aylık şeklinde almaya başlamış olacağı için, birçok halde böyle bir fark orta
ya çıkmıyacaktır; hâlâ bir fark kalmışsa, bu da, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle 
giderilinceye kadar ödenecektir. 

Keza, bugün istisnai memuriyet veya ihtisas mevkii sayılan hizmetlerde çalıştıkları halde, yeni 
kanunla kurulan sınıfların kadrolarına atananlar veyahut bir veya iki üst derece aylığını tazmi
nat olarak alanlar veyahut da ödenek verilen kurum ve hizmetlerde çalışanlar, eğer yeni rejimde 
istisnai memuriyet sayılmiyan veya ödeneği olmıyan bir başka kurum veya göreve tâyin edilmiş 
iseler, bu takdirde sınıf tüzüğüne göre girebilecekleri sınıfın, atandıkları derece göstergesine 
tekabül eden aylığı alacaklardır. Ancak, bunlar için de aradaki fark, derece yükselmesi ve kade
me ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar ödemeye devam edecektir. Söylemeye lüzum yoktur ki 
işgal ettikleri kadroya nazaran bir, iki veya üç üst derece aylığı bugün müktesep hak olarak 
alanlara ait fark, her hal ve kârda kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi ile telâfi edilinceye 
kadar ödenmeye devam edecektir. Bunların bütün müktesep haklarını koruyabilmek bakımından, 
emeklilik keseneğine esas alınacak miktar hakkında da maddeye açıklık getiren ayrı bir fıkra 
konulmuştur. 

Yeni rejimde her görevin bir kadrosu bulunacağı ve ödenekler de bütçeye buna göre konulaca
ğı için, alâkalı memurlara aradaki farkın ödene bilmesini temin bakımından, maddeye son bir fık
ra eklenmiş ve farkların ödenmesini karşılıyacak ödeneklerin, her yıl bütçesinde belirli tertipler
de yer alacağı belirtilmiştir. 

Geçici madde 6. — Bu madde bugün daimi hizmetli adı verilen ve ücretlerini (D) cetveline 
dâhil kadrolardan alan hizmetlileri alâkalandırmaktadır. Geçici altıncı maddeye göre bunlar hakkın
da da geçici beşinci maddede yazılı esaslar uygulanacaktır. Zira kaloriferci, bahçivan gibi bâzı hiz
metlerde çalışanlar hariç, aylıklarını (D) cetveline dâhil kadrolardan alanlardan pek çoğu sürekli 
olarak çalıştırılmakta, Devlet memurlarının gördüğü hizmetleri görmektedirler. 

Geçici madde 7. — (E) cetveline dâhil kadrolarda çalışanların özel bir durumu olduğu ve bun
lar geçici süre ile çalıştırıldıkları için, intibak bakımından durumları biraz farklı şekilde mütalâa 
edilmiştir. Fiiliyatta bunlar da bu kanun ve sınıf tüzüklerindeki esas ve şartlar dairesinde, ge
çici beşinci ve altıncı maddede yazılı olanlar gibi kendi sınıflarına geçebilecekler, ancak intibakta bu
gün aldıkları ücret hesaba katılmıyacağı için, hangi sınıfın hangi derecesine girebilmiş iseler kendile
rine o derece aylığı ödenecektir. Binaenaleyh bugün aldıkları ücret ile yeni sınıflarına ait derece aylı
ğı arasındaki farkın kendilerine ödenmesi bahis konusu olmıyacaktır. 

Geçici madde 8. — Bu madde 1958 tarihli ve 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre muay
yen ve muvakkat müddetli hizmetlerde yevmiye ile çalıştırılan teknik personele taallûk etmektedir. 
Kanun hükümlerine göre bu gibi teknik elemanlar, gerekli şartları taşıyorlarsa bundan böyle diğer 
Devlet memurları gibi belirli bir sınıfın belirli kadrolannda sürekli olarak çalışan Devlet memurlan 

M. Meclisi (S. Sayısı: 977 ) 



— 52>-
durumuna girebileceklerdir. Böylece aylıkla çalışan teknik personel ile yevmiye ile çalışan personel.' 
arasındaki farklı durum-sona ermiş bulunacaktır. Bu sınıf personel de' diğerleri gibi belirli bir sınıfa 
girecek ve görecekleri hizmetin önemine uygun bir aylık almak hakkına kavuşacaklardır. Gerek bu 
kanun, gerekse sınıf tüzüklerine göre hangi sınıfın hangi derece ve kademesine girebiliyor iseler ken
dilerine o derece veya kademe göstergesine tekabül eden aylık ödenecektir. Devlet memuru statüsüne 
girecekleri zaman bu gibi elemanlar, kanunun Devlet memurlarına tanıdığı çeşitli sosyal haklardan da 
faydalanmak imkânına kavuşacaklardır. Bu sebeplerle, kendileri için aradaki farkın ödenmesi esasını 
kabule lüzum görülmemiştir. 

Geçici madde 9. — Madde, memleketimizin süratli kalkınma ihtiyacını karşılamak ve çeşitli sebep
lerle kamu sektöründen ayrılarak özel sektörde çalışan teknik elemanlarla, bilimsel ve meslekî alanlar
da çalışanları ve yöneticileri bâzı şartlarla tekrar ve bir defaya mahsus olmak üzere kamu hizmetlerine 
çekebilmek ve bunların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacını gütmektedir. 

Maddeye göre, kanunun yayımı tarihinden önceki son 10 yılı aşmıyan bir süre içinde kurumların
dan kendi istekleri ile ayrılarak 160 sayılı Kanunun dördüncü maddesi kapsamına giren kurumlar
da teknik ve bilimsel ve meslekî alanlarda çalışanlarla yönetim hizmetlerinde çalışanlar, bu kanun ve 
sınıf tüzükleri esasları dâhilinde tekrar Devlet memuriyetine dönebileceklerdir. Böylece hangi sınıfın 
hangi derecesine girebiliyor iseler o derecenin aylığını alabileceklerdir. Ancak, hem bunların kamu hiz: 
metlerine dönüşlerini kolaylaştırmak, hem de durumlarına uygun kifayetli bir aylık derecesine gire
bilmelerini sağlamak amaciyle hariçte geçen sürelerden bir kısmının kıdemlerine sayılması uygun gö
rülmüştür. Maddeye göre bu personel, hariçte, yeni girecekleri sınıfla ilgili bir görevde çalışmış ise
ler, hariçte geçen sürenin 3/4 ü, diğer hallerde yarısı kendilerine kıdem hakkı olarak tanınacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası, ilk fıkrada yazılı olanlara tanınan imkânı, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na'göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine emekliye sevk edilip T. B. M. M. den veya idari yargı 
mercilerindeh iptal kararı alanlara da açık bırakmaktadır. Binaenaleyh bu durumda olanlar da yine 
birinci fıkradaki gibi belirli şartlar dâhilinde ve sınıf tüzüklerinde yazılı nitelikleri haiz olmak şar-
tiyle tekrar kamu hizmetlerine dönerek belirli bir sınıf' içinde belirli bir aylık derecesine atanabilecek
lerdir. 

Maddenin son fıltfası, madtfe gereğince kamtt hizmetlerine tekrar dönmek istiyenlerin, girecekleri 
sınıf tüzüğünün yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmelerinin gerektiğini belirtmek
tedir, 

Geçici madde 10. — Geçici dokuzuncu maddedeki imkân, memleketimizin bugünkü ihtiyaçları göz 
önünde' bulundurularak tanınmıştır. Ancak bu imkân bir taraftan ilgili kurumların gösterecekleri 
haklı ihtiyaçlar, diğer taraftan da ihtiyaç duyulacak hizmetlerin mahiyetleri ile ilgilidir. Bu sebeple 
Devlet hizmet ve memuriyetinden ayrılmış olanlardan bilimsel, teknik ve meslekî sınıflardan hangile
rine bu madde gereğince eleman alınabileceği, bunların girebilecekleri sınıf tüzüklerinde gösterilecek
tir. Böylece, getirilen bu geçici madde sayesinde, bir taraftan Devlet hizmetinden ayrılmış ihtisas ve 
tecrübe sahibi elemanların hizmetleri daha verimli bir hale sokulurken diğer taraftan da bu imkânın 
daha çok ekonomik kalkınma i bakımından ihtiyaç duyulan belirli meslekî ihtisas dallarına inhisar et
tirilmesi suretiyle lüzumsuz yere kadro şişkinliklerine sebebiyet verme ihtimali önlenmiş bulunacak
tır. 

Geçici madde 11. —Madde, kânunun yayımı tarihinden önce öğretmenlikten ayrlnrş olan öğ
retmenlerle ilgilidir. Amaç ise, yukarıkî diğ3r iki maddede yazılı olanlar gibi öğretmenlikten ay
rılmış bulunanları tekrar meslöke alabilmektir. Nüfus ve dolayısiyle öğrencilerin sayısı yıldan yıla 
arttığı, buna karşılık malî ve maddi şartlar bakımından öğretmen sayısını derhal ihtiyacı karşılaya
bilecek miktara yükseltmek imkânsız bulunduğu için, 10 yılı aşmamak ve özel şartlarına uymak 
kaydı ile mesleklerinden ayrılan öğretmenlerin de tekrar mesleklerine dönmeleri imkânının sağlan
ması faydalı mütalâa edilmiştir. 

Maddeye göre öğretmenlikten kendi isfeği ile ayrılarak 160 sayılı Kanunun dördüncü maddesi 
kapsamına giren1 kurumlarda çalışanlar, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde müra-
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caat ettikleri, takdirde, sınıf tüzüklerinde yazılı esaslara uygun olmak şartiyle tekrar öğretmenlik 
meslekine dönelibeceklerdir. Maddede ayrıca, ayrılan Öğretmenlerim mesleke dönüşlerini teşvik 
için de bunların yukarıda yazılı kurumlarda geçen hizmet sürelerinin tamamının kıdemlerine ekle
neceği belirtilmiştir. 

Geçici madde 12. — Bu madde, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalışmayı teşvik ve 
serbest çalışan tabip ve diğer tababet kollarında bulunanların mesleke dönüşlerini sağ1 ama amacı 
nı gütmekte, serbest hayatta g?ç3n sürelerin tamamı Devlet hizmetinde geçmiş gibi sayılmaktadır. 

Geçici madde 13. — Bu madde, halen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalışan persone
li aldıkları sözleşmeli ücretlerin intibakı sırasında müktesep hak olarak kabulünü ve daha aşağı bir 
ödemenin yapılmasını önlemektedir. 

Geçici madde 14. — Madde, intibak işlemlerinin hangi esaslara göre yapılacağını açıklamaktadır. 
Memurların intibak işlemlerinin yapılmasında, uygulanacak esas ve ölçüler, girecekleri sınıf tüzük
lerinde belirtilecektir, sınıf tüzüklerine göre yapılacak intibak işlemlerinde, ilgili memurların öğ
renim ve yetişme durumları, kamu hizmetlerinde çalıştıkları sürece almış oldukları siciller, kamu 
hizmetlerinde geçen hizmet süreleri, bulundukları görevlerin önem ve değeri gibi esas ve ölçüler üze
rinde durulacaktır. 

Geçici madde 15. — Madde, bu kanun hükümleri dışında kalanların, kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar geçecek süre içinde, halen yürürlükte olan ve kendilerini ilgilendiren kanun 
hükümlerine tabi olacaklarını belirtmektedir. Amaç, kanunun kapsamı dışında kalan görev ka
tegorilerini, geçici bir süre için de olsa, hukukî ve malî statüden mahrum bırakmamaktır. 

Geçici madde 16. — Bu kanunun her maddesinin derhal yürürlüğe giıremiyeceği ve arada bir ge
çiş devresine ihtiyaç bulunacağı tabiîdir. Bir defa mevzuun bütçe tekniği ve bütçe uygulama dev
resi ile bir ilgisi mevcuttur. Diğer taraftan yeni kanun sınıflandırmayı öngördüğünden, kanun mad
delerinden çoğunun ve bilhassa malî hükümlerin fiilen uygulanabilmesi için Birleşik Kadro Ka
nununun T. B. M. M. tarafından kabul edilmesi ve sınıf tüzüklerinin hazırlanması gerekmektedir. 
Bahsi geçen Birleşik Kadro kanunları kabul edildikten sonra memurların sınıf tüzüklerine göre yeni 
sınıflarında girebilecekleri kadrolara intibakları yapılacaktır. Binaenaleyh bu durum karşısında ka
nunun malî hükümlerle ilgili maddelerinin uygulanmasına kadar geçecek süre içinde bugün uygula
nan hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Sosyal mahiyetteki ödemeler için de durum ay
nıdır; çünkü konu bir taraftan malî imkânları, diğer taraftan da bütçeyi ilgilendirmektedir Madde 
işte bu durumlardan doğan zaruretin sonucu olarak kaleme alınmış bulunmaktadır. 

Geçici madle 17. — Madde, yeni sınıflara intrbak işlemlerinde göz önünde tutulması gerokenbir 
toonu ile ilgilidir. Gerçekten mamurların hizmet süreleri birbirlerinden farklı olduğı ve ola
bileceği gibi aynı aylık dere2e?indeki memurların bu derecedeki hizmet sürrleriniı da birbir1 erin
den farklı bulunması mümkündür; çünkü bâzı memurlar bu dereceye meselâ 2 yıl 8 ay, bâzdan 2 
yıl, diğer birisi de bir yıl önce geçmiş bulunabilirler, bu durumda bahis konusu memurların, sınıf 
tüzüklerindeki esaslara göre, yeni sınıflara ve bu sınıflar içindeki derecelere intibaklarında, bugün iş
gal ettikleri derecelerdeki hizmet sürelerinin de nazara alınması gayet tabiîdir. Maddeye göre bugün 
aynı aylık derecesinde bulunan ve fakat bu derecedeki hizmet süreleri farklı olan memurların yeni 
sınıf larındaki derecelere intibakı için, bugünkü derecelerinde geçen her hizmet yılı bir kademe; 6 
aydan eksik hizmet süreleri 6 ay, 6 aydan fazla hizmet süreleri bir yıl olarak kabul edilecektir. 
Böylece halen aynı aylık derecesindeki memurlar arasında bu derecedeki hizmet süresi balcımmdan 
mevcudolan farklar yeni sınıf derecelerine de intikal ettirilmiş olacaktır. 

Geçici madde 18. — Madde, bu kanunun 191 nci maddesi ile ilgili olup, bahsi geçen madde ge
reğince emekliye ayrılan memurlara tanınan hakkın 19 . 9 . 1963 gün ve 334 sayılı Kanun gereğin
ce kurumlarınca re'sen veya kendi istekleri ile emekliye ayrılan ve hizmet süreleri 25 yıl veya da
ha fazla olan memurlara da uygulanması amacını gütmektedir. Esasen yukarıda yazılı 334 sayılı 
Kanun bu maksatla kabul edilmiştir. Bu bakımdan geçici 16 ncı maddenin, bu kanunun 191 nci mad-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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desi içinde yer alması uygun olurdu. Ancak 344 sayılı Kanun, neşri tarihinden itibaren 10 yıl gibi 
geçici bir süre için uygulanacağından maddenin bu şekilde ayrı ve geçici bir madde halinde yazıl
ması yoluna gidilmiştir. 

Geçici madde 19. — Maddenin anlamı açıktır. 
Geçici Madde 20. — Kanunun muhtelif maddelerine ait gerekçeler kısmında da açıklandığı gibi, 

bu kanun hükümlerinden bir kısmı, belirli işlemler yapıldıktan, bâzı kanun ve sınıf tüzükleri ile 
diğer tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girdikten sonra uygulanabileceğinden, madde, yeni kanun 
tüzük ve yönetmelikler yapılıncaya kadar hangi maddelerin uygulanmıyacağını açıklamak ve bu 
arada, ilgili konularda, eski özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam edileceğini 
belirtmek amaciyle yazılmıştır. Hazırlanıp yürürlüğe konulması gereken yeni özel kanunlar ile tüzük 
ve yönetmeliklerin nelerden ibaret bulunduğu ve kanunun hangi maddelerine ilişkin olduğu, geçici 
maddede ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Geçici Madde 21. — Yeni kanun, her reform kanunu gibi, mevcut durumda birtakım değişiklik
ler yapmakta, bir taraftan hizmet şartlarını düzenlerken diğer taraftan da aylıklar ve diğer özlük 
hakları ve bilhassa sosyal mahiyetteki ödemeler konusunda bâzı yenilikler getirmektedir. Bu genişlik 
ve önemdeki bir konu hiç şüphe yok ki, bâzı yeni masrafları gerektirecektir. Ancak bahsi geçen 
masraflar bütçeyi ve malî imkânları yakından ilgilendirdiğinden, yeni kanun gereğince yapılacak 
ödemelere ait başlangıç tarihini tesbit işinin, Bakanlar Kurulunun kararına bırakılmasına zaruret 
duyulmuştur. 

Geçici madde 22. — Kanunun yürürlüğe girmasinden itibaren personel kadroları ve intibak iş
lemleri üzerinde çalışmak maksadiyle kurulacak «Devlet Memurları Kanunu İntibak ve Uygulama 
Komisyonu» kuruluşu çalışma usulü ve ödeneklerini göstermektedir. 

Madde 232. — Bu maddede tarih ve numarası gösterilen kanunlar veya kanunların madde veya 
fıkraları 232 nci madde hükmü esas alınarak tesbit edilmiştir. 

Bu maddenin (A) fıkrasının ilk listesi, tamamiyle yürürlükten kaldırılacak kanunları; ikinci 
listesi yalnız kadro cetvelleri kaldırılacak kanunları; üçüncü listesi ise (B) fıkrasındaki liste bâzı 
madde veya fıkraları kaldırılacak kanunları göstermektedir. 

C) fıkrası ise bu maddedeki listelerde yazılı olan veya olmıyan kanunlar arasında yer almış ve
ya almamış bulunan ve tasarıda mevcut hükümlere aykırı sayılan hükümlerin de yürürlükten kaldı
rılmasını »ağlamak maksadiyle konulmuştur. 

Bu maddede yer alan listede gösterilen kanunlar tasarının Hükümete arz edildiği tarihe kadar 
yayınlanmış bulunan kanunları ihtiva ettiği için tasarı kanunlaşıncaya kadar çıkarılacak diğer kadro 
kanunları, kadro cetvelleri ile ilgili kanunlar ile tasarı hükümlerine aykırı hükümleri ihtiva eden ka
nunlar da ilgili listelere eklenecektir. 

Madde 233. — Kanunun yürürlük hükümlerini taşımaktadır, anlamı açıktır. 
Madde 234. - • Yürütme yetkisini Bakanlar Kuruluna vermektedir. 
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Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Basim Hancıoğlu ile Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun Ticaret Vekaleti teşkilât vo vazifelerine dair 3615 sayılı Kanuna ek 
21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 nsü maddesinin tadiline, mezkûr Kanuna 4 madde 

ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/479) 

16 . 4 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21 . 6 . 1943 tarihli ve 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna dört madde ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ilişik olarak gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Afyon Senatörü Kastamonu Milletvekili 
B. Hancıoğlu t. H. Yûanhoğlu 

(Ticaret Vekaleti Teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek) 21 . 6 . 1943 tarihli ve 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna dört madde ve bir geçici madde 

eklenmesine dair kanun teklifi gerekçesidir 

Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aynen şöyledir : 

«Müşavir, ataşe veya muavinliğe tâyin edilebümıek için üç yıl Ticaret Vekâleti Teşkilâtında çalış
mış oknak ve bundan başka Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinden birini veya vazife görecek
leri memleketin dilini bilmek, kâtipler için de Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Teşkilâtında asgari bir 
yıl çalışmış bulunmak ve hepsi için yüksek tahsil görmüş olmak lâzımdır. 

Bu memurların yabancı ile evli olmamaları şarttır.» • • - - • • . . . 

Yirmi yıl evvel vaz'edilmiş olan bu kanun maddesinde, günün ve vazifenin şartlarına ve icap
larına uygun olmadığı tesbit edilen hususlar şunlardır : 

a) Yüksek tahsilin hangi sahalara şâmil olduğu sarih olarak zikrediilmemiştir. 
b) Harice tâyin edilebilmek için Vekâlet Teşkilâtının hangi kısımlarında çalışmak lâzımgeldiği 

açıklanmamıştır. 

c) Meslekî kifayete ve temsil kabiliyetine maddede yer verilmemiştir. 
d) Yabancı dil bilgisi bir kıstasa bağlanmamıştır. 
e) Müşavir, ataşe ve muavinlerinin ikinci ve mütaakıp dış görevlere atanma şartları zikredil-

memistir. 

f) Bunların dış görevlerinin müddeti tesbit olunmamıştır. 
Ticaret Bakanlığı camiasında ve Teşkilât Kanunu ile diğer mevzuat üzerinde bir müddetten beri 

yapılan tetkikler sonunda hazırlanan ve ilişik olarak takdim kılınan tadil teklifinde bu noksanlık
ların izalesine çalışılmıştır. Noksanlıklar ve yeni kanun teklifinde bunların izalesine dair olan îau< 
cip sebepler sırasiyle şunlardır : 

1. 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yüksek tahsil sahaları zikrolunmadığından Ticaret 
müşaviri, ataşesi ve muavinlerinin ifa edecekleri görevlere tamamiyle aykırı yüksek tahsilleri (Me
selâ, fizik, kimya, arkeoloji, dişçilik ve saire gibi tahsilleri) .madde şümulü haricinde bırakmak za
ruridir. Kanun teklifinde bu cihet göz önünde tutulmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 977 ) 
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2. Eski kanun maddesinde ticaret müşaviri, ataşesi veya muavini olarak harice tâyin edilebil

mek iğin Ticaret .Vekâleti-'teşkilâtında, asgari üç yıl .çalışmış olmak şartı mevcuttur. Ve fakat, bu 
hizmetin hangi dairelerde ifa edilmiş olması gerekeceği meskût geçilmiştir. . Yıllardan beri yakı 
tatbikata göre bu vuzuhsuzluğun mucibolduğ.ı mahzurlar şunlardır : 

a) Ticaret müşavirliği, ataşeliği ve muavinliği hizmetleri, uzun yıllardan beri cari tatbikatla, 
Vekâletin hemen hemen tamamen yalnız Dış Ticaret Dairesi mensuplarına inhisar ettirilmiş, bu 
hizmetlerin gerektirdiği bütün şartları fazlas:yle haiz bulunan sair Ticaret Vekâleti mensubu me
murlar, bilûmum vecibeleriyle ve tam bir liyakatle ifa edebilmek kabiliyetinde oldukları bu dış gö
revlere, bir anane olarak, fiilen tâyin edilemez olmuşlardır. Bu hal, dış hizmetlerin daha iyi bir 
şekilde ifası imkânlarını tahdideden neticeler doğurmuştur. 

b) Dış Ticaret Dairesi, böylece teşekkül eden anane dolayısiyle Ticaret Vekâleti camiasında 
diğer dairelere nisbetle haksız bir imtiyazlı mevki kazanmış ve Ticaret Vekâletinin imtiyazlı bir 
dairesi haline gelmiş olması neticesinde bu daireye personel tehacümü artmış, kıymetli elemanla
rın diğer dairelere tâyini için müracaatları ender rastlanan vakalardan olmuştur. Bu hal ise Ve
kâlet kadrolarına liyakatlere göre personel tevzii imkânını hayli tahdidetmiş ve hizmetlerin en uy
gun şekilde görülmesi prensibini ve imkânını rencide etmiştir. 

c) Yabancı memleketlerde ticaret müşaviri, ataşesi veya muavini olarak hizmet görecek Tica
ret Vekâleti mensuplarında yalnız dış ticaret işleriyle ilgili tecrübe ve müktesebatın mevcudiye
tinin maksada kifayet etmiyeceği şüphesizdir Bu memurların dış ticaretle ilgili müktesebattan ma
ada aynı zamanda iktisadi ve ticari bilgilerini artırmak için Bakanlığın diğer teşkilâtında da 
çalışmış, tecrübe görmüş ve başarı göstermiş olmaları lâzımdır. Bu bakımdan da dış hizmetlere 
tâyin edilecek memurların Dış Ticaret Dairesi haricinde de çalışmış bulunmaları gerekmekte, aksi 
hal ise dış hizmetler için mahzurlu neticeler doğurmaktadır. 

d) Dış görevlere tâyin edilmek, her Vekâlette her memur için arzu edilen bir şeydir. Çalışan, 
randıman veren, bilgi ve tecrübesi kifayetli olan, lisan bilen velhasıl bilcümle vasıf ve şartları şah
sında toplamış olan her memur böyle bir tâyin görmek ister. Dış hizmetleri yalnız bir dairenin 
inhisarında bırakmak bir taraftan mezkûr daire memurlarını, bir garanti hissi altında bulundur
mak suretiyle, atalete ve bedaete sevk edeceği gibi diğer daire mensubu memurları da, dış tâyin 
konusunda hiçbir ümitleri olmadığından, yine isteksizliğe ve haksız muameleye mâruz bırakılmış 
olmak kanaatine götürür. Bu mahzurları bertaraf etmek ve Ticaret Vekâleti camiasmdaki (aranan 
evsafı haiz) her memura dış tâyin kapılarını açık bulundurarak bunları teşvik etmek için dış tâ
yinleri bütün Bakanlık mensubu memurlara teşmil etmek lâzımdır. 

Bütün yukarda yazılı mülâhazalar sonunda, ilk defa dış hizmetlere tâyin edilebilmek için 
4442 sayılı Kanunun vaz'etmiş olduğu Ticaret Vekâleti teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak 
şartı, bu müddetin asgari bir buçuk yılı Dış Ticaret Dairesinde ve yine asgari bir buçuk yılı bu 
daire harcinde olmak üzere, getirdiğimiz teklifte tadılen tasrih olunmuştur. 

3. 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde dış görevlere tâyin edilebilmek için meslekî kifayet 
ve temsil kabiliyetine yer verilmemiş olduğundan, hazırlanan tadil teklifinde bu cihet de dikkate 
alınmıştır. Malûm olduğu üzere Başbakanlığın dış görevlerle alâkalı bir sureti ilişik 12 . 4 . 1961 
tarihli talimatının (b) fıkrası da bu hususun önemle dikkate alınmasını haklı olarak derpiş etmiştir. 

4. 4442 sayılı Kanun; ticaret müşaviri,ataşe ve muavinlerinin yabancı dil bilmelerini şart koy
muş ve fakat bir kıstasa rapteylememiştir. Bu keyfiyet ise lisan bilme derecesi hakkında türlü 
sübjektif tefsirlere, tatbikatta hatalı ve hattâ müsamahalı tâyinlere yol açabilecek bir vuzuh
suzluk arz etmektedir. 

Bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra fevkalâde bir ehemmiyet kazanan milletlerarası ticari, 
iktisadi ve malî münasebetlerin memleketimiz için arz ettiği hayatî derecedeki önem malûmdur. Bu 
önem plânlı ekonomi devresine girdiğimiz şu sıralarda şüphesiz daha da artmıştır. Bu münase
betlerin mühim bir kısmını devamlı olarak temin eden ve bulundukları memleketlerde kendilerine 
gayet ciddî, nazik ve ağır vazifeler düşen ticaret müşavirlerimizin, ataşelerimizin ve muavinleri

mi. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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nınj^ynelmilel.dl|i!bjmatik.iisan alarak kabul edilen Fransızca,. İngilizce veya Almancacİan. en âz 
birisini veya hizmet görmekte oldukları memleketin lisanını, memleketimizin yüksek menfaat
lerini lâyıkiyle koruyabilecek ve milletlerarası müzakerelere kifayetle ve rahatlıkla katılabilecek 

, derecede, bilmeleri şarttır. _Bu seviyede lisan bilmiyen bu kabil memurların bu gibi müzakere 
,ve..temasları lâyıkı veçhile re'sen yapabilmeleri şüphesiz mümkün değildir. Binaenaleyh, bu va
sıfta olmıyan memurların bu gibi dış görevlere tâyin edilmelerini ve bu görevlerde istihdamlarına 
devam olunmalarını Türkiye'nin iktisadi ve ticari meselelerini hafife almakla ve memleketin yüksek 
menfaatlerini lâkaydane telâkki etmekle vasıflandırmak yerinde olur. 

•Malûmları olduğu gibi, Dışişleri-Bakanlığı kendi memurlarını üniversite öğretim üyelerinden ku
rulu bit heyet önünde gayet ciddî ve Devlet Lisan imtihanı Statüsünde bir lisan imtihanına tabi tut
makta, Millî Savunma Bakanlığı ise kara, hava ve deniz ataşeleriyle milletlerarası teşkilâta tâyin 
edeceği subaylarını yine üniversite • öğretim üyelerinden müteşekkil yetkili bir heyet önünde yukar
da-bahis konusu lisanlardan özel ve gayet sıkı bir imtihandan-geçirmektedir. 

Bugün artık Devlet-memurlarının lisan bildiklerini tâyin ve tevsik edecek kanuni ve objektif bir 
. kıstas mevcuttur ve bu kıstas da 3656 ve 3659 sayıh kanunlara göre tesis edilmiş bulunan Devlet 
lisan imtihanıdır. Bu imtihan, yetkili üniversite öğretim üyelerinden müteşekkil resmî bir heyet 
önünde yazılı ve sözlü olarak ciddiyetle yapılması anane haline gelmiş bir imtihandır. Ticaret müşa
viri, ataşesi veya muavini olarak hariçte istihdam edilecek Ticaret Bakanlığı mensuplarının bu im
tihandan geçirilerek lisan bakımından kifayetli olduklarının tesbiti artık her bakımdan haklı bir za
ruret arz etmektedir. 

Diğer taraftan, bugün beynelmilel diplomatik lisan ohreak kabul edilmiş bulunan Fransız, İngiliz 
ve Alman dilleri ilişik kanun teklifinde esas olarak alınmıştır, Esasen Başbakanlığın yurt dışı görev
lerle alâkalı 12 . 4 . 1961 tarihli talimatının (a) fıkrası -da* bu gibi memurların lisan bakımından 
kifayet durumlarının Devlet lisan imtihanları ile tesbit edilmiş olmasını derpiş etmiştir ki, bu görü
şe iştirak etmemek için hiçbir sebep mevcut değildir. 

Ayrıca; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini bilmemekle beraber vazife görecekleri 
memleketlerin Türkçeden gayrı olan yabancı dillerini Devlet lisan imtihanını verecek derece
de bilenlerin mezkûr memleketlerde müşavir, ataşe veya muavin olarak vazife görmelerini kanuni 
imkân dâhiline almak üzere bunların da Devlet lisan imtihanına tabi tutulacaklarını tesbit eden 
bir hüküm kanun teklifine dereolunmuştur. 

Bundan başka, Devlet lisan imtihanı açılmak usul ve teamülden olmıyan meselâ Çekoslovak dili
ni gayet iyi bilen bir memurun Prag'da müşavir, ataşe veya muavin olarak istihdamını imkân dâ
hiline alabilmek üzere kanun teklifine gerekli hüküm konmuştur. 

5. Her türlü şartlan haiz olup da dış memleketlere müşavir, ataşe veya muavin veyahut kâtip 
olarak gönderip de müddetini tamamladıktan sonra yurda avdet ederek Ticaret Vekâleti Teşkilâtın
da vazifelendirilen memurlardan tekrar yurt dışına Ticaret Müşaviri, Ataşesi veya muavini olarak 
tâyin edilecek memurların tâyinlerine dair husus ve esaslar 4442 sayılı Kanunda bir nizama bağlan
mamış olduğundan şimdiye kadar teamülle idare edilegelmiş, bu ise arz ettiği vuzuhsuzluk dolayı-
şiyle objektiviteden uzak bir tatbikata yol açılmıştır. 

Tadil teklifinin üçüncü maddesi bu prosedürü zapturapt altına almak ve Ticaret Vekâleti için 
daha müsait şartlar hazırlamak gayelerini istihdaf etmektedir. 

Filhakika, dış teşkilâttan merkeze nakil ve tâyinleri yapılan memurların tekrar Dış Ticaret Da
iresinde kümelenmelerine, iktisabettilderi tecrübe ve bilgilerin yalnız bu daire çerçevesine inhisar 
ettirilmesine meydan bırakmamak ve Ticaret Bakanlığı Teşkilâtında ilmî, normal ve rahat bir ro
tasyona imkân vermek ve ecnebi memleketlerde yeni bilgi ve tecrübe iktisabetmiş memurların Ve
kâletin her dairesine tevziini temin etmek fikrinden hareketle hazırlanan bu madde tekrar dışarıya 
tâyin edilebilmek için Merkez Teşkilâtında asgari iki yıl çalışmış olmayı ve bu müddetin bir yılı
nın Dışticaret Dairesinde, yine hir yılının da bu daire haricinde geçirilmiş olmasını derpiş etmek-. 
tedir ki,..arzu, edilen, gayeye tamamen uygundur. 

^ M e c l i s i (S. Sayısı ±#i% ) 
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Bu prensip Başbakanlığın Yurt dışı görevlerle ilgili 12 . 4 . 1961 tarihli talimatının (f) fıkrasın

da da esasen aksini bulmuştur. 
6. Kanun teklifinin tik 2 nci maddesi, Ticaret Müşavirlikleri ve Ticaret Ataşelikleri nezdine 

kâtip olarak gönderilecek umumiyetle genç memurlarda aranan şartlarla ilgilidir. Ve 4442 sayılı 
Kanunla tesbıt edilen şartlar aynen ipka edilmiş olup yalnız yüksek tahsil müessesesinin tâyin ve 
tarifi bakımından bir farklılık getirilmiştir ki, bu cihetin mucip sebebi işbu gerekçenin 1 ncı mad
desinde arz ve izah olunmuştur. 

Bu memurlar için lisan bilme mecburiyetinin va'zedilmemiş olması sebebi, yüksek tahsilini yap
mış ve fakat lisan öğrenme fırsat, imkân ve zamanını elde edememiş kıymetli ve kabiliyetli gençle
rin dış memleketlere gönderilip mahallinde lisan öğrenme imkânlarını hazırlamaktır. 

7. 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasını teşkil eden (Yabancı ile evli olmamak) 
mecburiyetine, esasen bu cihet umumi hükümlerle ve bütün memurlara şâmil olarak halledilmiş bir 
mevzu olduğu düşünüldüğünden kanun teklifinde bu hususa yer verilmemiştir. 

8. Kanun teklifinin geçici maddesi bilhassa eşitlik kaidesinin zedelenmemesi ve umumiyet 
prensibinin tatbiki fikrinden hareketle hazırlanmıştır. 

Filhakika, bu kanun teklifi ile, halen merkezde vazifeli Ticaret Bakanlığı mensuplarının harice 
tâyin edebilmeleri için lisan bilme şartının ciddî ve objektif bir kıstasa bağlanması tahakkuk etti
rilmek istenmektedir. Bu ciddî ve objektif kıstasın yalnız halen merkezde vazifeli memurlara tatbi
ki ve hariçte vazifeli müşavir, ataşe ve muavinlerinin bundan istisna edilmesi umumiyet prensibi ile 
ve eşitlik kaidesiyle bağdaşamıyacağı gibi imtihana tâbi tutulacak memurların hak ve adalet duygu
larını rencide edecek bir farklılık da yaratacaktır. 

Bundan başka, şayet varsa, halen ticaret müşaviri, ataşesi veya muavini olarak yabancı memle
ketlerde görevli ve lisan bakımından cidden kifayetsiz personelin kendilerine mevdu gayet ağır, 
gayet ciddî, gayet nazik vazifeleri hakkiyle yerine getiremedikleri aşikârdır. Bunun ise memleketi
miz menfaatlerine ne derece zararlı olacağı izahtan varestedir. 

Bunlar için müktesep hak iddiaları da mesnetsiz olur. Zira 4442 sayılı Kanunda (yani şimdiye 
kadar tatbik edilmekte olan kanunda) harice ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya muavini olarak 
tâyin edilebilmek için Fransızca, İngilizce ve Almancadan birini veya gideceği memleketin lisanını 
bilmek şartı esasen mevcuttur. Şayet bu memurlar bu lisanları, gayet objektif ve asgari bir kıstas 
olan Devlet Lisan İmtihanını verecek seviyede biliniyorlarsa, esasen haksız olarak dış memleketler
deki bu en mühim ve ciddî görevlere tâyin edilmişlerdir. Bu durum ise tür hakkı müktesepten bah
setmeye imkân hırakmaz. 

Bu cihet aynı zamanda Başbakanlığın Yurt dışı görevlere mütaallik 12 . 4 . 1961 tarihli talimatı
nın (c) fıkrasiyle de derpiş edilmiş ve hariçte lüzumsuz ve faydasız bir şahsın bırakılmaması katî 
olarak, istenmiştir ki, memleket menfaatlerinin her şeyden üstün tutulması ve memleket işlerinin en 
salim şekilde yürütülmesi prensibine uygunluğu bakımından burada zikir ve misal olarak irae et
mek yerinde olur. 

Kaldı ki, işbu kanun teklifinin Geçici Maddesiyle bu memurların dış hizmetlerine derhal şon 
verilmek gibi bir gaye de takibedilmekte bilâkis kendilerine bir imkân verilmekte ve ilk açılacak 
lisan imtihanlarına girmek hakkı tanınmaktadır. Bu itibarla da mezkûr Geçici Madde, umumi mâ
nada, müktesep hak müessesesine hiçbir veçhile aykırı düşmemektedir. 

Geçici maddenin ikinci fıkrası, ;kanun teklifimizin kanuniye t 'kesbedip yürürlüğe girdiği 
tarihte Ticaret Bakanlığı teşkilâtında üç yıldan beri hizmet görmekte olan hukuk, iktisat, 
ticaret veya maliye sahalarından başka mevzularda yüksek tahsil yapmış olanların; diğer 
bütün şartları haiz bulunmak ve .bakanlık teşkilâtında en az beş yıl hizmet görmüş olmak 
kaydiyle; harice ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya ataşe ımuavini olarak tâyini imkâ
nının sağlanması için teklife dercolunmuştur. 

Bu suretle bir taraftan müktesep hak esasları, diğer taraftan, beş yıllık müddet zarfında 
bu kabîl memurların mesleke intibak etmiş olabilecekleri hususu göz önünde ıbulundurulmuş-
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tur. Bu memurlardan meslekî kifayet seviyesine ulaşamamış olanlar ise esasen kanun 
teklifimizin ikinci maddesinin (c) fıkrasının vaz'ettiği şartları ihraz 'edememiş durumda kala
caklardır. 

9. Kanun teklifinin ek 3 neü maddesi ticaret müşavir, ticaret ataşesi, ticaret ataşe mua
vini ve kâtiplerin dış görevlerinin süresi hakkında yeni hükümler getirmektedir. Bu hü
kümler Başbakanlığın yurt dışı görevlerle 12 . 4 . 1961 tarihli talimatının (d) fıkrası esas
larına muvazi olarak vaz'olunmuştur. Bu suretle, dış görevlere tâyin edilecek memurlar ha
riçte ne kadar müddetle kalabileceklerini kesin olarak bilecekler, şahsi ve resmî durumlarını 
buna göre tanzim imkanına sahibolacaklarıdır. Kalış müddetlerinin bu bu suretle müte-
halif olarak tesbıti, normal ve ilmî bir ratosyon için Ticaret Bakanlığına imkân temin edecektir. 

Bu memurların katî zaruret olmaksızın merkeze nakil ve tâyinlerinin icra 'edilmemesini 
derpiş eden hüküm ise, bir taraftan ibu memurlara bir emniyet ve istikrar sağlamak, diğer 
taraftan sübjektif tatbikata meydan vermemek ve binnetice Hazineye lüzumsuz masraflar 
tahmil etmemek gayesine matuftur. 

10. Kanun teklifinin ek 4 ncü maddesi, işbu kanunla vaz'edilecek esaslar da göz önün
de bulundurularak yurt dışı hizmetlerin bir yönetmelikle teferruatlı ve keşin olarak tâyin ve 
tesbitine imkân hazırlamak gayesini gütmektedir. 

Yukarda yazılı mucip sebeplere istineden hazırlanan kanun teklifimiz gerek eski kanunun 
vuzuhsuzluğu gerekse eski kanunda bâzı mühim prensiplerin müphem oluşu veya ademi-
mevcudiyeti dolayısiyle şimdiye kadar vâki tatbikattaki aksaklıkları bertaraf edecek ve 
bundan böyle de bu aksaklıkların devamına mâni olacak hükümleri ihtiva etmektedir. 

18 yıldan beri hazırlanmakta olduğu ve henüz katî ve nihai seldi verilmediğinden belirsiz 
bir müddet daha gecikeceği bakanlık yetkililerince beyan olunan Ticaret Bakanlığı kuru
luş ve teşkilâtı ile ilgili kanun tasarısı ikmal olunup Yüksek Meclise sevk ve kanuniyet kesbe-
dinceye kadar, bu kanun teklifinin Ticaret Bakanlığının dış görevlerle ilgili meselelerini 
objektif ve günün şartlarına uygun ve âdil «saslar dâhilinde tanzim edeceğini ümidederek say
gılarımızla ve merbutan takdim ederiz. 

Başbakanlığın dış vazifeler hakkındaki 12 . 4 . 1961 tarihli Talimatı 

Yurt dışı görevlerle ilgili bütün teşkilât (Dışişleri Bakanlığı talimatın yalnız b, c, g, h, i, j 
fıkralarını uygular) 15 . 4 . 1961 tarihinden itibaren aşağıdaki hususları tatbikle mükelleftir. 

a) Dış görevlere tâyin edilecek memurların (müşavirler, müfettişler, ataşeler veya bunların 
muavinleri) yabancı dil bakımından kifayet durumları Devlet lisan imtihanları ile veya Millî Sa
vunma Bakanlığının tatbik edegelmekte olduğu esaslar dâhilinde (üniversite imtihanları ile) tes-
bit edilmiş olacaktır. 

b) Dış görevlere seçim, sadece lisan bilgisine inhisar ettirilmiyerek meslekî başarı ve genel 
kültürle birlikte milletimizi hariçte şahsan ve ailece en iyi şekilde temsil kabiliyeti ve liyakat 
aranacaktır. 

c) Bakanlıklar bu emri aldıktan sonra kendileriyle ilgili dış teşkilâtı bir kere daha esaslı 
surette tetkikten geçirerek hariçte hiçbir şekilde lüzumsuz veya fazla bir teşekkülün veya şahsın 
mevcudiyetine mahal bırakmıyacaklardır. 

d) Dış görev müddeti şef durumda olanlar için (müşavirler, ataşeler, müfettişler gibi) âza
mi dört/asgari üç yıl üzerinden, bunların yardımcıları için ise âzami üç asgari iki yıl üzerinden 
düzenlenecektir. Asgari müddetlerden evvel yurda alınmaları kesin zaruretlere inhisar edecektir. 

e) Bugüne kadar uygulana gelen usullere göre bâzı bakanlıklarca harice iki yıllık müddet
ler için gönderilenler üç yıl kalabilecektir. 

f) Yukardaki maddede belirtilen âzami müddetleri tammalıyanların yurt içi hizmetlere tâyin
leri istisnasız olarak, zamanında yapılacaktır. Bu gibi eşhasın tâyinlerinde yurt dışı hizmetler se-
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bebiyle elde etmiş olacakları yeni bilgi ve görüşlerden faydalanma hususu imkânlar nisbetinde 
dikkate alınacaktır. 

g) Personelin dış görevlerdeki hizmetleri sırasında yurt dışında başka memleketlere nakil
leri kati zaruretler olmaksızın asla yapılmıyacaktır. 

h) Dış görevlerdeki personelin hizmet yerlerine tâyinleri ve yurda dönmeleri kademeli usul
lerle düzenlenmek suretiyle şef ve muavin durumunda olanların aynı tarihlerde gidiş ve dönüşleri 
gibi hatalı durumlara yer verilmiyecektir. 

i) Dış görevlere tâyin ve dıştan merkeze nakillerde ilgililere emrin tebliği asgari üç ay ev
velden yapılacak ve yaz aylarına (Haziran, Temmuz, Ağustos) inhisar ettirilmesine itina edile
cektir. 

j) Dış göreve gönderilecek personel Dışişleri Bakanlığınca düzenlenecek (elçilik çerçevesi 
içindeki mesai usulleri ve protokol kursu) ndan, Millî Savunma Bakanlığınca düzenlenecek (ha
ber koordinasyon kursu) ndan geçirilecektir. Bu kurslar iligili bakanlıkların yapacağı bir prog
rama göre ve iki haftayı tecavüz etmiyecek şekilde cereyan edecektir. Ayrıca her bakanlık kendi 
personelinin tâyinini mütaakıp yeni vazife için daha verimli hale getirebilmek bakımından özel 
bir yetiştirme usulü plânlıyacaktır. 

(Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vakfelerine dair 3614 sayılı Karnine ek) 21 . 6 . 1943 tarih ve 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna dört madde ve bir geçici madde 

eklenmesine dair kanun teklifidir 

MADDE 1. — 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir : 

Madde 3. — Yabancı memleketlere ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya muavini olarak ilk defa 
tâyin olunabilmek için aşağıda yazılı şartları ayrı ayrı haiz olmak lâzımdır : 

a) Hukuk, iktisat, ticaret veya maliye mevzularında yüksek tahsil yapmış olmak, 
b) Ticaret Bakanlığı teşkilâtında, en az yarın Dış Ticaret Dairesinde ve yarısı bu daire hari

cinde olmak üzere, asgari üç yıl çalışmış bulunmak, 
e) İktisadi, ticari ve maılî konularda görevle mütenasip bilgi, tecrübe ve yeterliğe = sahibolmak 

ve meslekle ilgili konularda etüt, rapor, proje ve benzeri başarılı çalışmalar yapmış bulunmak, her 
haliyle memleketimizi hariçte temsile liyakatli olmak, 

d) Fransızca, İngilizce ve Almanca'dan en az birini veya vazife göreceği memleketin Türkçe'
den gayri lisanına kifayetli derecede vâkıf olduğu Devlet lisan imtihanını kazanmış olmak suretiyle 
sabit bulunmuş olmak veyahut vazife göreceği memleketin lisanından Devlet lisan imtihanı açılmak 
usul ve teamülden değilse üniversite Öğretim üyelerinden müteşekkil yetkili bir heyet marifetiyle 
o yabancı dilden yapılacak resmî imtihanı kazanmış bulunmak. 

MADDE 2. — 4442 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
Ek Madde 1. — Yukardaki maddenin (a),.(b), (d) fıkralarında yazılı şartlan haiz olup da*dış 

görevlerden yurda avdet etmiş bulunanlardan, en az yarısı Dış Ticaret Dairesinde ve yarısi bu da
ire haricinde olmak üzere, Ticaret Bakanlığı teşkilâtında asgari iki yıl hizmet görmüş bulunanlar 
yabancı memleketlere ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya muavini olarak tekrar tâyin edilebilir
ler. 

Ek Madde 2. — Yabancı memleketlere kâtip kadrosuyle tâyin edilebilmek için BışTicaKet Da
iresinde en az bir yıl çalışmış.bulunmak ve hukuk, iktisat, ticaret veya maliye mevzularında yüksek 
tahsil yapmış olmaık lâzımdır. 

Ek Madde 3. — Ticaret müşavirleri ve ticaret ataşeleri dış görevlerde dört yıl diğerleri üç yıl 
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kalırlar. Bu müddetlerden evvel .bunların merkeze nakledilmeleri ancak katî zaruretlere inhisar 
eder. 

Ek Madde 4. —İşbu kanunda tesbit olunan hüküımleri de ihtiva etmek üzere dış görevlerle il
gili bir-yönetmelik, bu kanunun neşrinden itibaren bir ay içinde, Ticaret Bakanlığınca hazır
lanır. 

MADDE 3. — 4442 sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yabancı memleketlerde ticaret müşaviri, 

ticaret ataşesi veya muavini olarak görevli bulunan memurlardan, bu kanunun 3 ncü maddesinin 
(d) fıkrasında yazılı imtihanları vermemiş olanlar ilk açılacak Devlet lisan imtihanına veya aynı 
fıkrada yazılı üniversite lisan imtihanına girerler. Bu imtihanlara katılraıyanlarm veya katılıp da 
başarı gösteremiyenlerin dış görevleri mezkûr Devlet lisan imtihanının yapıldığı ayı takibeden ay 
sonunda nihayet bulur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üç yıldan beri Ticaret Bakanlığı Teşkilâtında vazifeli 
olup da kanunun 3 ncü maddesinin (a) fıkrasında ve ek madde 2 de tadadedilen sahalar haricin
de yüksek tahsil yapmış bulunan memurlar Ticaret Bakanlığı Teşkilâtında beş yıllık bir hizmet 
süresini tamamladıktan sonra mezkûr hükümlerden hâriç tutulur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Tfca?et Bakanı yürütür. 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 8 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazi
felerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde 

eklenmesine dair kanun teklifi (2/800) 

29.1.1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4442 sayılı Kanunun tadiline ve aynı kanuna bir. madde, eklenmesine dair kanun teklifimiz 
gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin icrasına tavassutunuzu rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

M: Tiritoğlu 8. Koç A. Aydın Bolak N. özdetnir 

GEREKÇE 

Dış kollara tâyin edilen Ticaret Bakanlığı memurları, bulundukları memleketin ticari, iktisadi, 
malî durumunu devamlı bir şekilde takibetmek, o memleketin istihsal ve istihlâkini, ihracat ve 
ithalâtını, borsa ve piyasa hareketlerini ve bu arada bilhassa rakip memleketlerle olan ticari 
mübadelelerini yakından izlemek, ilgililerle şahsan temas etmek, muhabere etmek, elde edecekleri 
bilgileri memleketimize intikal ettirmekle görevlidirler. 

Bu görevlerin hakkiyle ve memleket menfaatlerine en uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi 
sözü geçen bakanlık memurlarının bulundukları memleketin dilini veya beynelmilel hale gelmiş 
olan Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca dillerinden birini kifayetli derecede bilmelerine bağ
lıdır. 
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Ticaret Bakanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 neti 

maddesi ile, Ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya bunların muavini olarak dış kollara tâyin edilebilmek 
için Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinden birini veya vazife görecekleri memleketin dilini bil
mek şartı konulmuş, ancak bu yabancı dil bilgisinin ne suretle tesbit olunacağı tasrih olunmamış
tır. 

Aynı şeklide, 13 sayılı Kanunun tanıdığı imkânlar içinde Milletlerarası İktisadi Teşekküller 
nezdinde tâyin olunan Ticaret Bakanlığı memurları için de mezkûr Kanunda bir sarahat mevcut de
ğildir. 

Bu boşluk ve noksanlıkları telâfi etmek üzere 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini süratle 
tadil etmek ve dil bilme şartını muayyen bir ölçüye bağlamak zaruret halini almıştır. 

• Diğer taraftan mer'i Kanunun 3 ncü maddesinde, müşavir, ataşe veya muavin olarak tâyin 
edilebilme şartları arasında bu gibi kimselerin yüksek tahsil görmüş olması hususu zikrolunmuş, 
fakat bu yüksek tahsillin hangi branşlarda olacağı belirtilmemiştir. 

Dış kollara tâyin edilecek Ticaret Bakanlığı memurlarının, ifa edecekleri görevlerin mahiyet
leri, muayyen fakülte, akademi veya yüksek okullardan mezun olmalarını gerektirmektedir. 

Aynı zamanda, dışarda ilk def müstakil bir göreve atanacak ticaret, müşavir, ataşe veya mu
avinlerinin bir ehliyet sınavına tabi tutulmaları bu gibi kimselerin müktesebat yönünden kuv
vetli olmaları, işleıinde ihtisas Ve liyakat kesbet meleri bakımından uygun bulunmakta ve halen 
Dışişleri Bakanlığında uygulanmakta olan bu sistemin Ticaret Bakanlığı memurlarına da tatbiki 
zaruri görülmektedir. 

İşte bu icap ve zaruretlerle 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini, günün şart ve icaplarına göre 
değiştirmek üzere işbu kanun teklifi hazırlanmış, halen yurt dışında görevli bulunan Ticaret 
Bakanlığı memurları için de teklife ayrıca bir geçici madde ilâve edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 neti maddesinin tadiline ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

. MADDE 1. — 21 . 6 . 1943 tarihli ye 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmiştir. 

«Madde 3. — Dış teşkilâta tâyinler : 
I - Yabancı memleketlere ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya bunların muavini tâyin edilebil

mek için : 
a) Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden, Or

ta - Doğu İdari İlimler Fakültesinin İktisadi, Malî ve Ticari tedrisat yapan enstitülerinden birinden 
veya bunların memleket içindeki veya yabancı ülkelerdeki muadili fakülte, akademi veya yüksek okul
lardan mezun olmak, 

b) Fransızca, İngilizce, Almanca veya İtalyanca dillerinden birini bildikleri, ilgili üniversite öğre
tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda geçirecekleri bir sınavla veya görevlendirilecekleri mem
leketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu bakanlıkça tesbit edilecek dillerden birini bil
dikleri üniversite smaviyle tesbit edilmiş olmak, 

c) Ticâret Bakanlığı kadrolarında en az üç yıl çalışmış bulunmak, 
şarttır. 

II - Devlet Yabancı dil sınavını vermiş bulunanlar ayrıca bir yabancı dil sınavına tabi tutul' 
mazlar. 

III - Milletlerarası İktisadi Teşekküller nezdindeki Ticaret Bakanlığı kadrolarına atanacaklar hak
kında da bu maddenin I ve II nci bölümlerindeki hükümler uygulanır. 

IV - Ticaret Müşavir ve ataşeliklerine kâtip olarak atanabilmek için 1 nci bolüm (a) fıkrasında 
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sayılan öğrenim müesseselerinden birinden mezun olmak ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinde 
en az bir yıl çalışmış bulunmak lâzımdır. Bu gibilerin kâtipliklere atanmalarında yabancı dil bilgisi 
şartı aranmaz. 

. V - Ticaret müşavir ve ataşeleriyle bunların muavinlerinin yabancı dil bilgisine mütaallik ve 
bu maddenin 1 nci bölüm (b) fıkrasında yazılı sınavları ile dışarıda ilk defa müstakil göreve atana
cak ticaret müşavir, ataşe veya muavinlerinin ehliyet sınavlarının şekil ve zamanı ile memurların 
dış ülkelerde kalacakları süre, çalışma şekilleri ve bu konularla ilgili diğer hususlar hazırlanacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

GEÇtCt MADDE : Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yabancı ülkelerde ticaret müşaviri, 
ticaret ataşesi veya bunların muavinleriyle Milletlerarası İktisadi Teşekküllerdeki Ticaret Bakanlığı 
kadrolarında bulunan memurlar merkeze atanmalarından sonra birinci maddenin 1 nci bölüm (b) fık
rasında sözü geçen yabancı dil sınavlarına girerler. Bu sınavlarda kazanamıyanlar dış ülkelere yeni
den atanamazlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının vazife ve teşkilâtına 
dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir 

geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/488) 

29 . 4 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tâdiline ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifimiz, gerek
çesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Kayseri Milletvekili Muğla Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Gaziantep Milletvekili 
M. Sağlam T. Şahin V. Pirinçcioğlu A. t. Göğü§ 

İstanbul Milletvekili 
C. Kırca 

G E R E K Ç E 

Milletlerarası ticari, iktisadi ve malî münasebetlerin son yüzyılda ve bilhassa İkinci Dünya Sava
şını mütaakıp kazandığı önem malûmdur. Ticaretin millî hudutları içinde inkişafı fikri, artık yerini, 
dünya ticaretinin gelişmesi fikrine bırakmıştır. Bu ise milletlerarası ticaret, iktisadi ve malî işlerle il
gili birçok müesseselerin doğmasına ve genişlemesine yol açtığı gibi milletlerin diğer memleketler nez-
dinde devamlı temsilciler, delegasyonlar, müşavirler ve ataşeler bulundurması sistemini meydana koy
muş ve bunu geliştirmiştir. 

Ticaret Bakanlığının yabancı memleketlerde ticaret müşavirleri, ticaret ataşeleri ve ticaret ataşe 
muavinleri bulundurması da bu sistemin icaplarmdandır. 

Ticaret müşavirleriyle ticaret ataşeleri ve muavinleri bulundukları memleketin ticari, iktisadi, malî 
ve. hattâ sosyal durumunu devamlı bir şekilde takibetmek, istihsal, istihlâk, ihracat, ithalât, sınai ima-
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lât, imalât fiyatları, borsa hareketleri gibi faaliyetleri yakından izlemek, bulundukları memleketlerin 
Ticaret, Sanayi, Tarım ve Maliye bakanlıkları teşkilâtı ile, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, borsalar, 
meslekî teşekküller ve piyasa ile şahsan veya buralarla muhabere etmek, elde edeceği bilgileri devre-
vî raporlarla ve lüzumunda derhal Ticaret ve diğer bakanlıklarımıza, Odalar Birliğine, Ticaret ve Sa
nayi Odalarına, ihracatçı birliklerine ve hattâ ticari ve sınai firmalarımıza bildirmekle görevlidirler. 

Bütün bu görevleri hakkiyle ve memleketimizin menfaatlerine en uygun bir şekilde yerine getire
bilmek için sözü edilen müşavir, ataşe ve muavinlerinin bulundukları memleket lisanını veya millet
lerarası diplomatik lisan haline gelmiş olan Fransızca, İngilizce veya Almancadah birini kifayetli 
derecede bilmeleri lâzımdır. Bu memurların icabında milletlerarası toplantılara, konferanslara katıl
dıkları da göz önünde bulundurulursa bu lüzum aş "kâr surette kendisini gösterir. 

Değiştirilmesi için teklifte bulunduğumuz 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aynen şöyledir : 

«Madde 3. — Müşavir, ataşe veya muavinliğe tâyin edilebilmek için asgari 3 yıl Ticaret Vekâleti 
teşkilâtında çalışmış olmak ve bundan başka Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinden birini veya 
vazife görecekleri memleketin dilini bilmek, kâtipler için de Ticaret Vekâleti dış ticaret teşkilâtında 
asgari bir yıl çalışmış bulunmak ve hepsi için yüksek tahsil görmüş olmak lâzımdır. 

Bu memurların yabancı ile evli olmamaları şarttır.» 
Görüldüğü üzere, kanun koyucusu bu gibi memurların yabancı dile vâkıf olmalarını prensip itiba

riyle lüzumlu görmüş ve bunu hükme raptetmiş ise de yabancı dil bilmenin derecesi hakkında bir tâ
yinde bulunmamıştır. Bu cihet ise enfüsi tefsirlere yol açabilecek bir vuzuhsuzluk yaratmakta olduğu 
gibi muhtemelen hatalı veya himayekâr dış tâyinlere de sebebolabilecektir. 

Bu boşluğu kapatmak üzere, bir kısım bakanlıkların yaptığı gibi, teşkilât kanununa bir tadil 
getirmek gerekmektedir. 

Ticaret Bakanlığının teşkilât ve vazifelerine dair olan Kanunun, yani 3614 sayılı Kanunun 18 yıl
dan beri gözden geçirilip yeni bir teşkilât kanununun hazırlanmakta olduğu, her hazırlanan kanunun 
değişen Ticaret Bakanlarınca yeniden ele alınıp üzerinde çalışmalar yapılmakta bulunduğu ve bu hu
susun arz ettiği ehemmiyetin vüsati dolayısiyle halen üzerinde incelemeler yapılan tasarıya son şekli
nin verilebilmesi için daha uzunca bir zamana ihtiyaç duyulduğu 1963 yılı Bütçesinin müzakereleri ve-" 
silesiyle Ticaret Bakanı tarafından Bütçe Karma Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda ve Millet 
Meclisinde ifade ve beyan olunmuştur. 

Bir kısım ticaret müşavirleriyle ataşelerimizin ve muavinlerinin kifayetli derecede lisan 
bilmedikleri ve bu yüzden memleketimize gerezi gibi faydalı olamadıkları öteclen beri şikâyet 
ıraevzuu olmuştur. Yeni tâyinlerin yaklaştığı ş̂ ı sıralarda Ticaret Bakanlığının vazife ve teşki
lâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun mücavir, ataşe ve muavinlerle ilgili 
3 ncü maddesinin süratle tadili ve memurların 'harice tâyin edilebilme şartları meyanma 
kifayetli ünsan bilme şartının da muayyen bir ölçüye bağlanarak ilâvesi bir zaruret halini almış
tır. 

Kanun teklifimizde ölçü olarak kabul edilen Devlet lisan imtihanı bugün (için Devlet me-
anurlannm ilisan bilme derecelerini tesbit edeı muayyen ve objektif 'bir sistemdir. 

Diğer taraftan Devlet Lisan İmtihanı açılmau mûtadolmıyan yabancı dillerin konuşul» 
duğu memleketlere o dili iyi derecede bilen menurlarm da müşavir, ataşe veya muavin ola
rak : gönderMe bilmelerini sağlatmak için... kanun tadili- teklifimize bunu temin edecek faüküm 
konmuştur. 

4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin vaz'ettiiği şartlar aynen ipka edilmiş, yalnız çalış
manın ımuvaffaMyet'M olması. hususunda bir ilâvo yapılmıştır ki, gayesi aşikârdır. Yabancı 
Üe evli olmamak kaydı ise umumi hükümlere tiallûk ettiğinden :kaldırılmıştır, 

Tadil teklifinin geçflci maddesi, kanunların umumiyet" hassasından ve aynı zamanda hakka
niyet ve «eşitlik prensiplerinden mülhem olarak tanzim edilmiştir. 
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Bugün için Ticaret Bakanlığının dış teşkilâtında ehemmiyet ve vüsati işbu gerekçenin 

ikincü maddesinde 'belirtilen görevleri yüklenmiş memurlardan kifayetli derecede yabancı 
dil bilmiyenlcr mevcut ise memleket menfaatlerini her türlü mülâhazanın fevkinde tutulması 
zarureti muvace nesinde, bunların kanun teklifimizde derpiş olunan imtihanlardan geçirilmesi 
ve muvaffak. o>lamıyanların geri çekilmesi mutlak bir zaruret ifade eder. 

4442 sayılı Kanunun ruhunda mündemiç (vazjifeyo kifayetli lisan bilme) şartını haiz ol
maksızın dış görevlere tâyin edilmiş olan memurlar içim artık bir hakkı müktesepten bah
setmeye, kanun ve hukuk anlayışı muvacehesinle, imkân, mevcut değildir. Zira bunlar esasen 
hak etmedikleri bu görevlere şu veya bu suretle tâyin edilmişlerdir ve eştitlik, hakkaniyet 
kaideleri muvacehesinde bu gibilerin geri alınmaları gayet tabiî olmak lâzımdır. 

Yukarda da arz ve izah olunduğu veçhile, Ticaret Bakanlığının Teşkilât Kanununun ikmal ve 
ve ihzariyle kanuniyet kesbetmesine kadar geçecek uzun bir müddet zarfında ticaret müşavir ve ata
şe muavinlerinin harice tâyinleri için tabi tutulması gereken lisan imtihanı ve diğer şartları havi ol
mak üzere tanzim olunan ilişik kanun teklifimizin bir zaruretin ifadesi olduğu aşikârdır. 

Ticaret Bakanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3314 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 21 . 6 . 1943 tarihli 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

Madde 3. — Ticaret Bakanlığının dış teşkilâtında ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya ticaret 
ataşe muavini olarak vazifelendirilebilmek için 3 yıl müddetle Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilâ
tında muvaffakiyetle çalışmış olmak, bundan ba'vka Fransızca, İngilizce veya Almanca dillerin
den birini; kâtipler için de Ticaret Bakanlığı D ş ticaret dairesinde asgari bir yıl muvaffakiyetle 
çalışmış olmak ve hepsi için yüksek tahsil görmüş bulunmak şarttır. Atanacağı başkentte kullanı
lan dili bilmek ayrıca tercih sebebi olur. 

Görevin gerektirdiği kifayette yabancı dil bilmek, Devlet lisan imtihanını vermekle sabit addo
lunur. 

MADDE 2. — 4442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte d:ş memleketlerde ticaret müşaviri, 
ticaret ataşesi veya ticaret ataşe muavini olarak vazifeli bulunan memurlardan kanunun 3 ncü 
maddesinde yazılı imtihanı vermemiş olanlar ilk açılacak imtihana iştirak ederler. Bu imtihana 
iştirak etmiy eni erin. veya edip de muvaffak olamayanların dış görevleri Devlet lisan imtihanının 
yapıldığı ayı takiben oy sonunda nihayet bulur. 

MADDE .3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 



— 66 -
izmir Milletvekilli Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair 4442 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

(2/483) 

24 . 4 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine- dair 4442 «ayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifimi ekli olarak sunuyorum. Gereğine 
emir ve müsaadelerini arz ederim. 

izmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi gerekçesi 

J. Yabancı memleketler nezdinde bulundurulan ticaret müşavirleri, ticaret ataşeleri ve mua
vinlerinin lisan bilmeleri 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle hükme bağlanmış bulunmakta
dır. Ancak, lisan bilme derecesi kanun metninde bir ölçüye raptedilmemiş olduğu gibi, bu cihet 
başka bir mevzuatla da tesbit edilmemiştir. Bu ise, tatbikatta,, sübjektif ölçülere, yersiz tâyinlere 
ve hattâ müsamahalı tasarruflara yol açabilecek bir boşluk yaratmaktadır. 

2. Harice tâyin edilecek memurların lisan bilme derecelerini ölçmek, bu tâyinleri buna göre 
icra etmek üzere muhtelif bakanlıklar teşkilât kanunlarına tadiller getirmiş veya bu hususu ta
limatlarla zapturapt altına almış bulanmaktadırlar. Bu cümleden olarak Dışişleri, Millî Savunma, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlıkları dış tâyinleri gayet objektif esaslar altına almışlardır. 

3. Ticaret Bakanlığının Teşkilât Kanunu üzerinde 20 yıldan beri çalışılmakta olduğu, henüz 
son şekli verilememiş bulunduğu ve bunun uzunca bir zamana mütevakkıf olduğu Ticaret Bakanı 
tarafından gerek Bütçe Komisyonunda gerekse Millet Meclisi Heyeti Umumiyesiude bütçe müza
kereleri sırasında ifade ve beyan olunmuştur. 

Bu itibarla Ticaret Bakanlığı dış teşkilâtının memleket ekonomisi üzerindeki geniş önemini de 
dikkate almak suretiyle bu memurların lisan kifayeti bakımından böyle ciddî, kati ve objektif bir 
kıstasa tabi tutulmaları mutlaka lâzımdır. 

3656 ve 3659 sayılı kanunlarla müesses Devlet lisan imtihanı, kanatimizce, bugün için en objek
tif ve kifayetli bir ölçü olarak mütalâa edilmektedir. 

İlişik olarak sunulan kanun teklifimiz de bu esasa göre hazırlanmış bulunmaktadır. 
4. Kanun teklifinin geçici maddesi, kanunların umumiyet prensibine uymak zarureti göz önün

de tutularak hazırlanmıştır. Halen hariçte Devlet lisan imtihanını verecek derecede yabancı dil 
bilmiyen bir ticaret müşaviri, bir ticaret ataşesi veya ticaret ataşe muavini mevcut ise, esasen 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ruhuna muhalif olarak tâyin edilmiş olduğundan, bu gibiler 
için bir hakkı müktesep de bahis konusu edilemez. Kaldı ki, bunların ilk açılacak Devlet lisan im
tihanına katılmalarını sağlamak üzere kanun teklifimize hüküm vazedilmiştir. 

5. Yabancı ile evli olmamak kaydı ise, umumi hükümlerle halledilmiş bir mevzu olduğundan 
teklifimizde bu hükme yer verilmemiştir. 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 21 . 6 . .1943 tarihli ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki gibi değiş
tirilmiş ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmiştir. 
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Madde 3. — Yabancı memleketlere ticaret müşaviri, ticaret ataşesi veya muavini olarak tâyin 

edilebilmek için üç yıl Ticaret Bakanlığı teşkilâtında çalışmış olmak, bundan başka Fransızca, 
İngilizce, Almanca'dan birinden veya vazifeyle gönderileceği memleketin Türkçe'den başka di
linden 365G ve 3659 sayılı kanunlarla tesis olunan Devlet lisan imtihanını vermiş bulunmak. Kâ
tipler için de Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinde en az bir yıl çalışmış bulunmak ve hep
si için yüksek tahsil görmüş olmak lâzımdır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yabancı memleketlerde müşavir, 
ataşe veya muavin olarak vazifeli Ticaret Bakanlığı memurlarından Devlet lisan imtihanını ver
memiş bulunanlar ilk açılacak imtihana katılırlar. Bu imtihanlara katılıp da başaramıyanların 
veya hiç katılmıyanlarm dış görevleri mezkûr Devlet lisan imtihanının yapıldığı ay sonunda niha^ 
yete erer. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülür. 

Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazifelerine 
dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/663) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun tadi
line mütaallik olarak, yedi arkadaşımla birlikte vâki kanun teklifimiz ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılması hususunda delâletlerini saygı ile rica ederim. 

21 . 2 . 1964 

Eskişehir Kütahya - Nevşehir 
S. Özlürk R. Kıray A. 7>. Numanoğlu 

İzmir İstanbul Kocaeli 
M. Döşemeci O. Oran N. Erim 

Kanun gerekçesi 

Ticaret Bakanlığının yabancı memleketlerdeki ticaret müşavirlik ve ataşelik teşkilâtı, 5102 sa
yılı Kanun eki kadro cevtelindc «Dış kuruluş memurları» başlığı altında kadrolanmış ve 302 sayılı 
Kanunla mezkûr kadrolara 12 kadro eklenmiştir. Bu teşkilâta tâyinler, mezkûr kadrolar çerçevesi 
dâhilinde yapılmaktadır. 

Bu hal, tatbikatta mahzurlar doğurmakla ve bilhassa Memurin Kanunu ile memura tanınan mük
tesep hakları ihlâl etmektedir. Şöyle ki, ticaret müaşvirliği ve ticaret ataşeliği bir ihtisas işidir. Bu 
görevlere tâyin edilecek memurların memlekete yararlı hizmetlerde bulunabilmesi için, bu memurla
rın meslekinde bihakkın yetişmiş olmaları şarttır. Buna mukabil, yukarda zikri geçen «Dış kuruluş 
memurları» kadrolarında en yüksek maaş 1. 250 liradır. Ve aded itibariyle yalnız 4 kadrodan ibaret
tir. 

Bu durum muvacehesinde, dış kollara yapılan tâyinlerde, ekseri ahvalde, aramızdaki ticari mü-
naseebtlerin ehemmiyet derecesine göre bâzı memleketlere, mahdut kadro çerçevesi sebebiyle yeteri 
derecede bilgi ve tecrübe sahibi elemanların gönderilmesi mümkün olamamakta ve bizzarure bir kısım 
memurlar müktesep haklarından birkaç derece aşağı kadrolara tâyin edilmekte ve neticede bu hal, 
memurların mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 
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Bu şekilde yapılan tâyinler, yalnız Ticaret Bakanlığına inhisar etmektedir. Diğer bnkanhldar için 

böyle bir durum mevcut değildir. Bilfarz, ataşemiliterler, basın ataşeleri, malî müşaviri er, talebe mü
fettişleri müktesep haklarına göre tâyin olunmaktadırlar. 

Son yıllarda müktesep haklarından aşağı kadrolara atanan Ticaret Bakanlığının bâzı .memurları, 
mağduriyetlerinin önlenmesi için Danıştaya başvurmuşlar ve Ticaret Bakanlığı aleyhine açtıkları 
idari dâvaları kazanarak maaş durumlarını müktesep haklarına göre düzeltmişlerdir. Halen bu tarzı 
hareket, yani Danıştaya dâva açmak suretiyle kadro durumunun ıslahı, bir kaide haline gelmiştir. 
Ancak, dâva yoluyla ihkakı hak usulünün mâkul ve kanuni bir hal şekli olarak kabul edilemiyeceği 
tabiîdir. Kaldı ki, bu usul uğranılan mağduriyetin önlenmesini de tamamen sağlıyamamaktadır. Şöy
le ki, müktesep hakkından aşağı dereceye atanan bir memur ancak merkezde işgal ettiği kadro ile 
müktesep hakkı aynı derecede olduğu takdirde dâva açabilmekte, müktesep hakkı ile işgal ettiği kad
ro arasında derece farkı bulunduğu takdirde dâva açma hakkından mahrum bulunmaktadır. sa
yılı Kanunla bir memurun işgal ettiği kadroda 3 dereceye kadar terfi edebilme imkânının mevcudi
yeti karşısında, dış kollara aşağı derecelere tâyin edilen memurların birçoğu dâva hakkından istifa
de edememektedir. Bu hal de liyakat ve kıdem itibariyle aynı derecede olan memurlar arasında bir 
tefrika yol açmakta ve hattâ bâzı memurların kendilerinden gerek kıdem ve gerek ehliyet bakımından 
daha geri durumda olan memurların derece itibariyle dûnuna düşmeleri gibi garip neticeler doğur
maktadır. 

îüşiifcte takdim kılınan kanun tasarısı yukarda kısaca izah odilen aksaklıkları önlemek mülâhazası 
iıle hazırlanmıştır. 

Tasarının bir maddesi 5102, 302 sayılı kanunlar eki kakîro cetvellerindeki dış teşkilâta, müktesep 
haklarından aşağı derecelerdeki kadrolarla atanacak memurların bu görevlerde geçecek hizmet 
sürelerinin, merkeze nakillerinden sonra üst derecelere terfilerinde, geçmesi lâzımgelon kanuni sü
reye eklenmesine dairdir. Bu suretle bu gibi memurların merkezdeki terfilerinde müktesep hakları 
ihlâl edilmemiş alacak ve diğer Devilet memurlariy^ aynı hakka sahip duruma getirilmeleri sağla
nacaktır. 

Maddenin kabulü ile Ticaret Bakanlığının dar çerçeveli kadrolu dış teşkilâtına tecrübeli ve 
mütehassıs memurların mağduriyetlerine mahal verilmeden tâyinleri mümkün olacak ve halen yapıla-
golmekte olan Danıştaya dâva açma voliyle ilhakı hak gibi garip bir tatbikat da önlenecektir. 

Diğer taraftan bahis konusu dış teşkilât kadro1 arın a, yukardaiki sebepler tahtında, yeniden yük
sek dereceli kadroların eklenmesine de lüzum kalmıyacak ve böylece bütçede tasarrufa riayet edilmiş 
olacaktır. 

Tasarının ikinci maddesi kanunun yayımı talihinde yürüıılüğe gireceğini belirtmektedir. 
Tasarının geçici maddesi, 5102 sayılı. Kanunun yürürlüğe girdiği 30.6.1947 tarihinden bu yana 

Ticaret Bakanlığının dış kollarına yapılan tâyin1 ere bu kanunun hükmünün uygulanması hak
kındadır. 

Bu maddenin şevkinden maksat kadro darlığı sebebiyle müktesep haklarından aşağı derecelere 
tâyin edilmek suretiyle kıdem tenziline uğrıyan memurların durumunun ıslahıdır. 

30.6.1947 tarihinden beri yapılan tâyinlerde bu suretle kıdem kaybeden memurların adedi mah
duttur. Bu itibarla geçici maddenin kahulü halinle bütçeye büyük mikyasta malî külfet tahmil 
edilmiyecek buna mukabil bu gibi memurların kaybottikleri haklarının iadesi suretiyle Memurin 
Kanunu ve dolayısiyle Anayasa prensiplerine aykırı olarak yapılan idari tasarruflar ıslah edilmiş 
olacaktır. 

£icaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine da'r 3614 sayılı Kanıma ek 4442 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

MADDE 1..— Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 30.6,1939 tarihli ve 3614 
sayılı Kanuna fyağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına 18.6.1947 tarihli ve 5102 sayılı Ka-
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iıunla konuları kadrolardan «Dış kuruluş memurları» kadroları ile bu kadrolara 17.7.1963 tarihlî, 
302 sayılı Kanunla eklenen kadrolara yapılan tâyin erde, müktesep haklarından aşağı dereceli kadro
lara atanan memurların dış görevlerde geçen hiz net süreleri, bu gibi memurların merkeze nakille
rinden sonra üst derecelere yapılacak terfilerinde geçmesi lâzımgeılen kanuni sürelere eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü -ürlüğe girer. 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanun hükümleri, 30.3.1947 tarihinden sonra 1 nci maddede sözü edilen 

kadrolara yapılan tâyin muamelelerine de uygulanır. 

Edirne Milletvekili Fahir GMtliüğlu'nun, Emeklilik Kanununa ek kanun teklifi (2/753) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki kanun teklifim hakkında gerekli iş1 emin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

1 . 9 . 1964 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

GEREKÇE 

Sosyal Devlet yapısı içerisinde, geçimlerini ve istikballerini Devlete bağlamış bulunan memur ve 
hizmetlilerin mesken ihtiyaçlarını da düşünmek ve onlara henüz emekliye ayrılmadan evvel, emekli
liklerine yakın bir tarihte mesken tedariki çarele.-ini araımak zarureti vardır. Memur ve hizmetliler 
bu kanun teklifi ile emekliliklerinden evvel yerleş neye karar verdikleri mahal içerisinde bir mesken 
yapma imkânım bulabilecektir. Diğer taraftan m^mur ve hizmetlilerin aylıklarından kesilen para
ların birikmesi neticesinde : Bu meblağın işhanı, garaj, otel gibi yatırımlara yatırılması memur ve 
hizmetlilerin şikâyetlerine yol açtığı, Eme'kli San lığını kendi mevzuunun dışına çıkaran bir mahiyet 
de almaktadır. Sandığın parasının Sandıkla ilgili olanlara tahsis edilmesinde ve bu tahsisin mesken 
yapımına lıasredilmesinde içtimai faydalar görmek'-eyiz. Teklifimiz emekliye ayrılan memur ve hiz-
meklilerin emekli oldukları tarihte mâruz kaldıkları mesken sıkıntısını kısmen giderebilmek amaciyie 
yapılmıştır. 

Maddelerin gerekçesi' 

Madde 1. — Yirmibeş hizmet yılını doldurduğu takdirde ikramiyeye müstahak olacak kimselere 
göre formül edilmiştir. 

Madcle 2. — Verilecek mesken kredisinin miktarının tesibiti konusunda kabul edilen kıstas ile 
Emekli Sandığının hukuku teminat altına alınmıştır. Diğer taraftan mesken kredisinin krediyi alan 
kimse tarafından başka maksatlarla kullanılmasını önliyecek yönetmeliğin yapılması mecburiyeti 
konulmuştur. 

Madde 3. — Emekli Sandığı muhtelif görüşlerin tesiri altında olarak mevcut malî imkânlarını 
meskenden başka gayriımenkuller için sarf etmekledir. Bu gayrimenkullerin Eme'kli Sandığına ne 
miktar kâr sağlıyacağı hususu bugüne kadar kesin bir şekilde tesbit edilmemiştir. Belki yapılmış 
bulunan gayrLmenkuller Sandığa zarar yükliyecei; ir. Fakat her halükârda bir mütevazi meskene 
sahibolamıyan memur ve hizmetliler Emekli Sandığının inşa ettirdiği, büyük işhanlan, oteller, çarşı 
ve garajlar karşısında bu inşaatın yapımını tenkid etmektedirler. Ve rencide olmaktadırlar. 
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Madde 4. — İskân siyasetimizin yürütülmesinde görevli bir bakanlık olması bakımından ÎJmar ve 
iskân Bakanlığı da kanunu yürütmekle görevlendirilmiştir. 

Maıdde 5. — Kanunun neşri tarihinden itibaren yürütülmesi ka'bîl görülememiştir. Bilhassa çı
karılacak yönetmelik bakımından altı aylık intibak süresi kalbul odiılm'ıştir. 

Emeklilik Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. —• Emeklilik ikramiyesine müstahak momıır ve hizmeitlilerden yirmilbeş hizmet yılını 
dolduranlara, talepleri halinde Emekli Sandığınca mesken kredisi verilir. 

MADDE 2. — Bu krediler yirlmibeş hizmet yılını dolduran memur ve hizmetlilerin, emekliye ay
rılmaları halinde alacakları emeklilik ikramiyesine 'mahsuben verilir. Verilecclk mesken kredisi ımemur 
ve hizmetlinin yirmibeş hizımet yılında alması mümkün bulunan ikramiye mikJtarınıın dörtte ügü 
nisıbetindedir. 

Emekli Sanldığı taralından verilecek mesken kredisinin başka bir maksat için kullanılmaması hu
susunda Emekli Sanıdığı gereken tedjbirleri alır ve bu işleri yürütecek yönetmeliği en çok aAtı ay 
içinde hazırlar. 

MADDE 3. — Emekli Sandığı mesken kredisi imkânlarını sağlıyalbilmelk amaciyle bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren meskenlerden başlka gayrimcnluıller içlin yatırım yapamaz. Ancak 
kanunun kabul tarihinlden evvel yapılmasına başlanmış bulunan gayrimonkullerin ikmaline devam 
edilir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve İmar ve İskân Bakanları yürüttür. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihind'en altı ay sonra yürürlüğe girer. 

İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve iki arkadaşının, Emekli Sandığına dâhil memurları ev sahibi 
yapmak amaciyle sermaye tahsisi hakkında kanun teklifi (2/798) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Emekli Sandığına dâhil memurları ev sahibi yapmak amaciyle sermaye tahsisi hakkındaki ka
nun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte takdim edilmiştir. 

(İçreğinin, yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

İçel Çorum İzmir 
Yarya Dermancı Hilmi İncesulu Kadri Özele 

Emekli Sandığına dâhil memurları ev sahibi yapmak amaciyle sermaye tahsisi hakkında kanun 
teklifi 

GEREKÇE 

Dünyada, her canlı yaratık hayatını idame ettirebilmek için en. başta 'bir yuvaya, sahibolmak 
ister. Bu istek en 'basit böcekten canlıların en mütekâmili olan insanlarda önüne geçilmez tabiî bir 
akıştı r. 

Vatan, ancak bir yuvanın varlığı ile gerçektir. Bunun aksi bir edebiyat olmaktan ileri gidemez. 
Zcmğin, fakir her kimseyi vatana bağlamak ve onun kaderine ortak edebilmek için onları birer 
yuva sahibi etmek ve Devletin en başta gelen ödevleri içinde mütalâa etmek icabeder. 
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Bugün küçük İsrail el sürülmemiş kızgın e ölü tabiatın ve etrafını çevreliyen şer kuvvetlerin 

hışmına rağmen âdeta dost, düşman herkesin gıpta ettiği bir cennet haline getirilebilmişse bunu 
vatandaşını ev sahibi yaparak vatana bağlamasiyle mümkün kılmıştır. Her bakımdan örnek aldığı
mız Batı âlemi bu işi çoktan halletmiş sayılır. 

Biz Türklerin en büyük hasletlerimizden biri de ev ve aile ocağına verdiğimiz değerle ölçülür. 
Öyle tahmin ediyoruz ki, tahammülü en zor mahrumiyetlerin 'başında ailenin başını sokacak 

bir yuvasının 'bulunmamasıdır. Ev, aileye yaşama gücü ve şevkini veren acı ve tatlı günlerini müş
terek olarak yaşadığı bir yerdir. 

Bugün toplum hizmetlerini uhdesinde bulunduran ve Devletin şerefini omuzlarına yüklenmiş 
olan, sayıları yüzbinleri bulan dar gelirli bir kütle vardır ki, bu, insanları bu vatana bağlamak ve 
bir yuvaya kavuşturmak için bugüne kadar maalesef olumlu bir adım. atıl anlamıştır. 

İşçilerimizin, subaylarımızın ev sahibi olmaları için Devletçe birtakım çabalar gösterildiği hal
de, diğer memurlarımızın unutulması cidden çok acı bir gerçeğin geç de olsa dile getirilmesi zo-
runluğunu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Memurlarımızın maddeten ne kadar sıkıntı çektikle
ri hepimizce bilinen ve inkârı mümkün olmıyan .bir gerçektir. En 'büyük tesellimiz bu mağdur 
insanların bugün için Devletin imkânlarının kifayetsiz olduğunu büyük bir anlayışla takdir etme
leri ve Büyük M'eelisin bir gün kendilerini unutmadığını ispat edeceği günü büyük bir ümit ve 
tevekkülle bekledikleri hepimizin yüreğini sızlatan Ibir gerçektir. 

Yine hepimizce bilinir ki, memurlarımızın büyük kısmı taşıdıkları şerefli hüviyetin aksine }'a-
şama şartları çok anormal ve tek odalı kenar mahallelerde, bağırlarına taş 'basarak çilelerini dol
durmakta ve aile ferdlerine maddî görevlerini yapamamanın ıstırabı ile ezilmektedirler. 

Türkiye'mizin iktisadi sosyal ve çeşitli yönlerden ilerleyip kalkınması ailede her ferdin müstah
sil hale getirilmesi ile mümkün olacağı bilmen bir keyfiyettir. Milyonlarca, vatandaşa ışık tutan, 
onlara hizmet eden, en iyi örnek ve yol gösteren memurlarımızın maddeten canlı halde olması ta
biîdir. .̂ 0 - 40 yıl ömrünü Devlet hizmetinde çürütmüş bir memurun bir çileli hayatı sonucu tek 
ümidi ve tesellisi emekliliği sonucu Emekli yandığının kendi mütevazi maaşından beslenen meblâğ
dan ayrılan ufacık bir ikramiyesidir. Zaten o güne kadar yıpranmış ve sıhhatini kaybetmiş, çoluk 
çocuğa karışmış, ihtiyaçların bir dev gibi arttığı bir çağda 'bu sayılı para hangi yarasına merhem 
olabiliri 

Memurun tek ümit kaynağı olması gereken bu Sandık dışarıdan bakışta memlekette büyük 
bir maddî kuvvet olarak görülmesine rağmen, hakikatte 'birtakım yanlış tutum ve yönetilişler so
nucu milyonlarına gaye dışı ve verimsiz 'birtakım işlere akıtmakla hakiki hedefini kaybetmiş ve if
lâs durumu ile karşı karşıya gelmiş, kendisine ümit bağlıyanları hüsrana uğratmıştır. Hakiki 
mal sahibinin fikri dahi alınmadan yapılan ve devam etmekte olan gaye dışı anlayış ve yatırımlar 
karşısında günümüzün demokrasi anlayışı içinde hayret etmemek mümkün değildir. 

Maalesef acı da olsa şu gerçeği kabul etmek lâzımdır ki, bugün Emekli Sandığı memurlarına 
borç para verebilecek durumdan epeyce uzaktır. Oeç de olsa bu gayesiz ve hedefsiz gidişe dur 
demek ve hakiki hedefe yönelmek sırası çoktan gelmiş ve geçmiştir. 

Türkiye'mizde mesken konusunun her geçen gün büyüyüp geliştiği ve içinden çıkılması çok güç 
bir hale geldiği hepimizi derin derin düşündüren acı gerçeklerden biridir. 

Çok mesafe katettiğimizden ve vatandaşın her gecen gün yaşama seviyesini bilinçli olarak geliş
tirdiğinden şüphemiz yoktur. Vatandaş kazanç seviyesi ile orantılı olarak kendisine göre evini 
de inşa etmektedir. 

Memleketimizde konut bakımından en talihsiz kütlenin de memurlarımız olduğu inkâr oluna
maz. Aldığı mütevazi maaş ile çocuklarını beslenme ve diğer tabiî ve sosyal ihtiyaçlar bakımından 
tatmin edemiyen bu insanların 'bu şartlar altında kendiliklerinden ev sahibi olmalarının imkânsız
lıklarına inanümalıdır. 

Bu görüşlerin ışığı altında ve Devlet'bütçesineyük olmadan memurin mesken konusunu ele alıp 
gerçekleştirebilecek yine onun kurup beslediği rimeldi Sandığıdır. 
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Burada ilk akla gelen husus Devlet hizmetinde en az 15 yıl hizmet görmüş ve hiç evi olmıyan 

memurun mütevazı bir eve kavuşturulması ve her ay maaşından ortalama olarak ödediği 250 - 400 
lira ev kirasını kendi yuvası için ödemesini sağlamak suretiyle geleceğini garanti altına almak
tır. Bunun için sandık bu krediyi 50 - 60 bin lira olarak memura ev yapmak şartiyle ve çok az bir 
faizle ve asgari 20 yıl süreyle defaten öder veya blok apartmanlar ve evler yapmak suretiyle ger
çekleştirebilir. Memur nereye nakledilirse edilsin evi mevcuttur. Ayda 100 - 105 lira ödemek 
suretiyle 20 yılda 24 000 - 36 000 lirasını ödemiş olur. Zaten sandıkta biriken meiblâğiyle üzerini 
ödiyerek mükemmel bir ev sahibi olabilir. Böylece aile bütçesi de sarsılmaz. 

Yukarıda 'belirtilen şartları haiz memur sayısının kabarık bir yekûn tutmıyaeağı tabiîdir. 
Memleket imarının gerçekleşmesine ve memurlarımızın ıstırabının dinmesine yardım edecek olan 

bu önemli dâvanın Büyük Meclisimizce lâyık olduğu şekilde ele alınarak benimseneceğine ve ger
çekleşebilmesi için her türlü anlayış ve çabanın gösterilebileceğine asla şüphemiz yoktur. Saygı
larımızla. 

İG . 7 . 1964 

Emekli Sandığına dâhil memurlan ev sahibi yapmak amaciyle sermaye tahsisi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçelerle özel bütçelerden maaş alan ve hizmet süresi 15 yıl 
ve daha fazla olan memurlardan, belediye sınırları içinde kendisine veya karısına ait tapu sicilin
de kayıtlı evi olmıyanları ev sahibi yapmak amacı ile Emekli Sandığı fonlarından 300 milyon li
ralık özel bir fon tesis olunur. 

MADDE 2. — Birinci madde ile tesis olunan fondan* bir defaya mahsus olmak üzere ve gay
rimenkul teminat alınmak şartiyle de 20 seneye kadar vadeli % 5 faize tabi 40 bin liraya kadar 
kredi verilir. Bu kredi yeni yapılacak inşaatlar için öncelikle kullanılır. Mevcut binalardan is
tifade edecekler için bir tüzükle belli edilecek şartlara uyulur. 

MADDE 3. — Emekliliğe tabi hizmetlerde karı koca olarak çalışan memurlardan karı tarafın
dan vâki olacak talep, kocaya kredi verildiği takdirde ancak onun yarısı miktarında ve aynı 
şartlarla verilir. 

MADDE 4. — Bu kanunla kurulan fondan kredi almak suretiyle istifade edenler memuriyet 
hizmetinden veya sandıktan ayrıldığı takdirde borcu, birikmiş parasından mahsnbolunur. Emek
liye ayrıldığı takdirde alacağı ikramiyenin 1/3 ü Emekli Sandığınca verilmiş krediye mah-
sub olunur. 

MADDE 5. — Bu kanunla kurulan fon istekleri karşılıyamadığı takdirde mahrumiyet böl
geleri, yüksek tahsil, memuriyet kıdemi sıra ile önceliğe esas olur. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 
MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi tzzet Birand ile Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, Ek görev ve 
aylık ödenekleri namı altında 1902 malî yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılmaması 

hakkında kanun teklifi (2/73) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Ek görev aylık ve ödenekleri namı altında 1962 malî yılı bütçesinden her hangi bir tediye yapılma 
ması hakkında hazırlanmış olan kanun teklifinin gerekçesi ile birlikte sunulduğunu saygıları
mızla arz ederiz. 

Manisa Senatörü izmir Senatörü 
R. Vlusoy î. Birand 

Kanun teklifi gerekçesi 

Anayasanın 117 nci maddesinin âmir hükümlerinde: (... Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 
ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür. Memurların..., Aylık ve ödenekleri... Kanunla düzen
lenir.) Denildiği halde, Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerle katma bütçeli daireler, müesse
seler, belediyeler, özel idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bütün bunların sermayesine iş
tiraki bulunan banka ve müesseseler bütçelerinden ek görev namı altında büyük ölçüde bütçelere 
lüzumsuz yük olan tediyelerin bir âdet halinde yapılagelmekte olduğu malûmdur. 

Devlet bütçesinin en son hadlerinde zorlandığı bugünkü malî ve iktisadi durum muvacehesin
de, bütçenin Anayasaya tenazur etmiyen yüklerden kurtarılması zarureti bir yana, aslında me
mur camiasında imtiyazlı bir sınıf durumu ihdas ederek çeşitli ruhî sarsıntılara ve millî gelirin 
tevziinde aşikâr haksızlıklara, memurlar arasında geçimsizlik ve iğbirarlara yol açan bu gelene
ğin gittikçe, genişliyerek bir nevi keyfî tasarrufla tesir sahasının his ve moral hudutlarına kadar 
sirayet ettiği de aşikârdır. 

İlişik kanun teklifi bu zararlı inkişaflara ve haksızlıklara son verilmesi ve Devlet kadroları, 
ancak iş icabına ve hizmet görenlerin bütün mesailerinin karşılığı tek aylık almaları esasına göre 
düzenlenmiş bir sistem olmakla, bu sistemin maksadı içinde korunması, ve böylece hem Devlet 
kadrolarının rasyonelleştirilmesine yol açılması, hem de münevver işsizliğinin kanalize edilmesine 
imkân sağlanması amaçlarını güderek ve Garp medeni dünyasında hususi sektörde dahi ok görev 
nevinden tediyelerin cezayı müstelzim bulunduğu, ayrıca esasen ordumuzda da müteaddit ek görev 
hizmetlerinin ordu mensuplarınca bedelsiz ifa edilmekte olduğu gerçekleri de göz önüne getirile
rek bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Ek görev aylık ve ödenekleri namı altında 1962 malî yılı Bütçesinden her hangi bir tediye 
yapılmaması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Muvazenei umumiyeye dâhil dairelerle katma bütçeli daireler, müesseseler, be
lediyeler, özel idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bütün bunların sermayesine iştiraki bulu
nan banka ve müesseseler bütçelerinden maaş veya ücret veya tahsisat alan memur ve müstah
demlere, gerek kendi dairelerinden ve gerek yukarıda yazılı olan hükmî şahsiyetlerin her hangi 
birinden ek görev namı altında verilmiş bulunan vazifeler 1 Mart 19C2 tarihinde sona ererler. 
1 Mart 1962 tarihinden itibaren, kanunla düzenlenmiş aylık ve ödenekler dışında her hangi bir te
diye yapılamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan â65ö 
sayıllı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 

kanun teklifi (2/667) 

26.2.1964 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 neu mad
desinin tadili ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında tarafımdan hazırlanan kanun teklifi 
gerekçesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Kanunlaşması için gereğine müsaadeleri saygiyle rica olunur. 

Mazhar Arıkan 
içel Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Emekli tâbirinin ifade ettiği mâna her şahsa göre değişen bir izah tarzını içine alır. Emekli tâ
biri bir işin meydana gelişinde fiilen emeği geçen kimse olarak umumi mânada, ve ayrıca sureti hu-
susiyede ise, kendisine tevdi edilmiş resmî görevini kanunların sınırlandırdığı süre içinde görmüş ve 
bu resmî ömrü ikmal etmiş emekli memurun mütevazi hayatının vuzuhla ifadesidir. Ne suretle olur
sa olsun bugün emekli dendiği zaman, artık kendisine resmî mesaisinin takdir edilen mükâfatı veril
miş, ve bunun yanında malî takat ve kudreti düşmüş, belli bir emekli maaşını almak durumunda olan 
salısın Devlete intisabının sağladığı birçok hususi faydalanma hallerinin de son bulduğu ve böylece 
yaşlı vücudunun nahif gücü yanında manen de zayıfladığını hisseden bir kimsenin kederi, üzüntüsü 
akla gelir. 

Emeklilik devresi bir insan ömrünün sonbaharıdır. Devlet hizmeti uğrunda gençliğini ve onun ver
diği kuvveti, sıhhati her şeyi tüketmiş, emekli memurun vücudu türlü hastalıklarla ağrılıdır. Zama
nın sabırlı bir heykeltraş gibi onun alnına vurduğu çizgilerin derin mânası, olgun bir yaşın aynasın
da çekilen ıstırapların da canlı şahadetidir. Türkiye'de emekli memur hakikaten terk edilmiş, en ufak 
bir vefa dahi gösterilmiyen kimse demektir. Aldığı ikramiye kendisine bir ev temininden çok uzak ol
duğu gibi, geçimi, türlü arzularının tatmini, hastalıklarının ilâcı, her şeyi elindeki küçücük emekli 
maaşına bakmaktadır. 

Hastalanan emekli memura, uğrunda çeşitli dert sahibi olan bu kimseye Devlet, vefa eli uzatmaz. 
Ona hastaneler para ile bakar, reçetesini kendisi yaptırır. Memur iken daha kavi olan bu durumu 
şimdi perişanlık içindedir. 

Memnuniyetle kaydetmek gerekir ki, ordu mensupları, subaylar, askerî memurlar, ve astsubaylarla 
bunların aileleri ve emeklileri ve bunların aileleri 211 sayılı Kanunun 70 nci maddesinden faydalan
mak suretiyle bu kanunun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları hükümlerinden istifade ettirilmiş
lerdir. Böylece gerek emeldiler ve gerekse aileleri yani, (eşleri, ve kanunen bakmakla mükellef ol
dukları usul ve füruları ve erkek ve kız kardeşleri) hastalıkları halinde hastane ve meskenlerinde üc
retsiz olarak muayene ve hastanelerde yatarak veya ayakta tedavileri halinde gerekli malzeme, ilâç, 
iaşe ve reçete bedelleri askerî kurum veya hastanece aynen yoksa Millî Savunma Bakanlığı veya Jan
darma Genel Kumandanlığı bütçelerinden nakden ödenmekte ve kendilerinden bir bedel talebolunma-
maktadır. Bu elbette ki, yarinde bir vefa borcudur. 
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Diğer tarafa dönersek, durumları yukarıda tasvir edilen sair Devlet memurları ve bunların emek

lilikleri halinde hastalıklarının tedavisi için Devletten alâka görmemektedirler. 4598 sayılı Kanun
da bunlara en ufak bir imkân verilmemiştir. 

Bunları da bu normal insani vasata ulaştırmak, onlara da imkân sağlamak en tabiî bir hak ve vefa 
borcudur. Ekli kanun teklifi bu vicdani inanç içinde, bu insani gayeye hizmet için yapılmıştır. 

Mazhar Ankan 
içel Milletvekili 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu mad

desinin tadili ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun. 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — 3656 sayılı Kanuna tabi maaşlı ve ücretli memurlardan (Açık maaşı alanlar dâ
hil) memleket içindeki resmî veya özel sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavileri lü
zumu fennen sabit olanların tedavi ve yol masraf lariyle bu durumda veya özel surette tedavi edil
mekte olduğu hastanelerde veya evlerinde ölenlerin veyahut her hangi bir mahalde âni olarak 
vefat edenlerin cenaze masrafları dairelerince ödenir. 

Birinci fıkrada yazılı memurların aileleri ile bu memurların emeklileri ve bunların aileleri ibu 
fıkra hükümlerinden aynen istifade ederler. 

Bu kanunun tatbikatında aileden maksat, birinci fıkrada yazılı memurlar ile, bunların emek
lilerinin eşleri ve kanunen bakmakla mükellef oldukları usul ve fürul'arı ve erkek ve kız kar
deşleridir. 

Memurların aileleriyle,, emeklilerin ve bunların aile efradının muayene ve tedavileri için yö
netmelikte gösterilen resmî vesaikin ibrazı şarttır. 

Yabancı memleketlerde vazife gören hariciye memurlariyle istihkaklarını aynı esaslara göre 
alan diğer memurlardan yukarıki vaziyetlerde bulundukları mahallî memleket resmî müesseselerin-
ce tasdik edilenlere Türkiye'de verilen muadil masrafları tecavüz etmemek üzere vekâletlerinin 
takdir edecekleri tedavi ve yol masrafları aynı bütçelerden ödenir. 

Bu ödeme hükmü Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca teslbit ve Bakanlar Ku
rulunca tasdik olunacak esaslar dairesinde tatbik edilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Dokuzuncu maddede yazılı memurların aileleri ile bu memurların 
emeklilerinin ve bunların aile efradının muayene ve tedavileri için ibrazı şart olan resmî vesaiki 
şekil ve mahiyetini gösterir yönetmelik aynı maddenin son fıkrasında yazılı esaslara göre bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 26 . 5 . 1965 
Esas No. : 1/723, 2/479, 800, 498, 483, 663, 753, 798, 73, 667 

Karar No. : 4 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 24 . 11 . 1964 günlü 12 nci Birleşiminde kurulan Geçici Komis
yonumuz Başbakanlığın, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinin yazısına ek olarak sunulan «Dev-
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let memurları kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Afyon Karaİıisar Üyeyi Rasinı Harl-
cıoğlu ve Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanboğlıı'nun, Ticaret Vekâleti Teşkilât 
ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 2 1 . 6 . 1963 tarih ve 442 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline, mezîalr kanuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine dair, 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanığı Teşkilâtı ve va
zifelerine dair Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının 
Vazife ve teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, Ticaret 
Bakanlığı Teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının, 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı" ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek ka
nun, Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik Kanununa ek kanun, İçel Milletvekili 
Yahya Dermancı ve 2 arkadaşnm, Emekli Sandığına dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
Sermaye tahsisi hakkında, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet Sena
tosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek görev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî yılı 
bütçesinden her hangi bir tediye yapılmaması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifuerinin tevhiden 
görüşülmesine ve Hükümet tasarısının müzakereye esas alınarak, maddelerdeki değişiklikler, sıra
sında açıklanacağı veçhile üç müteferrik konu dışında tasarının genel prensip ve bütünlüğünde 
Hükümetle tam mutabakat halinde aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır. : 

1. Yürürlükte bulunan Memurin Kanunu ve barem kanunları, Devlet personelinin hukukî ve 
malî statüsünü belli esaslara bağlamak, usullerde, haklarda ve vecibelerde yeknasaklık ve eşitlik 
sağlamak için atılmış önemli adımlardır. Ancak, bu kanunların kendi devirlcrindeki şartlar içe
risinde sağlıyabildikleri nispî düzeltmeler ve ayarlamalar, hayatın ve özellikle Türkiye'deki şart
ların gösterdiği önemli değişiklikler karşısında gerçeklerin çok gerisinde kalmağa başlamış, siste
min bünyesinde önemli gedikler açılmıştır, ikinci Dünya Harbinin ve sonraki yılların şartları, 
Devlet personelinin ücret rejimini, hayat pahalılığının artışına ayak uyduramaz hale getirmiştir. 
Çeşitli kanunlarla bâzı malî muhtariyet imkânlarından faydalanabildi veya çeşitli yollardan nor
mal usullerin dışına çıkabilen idareler, değişen şartları nisbeten yakından takibedilirken, siste
me bağlı kalmak zorunda kalan idareler de ya en ehliyetli personelin ellerinden çıktığını, ken
dilerinden uzaklaştığını, ya da çalışmalarda verimin azaldığını, Devlete hizmet etme şevkinin kı
rıldığını görmüşlerdir. Öte yandan, teknik gelişmeler, iktisadi ve sosyal ilerlemeler yeni idari 
kuruluş tiplerinin meydana getirilmesini zaruri kıldıkça veya eski kuruluşları zamanın şartlarına 
uydurmayı gerektirdikçe, yerleşmiş ücret rejiminin imkânları türlü yollardan zorlanmış veya açık
ça bu rejimin ve sistemin dışına çıkılmıştır. Öyle ki, bütün idari mekanizma içinde, aynı mahi
yette işler gördükleri halde çok farklı malî haklardan faydalanan, farklı çalışma şartlarına tâbi 
tutulan sen'î kategoriler meydana gelmiş, Devlet, gitgide artan çeşitli personel ihtiyaçlarını kar
şılayabilmek amaciyle, bazen kendi kurduğu sistemi kendi eliyle bozmak veya gediklerinden 
faydalanmak zorunda kalmıştır. 

Devlet personelinin maddi şartlarmdaki bu ahenksiz ve hakkaniyetsiz durum yanında, hukukî 
statünün de zamanın' gelişmelerine uygun bir seyir takibedebildiğiııi söylemek güçtür. Belli 
bir devrin şartları içinde hasırlanmış olan Memurin Kanunu, özellikle İkinci Dünya Harbinden 
sonra, kamu görevlilerinin hukukî ve sosyal durumları bakımından ortaya çıkan zihniyet değişik
liklerinin, insan hakları konusundaki ileri düşüncelerin, iş hukukundaki gelişme temposunun, 
hizmet şartlan alanındaki yeni örneklerin çok gerisinde kalmıştır. Türkiye'de, 1961 Anayasası ve 
bu Anayasanın getirmiş olduğu sosyal anlayış, Memurin Kanununun ve Devlet personeli için çıka
rılmış başka kanunların bâzı katî hükümlerini ve bu hükümlerle devrin yeni şartları arasındaki 
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uyuşmazlığı daha aşikâr hale getirmiştir. Bugün, Devlet personelinde ehliyet ve çalışma şovla bakı
mından görülen aksaklıklarda bu noktanın da geniş ölçüde payı olduğu muhakkaktır. 

Plânlı bir iktisadi ve sosyal kalkınma devrine girdikten sonra, Devlet personel rejimindeki bo
zuklukların, ahenksizliklerin ve yetersizliklerin daha kesin bir şekilde göze çarpmaya başlamasını 
tabiî kaşılamak gerekir. Plânların, ne derece mükemmel olurlarsa olsunlar, nihayet beşerî unsur 
tarafından uygulandığını, yatırımların ne derece sağlam ve bol kaynaklara dayanırlarsa dayansın
lar, yine beşerî unsur tarafından yapılacağını unutmamak şarttır. Hattâ, plânların hazırlanma
sı yükünü de, ne derece ehliyetli olursa olsun, birkaç uzmanın sırtına yüklemenin maddeten 
mümkün olamıyacağı ve kademeli çalışmanın ideal bir çalışma tarzı olduğu düşünülürse, plân yap
ma safhasında da bşerî unsurun önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Bütün bu sebeplerden dola
yıdır ki, plânlı bir iktisadi ve sosyal kalkınma devresine girdikten sonra, Devlet personelinde re
form düşüncesi, yalnız idarenin ve memurların malı olmaktan çıkmış, Türkiye'nin hızla kalkın
masını, istikrarlı, huzurlu bir toplum hayat sürmesini istiyen kamu oyunun malı olmuştur, 

Tasarı, adından da anlaşılacağı gibi, yalnız, genel veya katma bütçeli dairelerde çalışan «Dev
let memurları» için anakanun mahiyetindedir. 

Bunun dışında, biri Devlet Jktisadi Teşebbüsleriyle, öbürü de mahallî idarelerle İlgili iki ana 
personel kanunu tasarısının daha hazırlanması gerekecektir. Aslında yalnız Devlet memurlarına de
ğil, bütün Devlet personeline de uygulanabilecek bâzı esaslar bu tasarının kanunlaşmasiyle kabul 
edildikten sonra, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki kanunla benim
senen esaslara uygun olarak, Devlet Personel Dairesi bu teşebbüslerde çalışan personelle ilgili yeni 
bir tasarıyı hazırlamaya başlıyacaktır. Mahallî idareler personeli ile ilgili tasarı ise, il özel idare
lerinin, belediyelerin ve köy idarelerinin görevlilerini kapsıyacaktır. 

önemle belirtilmesi gereken bir başka nokta, sunulan tasarının, Mrçok bakımdan personel reji
mindeki esasları, temelleri, anayönleri gösteren ve teferruat noktalarında idareye düzenleme yet
kisi tanıyan bir «Yetki Kanunu» mahiyetinde oluşudur. Sisteme getirilen bâzı yeniliklerin ve bu 
arada meselâ sınıflandırmanın, tasarı kabul edildikten sonra, bu kanun hükümlerine göre yayın
lanacak tüzükler ve yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekecektir. 

Kanun tasarısının «Genel, hükümler» baslığını taşıyan kısmında, tasarının bütününe hâkim olan 
temel ilkeler belirtilmektedir. Bu hükümlerin tesbitinde,' Anayasa esaslarından, Bakanlar Kuru
lunca kabul edilen tekliflerden, insan hakları ilkelerinin Devlet memurları ile ilgili olanlarından, 
iş gücü meselelerinin, sosyal hak kavramının ve iş hukuku ilkelerinin özellikle İkinci Dünya Har
binden sonra gösterdiği gelişmelerden, ileri memleketlerin mevzuatndan ve pek tabiî, Türkiye'nin 
gerçeklerinden ilham alınmıştır. «Genel hükümler» kısmı, böylece, ilkeleri ve hedefleri tf-sbit et
tikten sonra, istihdam şekillerini belirtmekte, Devlet memurlarının ödevlerini, sorumluluklarını 
genel haklarını, yükümlerini ve uymak mecburiyetinde oldukları yasakları sistemli bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 

Tasarının «Sınıflandırma» kısmı, Türk personel rejimine önemli bir sistem değişiklimi getirmek
tedir. Bu kısımdaki hükümlere göre, genci ve katma bütçeli kurumlarda, Devlet kamu hizmetleri
nin gerektirdiği bütün görevler niteliklere, mesleklere ve Devlet için taşıdıkları değere göre sı-
nıflandırılacaktır. Sınıf, bu kurumlarda ortak yetişme ve meslek niteliklerini öngören hizmetler ile 
bu hizmetler için tesbit edilen kadrolara atanan memurların toplamından meydana gelecektir. 
Böylece, Türkiye'de Devlet hizmeti düzensiz, karışık ve rasgele girilen bir çalışma alanı olmaktan 
çıkacak, belli esaslara dayandırılmış sınıflaî'i olan bir moslek, bir «kariyer» olacaktır. Giriş şart
lan, ilerleme ve yükselme imkânları ve maddi karışıklıkları önceden belirtilmiş bir kariyer siste
minin ehliyetli, çalışan ve hizmete bağlı personel bulma bakımından taşıdğı büyük psikolojik de
ğer, izaha lüzum bırakmıyacak kadar aşikârdır. 

Tasarı, sınıfların tesbiti bakımından realist bir tutumla kaleme alınmıştır. Devlet hizmetinin 
hangi sınıflardan meydana geldiği, bu sınıfların ne gibi nitelikler taşıdıkları, teferruatlı statüle-
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i'in neler olacağı, çok teknik çalışmalarla ortaya konabilecek hususlardır. Bu bakımdan, tasarı
da, sadece belli başlı sınıflar ismen belirtilmiş, bunların ve Devlet hizmetinde tesbit edilebilecek 
başka sınıfların teferruatlı statüleri, çıkarılacak tüzüklere bırakılmıştır. Bununla birlikte, sınıf 
tüzüklerine esas olacak bâzı önemli noktaların kanunla belirtilmesinden de geri kalınmamıştır. 
Meselâ, hangi sınıf içinde olursa olsun, Devlet memurlarının yükselmelerinde ve maaş artışla
rında ne gibi esaslara uyulacağı kanunda gösterilmiştir. Bu hükümlere göre, sınıfların içinde gö
revin önemi veya sorumluluğun artışı ile ayarlı yükselme adımı olarak dereceler bulunacak, de
recelerin içinde de, görevin önem ve sorumluluğu artmadan, memurun olumlu sicil almasına ve 
bulunduğu derecede belli bir hizmet süresi geçirmesine bağlı olarak, aylık artışı sağlıyan kade
meler bulunacaktır. 

Tasarıda ele alman noktalardan biri de Türkiye'deki Devlet memurluğunu tam bir «liyakat» 
ssitcıninc dayandırmak olmuştur. Anayasanın bu konudaki ilkesini gerçekleştirmek, tarafsız ve 
verimli bir idare kurmak için getirilen «liyakat» hükümlerine göre, bütün Devlet memurlukları 
için açık yarışma sınavları uygulanacak, tarafsızve yetkili sınav kurulları bu çalışmaları yönete
cektir. Adaylık devresinden temelli memur olarak atanmaya geçerken de, memur adaylarının 
bir ehliyet sınavını başarması gerekecektir. Memurların kademe ilerlemelerinde ve derece yükse
lişlerinde de, sınıfların özelliklerine göre, seçme veya sınav kurulları kabul edilmiştir. Yeni 
sicil sistemi de, keyfîliği önliyen, memurların genel davranış tutumlarını ön plâna alan esaslara 
bağlanmıştır. Yeni disiplin rejimi, hem hizmetin gereklerini, hem de memur teminatı icaplarını 
bağdaştıracak şekilde düzenlenmiş, göreve son verme müeyyidesinin, uygulanması halinde, ida
ri kazaya müracaat imkânı yeni tasarıda da açıkça belirtilmiştir. 

Devlet hizmetinde çalışanların ücret rejimi bakımından, tasarı, «Devlet memurları», «sözles
in eli personel» ve «yevmiyeli personel» şeklinde üç kategori tesbit etmektedir. Yukarda da belir
tildiği gibi, esas olarak tasarının kapsamına giren personel, «Devlet memurları» kategorisinde 
bulunanlardır. Ancak, Devlet memurları hakkındaki bir kanunda, öbür ücret rejimlerini de açık
ça belirtmek ve böylece Devlet memurlarının statüler durumları ile bunlar dışında kalan perso
nelin akdi durumlarını ortaya koymak faydalı sayılmıştır. Şüphesiz, bu akdî durumların özel
liklerine göre, genel hükümler yanında, bu kanunda belirtilen bâzı hükümlerin de sözleşmeli ve
ya yevmiyeli personele uygulanabilmesi, yahut bunlar hakkında özel statülerin tesbit edilmesi 
mümkündür. Bugünkü D ve E cetvellerinde bulunan personelin, meslekî durumlarına ve nite
liklerine göre sınıflarına intikalleri sırasında hangi esaslara uyulacağı intikal hükümlerinde gös
terilmiştir. Bu cetvellerin kaldırılması ile, Devlet memurluğunun bir meslek olarak bütünlüğü 
sağlanmış olacak, aynı işleri gören kimselerin farklı statüler yüzünden değişik maaş rejimlerine 
tabi tutulmaları önlenecektir. 

Kanun tasarısı ile bugünkü barem rejimi de değişmektedir. Aylıklar, hizmetin Devlet için 
taşıdığı değere göre tesbit edilecektir. Her derece ve kademe için «gösterge»' rakamları buluna
cak, genel bütçede, o yıl, kurumlar bakımından tesbit edilmiş «gösterge» rakamları ile belirtilen 
aylıkların fiilî ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir tek «katsayı» uygulanacaktır. 

Tasarı, «Ek görevler» i kaldırmakta, ancak öğretmenler ile ilçe ve bucaklardaki belediyelerin 
hekim, veteriner, kimyager, avukat ve bâzı teknik personel ihtiyaçları için istisnai hükümler kabul 
etmektedir. Ayrıca, bugünkü tazminatlar rejimine de son verilmekte, her hizmet için hizmetin Dev
lete ifade ettiği kıymete göre tesbit dilen aylıklar hesaplanmakta, ödeneklerin karşılıkları bu hesa
ba katılmaktadır. Buna karşılık, tasarı, memurların kendileriyle ve aileleriyle ilgili sosyal ödenek
lerde önemli yeniıliMer getörmekitedir. Mahrumiyet yeri ödeneğine de bütün Devlet memurları bakı
mından objektif kıstaslara göre uygulanmak üzere, yer verilmiştir. 

Tasarı, Devlet memurlarının sağlık, konut, emeklilik gibi sosyal ıgüvenlik haklarını yeni esasla
ra bağlamakta, bunların, şimdi işçilere sağlanmış olan haklardan daha aşağı seviyede olmamasını 
öngörmektedir. 
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Tasarı, Devlet memurlarının hizmete yatkin.likl.armi sağlamak ve verimliliklerini artırmak ama-

ciyle bir (Yetiştirme - Hizmet içi eğitim) rejimi getirmektedir. Böylece, kamu hizmetlerinin dalıa 
iyi ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi imkânları hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarıyla getirilen önemli bir yenilik de, personel sendikaları ve meslek birlikleri temsilcileri 
ile idare temsilcilerinin zaman zaman bir araya gelerek görüşmelerine ve karşılıklı danışmalarda 
bulunmalarına imkân veren bir mekanizmayı belirtmiş olmasıdır. Bu alandaki gelişmenin perso
nel sendikaları ve meslek birlikleri alanındaki gelişmelere yakından bağlı bulunduğu muhakkaktır. 

Bu tasarıyla birlikte, Türkiye'de Devlet personel rejiminnin reformu bakımından önemli bir 
adım atılmış olmaktadır. Tasarının çeşitli hükümleriyle getirilen yeni esaslar kanunlaşınca, bundan 
sonraki adımları daha sağlam bir zemin üzerinde atmak ve !aynı temel esasları, özel şartlara uy
durarak, başka kategorilere de uygulamak kolaylıkla mümkün olacaktır. 

2. — Komisyonumuz tasarının adını, Kısım I ve Bölüm 1 başlıklarını aynen kabul etmiştir. 
3. — Komisyonumuz tasarının 1 nci maddesinin görüşülmesinde Ankara ve İstanbul Üniversi

tesi temsilcilerini de davet etmiş, görüşlerini almıştır. Bu maddede komisyonumuz aşağıdaki de
ğişiklikleri yapmıştır : 

a) Birinci fıkrada, «aslî ve sürekli görevlerde - devamlı olarak - çalışan/> ibaresinde «devamlı 
olarak» kısmımı fazla bularak çılkanm.ışıtır. 

b) il özel idareleri ve belediyeler personeli 'hakkında kendi ö'zel kamudan hükümleninin uy
gulanacağı sdııı fıkra 'olarak maddeye ilâve olunmuıştur. 

4. — Komisyonumuz, taşanının 2 n,ei ve 3 ncü maddelerini aynen kabini otımiştir. 
5. — Komüsyonumuz, tasarının. 4 ncü maddesinde «Devlet. memuru» tarifinde 1 nci maddede 

yapıilan değişikliğe paralel olarak «devamlı vazife görmek üzere atanan» deyimini çıkararak 
görevin sürekliliğini yeter sayımış/tır. 

Aynı maddenin (B) bendindeki sözleşmeli personel tarif imde dalha. da darkştırılarak söz
leşmeli personel istihdamu anıcalk «yurtita yapTİamıyan» özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren 
belirli 'görevlere iınlhisar ettirilmiş, böylece tatlbikatta hu istihdam tarzının genişletilerek suiisti
mal edilmesi önlenımek iisteoiımıişıtıir. 

6. — Komiisıyonumıuz taısaırmiTi Bölüm 2 başlığını, aynen kabul etmiştir. 
7. — Kk) misyonumuz, taşanının 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 nen, 10 ncu, 11 nei ve 12 nci 

maddelerini aynen kalbul et/miştir. 

8. — Komisyonumuz tasarıda 13 ncü maddeye daha sarih ve kesin bir hüviyet vererek ve idarenin 
sorumlu personele rücuunu genel hükümlere göre zorunlu bir şekle sokarak tadilen kabul etmiştir. 

9. — Komisyonumuz tasarının 14 neü, 15 nci, 16 ncı maddelerini, Bölüm : 3 başlığını, 17 nci, 
18 nci, 19 ncu, 20 nci, 21 nci, 22 nci, 23 ncü, 24 ncü, 25 nci maddelerini, Bölüm: 4 başlığını, 26 ncı, 
27 nci, 28 nei maddelerini aynen kabul etmiştir. 

10. — Komisyonumuz 29 ncu maddede hediye alma durumunu mûtad nezaket ve protokol kaide
leri çerçevesini aşıp menfaat sağlama kasdma tabi tutmuş ve bu haliyle yasaklayıcı bir değişiklik yap
mıştır. 

11. — Komisyonumuz tasarının 30 ncu maddesini aynen kabul etmiştir. 
12. — Komisyonumuz tasarının 31 nci maddesinde gizli bilgilerin açıklanması hakkındaki tahdidi 

fazla bularak merkezde Bakan veya yetkili kılacağı görevli, illerde vali veya yetkili kıldığı görevlinin 
yazılı izni olmadıkça açıklanmasını yasaklamıştır. Böylece bu izni alanların bu bilgileri açıklıyabile-
cekleri esası kabul edilmiştir. 

13. — Komisyonumuz tasarının Kısım: I I başlığını aynen kabul etmiştir. 
14. — Komisyonumuz tasarının 32 nei maddesini «Birleşik yetişme» deyinmini «Müşterek yetişme» 

olarak değiştirerek kabul etmiştir. 
35. — Komisyonumuz tasarının 33 neü ve 34 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
16. — Komisyonumuz tasarının 35 nci maddesini; 
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a) Genel kadro kanununda gösterilecek A - Devlet memurları kadroları için Hükümet tasarısın

daki 6 ncı paragraftaki «teklif olunan katsayı üzerinden, kurumlara ait kadro tutarlarının toplamı
nı» ve 7 nci paragraftaki «Kurumun genel kadro toplamı ile her sınıf için. aylıklarının yıllık tutarları 
toplamını» ibarelerini kaldırarak, 

b) Aynı maddenin B - Sözleşmeli personel kısmında da daha açıklık verebilmek ve 4 ncü madde
deki tahdidi belgelendirmek için: 

«1. Kadro adedini, 

2. Her kadronun karşılığının yıllık en az ve ençok tutarını, 
3. özel ihtisasın tanımını, 
4. 4 ncü maddenin (B) bendinde ve yukarıdaki 2 numaralı fıkra gereğince tanımı yapılmış söz 

konusu özel ihtisası veren öğrenimin yurt içinde yapılamadığına dair Millî Eğitim Bakanlığından ve 
üniversitelerarası kuruldan ayrı ayrı belge alındığına dair kaydı.» 

Hükümleri konularak ve madde içindeki Birleşik Kadro Kanunu adını Genel Kadro Kanunu ola
rak değiştirerek kabul etmiştir. 

17. — Komisyonumuz tasarının 36 ncı maddesinin müzakeresinde Komisyona gelen çeşitli meslek 
teşekküllerinin arzusunu dikkate alarak Türkiye Yüksek Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Ankara 
Etibba Odayı, Ankara Barosu temsilcilerini de Komisyona davet etmiştir. Ancak Hükümet temsilci
leriyle, davet olunan teşekkül temsilcileri arasında bir görüş birliği sağlanamadığından tasarının bu 
maddesinin bir Su Komisyonda görüşülmesi kabul edilmiş ve hazırlanan Su Komisyon raporu görüşü
lerek Hükümet temsilcisinin katılmadığı bu rapor reddedilerek Hükümet temsilcisinin de katılması ile 
maddede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

a) Birinci fıkradaki «Birleşik yetişme» deyimi «Müşterek yetişme» olarak değiştirilmiştir. 

b) Maddeye, 4 ncü fıkra olarak, «Meslekî ihtisas istiyen idari kadrolara meslekî, teknik ve bilim
sel sınıflardan atama yapılabilir.» fıkrası ilâve olunmuştur. Böylece bâzı teknik hizmetlilerin toplu bu
lunduğu Bakanlık ve kurumların idari sorumluluk taşıyan kadrolarında meslek sınıflarından olanla
rın çalıştırılması imkânına vuzuh verilmiş bulunmaktadır. Bu suretle Hükümet tasarısının bu 
maddeye ait gerekçesinde her ne kadar bu imkânın zaten önlenmiş olmadığı belirli ise de 19 ncu 
sahife 9 - 1 0 ncu satırlarda yönetici sınıf izahında «mülki idare kaymakamlık ve valilik mevkilerini 
işgal edenler bu sınıfın tabiî unsurları olarak akla gelebilir» denildiği, Hükümet temsilcisinin ver
diği tamamlayıcı bilgilere ^öve kaymakamlık ve valiliğin İçişleri Bakanlığının bir meslek sınıfı 
olduğu tasarının bu madde gerekeçesinde bir redaksiyon hatası olduğunu belirtmesi ve meslek 
sınıflarına mensup memurların idari sorumluluk taşıyan kadrolarında bulunmalarının kabil oldu
ğu esasen Genel kadro Kanunu ile alınacak kadrolara atanacakların niteliklerini gösterirken bu 
kadro karşılarına «Yüksek mühendis», «Doklar» v. s. yetişme niteliklerinin yazılacağı anlaşılarak 
maddenin bu fıkra eklentisi ile ihtiyacı karşılıyacağı kanısına varılmıştır. 

e) Maddeye 5 nci fıkra olarak «Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtında yasama faaliyet
leri ile doğrudan doğruya ilgili hizmetleri ifa edenler için bir sınıf tesis olunur» metni ilâve edil
miştir. 

d) Maddeye son bir fıkra eklenerek yönetici sınıfa üniversite ve yüksek okul mezunlarının im
tihanla girecekleri kabul edilmiştir. Böylece yönetici sınıfın yalnız belirli bâzı fakülte veya yük
sek okulların inhisarına bırakıldığı zarını da bertaraf edilmiş olmaktadır. 

18. Komisyonumuz tasarının 37 nci, 38 nci, 39 ncu maddelerini aynen kabul etmiştir. 
19. Komisyonumuz tasarının 40 ncı. maddesin de bir redaksiyon değişikliği ile «Gerekirse» keli

mesini başa alarak ifadeye açık bir anlam vermiştir. 
20. Komisyonumuz tasarının 41 nci ve 42 nci maddelerini aynen kabul etmiştir, 
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21. Komisyonumuz tasarının 43 ncü maddesinde yazılı en az gösterge rakamı 50 yi az bularak 

70 e çıkarmış, böylece en az ve en çok aylık arasındaki nisbeti, düşürmüştür. Bu suretle az aylık 
almakta bulunanlara daha iyi bir aylık temin edil mesi mümkün olmuş bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında en yüksek gösterge rakamının «1 000 olabilir» ifadesine kesinlik ve
rilerek «1 000 dir» şeklinde değiştirilmiştir. 

22. Komisyonumuz tasarının 44 ncü ve 45 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 
23. Komisyonumuz tasarının kısım I I I ve bölüm 1 nci başlıkları >aynen kabul etmiştir. 
24. Komisyonumuz tasarının 46 nci maddesini, kurumların atanmasına lüzum gördükleri boş 

kadrolarını 6 ayda bir defa bildirmelerini «Mecburi» kılan bir değişiklikle kabul etmiştir. 
25. Komisyonumuz tasarının 47 nci maddesinin son iki fıkrasındaki yayın vasıtalariyle du

yurmayı da «Mecburi» kılan bir değişiklikle maddeyi kabul etmiştir. 
26. Komisyonumuz tasarının bölüm 2 başlığını aynen kabul etmiştir. 
27. Komisyonumuz tasarının 48 nci maddesinde (A) genel şartların 5 nci paragrafındaki 

hükümlülük durumunu daha açık ve belirli bir şekle koymuş ve af kanunlariyle kaldırılmış 
bile olsa, sayılan yüz kızartıcı suçlarla hüküm giyenlerin memurluğa alınmalarını önlemiş ve mad
deyi bu değişikliklerle kabul etmiştir. 

28. Komisyonumuz tasarının 49 ncu maddesini aynen kabul etmiştir. 
29. Komisyonumuz tasarının 50 nci maddesini, bütün sınavlara karşı itiraz mercii olarak 

Devlet Personel Dairesini gösteren bir fıkra ilâvesiyle kabul etmiştir. 

30. Komisyonumuz tasarının 51 nci, 52 nci, 53 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
31. Komisyonumuz tasarının bölüm 3 başlığını aynen kabul etmiştir. 
32. Komisyonumuz tasarının 54 ncü maddesindeki adaylık süresi âzami haddini 3 yıldan 2 yı

l a indirerek kabul etmiştir. 

33. Komisyonumuz tasarının 55 nci, 56 nci, 57 nci, maddelerini aynen kabul etmiştir. 
34. Komisyonumuz tasarının kısım IV, ve bölüm 1 nci başlıklarını aynen kabul etmiştir. 
35. Komisyonumuz tasarının 58 nci, 59 ncu, 60 nci, 61 nci, 62 nci, 63 ncü maddelerini aynen 

kabul etmiştir. 

36. Komisyonumuz tasarının bölüm 2 başlığı nı 'aynen kabul etmiştir. 
37. Komisyonumuz tasarının 64 ncü, 65 nci, 66 nci, 67 nci, 68 nci, 69 ncu, 70 nci, 71 nci mad-

.delerini aynen kabul etmiştir. 

38. Komisyonumuz tasarının bölüm 3 başlığını aynen kabul etmiştir. 
39. Komisyonumuz tasarının 72 nci maddesini, anlamı daha açıldığa ulaştıracak bir redaksi

y o n değişikliği ile kabul etmiştir. 
40.. Komisyonumuz tasarının 73 ncü maddesin de «Kurum âmiri» deyimini «Kurumun atamaya 

yetkili âmiri» olarak değiştirerek kabul etmiştir.. 
41. Komisyonumuz tasarının 74 ncü, 75 nci, 7 6 nci, 77 nci, 78 nci maddelerini aynen kabul et

miştir. 

42. Komisyonumuz tasarının 79 ncu maddesinde bilgilerini artırmak üzere yabancı memle
ketlere gönderilecek memurların çekilmiş sayılmaları halinde iki kat ödemeye zorunlu olacakları 
masrafları içine bu sürede aldıkları aylıkları da katmayı maddenin vuzuhu ve uygulamadaki te
reddüdün izalesi bakımından faydalı görüp bu değişiklikle kabul etmiştir. 

43. Komisyonumuz tasarının 80 nci, 81 nci, 82 nci, 83 ncü, 84 ncü, 85 nci, 86 nci, 87 nci mad
delerini aynen kabul etmiştir. 

44. Komisyonumuz tasarının 88 nci maddes inin görüşülmesinde Maliye Bakanlığı Baş Hukuk 
Müşavirliği temsilcilerini dinliyerek Hükümet temsilcisinin tasarının genel prensiplerinin zede
leneceği yolundaki beyanından sonra, 
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1. (D) paragrafını ilâve ederek il, ilçe ve (bucaklarda bulunan avukatların da belediyelerde ek 

görev almalarını, 
2. Yüksek mühendis, mühendis ve yüksek mimar, mimarların zaruret halinde il belediyelerin 

de de ek görevle çalıştırılmalarını, 
Aşağıdaki hususlarda da Hükümet temsilcisiyle mutabık kalınarak: 
1. Bu maddedeki ek görevlerin ancak o yerde serbest meslek icra edenlerden müracaat eden 

bulunmadığı takdirde verilebileceği tahdidi kaydının konulmasına, 
2. Tabipliklerden sonra kimyagerliklerin ilâvesine karar vererek maddeyi bu değişikliklerle 

kalbul etmiştir. 

45. Komisyonumuz tasarının 89 ncu maddesini «öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması» 
ifadelerinden sonra «Gibi zaruretler» deyimini ilâve ederek kesin zaruret hali dışında maddenin 
tatbikatta geniş tutulmasını önlemek istiyen bir değişiklikle kabul etmiştir. 

46. Komisyonumuz tasarının 90 ncı, 91 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 
47. Komisyonumuz tasarının 92 nei maddesine 3 fıkra ilâve ederek memurluktan milletvekil

liği veya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilmiş olanlardan yeniden seçilmiyen veya memurluğa 
dönmek istiyenlere uygulanacak atama, açık aylık ve özlük hakları ve yasama sürelerinin memur
luk kademe ve derecelerine intibak usullerini tesbit eden değişikliklerle kabul etmiştir. 

48. Komisyonumuz tasarının 93 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
49. Komisyonumuz tasarının bölüm 4 başlığını ve 94 ncü, 95 nci, 9'6 ncı, 97 nci, 98 nci madde

lerini aynen kabul etmiştir. 

50. Komisyonumuz tasarının bölüm 5 başlığını ve 99 ncu, 100 ncü, 101 nei, 102 nci, 103 ncü, 
104 ncü; 105 nci, 106 ncı, 107 nci, 108 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

51. Komisyonumuz tasarının bölüm 6 başlığını ve 109 ncu, 110 neu, 111 nci, 112 nci, 113 ncü, 
114 ncü, 115 nci, 116 ncı, 117 nci, 118 nci, 119 ncu, 120 nci, 121 nci, 122 nci, 123 ncü maddeleri
ni aynen kabul etmiştir. 

52. Komisyonumuz tasarının Ibölüm 7 başlığını aynen kabul etmiştir. 
53. Kamisyonumuz tasarının 124 ncü maddesinde bir harf tashihi yaparak kabul etmiştir. 
54. Komisyonumuz tasarının 125 nci, 126 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. 
55. Komisyonumuz tasarının 127 nci maddesi başlığını «Uyuşmazlık» olarak ve maddede de 

disiplin âmiri ile disiplin kurulunun karar ve mütalâaları arasındaki uyuşmazlık halinde Yüksek 
Disiplin Kurulunu karar mercii olarak kabul eden değişiklik yaparak kabul etmiştir. 

56. Kamisyonumuz tasarının 128 nci, 129 ncu maddelerini aynen kabul etmiştir. 
57. Komisyonumuz tasarının 130 ncu maddesini «Belli bir tarihte» ifadesini «Belirtilen bir ta

rihte» şeklinde bir redaksiyon değişikliği ile kabul etmiştir. 
58. Komisyonumuz tasarının 131 nci, 132 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 
59. Komisyonumuz tasarının 133 ncü maddesindeki sicilden disiplin cezalarının silinmesi sü

relerini 5 yıldan 3 yıla, 10 yıldan 5 yıla indiren bir değişiklikle kabul etmiştir. 
60. Komisyonumuz tasarının 134 ncü, 135 nci, 136 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. 
61. Komisyonumuz tasarının bölüm (başlığını ve 137 nci, 138 nci, 139 neu, 140 ncı, 141 nci,. 

.142 nci, 143 ncü, 144 ncü, 145 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

62. Komisyonumuz tasarının 146 ncı maddesinin görüşülmesinde Maliye Bakanlığı Baş Hu
kuk Müşavirliği temsilcilerinin görüşlerini de alarak, Hükümet temsilcisinin kabulü halinde tasa
rının prensibini zedeliyeceği yolundaki 'beyanından sonra .maddeye kurum avulkatlannın kazandığı 
dâvalardan dolayı karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretinin belirli ibir nisbettc kendilerine 
verilmesini temin eden 1389 sayılı Kanunun hükümlerinin saklı tutulduğuna dair bir fıkra ekli-. 
yerek bu 'değişikliklerle kabul etmiştir. 

63. Komisyonumuz tasarının 147 nci, 148 nci, 149 ncu, 150 nci, 151 nci, 152 nci, 153 ncü, 
354 ncü, 155 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 
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64. Komisyonumuz tasarının 156 ncı maddesini «Gelir Vergisinden müstesnadır.» ifadesini 

genişleterek «Her türlü vergiden müstesnadır.» tarzında değiştirerek 'kabul etmiştir. 
65. Komisyonumuz tasarının 157 nci, 158 nci, 159 ncu, 160 ncı, 161 ııci, 162 nei, 163 ncü, 

164 ncü, 165 nci, 166 ncı, 167 nci, 168 nei, 169 ncu, 170 nci, 171 nci, 172 nci, 173 ncü, 174 ncü 
ve 175 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

66. Komisyonumuz tasarının 176 ncı madde başlığına «ve konferans» kelimelerini ilâve ede
rek maddeyi aynen kabul etmiştir. 

67. — Komisyonumuz tasarının 177 nci, 178 nci, 179 ncu, 180 nci maddelerini aynen kabul etmiş
tir. 

68. — Komisyonumuz tasarının 181 nci maddesinde vuzuh verici bir değişiklik yaparak merkeze 
çağıran kuruma en çok bir ay için çağırma yetkisi tanınmış ve maddeyi bu değişiklikle kabul etmiş
tir. 

69. — Komisyonumuz tasarının 182 nci, 183 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
70. — Komisyonumuz tasarının 184 ncü maddenin birinci fıkrasında lüzumsuz bulduğu «ve» 

kelimesini çıkararak maddeyi kabul etmiştir. 
71. — Komisyonumuz tasarının 185 nci ve 186 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. 
72. — Komisyonumuz tasarının kısmı VI başlığını aynen kabul etmiştir. 
73. — Komisyonumuz tasarının 187 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
74. — Komisyonumuz tasarının 188 nci maddesi ilk fıkrası (B) bendine memurların «eşleri ile 

bakmakla yükümlü oldukları, ana, baba ve çocuklarını» da dâhil ederek hastalık ve analık yardımını 
genişleterek maddeyi kabul etmiştir. 

75. — Komisyonumuz tasarının 189 ncu, 190 ncı, 191 nci, 192 nci, 193 ncü, 194 ncü maddele
rini aynen kabul etmiştir. 

76. — Komisyonumuz tasarının 195 nci maddesindeki mahrumiyet ödeneğinin mahrumiyet yerle
rindeki merkezden atanmış olsun olmasın bütün Devlet memurlarına teşmil ederek Hükümet tasa
rısındaki tefriki kaldırarak maddeyi kabul etmiştir. 

77. — Komisyonumuz tasarının 196 ncı, 197 nci, 198 nci, 199 ncu, 200 .ncü, 201 nci, 202 nci 
203 ncü, 204 ncü, 205 nci, 206 ncı, 207 nci 208 nci, 209 ncu, 210 ncu, 211 nci, 212 nci, 213 ncü mad
delerini aynen kabul etmiştir. 

78. — Komisyonumuz tasarının kısım VII başlığını aynen kabul etmiştir. 
79. — Komisyonumuz tasarının 214 ncü, 215 nei, 216 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. 
80. — Komisyonumuz tasarının 217 nci maddesine Genel Eğitim plânının hazırlanmasında «Tür

kiye ve Orta -.Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü» nün de görüşleri alınarak kurumlar arasında sayılma
sını lüzumlu bularak maddeyi böylece değişiklikle kabul etmiştir. 

81. — Komisyonumuz tasarının 218 nci, 219 ncu, 220 nci, 221 nci, 222 nci maddelerini aynen ka
bul etmiştir. 

82. — Komisyonumuz tasarının 223 ncü maddesine bir fıkra ekliyerek kurumlar adına okutulan
lardan bu hakkı kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenler için yapılacak işlem gösterilerek 
madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

83. — Komisyonumuz tasarının 224 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
84. — Komisyonumuz tasarının 225 nci maddesi 2 nci fıkra (A) bendine mecburi hikmeti bulu

nanları üç ay içinde bir göreve atanmıyanların bundan doğacak zararları tazmin etmelerini yüküm-
liyen bir hüküm koymuş ve madde sonuna da bir fıkra ilâve ederek askerlikte geçen sürenin mec
buri hizmetten sayılmıyacağmı belirterek maddeyi bu değişikliklerle kabul etmiştir. 

85. — Komisyonumuz tasarının kısım VIII başlığını aynen kabul etmiştir. 
86. — Komisyonumuz tasarının 226 ncı, 227 nci, 228 nci, 229 ncu, 230 ncu ve 231 nci maddeleri

ni bu defa Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda birkaç maddesi uyuşmazlık dolayısiylo Karma 
Komisyona sevk edilerek orada kabul edilen ve tamamı kanunlaşmak üzere bulunan Devlet Personel 
Sendikaları Kanununa paralel bir tarzda ve Hükümet temsilcisi ile birlikte yeniden tanzim ederek 
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kabul etmiştir. Bu maddeler hükümleri dâhilinde görüşme ve danışma kurulları kademeleri, karar
larını hangi makamlara verecekleri, teşekkül tarzlarının genel prensipleri, yetkileri, sendika ve mes
lek birliklerini bu kurullara girebilme yeteneği kamu personeli yüksek kurulunun kuruluş tarzı, ka
rar verme ve çalışma usulü, Devlet memurları Yüksek Kurulunun kuruluşu, üyelerinin süreleri, Ka
mu iktisadi Teşekkülleri ile 'mahallî idareler personeli için kurulacak Danışma ve Görüşme kurulları
nın özel kanunlarında gösterileceği ve yukardaki 226 ncı ve 227 nci, 228 nci, 229 neu maddelerdeki ku
rullarla ilgili tüzük ve yönetmeliğin neleri kapsıyacağı açıklanmıştır. 

87. — Komisyonumuz tasarının 228 nci maddesini 232 nci madde olarak ve «Birleşik kadro kanu
nunu» ifadesini «Genel -kadro kanunu» şeklinde değiştirerek kabul etmiştir. 

88. - Komisyonumuz tasarının 229 ncu madde ;ini 233 neü madde olarak aynen kabul etmiştir. 

89. - Komisyonumuz tasarının 230 ncu maddesindeki 14 neü madde ifadesini 15 nci madde ola
rak düzelterek kabul etmiştir. 

90. - - Komisyonumuz tasarının 231 nci maddesini ınad.de içinde geçen «Birleşik kadro kamunu» 
deyimlerini «Genel kadro kanunu» olarak «tevfikan» kelimesini «uyularak» şeklinde değiştirerek 
235 nci madde olarak kabul otmiştlir. 

91. Komisyonumuz tasarının kısım JX başlığım aynen kabul etmişltir. 
92. — Komisyonumuz taşanının geçici 1 nci ve geçici 2 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 
93. - Komisyonumuz tasarının geçici 3 neü maddesindeki «Birleşik kadro kanun» deyimini 

«Gone'l kadro kanun» olarak değiştirerek kabul etmiştir. 
94. — Komisyonumuz tasarını'n geçici 4 neü maddesini aynen kabul etmiştir. 
95. - Komisyonumuz tasarının geçici 5 nci maddesi son fıkrasındaki «bir yıla» olarak değiş

tirerek kaıbul etmiştir. 
96. — Komisyonumuz tasarının geçici 6 ncı, geçici 7 nci, geçici 8 nci, geçici 9 ncu, geçici 10 ncu, 

geçici II nci, geçici 12 nci, geçici 13 neü, geçici 14 neü, geçici 35 nci, geçici 16 ncı, geçici 17 nci, 
geçici 18 nci, geçici 19 ncu maddelerini aynen kabul etmiştir. 

97. —- Komisyonumuz tasarının geçici 20 nci maddenin ikinci fıkra son satiri armdaki «226 ncı, 
227 nci maddeler hakkında 227 nci maddedeki tüzük ve yönetmdlik» ifadelerini yukarda yapılan 
değişikliklere panıllel olması için «226 ncı, 227 nci, 228 nci ve 229 ncu maddeler için 231 nci mad
dedeki tüzük ve yönetmelik» olarak değiştirerek kabul etmiştir. 

98. — Komisyonumuz tasarının geçici 21 nci maddesindeki ödemelerin başlangıç tarihini Ba
kanlar Kurulunun takdirine bırakan hükmü uygun bulmıyarak daha belirli olmasını sağlamak için 
tasarının yürürlüğünü takibeden malî yılbaşını ödetmelerin başlangıç tarihi olarak teslbit ederek bu 
değişiklikle madde kabul etmiştir. 

99. —- Komisyonumuz tasarının geçici 22 noi maddesini aynen kabul etmiştir. 
100. — Komisyonumuz tasarının 232 nci maddesinde ayrı ayrı kanun ad tarih ve sayıları gös

terilerek ilga hükümlerini gösterir çizelgeler yerine; dalıa sade ve genel olarak bir ilga maddesini 
uygun bulmuş ve bu suretle değişliklilk yaparak maddeyi 236 ncı madde olarak kabul etmiştir. 

101. - Komisyonumuz tasarının 233 neü maddesini yukardaki geçici 21 nci maddedeki esasa 
uyarak Bakamlar Kurulu kararına bağlı kılmaktan çıkararak malî hükümlerini tasarının yürürlüğü 
takibeden malî yıl başından ve maddede sayılan diğer maddelerinin de kanunun yürürlüğünden 
itibaren yürürlüğe girmesini derpiş eden değişikliklerle 237 nci madde olarak kabul etmiştir. 

102. — Komisyonumuz tasarının 234 neü maddesini 238 nci madde olarak aynen kabul eıtmişltir. 
103. — Komisyonumuz, raporumuzun başında Ticaret Komisyonundan geldiği belirtilen ve Ti

caret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasını öngören kanun tek
liflerinin mahiyetleri itibariyle ihtiva ettiği genel konu ve prensiplerinin esas itibariyle Devlet me
murları kanun tasarısı ile tanzim edildiği cihetle anılan teklifler için ayrıca işlem yapılmasına, ma
hal bulunamadığına karar vermiştir . 
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tşjbu tasariyle ilgili raporumuz, öncelik, ivedilik ve takdimen görüşülmesi 

Kurulun tasvibine arz olunmak üzere yüksek Başkanlığına sunulur. 
talebimizle, Genel 

Geçici Komisyon Başkanı 
îslfcalbul Milletvekili 

F. K. Gökay 

Adama Milletvekili 
M. Geçioğlu 

Bitlis Milletvekili 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Okumuş 

Çanım Milletvekili 
A. Güler 

Gümüşane Milletvekili 
N. Küçüker 

imzada 'bulunamadı 

Kırklareli Milletvekili 
A. Eriş 

tmzada bulunamadı 

Ordu Milletvekili 
A. Bodur 

Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul Milletvekili 

B. T. Burak 

Afyon K. Milletvekili 
A. Yılmaz 

tmzada bulunamadı 

Çanakkale Milletvekili 
A, N. Akay 

Diyarbakır Milletvekili 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Aral 

İstanbul Milletvekili 
V. özarar 

Manisa Milletvekili 
Y. Yakut 

tmz>ada bulunamadı 

Ordu Milletvekili 
Ş. Pehlivanoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

F. Küreli 
İmzada bulunamadı 

Artvin Milletvekili 
N. Ata 

Çanakkale Milletvekili 
S. Endik 

İmzada Bululnıamadı 

Erzurum Milletvekili 
Söz hakkım mahfuzdur 

G. Karaca 

İzimi r Milletvekili 
M. Döşemeci 

tmzada bulunamadı 

Mardin Milletvekili 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. A. Arıkan 

Trabzon Milletvekili 
E. Dikmen 

tmzada bulunamadı 

Trabzon Milletvekili 
S. Güven 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir Milletvekili 
C. Kanpulat 

imzada bulunamadı 

Çanakkale Milletvekili 
R. Sezgin 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir Milletvekili 
E. G. Saıkarya 

Kayseri Milletvekili 
M. Sağlam 

İmzada bulunamadı 

Nevşehir Milletvekili 
H. F. Aka 

Zonguldak Milletvekili 
M. A. Pestilci 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları kanunu tasarısı 

KISIM — I 

Genel hükümler 

BÖLÜM : 1 

Kapsam, amaç-, temel ilkeler, istihdam şekilleri 

Kapsam : 

MADDE 1. —• Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde de
vamlı olarak çalışan, genel veya katma bütçelerden ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan 
ve kefalet sandıklarından aylık alanlara uygulanır. 

Hâkim ve savcı sınıfından olanlarla, subay ve astsubaylar bu kanun hükümlerine tabi değildir
ler. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, malî hükümler dışında Üniversiteler Kamımı ile aynı 
kanunun ek ve tadillerine tabidirler. 

Amaç : 

MADDE 2. — Bu kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetişti
rilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve öde
neklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. 

Bakanlar Kurulu, Anayasanın 107 nci maddesi uyarınca bu kanunun uygulanmasını göstermek 
veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarır. 

Bu kanunun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzüklerin uygulanmasını gösteren yönetme
likler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Temel ilkeler : 

MADDE 3. — Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır : 

Sınıflandırma : 

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin 
gerektirdiği niteliklere, mesleklere ve Devlet için taşıdığı değere göre sınıflara ayırmaktır. 

Kariyer : 

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun 
şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. 

TÂyakat: 

(J) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin 
sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında 
Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON DEĞİŞTİRİŞI 

Devlet memurları kanun tasarısı 

KISIM — I. 

Genel hükümler 

BÖLÜM : 1. • 

Kapsam, amaç, temel ilkeler, istihdam şekilleri 

Kapsam : 

MADDE 1. — Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerde çalı 
şan, genel veya katma bütçelerden ve bunlara bağlı döner sermayeli kurııktşlardan ve kefalet san^ 
dıMarınldan aylık alanlara uygulanır. 

Hâkim ve savcı sınıfından olanlarla, subay ve astsubaylar bu kanun hükümlerine tabi değil
dirler. 

üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, malî hükümler dışında Üniversiteler Kanunu ile ay
nı kanunun ek ve tadillerine tabidirler. 

İl özel idareleri ve belediyeler personeli halikında kendi özel kanunları hükümleri uygulanır. 

Amaç : 

MADDE 2. — Tavsaıının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Temel ilkeler : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

İstihdam şekilleri: 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen : 

Devlet memuru : 

A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere de
vamlı vazife görmek üzere atanan, genel veya katma bütçelerden ve bunlara bağlı döner sermayeli ku
ruluşlardan ve kefalet sandıklarından aylık alan kişileri, 

Sözleşmeli personel: 

B) «Sözleşmeli personel» deyimi, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Devlet kamu hizmetle
rinin özel ihtisas istiyen belirli görevlerinde geçici süreli sözleşme ile çalıştırılan kişileri, 

Yevmiyeli personel: 

C) «Yevmiyeli personel» deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin aslî mahiyette olmıyan işlerinde bede
nen, belirli ve geçici süre için, gündelikle çalıştırılan kişileri, ifade eder. 

Üç istihdam şekli dışında personel çalıştırüamvyacağı: 

MADDE 5. — Bu kanuna tabi kurumlar dördüncü maddede yazılı üç istihdam şekli dışında per
sonel çalıştıramazlar. 

BÖLÜM : 2. 

ödevler ve sorumluluklar 

Sadakat : 

MADDE 6. — Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sadakatla bağlı kalmak ve 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. 

Tarafsızlık: 

MADDE 7. — Devlet memurları, siyasi partilere üye olamazlar; her hangi bir siyasi parti veya 
kişinin yarannı veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirler
ken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar. 

Davranış ve işbirliği : ' * * 

MADDE 8. — Devlet memurları, hizmet münasebetiyle halkla temaslarında nazik davranmak öde-
vindedirler. 

Devlet memurları, üstlerine, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına ve maiyetlerine karşı da aynı şekil
de hareket ederler. 

Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene lâyık olduklarını hizmet içinde
ki ve dışındaki davranişlariyle göstermek zorundadırlar. 

Devlet memurlarının iş birliği içinde çalışmaları esastır. 
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

İstihdam şekilleri : 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen : 

Devlet memuru: 
A) «Devlet memuru» deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevle

re atanan, genel veya katma bütçelerden ve bunlara bağlı döner seıtmayeili kuruluşlardan ve kefa
let sandıklarından aylık alan kişileri, 

Sözleşmeli personel: 

B) «Sözleşmeli personel» deyimi, yurtta yaplamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren 
beiirli istisnai görevlerde kurumların bu kanundaki esasiara uygun olarak görev kanunları ile ala
cakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri , 

Yevmiyeli personel: 

C) «Yevmiyeli personel» deyimi, Devlet kaimu hizmetlerinin aslî mahiyette olmıyan işlerinde 
bedenen, belirli ve geçici süre için, gündelikle çalıştırılan kişileri, 

İfade eder. 

Üç istihdam §ekli dışında personel çalıştınlamtyacağı: 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 2. 

ödevler ve sorumluluklar 

Sadakat : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tarafsızlık: 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Davranış ve iş birliği: 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Kom'nyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Yurt dışında davranış : 

MADDE 9. — Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araş
tırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini muhil fiil ve dav
ranışlarda bulunamazlar. 

Âmire karşı sorumluluk ; 

MADDE 10. — Devlet memurları, görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden âmirlerine karşı 
sorumludurlar. 

Emirlerin yürütülmesi, kanunsuz emir : 

MADDE 11. — Devlet memuru, âmirinin verdiği emirleri yerine getirmekle ödevlidir. 
Devlet memuru, âmirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine aykırı 

görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı, o emri verene bildirir. Ancak âmir emrmde İsrar 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 sorumlu
luktan kurtulamaz. 

Devlet memuru, âmirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve 
emri yürütmezse âmir, gecikmesinin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli tara
fından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar. 

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istis
nalar saklıdır. 

Kişisel sorumluluk : 

MADDE 12. — Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadırlar. 
Görevleriyle ilgili olarak idareye verdikleri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun haksız fiil esas
larına tabidirler. 

Kişilerin uğradıkları zararlar : 

MADDE 13. — Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dâva açarlar. Ku
rumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

Mal bildirimi : 

MADDE 14. — Devlet memurları, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyamnea, 
mal bildirimi verirler. 

Basma bilgi veya demeç verme : 

MADDE 15. — Kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç, bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili kıla
cağı görevli tarafından verilebilir. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgilerin verilmesi özel kanunları hükümlerine tabidir. 
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Yurt dışında davranış : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Âmire karşı sorumluluk : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emirlerin yürütülmesi, kanunsuz emir : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kişisel sorumluluk : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kişilerin uğradıkları zararlar :• 

MADDE 13. —• Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dâva açarlar. Ku
rum, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu eder. 

Mal bildirimi : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi Komisyonumuzca ayn^n kabul edilmiştir. 

Basına bilgi veya, demeç verme : 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Resmî belge, araç ve gereçlerin iadesi : 

MADDE 16. — Devlet memurları, görevleri sona erdiği zaman, ellerinde bulunan, görevle ilgili 
resmî belgeleri, araç ve gereçleri iade etmek zorundadırlar. 

Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şâmildir. 

BÖLÜM : 3 

Genel haklar 

Uygulamayı isteme hakkı : 

MADDE 17. — Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 
yönetmeliklere göre tâyin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında ay
nen uygulanmasının istemek hakkında sahiptirler. 

Güvenlik : 

MADDE 18. — Kanunlarda yazılı haller dışınla Devlet memurunun memurluğuna son verile
mez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. 

Emeklilik : 

MADDE 19. — Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları 
vardır. 

Çekilme : 

MADDE 20. — Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. 

Şikâyet ve dâva açma : 

MADDE 21. — Devlet memurları, üstleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari 
eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet etme ve bunla ra karşı dâva açma hakkına sahiptirler. 

Sendika kurma : 

MADDE 22. — Devlet memurları, özel kanuıunda belirtilen hükümler uyarınca sendika ve 
meslek birlikleri kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 

Bu meslek teşekkülleri, özel kanunundaki hükün'.er uyarınca mesleklerinin ve üyelerinin müşterek 
hak ve menfaatlerini yetkili merciler önünde ararlar. 

İzin : 

MADDE 23. — Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip
tirler. 

Kovuşturma ve yargılama : 

MADDE 24. — Devlet memurlarının görevle inden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri 
suçlar için yapılacak soruşturma, kovuşturma ve yargılama özel kanunlara tabidir. 
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Resmî belge, araç ve gereçlerin iadesi: 

MADDE 16. — Tasanmn 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM: 3 

Genel haklar 

Uygulamayı isteme hakkı: 

MADDE 17. — Tasanmn 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Güvenlik: 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik: 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çekilme: 
MADDE 20. — Tasanmn 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Şikâyet ve dâva açma: 

MADDE 21. — Tasanmn 21 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sendika kurma: 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

hin: 
MADDE 23. — Tasanmn 23 ncû maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kovuşturma ve yargılama: 

MADDE 24. — Tasanmn 24 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İsnat ve iftiralara kar§ı konıma : 

MADDE 25. — Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret 
için. uydurma b/ir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu ka
nuni işli em «on ucunda sabit olmadığı takdirde, merkezde bu mamurun en büyük âmiri, illerde valiler, 
isnatta bull umanlar hakkında kamu dâvası açıflftnasıııı Cıımlnıviyeıt Savcılığından isterler. 

BÖLÜM : .4 

Yasaklar 

Birlikte çekilme yasağı : 

MADDE 26. — - Devlet memurlarının, kamu hikmetlerini aksatacak şekilde memurluktan birilikte 
çekil meleri yasaktır. 

Grev yasağı : 

MADDE 27. — Devlet memurlarının gıreve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilân etimderi, bu 
yolda propaganda yapmalları yasaktır. 

Devlet memurları, her hangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekiliyem^z veya 
teşvik edemezler. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: 

MADDE 28. — Devlet memurları, Türk Ticaret Kanununa göre «tacir» veya «esnaf» sayılma
larını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar, ticari mümessil ve ticari vekil olamazlar, kolektif 
şirket ortaklığı ile komandit şirkette komandite ortaklığa giremezler ve ticaret şirketlerinde müdür
lük, idare meclisi üyeliği ve murakıplık görevlerini deruhde edemezler. 

Yukarıki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Devlet me
murları tarafından yapılamıyacağı, sınıfının tüzüğünde belirtilir. 

Devlet memuru olmıyan eşleri birinci ve ikinci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunan Devlet 
memurları, bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı : 

MADDE 29. — Devlet memurlarının, görevleri dol ay isiyle, görevleri sırasında olmasa dahi, doğ
rudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri, almaları veya menfaat sağlamaları, iş sahiplerin
den borç para almaları yasaktır. 

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı: 

MADDE 30. — Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensubol-
duğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında 
olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. 

Gizli bilgileri açıklama yasağı: 

MADDE 31. — Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ay
rılmış bile olsalar, her ne suretle olursa olsun açıklamaları yasaktır. 
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îsnai ve iftiralara karşı korunma : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 4. 

Yasaklar 

Birlikte çekilme yasağı: 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Grev yasağı : 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağt: 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: 

MADDE 29. — Devlet memurlarının, görevleri ddayıısiyle, görevleri sırasında olmasa dahi, 
doğundan doğruya veya aracı elliyle hediye istemeleri, almaları yolu ile menfaat sağlamaları, iş 
salhiplerinden Iborç para alımaları yasa'ktır. 

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı : 

MADDE 30. — Tasarının 30 nen maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Hzli bilgileri açıklama yasağı : 

MADDE 31. — Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ay
rılmış bile olsalar, yetkili bakanın veya yetkili kıldığı görevlinin, illerde vali veya yetkili kıldığı gö
revlinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 
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Bu gizli bilgilerin bir mahkemede veya soruşturmada açıklanabilmesi, bakanın yetkili kıldığı gö
revli, illerde vali veya yetkili kıldığı görevlinin yazılı iznine bağlıdır. 

Askerî hizmetlerle ilgili bilgilerin verilmesi askerî makamların yazılı iznine bağlıdır. 

KISIM — II 

Sınıflandırma 

Sınıf : 

MADDE 32. — Sınıf, bu kanuna tabi kurumlarda birleşik yetişme ve meslek niteliklerini ge
rektiren Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetler için tesbit edilen kadrolara atanan Devlet me

murlarının toplamından meydana gelir. 

Kadroların tesbiti : 

MADDE 33. — Bu kanuna tabi kurumlarda, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün gö
revler için görev yerleri belirtilerek kadrolar tesbit olunur. 

Sözleşmeli personel ile yevmiyeli personelin kadroları, kadro cetvellerinde sayıları belli edilerek 
alacakları ücretlerin en az ve en çok hadleri gösterilmek suretiyle tesbit olunur. 

Bu kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kimse çalıştırılamaz. 

Kadroların hazırlanması : 

MADDE 34. — Bu kanuna tabi kurumların görevlerini başarı ile yapmalarına yetecek kadro
lar, görev yerleri belirtilerek kurum, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesi 
yetkili temsilcilerinin birleşik kararı ile hazırlanır. 

Birleşik kadro kanun tasarısının hazırlanması : 

MADDE 35. — 33 neü ve 34 ncü maddelere göre her kurum için hazırlanan kadrolar, o yıl 
kurum tarafından çalıştırılacak : 

A) Devlet memurlarının : 
1. Kadro unvanını, 
2. Sınıfını, 
3. Derecesini, 
4. Derecelerin en az ve en çok göstergelerini, 
5. Kadro adedini, 
6. Teklif olunan katsayı üzerinden, kurumlara ait kadro tutarlarının toplamını, 
7. Kurumun genel kadro toplamı ile her sınıf için aylıklarının yıllık tutarları toplamını, 
B) Sözleşmeli personelin adedleri ile en az ve en çok sözleşmeli ücretinin yıllık tutarları top

lamını, 
C) Yevmiyeli personelin adedleri ile gündeliklerinin yıllık tutarları toplamını, gösteren ve 

her kurum için hazırlanmış bulunan kadro cetvelleri «Birleşik kadro kanunu tasarısı» adı altında 
düzenlenerek Bütçe Kanunundan önce Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Bütçe yılı içinde kadro değişikliği gerektiği hallerde yukarıdaki maddelere göre işlem yapılır. 
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Bu gizli bilgilerin bir mahkemede veya soruşturmada açıklanabilmesi, bakanın yetkili kıldığı gö
revli, illerde vali veya yetkili kıldığı görevlinin yazılı iznine bağlıdır. 

Askerî hizmetlerle ilgili bilgilerin verilmesi askerî makamların yazılı iznine bağlıdır. 

KISIM — II 

Sınıflandırma 

Sınıf: 

MADDE 32. — Sınıf, bu kanuna tabi kurumlarda müşterek yetişme ve meslek niteliklerini ge
rektiren Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetleri için tesbit edilen kadrolara atanan Devlet memur
larının toplamından meydana gelir. 

Kadroların tesbiti: 

MADDE 33. — Tasarının 33 neü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kadroların hazırlanması: 

MADDE 34. — Tasarının 34 neü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Birleşik kadro kanun tasarısının hazırlanması: 

MADDE 35. — 33 neü ve 34 neü maddelere göre her kurum için hazırlanan kadre! ar, kurum 
tarafından çalıştırılacak : 

A) Devlet memurlarının : 
1. Kadro unvanını, 
2. Sınıfını, 
3. Derecesini, 
4. Derecelerin en az ve en çok göstergelerini, 
5. Kadro adedini, 
B) Sözleşmeli personelin : 
1. Kadro adedini, 
2. Her kadronun karşılığının yıllık en az ve en çok tutarını, 
3. özel ihtisasın tanımını, 
4. 4 neü maddenin (B) bendinde ve yukardeki 2 numaralı fıkra gereğince tanımı yapılmış söz 

konusu özel ihtisası veren öğrenimin yurt içinde yapılamadığına dair Millî Eğitim Bakanlığından 
ve üniversitelerarası kuruldan ayrı ayrı belge alındığına dair kaydı, 

C) Yevmiyeli personelin adedleri ile gündeliklerinin en az ve en çok miktarlarını, 
Gösteren ve her kurum için hazırlanmış bulunan kadro cetvelleri «Genel kadro kanun tasarısı» 

adı altında düzenlenerek Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 
Genel kadro Kanununda değişiklik gerektiği hallerde yukardaki maddelere göre işlem yapılır. 
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Sınıfların tesisi : 

MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların 
görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları ile büro sınıflarını, 5 . 1 . .1961 tarihli ve 224 sayılı 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi için gereken sınıfları ve birleşik yetişme nitelikleri olan bilimsel, teknik, meslekî ve diğer 
sınıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sınıfların tüzüklerini, Maliye Bakanlığı ve ilgili ku
rumların görüşlerini de alarak hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 
a) Bu kanundaki, 
b) Birleşik kadro kanundaki, ilgili hükümlerin her sınıf için özellik taşıyan hususları belir

tilir. 

Derece : 

MADDE 37. — Derece, sınıf içerisinde, görevin önem veya sorumluluğunun artışı ile ayarlı 
yükseIme adımıdır. 

Gerektiren hizmetler için tek. dereceli sınıflar tesis edilir. 

Kademe. : 

MADDE 38. — Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet 
Memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığın
daki ilerleyiş adımıdır. 

Sınıf dı§mda kadro ihdas edilemiyeceği : 

MADDE 39. — Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez. 

Sınıflandırmada yaş : 

MADDE 40. — Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az onbeş yaşını doldurmuş olmak şartı ile sınıf tüzük-

1 erinde belli edilen Devlet memurluklarına atanabilirler. 
Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa girebilmek ve gerekirse sınıflar içerisindeki derecelere geçebilmek için 

şart koşulacak en küçük ve en büyük yaş hadleri bolirtilir. 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi : '' 

MADDE 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler Devlet memuru olabilirler. 
Sınıf tüzüğünde belirtilen bâzı hizmetler için Devlet memurluğuna ilkokulu bitirenlerin de alınma

ları caizdir. 
Smıf tüzüğünde, bir sınıfa veya gerekirse sınıflar içinde derecelere girebilmek için şart koşulacak 

daha yüksek öğrenim dereceleri, lüzumlu hallerde okul isimleri ve öğrenim dalları sayılarak belirtilir. 
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Sınıfların tesisi: 

MADDE 36. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların gö
rüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları ile büro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi için gereken sınıfları ve müşterek yetişme nitelikleri olan bilimsel, teknik, meslekî ve diğer sı
nıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sınıfların tüzüklerini, Maliye Bakanlığı ve ilgili ku
rumların ve Devlet personeli sendikaları veya meslek birliklerinin, federasyonlarının veya konfede
rasyonlarının görüşlerini de alarak hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Bu sınıf tüzüklerinde : 
a) Bu kanundaki, 
b) Genel kadro Kanunundaki, ilgili hükümlerin her sınıf için özellik taşıyan hususları belirti

lir. 
Meslekî ihtisas istiyen idari kadrolara meslekî, teknik ve bilimsel sınıflardan atama yapılabilir. 
Yönetici sınıfa, imtihala üniversite ve yüksek okul mezunları alınır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtında yasama faaliyetleri ile doğrudan doğruya ilgili 

hizmetleri ifa edenler için bir sınıf tesis olunur. 

Verece : 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kademe : 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği : 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sınıflandırmada yaş : 

MADDE 40. — Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. 
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az onbeş yaşını doldurmuş olmak şartı ile sınıf 

tüzüklerinde belli edilen Devlet memurluklarına atanabilirler. 
Sınıf tüzüklerinde gerekirse bir sınıfa girebilmek ve sınıflar içerisindeki derecelere geçebilmek 

için şart koşulacak en küçük ve en büyük yaş hadleri belirtilir. 

Sınıflandırmada öğrenim derecesi : 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Yetişme ve deneme süreleri : 

MADDE 42. — Gerektiren görevlerde sınıfın tüzüğünde belirtilen derecelere yükselen Devlet me
murları, 6 seneden çok olmamak üzere bir yetişme ve deneme süresi geçirirler. 

Bu yetişme ve deneme süresinin sonunda sınıfının tüzüğünde belirtilen esas ve şartlara göre basan 
sağlıyamıyan Devlet memurları hakkında yapılacak işlem, sınıfının tüzüğünde belirtilir. 

Göstergeler: 

MADDE 43. — Bu kanuna tabi kurumların kadroların aylıklar, hizmetin Devlet için taşıdığı de
ğere göre tesbit edilir. 

Sınıf tüzüklerinde, aylıklar, hizmetin Devlet için taşıdığı değer, varsa, hizmet riski, değişik hizmet 
şartları ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için gereken özel şartlar hesaba katılarak diğer hiz
metlerin Devlet için taşıdığı değerlerle orantılı olarak her derece ve kademe için gösterge rakamları ile 
belirtilir. 

En düşük gösterge rakamı 50 ve en yüksek gösterge rakamı 1 000 olabilir. 

Çalışma yaş hadleri: 

MADDE 44. — Hizmetin özelliğine göre, her sınıfta ve gerekiyorsa her derecede, Devlet memur
larının yaş haddi ile zorunlu olarak emekliye çıkarılacakları yaşlar, sınıf tüzüklerinde gösterilir. 

Bu suretle Devlet memuru 45 yaşından evvel emekliye çıkarılamaz, 70 yaşından sonra çalıştırıla
maz. 

Memurun başka görevde çalıştırilamıyacağt: 

MADDE 45. — Hiçbir Devlet memuru, sınıfının ve sınıfının içindeki derecesinin görevlerinden 
başka bir görevde çalıştırılamaz. 

KISIM - m . 

Devlet memurluğuna alınma 

BÖLÜM : 1. 

Usul 

Atanma yapılacak boş kadroların bildirilmesi : 

MADDE 46. — Kurumlar, altı aylık devre içinde personel atanmasına lüzum gördükleri boş kad
roların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Başbakanlık Devlet Personel Dairesine altı ayda 
bir bildirirler. 

Duyurma : 

MADDE 47. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi : 
a) Atanma yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, 
b) Kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, 
c) Kadrolara alınacak personel sayılarını, 
ç) Kadroların aylık miktarlarını, 
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Yetişme ve deneme süreleri : 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Göstergeler : 
MADDE 43. — Bu kanuna tâbi kurumların kadrolarında aylıklar, hizmetin Devlet için taşı

dığı değere göre tesbit edilir. 
Sınıf tüzüklerinde, aylıklar, hizmetin Devlet için taşıdığı değer, varsa, hizmet riski, değişik 

hizmet şartları ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için gereken özel şartlar hesaba katıla
rak diğer hizmetlerin Devlet için taşıdığı değerlerle orantılı olarak her derece ve kademe için 
gösterge rakamları ile belirtilir. 

En düşük gösterge rakamı 70 ve en yüksek gösterge rakamı 1 000 dir. 

Çalışma yaş hadleri : 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Memurun başka görevde çalıştırtlamıyacağı : 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi Ko misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

KISIM — IH 

Devlet memurluğuna alınma 

BÖLÜM : 1 

Usul 

Atanma yapılacak boş kadroların bildirilmesi : 

MADDE 46. — Kurumlar, altı aylık devre içinde personel atanmasına lüzum gördükleri boş kad
roların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Başbakanlık Devlet Personel Dairesine altı 
ayda bir bildirmeye mecburdurlar. 

î)uyurma : 

MADDE 47. -~ Başbakanlık Devlet Personel Dairesi : 
a) Atanma yapılacak boş kadroların, sınıf ve derecelerini, 
b) Kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, 
c) Kadrolara alınacak personel sayılarım, 
ç) Kadroların aylık miktarlarını, 
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d) Alınacak personelin genel ve özel şartlarım, 
e) En son başvurma tarihini, 
f) Başvurulacak mercileri, 
g) Yarışma sınavı ile atanma yapılacaklarda ayrıca sınav yerlerini ve zamanlarını, 
Başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce radyo, Resmî Gazete ve uygun görülecek: 

diğer araçlarla duyurur. 
Sınavsız atanma yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sı

navın gün ve yeri yukardaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur. 

BÖLÜM : 2. 

Şartlar 

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 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3. Bu kanunun 41 nci maddesinde yazılı öğrenim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası 

ile hükümlü bulunmamak, . . . 
6. Askerlik durumu itibariyle : 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağma gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sı

nıfa geçirilmiş olmak. 
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürlü bulunmamak. 
B) özel şartlar : 
Hizmet göreceği sınıfın özel tüzüğünde belirtilon : 
1. öğretim veya eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 
2. Diğer şartları taşımak. 

Yarışma sınavlarına katılma .* 

MADDE 49. — Devlet kamu hizmetlerine girmek isltiyenlerden gend ve özel şartları haiz bulun-
mıyanlar yarışıma sınavına katılamazlar. 

Genel ve özel şartları haiz olanların girmek iste ilkleri sınıfın yarışma sınavına katılmaları ve sı
navı kazanmış olmaları şarttır. 

Yarışma sınavına tafri tutulmadan girilebilecek görevler sınıf tüzüklerinde gösterilir, 
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d) Alhnacak personelin genel ve özel şartlarını, 
e) En son başvurma tarihini, 
f) Başvurulacak mercileri, 
g) Yarışma sınavı ile atanma yapılacaklarda ayrıca sınav yerlerini ve zamanlarını, 
Başvurma süresinin bitiminden en az onbeş g'in önce Radyo, Resmî Gazete ve uygun görülecek 

diğer araçlarla duyurmaya mecburdur. 
Sınavsız atanma yapılacak yerlere kadro ado ünden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak 

sınavın gün ve yerini yukardaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurmaya mecburdur. 

BÖLÜM : 2 

Şartlar 

Genel ve özel şartlar ; 

MADDE 48. — Devlet memurluğuna alınacak1 arida aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır : 
A) Genel şartlar : 
1. Türik vatandaşı olmak, 
2. Bu kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3. Bu kanunun 41 nci maddesinde yazılı öğrenim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irti

kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inanîi 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) Askenlik çağma gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek 

sınıfa geçirilmiş olmak. 
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

ile özürlü bulunmamak. 
B) özel şartlar : 
Hizmet göreceği sınıfın özel tüzüğünde belirtilen : 
1. öğretiım veya eğitim kurumlarının birin den diploma almış olmak, 
2. Diğer şartûarı taşımak. 

Yarışma sınavlarına katılma : 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kaibuıl edilmiştir. 
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Yarışma sınavlarının yapılması : 

MADDE 50. — Yarışma sınavlarının tertiplenmesi ve yürütülmesi Başbakanlık Devlet Personel. 
Dairesinin gözetimi ve demetimi altında yapılır. 

Kurıımlararası sınıflara alınacak personel için tertibedilecek yarışma sınavları, Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi tarafından kurulacak «Sınav kurulları» nca; 

Kurumsal sınıflara alınacak personel için tertib aitilecek yarışma sınavları, kurumları tarafından 
kurulacak «Sınav kurulları» nca yapılır. 

Yarışma sınavlarının sonuçlan : 

MADDE 51. — Her yarışma sınavının sonucu, sınava girip kazananların başarı sıralarına göre; 
«Basan listesi» sekilinde Resmî Gazete ile yayınlanır ve yazı ile ilgililere bildirilir. 

Kurumların memur İhtiyacını karşılama şekli : 

MADDE 52. — Kurumların memur ihtiyaçları, başarı listesinde belirtilen başarı sırasına göre» ku
rumlarınca atamalar yapılmak suretiylle karşılanır. 

Devlet memurluğuna atanma ve yarışma sınavı yönetmeliği : 

MADDE 53. — Davlet molmurluğuna alınma ve yarışma sınavları hakkındaki hükümlerin uygu
lanması ile sınav kurullarının kuruluşu ve çailışma usulü ve sorumluluğu Başbakanlık Devlet Perso
nel Dairesince hazırlanacak bir yönetmedikle düzenlenir. 

BÖLÜM : 3 

Adaylık 

Adaylığa kabul edilme : 

MADDE 54. — Devlet memurluğuna girmek is'iyeni erden yarışma sınavını kazanmış bulunan
larla, sınavsız olarak kabul edilenlerden ihtiyaca göre alınacaklar, kurumlarınca «Memur adayı» 
olarak atanırlar. 

Aiday olarak atanmış dlan Devlet memuru altı aydan az, üç yıldan çok olmamak üzere bir aday
lık süresi geçirir. 

Her sınıfta geçirilecek adaylık süresi tüzüğünde belirtilir. 

Adayların yetiştirilmesi : 

MADDE 55. — Adaylar, görev alacakları sınıfların hizmet içi eğitim yönetmeliklerinde belirtilen 
usul ve esaslara göre yetiştirilirler. 

Adaylık devresi İçinde göreve son verilme usulü : 

MADDE 56, — Sınıf tüzüklerinde belirtilen usul ve şartlara uygun olarak ilgili kurumların 
«Değerlendirme kurulları» nca başarısızlıklarına karar verilenlerin, atamaya yetkili TımMu onayı ile 
adaylık devresi içinde görevlerine son verilebilir. 
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Yarışma sınavlarının yapılması : 

MADDE 50. — Yarışma sınavlarının tertiplenmesi ve yürütülmesi Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin gözetimi ve denetimi altında yapılır. 

Kurumlararası sınıflara alınacak personel için tertibedilecek yanşma sınavlan, Başbakanlık 
Deflet Personel Dairesi tarafından kurulacak «Sı ıav kurulan» nca; 

Kurumsal sınıflara alınacak personel için ter'ibedileoek yarışma sınavlan Devlet Personel 
Dairesinin gözetimi altında kurumları tarafından kurulacak «Sınav kurullan» nca yapılır. 

Sınavlara karşı itiraz mercii Devlet Personel Daimidir. 

Yarışma sınavlarının sonuçları : 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurumların memur ihtiyacını karşılama şekli : 

MADDE 52. — Tasannın 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet memurluğuna alınma ve yarışma sınavı yönetmeliği : 

MADDE 53. — Tasannın 53 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Adaylık 

Adaylığa kabul edilme : 

MADDE 54. — Devlet memurluğuna girmek iütiyenlerden yarışma sınavını kazanmış bulunan
larla, sınavsız olarak kabul edilenlerden ihtiyaca göre alınacaklar, kurumlarınca «Memur adayı» 
olarak atanırlar. 

Aday olarak atanmış olan Devlet memuru altı aydan az, iki yıldan çok olmamak üzere bir aday
lık süresi geçirir. 

Her sınıfta geçirilecek adaylık süresi sınıfının tüzüğünde belirtilir. 

Adayların yetiştirilmesi: 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adaylık devresi içinde göreve son verme usulü: 

MADDE 56. — Tasarının 56 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Adaylık süresi sonunda başarısızlık : 

MADDE 57. — Adaylardan, adaylık süresi sonunda sınıf tüzüğünde belirtilen usul ve şartlara 
göre yapılacak sınavlarda veya değerlendirmelerde başarı gösteremiyenlerin, özürsüz olarak bu sınav
lara girmiycnlerin ve olumlu sicil alamıyanların, kurumların değerlendirme kurullarının kararı ve 
atamaya yetkili âmirin onayı ile ilişikleri kesilir. 

KISIM — IV 

Hizmet şartlan ve şekilleri 

BÖLÜM : 1 

Atanma 

Temelli atanma : 

MADDE 58. — Adaylık süresini doldurmuş ve olumlu sicil almış ve sınıf tüzüklerinde belirtilen 
usul ve şartlara uygun olarak, ilgili kurumların değerlendirme kurullarınca başarıları tesbit edil
miş bulunanlar atamaya yetkili âmirin onayı ile temelli Devlet memuru olarak atanırlar. 

Ancak sınıf tüzüğünde adaylık süresi sonunda yeterlik sınavı konulmuş bulunanların bu sınavı 
da kazanmaları şarttır. 

İstisnai memurluklar : 

MADDE 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi memurluklarına, Cumhuriyet Senatosu, Millet Mec
lisi, Başbakanlık, Bakanlıklar özel Kalem müdürlüklerine, valiliklere, elçiliklere, Diyanet işleri Mü
şavere Heyeti üyeliklerine, Millî Emniyet Teşkilâtına bu kanunun atanma, sınavları, kademe ilerle
meleri ve derece yükselmelerine dair hükümlerinde yazılı kayıtlara bağlı olmaksızın, adı geçen me
murluklara tahsis edilmiş derece aylığı ile, memur atanabilir. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve di
ğer memurluklara naklen atanmalarında her hangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. 

Yukardaki fıkralarda sayılan görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte de
vam eder. 

İstisnai memurluklara atanmalar : 

MADDE 60. — istisnai Devlet memurluklarına : 
A) Kadro belirli bir sınıfın derecelerinden birinde bulunduğu hallerde : 
1. Smıfm özel tüzüğünün icaplarına göre ve liyakat sistemi dâhilinde o sınıfın bir alt derecesin

deki memurlardan, 
2. Sınıfın dışından, bu kanuna tabi bütün personelden, 
3. Bu kanuna tabi olmıyan, ancak kanunun 44 ncü ve 48 nci madde genel şartlarını taşıyan 

kişilerden, 
B) Kadronun belirli bir sınıfın derecelerinden birinde bulunmadığı hallerde bu kanuna labi olan 

veya olmıyan ve kanunun 44 neü ve 48 nci madde genel şartlarını taşıyan kişilerden, 
atanmalar yapılabilir. 
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Adaylık süresi sonunda başarısızlık : . 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - IV. 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BÖLÜM : İ. 

Atanma 

Temelli atanma : 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisnai memurluklar : 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisnai memurluklara atanmalar : 

MADDE 60. — Tasarının 60 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İstisnai memurluklara atananlara bu kanunun uygulanacak hükümleri : 

MADDP^ 61. — İstisnai memurluklara kanunun 60 ncı maddesinin (A) bendinin 2 ve 3 ncü 
paragrafları ile (B) bendine göre atananlar hakkında kanunun genel atanma, sınavlar, kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi hükümleri dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Atanmada işe başlama süresi : 

MADDE 62. — Bir göreve Devlet memuru olarak ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme 
suretiyle atananlardan, 

A) Aynı belediye veya köy sınırları içinde bulunan memurlar en geç, atanma emrinin kendi
lerine duyurulma gününü takibeden iş günü içinde, 

B) Bir belediye veya köy sınırı dışında başka bir belediye veya köy sınırı içindeki bir göreve 
atanan memurlar, yolluklar hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün 
içinde, 

atandıkları göreve başlamak zorundadırlar. 

Atananların görevlerine başlamamaları halinde uygulanacak işlem : 

MADDE 63. — İlk atanmada belge ile işbatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında ve 62 nci mad
dede kabul edilen süre sonunda görevine başlıyan memurun atanması iptal edilir. 

Yer değiştirme suretiyle atanan memurlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında 
ve 62 nci maddede kabul edilen süre sonunda yeni görevine başlamayanların görevlerine son verilir. 

BÖLÜM : 2 

Devlet memurluğundaki ilerleme ve yükselmeler 

Kademelerde ilerleme şartları : 

MADDE 64. — Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması 
lâzımdır : 

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 
B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması, 
C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

MADDE 65. — Kurumlar, sınıflarının her derecesindeki her kademe ilerlemesini aynı tarihte 
alınacak toplu bir onayla yaparlar. 

İlerleme ve yükselmelerde onay mercii : 

MADDE Q6. — Kademe ilerlemeleri ve derece yükselmelerinde onay mercii, atamaya yetkili 
âmirdir. 

Derece yükseltilmesi için açık kadro şartı : 

MADDE 67. — Üst derece kadrosunda açılma olmadıkça Devlet memurlarına derece yükseltil
mesi yapılamaz. 
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İstisnai memurluklara atananlara bu kanunun uygulanacak hükümleri : 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atanmada işe başlama süresi : 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atananların görevlerine başlamamaları halinde uygulanacak işlem : 
MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 2. 

Devlet memurluğunda ilerleme ve yükselmeler 

Kademelerde ilerleme şartları: 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması: 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlerleme ve yükselmelerde onay mercii: 

MADDE 66. — Tasarının 66 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Derece yükseltilmesi için açık kadro şartı: 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Derece yükselmesinde usul : 

MADDE 68. — Sınıfların giriş derecesinden gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan : 

A) Sınıf tüzüğünde derecesi için belirtilen en az hizmet süresini doldurmuş, 
B) Sicili bakımından, bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olduğu kurumunun «değerlendir

me kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 
olanlar sınıf tüzüğünde belirtilen (yeterlik ve yarışma seçmesi) veya (yeterlik ve yarışma sına

vı) nda başarı gösterdiklerinde üst dereceye yükseltilirler. 

Derece yükselmesinde sınav sonuçlan : 

MADDE 69. — Yeterlik ve yarışma sınavını kazananların başarı sıralarına göre düzenlenecek lis
tesi açıklanır ve ilgililere bildirilir. 

İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri : 

MADDE 70. — İstisnai memurluklara atananlardan : 
A) Bu kanunun 60 ncı maddesine göre istisnai memurluklara sınıfının bir alt derecesinden yük

seltilerek atananların aylık durumları ile.derece yükselmeleri ve kademelerde ilerlemeleri sınıf tüzükle
rinde belirtilen usullere tabidir. 

B) Bu kanunun 60 ncı maddesine göre istisnai memurluklara sınıfın dışından, bu kanuna tabi 
olan veya olmıyan personelden atananlar kadrolarına tekabül eden derecenin ilk kademe aylığını alır
lar ve bu gibiler için kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanmaz. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 

MADDE 71. — Sınıf tüzüklerinde belirtilen sınıflardaki memurların yine sınıf tüzüklerinde be
lirtilen sınıflara geçmek için, şart koşulmuş niteliklere sahibolmaları ve yaş hadleri içinde bulunma
ları kaydiyle, bu sınıfların belirli dereceleri için açılacak yarışma sınavlarına veya yarışma seçmeleri
ne girmeleri caizdir. 

BÖLÜM : 3. 

Yer değiştirmeler 

Yer değiştirme suretiyle atanma : 

MADDE 72. — Sağlık ve her ikisi de Devlet memuru olan karı - kocanın bir yerde çalışmaları za
rureti sebepleri dışında, Devlet memurları bulundukları görevde en az iki yıl hizmet görmedikçe yer 
değiştirme isteğinde bulunamazlar. 

Bir kurumda belirli yerde bir kadro boşaldığı zaman ilk olarak o kadronun sınıf ve derecesinde bu
lunan başka yerdeki Devlet memurları arasından bu kadroya yer değiştirme suretiyle atanmalarını 
istiyenler, sağlık ve karı-kocanın bir yerde çalışmaları zarureti, çocuk okutma sebepleri ve bu sıra 
öncelik sayılarak ve bu önceliklere göre, başvurmaları üzerinde yer değiştirme suretiyle atanmaları 
yapılır. 

Yukarıdaki fıkralar hükmünün hangi sınıflarda uygulanacağı, sınıfların özel tüzüğünde belirtilir. 
Bu madde hükümleri valiler hakkında uygulanmaz. 
Dışişleri Bakanbğı, bünyesine dâhil sınıflardan hangilerine bu maddenin uygulanmıyacağlnı tâ

yin eder. 
Bu hallerin her kurumda ne suretle uygulanacağı yönetmeliklerle düzenlenir. . 
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Derece yükselmesinde usul: 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesinde sınav sonuçları: 

MADDE 69. — Tasarının 69 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri: 

MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Yer değiştirmeler 

Yer değiştirme suretiyle atanma : 

MADDE 72. — Sağlık ve her ikisi de Devlet memuru olan karı - kocanın bir yerde çalışmaları 
zarureti sebepleri dişmda, Devlet memurları bulundukları görevde en az iki yıl hizmet görmedikçe 
yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. 

Bir kurumda belirli yerde bir kadro boşaldığı zaman ilk olarak o kadronun sınıf ve derecesinde 
bulunan başka yerdeki Devlet memurları arasından bu kadroya yer değiştirme suretiyle atanmala
rını istivenler, sağlık ve karı-kocanın bir yerde çatışmaları zarureti, çocuk okutma sebepleri ileri 
sürülerek başvurmaları üzerine yukardaki sıra dik'ıate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmaları 
yapılır. 

Yukardaki fıkralar hükmünün hangi sınıflarda uygulanacağı, sınıfların özel tüzüğünde belirtilir. 
Bu madde hükümleri valiler hakkında uygulanmaz. 
Dışişleri Bakanlığı, bünyesine dâhil sınıflardan hangilerine bu maddenin uygıılanmıyacağmı tâ

yin ve tçsbit eder. 
Bu hallerin her kurumda ne suretle uygulanacağı yönetmeliklerle düzenlenir. 
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Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

MADDE 73. — Ba$ka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, karşılıklı 
olarak yer değiştirilme suretiyle atanmalarını istiyebilirler. Bu isteğin kurum amirince uygun bulun
ması şarttır. 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memurların istekleri ile yer değiştirmeleri : 

MADDE 74. — Bu kanuna tabi kurumlardan birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek istiyen 
memurlar, bulundukları görevin smıf ve derecesinden yukarı olmamak ve kurumlarının muvafakati şar-
tiyle bir kadroya atanabilirler ve bu halde atandıkları kadronun aylığını alırlar. 

Memurların diğer kurumlardan bu kanuna tabi kurumlara geçmeleri: 

MADDE 75. — Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun dördüncü maddesinde sa
yılan kurumlardan bu kanuna tabi kurumlara istekleriyle geçmek istiyen memurlar hakkında 74 ncü 
madde hükümleri uygulanır. 

Devlet memurlarının kurumlarınca yerlerinin değiştirilmesi: 

MADDE 76. — Memuriyet unvanları değişmeksizin ve kademe aylıklarında bir artış olmaksızın 
kurumlarınca görev yerleri değiştirilen ve bu şekilde başka bir yerde görevlendirilen memurlar, aynı 
derecenin aynı aylığı ile atanırlar ve aylığını alırlar. 

Yabancı bir Devlet veya teşekkülde hizmet alma: 

MADDE 77. — Yabancı bir Devlet hizmetinde veya milletlerarası resmî ve özel teşekküllerde ken
di istekleriyle görev alacak Devlet memurlarına, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarı ile beş yıla kadar görevden ayrılma müsaadesi verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile uzatılabilir. Bu maddeye göre görevden ayrılmak için memurun çalışacağı hizmetin, mil
lî menfaatler bakımından gerekli veya o teşekkülün kamu hizmetine yararlı bir teşekkül olması şarttır. 

Yukarıdaki fıkraya göre görevden ayrılan memurların emeklilik hakları saklı kalmak üzere kadro
ları ile ilişikleri kesilir. 

Ayrılma sırasındaki yükümlülükleri saklıdır. Bu gibiler dönüşlerinde, sınıfları içinde bıraktıkları 
derecede boş kadro varsa bu kadroya, yoksa, ilk açılacak kadroya atanırlar. 

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme ; 

MADDE 78. — Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve temelli memur 
olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak 
veya staj yapmak üzere dış memleketlere: 

a) Kurumlarınca gönderilmeleri faydalı görülenlere, 
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, 
îki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. 
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 

Bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere gönderilenlerin hak ve yükümleri : 

MADDE 79. — 78 nci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar ve aylıklarını kendi ku
rumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakkları ile yükümlülükle
ri devam eder. Müsaade sürelerinin bitiminde, yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. 
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Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

MADDE 73. — Başka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, karşı
lıklı olarak yer değiştirilme suretiyle atanmalarını istiyebilirler. Bu isteğin kurumun atamaya yetkili 
amirince uygun bulunması şarttır. 

Bu kanuna tabi kurumlar arasında memurların istekleri ile yer değiştirmeleri: 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Memurların diğer kurumlardan bu kanuna tabi kurumlara geçmeleri: 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet memurlarının kurumlarınca yerlerinin değiştirilmesi: 

MADDE 76. — Tasarının 76 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yabana bir devlet veya teşekkülde hizmet alma: 

MADDE 77. —- Tasarının 77 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere görıderilme : 

JMLADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere gönderilenlerin hak ve yükümleri : 

MADDE 79. — 78 nci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar ve aylıklarını kendi ku
rumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ile yükümlülükleri 
devam eder. Müsaade sürelerinin bitiminde, yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. 
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Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar, 
yol giderleri de dâhil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat 
olarak ödemeye mecburdurlar. 

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza 
sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı 
iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

78 ve 79 ncu maddenin uygulanmasını düzenliyen tüzük : 

MADDE 80. — 78 ve 79 ncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, çalış
malarının nasıl izlenip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve 
geri çağırılmalarmı gerektirecek haller kurumların görüşleri de alınmak suretiyle Başbakanlık Dev
let Personel Dairesince hazırlanacak tüzükle belirtilir. 

Silâh altına alınma : 

MADDE 81. — Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan Devlet me
murları, silâh altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri : -

MADDE 82. — Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışın
da silâh altına alman Devlet memurlarının terhislerini mütaakıp bu kanunda yer değiştirme sure
tiyle atanan Devlet memurları hakkında konulmuş bulunan sürede görevlerine başlamamaları halin
de 63 ncü maddeye göre görevlerine son verilir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislcı-inde kademe ve derece intibakları : 

MADDE 83. — Tüzüklerinde belirtilen belli sınıflarda çalışan Devlet memurlarının muvazzaf 
askerlikte geçen hizmet süreleri, bu hizmetlerin başarı ile bitirilmiş olduğunun belgelendirilmiş ol
ması şartiyle, terhislerinden sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve kademelerine intibak işlemi 
yapılırken memurlukta geçen süreler gibi hesaplanır. 

Derece yükseltilmesinde, açık kadro bulunması ve sınıfının tüzüğünde yarışma sınavı konulmuş 
olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı gösterilmesi şarttır. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, askerlikte 
geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra hesabedilir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe ve derece intibak
ları : 

MADDE 84. — Askerlikte muvazzaf hizmetlerini yaparak Devlet memurluğuna girenlerin mu
vazzaf askerlik süreleri, bu hizmetlerin başarı ile bitirilmiş olduğunun belgelendirilmesi şartiyle, 
kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesinde aşağıdaki şekilde hesabedilir. 

A) Kademe ilerlemesinde, atama sırasında, 
B) Derece yükselmelerinde üst derecede kadro açıldığında ve sınıflarının tüzüğünde yarışma 

sınavı konulmuş olması halinde açılacak yarışma sınavında başarı göstermeleri şartiyle yükseldikle
ri derecenin kademelerinde, 
hesabedilir. 

Ancak sınıf tüzüğünde bâzı derecelerde fiilen çalışılması şartının bulunduğu hallerde, askerlikte 
geçen sürelerin hesabı, fiilen çalışılması gereken sürenin bitiminden sonra, hesabedilir. 
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Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılan
lar aylık ve yol giderleri de dâhil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün mas
rafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar. . 

. Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitirmeden ayrılanlar veya bir 
ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı 
miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

78 ve 79 ncu maddenin uygulanmasını düzenliyen tüzük : . . 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Silâh altına alınma : 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri : 

MADDE 82. — Tasarının 82 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muvazzaf aslzerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü maddesi Komisyonum azca aynen kabul edilmiştir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe ve derece intibak
ları : 

MADDE 84, — Tasarının 84 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Seferde veya talim ve manevra için kazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerinin kademe 
ve derece intibakları : 

MADDE 85. — Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ye manevra maksadiy-
le veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yük
selmesi gerektiğinde terhisinden sonra açık kadro bulunması ve sınıf tüzüğünde öngörülmüşse yarış
ma sınavı veya yeterlik seçmesinde başarı göstermeleri şartiyle silâh altında geçen süreleri yüksele
cekleri üst derecenin kademelerinde hesabedilir. 

Bir göreve vekâlet şartları : 

MADDE 86. — Bu kanuna tabi kurumlarda, vekâlet aylığı verilmek suretiyle : 
A) Kurumu imzasiyle taahhüt aıltına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu 

taşıyan, 
B) Malî, naMi ve aynî sorumluluğu bulunan, 
C) Fiiılen veya şahsan yapılması gereken görevlere; 
Aşağıda belirtilen hal ve sarflarda bir başka momur vekil olarak atanabilir : 
1. Kadronun açık olması veya vekâlet ediîe^sk kadrodaki memurun 45 günden fazla, çeşitli 

surette izinli veya geçici görevle ayrılmış veyahut görevden uzaklaştırılmış bulunması, 
2. Vekâlet edecek memurun aynı sınıftan olması, 
3. Vekâlet edecek mamurun vekâılet edilecek kadrodaki memurdan üsft derecede olmaması, 

hallerimde bir başka memur vekâleten atanabilir. 

îkinci görev yasağı : 

MADDE 87. — Dovlöt memurlarına ikinci gövev verilmesi yasaktır. 
Devlet memurlarına aşağıdaki kurumlarda her ne ad altında olursa oTsun ikinci görev verilemez, 

bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz. 
a) Bu kanuna talbi daireler, il özel idareleri ve belediyeler, burulara bağlı müesseseler, 
(b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseselerle, 

sermayesinin yanışından fazlası Devlete ait bankalar, 
c) Hususi kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve te

şekküller, 
ç.) Yukardaki bendlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından 

fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette iştiraki ile vücut bulan mü
esseseler. 

îkinci görev verilecek memurlar ve görevler : 

MADDE 88. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan bir Devlet memuruna esas görveinin yanında 
motfekî bilgisi iıle ilgili diğer bir görev, hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yetkili âmirin 
muvafakati ile : 

A) il, ilçe veya bucaklarda bulunan belediyelerin tabiplikleri, 
B) il, ilçe veya bucak belediyelerinin veterinerlikleri, 
C) Bu kanuna tabi kurumlarda görevli yüksek mühendis ve mühendislerle, yüksek mimar ve 

mimarlara, bulundukları yerdeki ilçe veya bucak belediyesi teknik hizmet kadrolarının yüksek mü
hendis veya mühendislikleri, yüksek mimar veya mimarlıkları, 

ikinci görev olarak verilebilir. 
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Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerinin kademe 
ve derece intibakları : 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bir göreve vekâlet şartları : 

MADDE 86. — Tasarının 8G ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İkinci görev yasağı : 

MADDE 87. — Tasarının 87 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler : 

MADDE 88. — Bu kanuna tâbi kurumlarda çalışan bir Devlet memuruna esas görevinin yanın
da meslekî bilgisi ile ilgili diğer bir görev, hizmet şartlarının uygunluğu ve atamaya yetkili âmirin 
muvafakati ile serbest meslek icra edenlerden müracaat eden bulunmadığı sürece : 

A) İl, ilçe veya bucaklarda bulunan belediyelerin tabiplikleri, kimyagerlikleri, 
B) İl, ilçe veya bucak belediyelerinin veterinerlikleri, 
C) Bu kanuna tâbi kurumlarda görevli yüksek mühendis ve mühendislerle, yüksek mimar 

ve mimarlara, bulundukları yerlerde ilçe, bucak veya zaruret halinde illerde bclcdiycrin teknik 
hizmet kadrolarının yüksek mühendis veya mühendislikleri, yüksek mimar veya mimarlıkları, 

D) İl, ilçe veya bucaklarda bulunan avukatlar, 
İkinci görev olarak verilebilir. 
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Ders görevi : 

MADDE 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluş
larda hizımetiıı gerektirdiği kadrolara öğretmen veya öğretini üyesi bulunmaması hallinde, öğretmen
ler veya öğrettim üyeleri arasımdan veya kuruîiıilarm görevlilerinden, sınıf tüzüklerinde yazılı şart
ları taşıyanlara ders görevi verilebilir. 

Birlesemiyecek görevler : 

MADDK 90. — Devlet metmuıılarına, vekâlet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak 
birisi verileMlir. 

Kadroları kaldırılan Devlet memur lan : 

MADDK 91. — Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda ya
zılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. 

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurulularda eski sınıflarda
ki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluk
tan çekilmiş sayılırlar. 

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde bo
şalacak kadrolara başkaları atanamaz. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan kendi isteği ile çekilmek- suretiyle ayrılı}) 160 numaralı 
Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkındaki Kanunun. 4 ncü maddesi 'kapsamı içinde bulunan ku
rumlarda çalışmamış olanlardan ve sınıf tüzüğünde yazılı nietlikleri taşıyanlardan, tekrar ayrıldığı 
sınıfın ayrıldığı derecesine; dönmek istiyenler boş kadro bulunmamak şart iyi e, ayrıldıkları tarihte al
makta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin kademesine atanırlar ve o dereceye ait kademe aylı
ğını alırlar. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

MADDE 93. — Bu kanuna tabi kurumlardan kendi istekleri ile emekli olup sınıf tüzüğünde ya
zılı nitelikleri taşımakta bulunanlar, kanunun 92 ne i maddesi hükümlerine, göre, bu kurumlarda 
boş kadro bulunmak, seçme veya sınav şartlarına uyulmak suretiyle yeniden Devlet memurluğuna 
alınabilirler. 
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Ders görevi : 

MADDE 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya benzeri kuru
luşlarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi zaruretler 
halinde, öğretmenler veya öğretim üyeleri arasından veya kurumların görevlilerinden, sınıf tüzük
lerinde yazılı şartları taşıyanlara ders görevi verilebilir. 

Birleşemiyecek görevler : 

MADDE 90. — Tasarının 90 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kadroları kaldırılan Devlet memurları : 

MADDE 91. — Tasarının 91 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

MADDE 92. — Devlet memurluğundan kendi isteğiyle çekilmek suretiyle ayrılıp 160 numaralı 
Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı içinde bulunan ku
rumlarda çalışmamış olanlardan ve sınıf tüzüğünde yazılı nite'lMeri taşıyanlardan, tekrar ayrıldı
ğı sınıfın ayrıldığı derecesine dönmek istiyenler boş kadro bulunmak şartı ile, ayırıMMarı tarihte 
almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin kademesine atanırlar ve o dereceye ait kademe 
aylığını alırlar. 

Devlet memuru iken milletvekilliği veya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenlerden tekrar se-
çilmiıyenler veya milletvekili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi ilken Devlet memurluğuna dönmek 
istiyenler ayrıldıkları memuriyet kadrolarındakli açıklara öncelikle atanırlar. 

Yaaamıa görevlerinde geçen süre, kademe ilerlemesinde ve derece yükselmelerinde, sınıf tüzük
leri şartlarına uyularak sayılır. 

Yasama görevi sana ermiş olanlar tekrar bir memurluk kadrosuna atanıncaya kadar ayrıldık
ları memurluk kadrosunun aylığinı ve özlük haklarını 91 nci madde hükmüne göre alırlar. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması: 

MADDE 93. — Tasarının 93 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : 4 

Memurluğun sona ermesi 

Çekilme : 

MADDE 94. — Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 
memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. 

Çekilmek istiycn memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne ka
dar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atan
madığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. 

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiylc bir ay kaydına tabi değildirler. 

Çekilmede devir ve teslim süresi : 

MADDE 95. — Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin 
sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet, icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli 
süreler, yönetmelikte belirtilir. 

Olağanüstü hallerde çekilmede usul : 

MADDE 96. — Savaş halinde, olağanüstü hallerde, veya genel hayata müessir âfetlere uğrıyan 
yerlerdeki Devlet memurlan, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. 

Sorumluluk : 

MADDE 97. — 94, 95 ve 96 ncı maddelerde yazılı zorunluklara uymıyanlar, malî ve cezai so
rumlulukları saklı kalmak üzere bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar. 

Memurluğun sona ermesi : 

MADDE 98. — Devlet memurlarının : 
a) Bu kanunun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; 
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya 

memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; 
c) Memurluktan çekilmesi, 
ç) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; 
d) Ölümü; 
hallerinde memurluğu sona erer. 

BÖLÜM : 5 

Çalışma saatleri, izinler 

Çalışma saatleri : 

MADDE 99. — Sınıf tüzüklerinde aksi belirtilmedikçe genel olarak Devlet memurlarının hafta
lık çalışma süresi 40 saattir. 

Kurum âmirlerinin gerekli göreceği memurların, lüzumu halinde çalışma saatleri dışında da 
çalışmaları mecburidir. Bu takdirde fazla çalışma ücreti ile ilgili madde hükmü uygulanır, 
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BÖLÜM: 4. 

Memurluğun sona ermesi 

Çekilme : 

MADDE 94. — Tasarının 94 ncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çekilmede devir ve teslim süresi : 

MADDE 95. — Tasarının 95 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Olağanüstü hallerde çekilmede usul : 

MADDE 96. — Tasarının 96 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sorumluluk : 

MADDE 97. — Tasarının 97 nci maddesi, K >m:syonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Memurluğun sona ermesi : 

MADDE 98. — Tasarının 98 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM: 5. 

Çalışma saatleri, izinler 

Çahşma saatleri: 

MADDE 99. — Tasarının 99 ncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Günlük çalışma saatlerinin tesbiti : 

MADDE 100. — Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin 
ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. 

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti : 

MADDE 101. — Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının 
çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin muvafakati alındıktan sonra ku
rumlarınca düzenlenir. 

Yıllık izin : 

MADDE 102. — Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan beş yıla kadar (Beş 
yıl dâhil) olanlar için yirmi, beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için otuz, daha fazla 
hizmeti olanlar için de kırk gündür; bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dâhildir. 

Yıllık izinlerin kullanılışı : 

MADDE 103. — Yıllık izinler, âmirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre 
kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıllara 
ait kullanılmamış izin hakları düşer. 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer maze
ret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. 

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilâveten bir 
aylık sağlık izni verilir. 

Mazeret izni : 

MADDE 104. — A) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğurduğu tarihten 
itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. 

B) Erkek memura, kansının doğum yapmam sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. 
C) Memura isteği üzerine : 
1. Kendisinin evi emmesi halinde üç gün, 
2. Çocuğunun evlenmesi hailinde üç, gün, 
3. Anasının, baibasımn, asinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün, izin verilir. 
O) Yukarda be/lirtilen hallerden başka, merkezlerd-e atamaya yetküli âmirler, illerde valiler, ilçe

lerde kay?maka/m/laır ve yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi âmininin muvafaka
tiyle, bir yıl içimde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebeibiyle memurlara 10 gün izin 
verilebilir. 

Zaruret halinde on gün daiha aynı usulle mazeröt izni verilebilir. Bu taıkdirde ikinci defa aldığı 
bu izin yıllık izninden düşülür. 

Bu fılkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz. 
Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz. 
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Günlük çalışma saatlerinin tesbiti : 

MADDE 100. — Tasarımın 100 neü maddesi, Komiısyonıımuzea aynen kabul edilmiştir. 

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti : 

MADDE 101. — Tasarının 101 nci maddesi, Komilsyonuımuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yıllık izin : 

MADDE 102. — Tasarının 102 nei maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yıllık izinlerin kullanılışı: 

MADDE 103. — Tasarının 103 'neü maddesi, Komilsyonuımuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mazeret izni: 

MADDE 104. — Tasarının 104 ncü maddesi, Komilsyonuımuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Hastalık izni : 

MADDE 105. — Devlet memurlarına hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek 
lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunul, nateizm aşağıdaki esaslar dairesinde izin verilir : 

A) Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti o'anlara üç aya kadar, 
B) Beş yıldan on yııla kadar (on yıl dâhil) hizmeti olanlara altı aya kadar, 
C) On yıldan daha çak hizmeti olanlara oniki aya kadar, 
Ç) Kanser, vercım ve akıl hastalıkları gibi u :ün süreli bir tedaviye ihtiyaç gösiteren hastalığa 

yakalananlara omsefeiz aya kadar, 
îzin süresinin sonunda hastalıkflarınm devam et "iği resmî sağlık kurullarının raporu ile tesbit 

edilenlerin izinleri, bir katına kadar daha uzatılır. Bu sürcuerin de sonunda iyileşemiyen Devlet me
murları hakkında omcikli/lik hükümleri uygulanır. Bunlardan bu kanunda ve sınıfının özel tüzüğünde 
gösterilen sağlık şartlarını yeniden kazandıkları re mî sağlık kurullarınca toabit edilenlere, tekrar 
görev almak istedikleri takdirde, eoki smıf ve de re l e r ine öncelikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrıyan veya bir me.i!ek hastalığına tutu
lan Devlet memurları, hizmet süneleri ne olursa olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

İyileşme halinde göreve dönüş : 

MADDE 10G. — 105 nci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe 
bağlıyabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (yuıi't dışındaki memurlar için mahallî usule göre 
voriloeek raporu) getirmek zorundadırlar. 

Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik : 

MADDE 107. — Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurul
ları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyali Yardım, 
Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının mütalâaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Dairesince 
düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir. 

Aylıksız izin : 

MADDE 108. — Djvlet memurunun bakmaya meebur olduğu veya memur refakat etmediği tak
dirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, aş ve çocukları ile kardeklerindon birinin ağır bir kaza 
geçinmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olma n hamlecinde, bu hrflerin raporla belgelendirilmesi 
şartiyle Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok üç aya kadar görevlerinden ayrılma müsaadesi 
verilebilir. 

Bu müsaade süresince memurluk yükümlülükleri devam eder; aylık, ilerleme, yükselme ve di
ğer hakları işlemez. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur der
hal görevine dönmek zorundadır Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin 
bitiminde görevine dönmiycnlerin görevlerine son verilir. 
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Hastalık izni: 

MADDE 105. — Tasarının 105 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İyileşme halinde göreve dötıüş : 

MADDE 106. — Tasarının 106 nci maddcs', Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik : 

MADDE 107. — Tasarının 107 nci maddesi. Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Aylıksız izin : 

MADDE 108. — Tasarının 108 nci maddesi. Komiısyonuonuzca aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : 6 

Siciller 

Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası : 

MADDE 101). — Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Jlov 
memura bir numara verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası 
tutulur. 

8içil dosyası, : 

MADDE 110. — Her Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil âmirleri tarafından 
düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettişler laraf'mdan verilen denetleme raporları ve memur
ların mal beyannameleri sicil dosyalarına konulur. 

Özlük ve sicil dosyasının önemi : 

MADDE 111. — Devlet memurlarının ehliyetlerinin teshilinde, kademe ilerlemelerinde, derece 
yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişiklerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları 
başlıca dayanaktır. 

Sicil raporu vermeye yetkili âmir : 

MADDE .1.1.2. — Sicil raporu vermeye yetkili âmirler kurumlar tarafından düzenlenecek yönet
melikte belirtilir. 

Sicil raporlarında belirtilecek hususlar : 

MADDE 113. — Sicil âmirleri, belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında, memurla
rın liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tesbit ederler. 

Sicil Not Defteri : 

MADDE 114. — İlk sicil âmirleri, sicil raporu düzenliyecekleri Devlet memurları hakkında 
tarih sırası takibeden birer «Sicil Not Defteri» tutmakla ödevlidirler. 

İlk sicil âmirleri, memurun hizmetteki başarı derecesini veya başarısızlığını yapacağı denetleme 
ler sonunda «Sicil Not Defterine» kaydeder. Sicil raporları doldurulurken bu kayıtlardan faydala
nılır. 

Sicil raporlarının doldurulması : 

MADDE 115. — Sicil âmirleri maiyetlerinde ki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların 
genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri 
hakkında mütalâalarını bildirirler. 
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;; x BÖLtÎM: 6 

• 4 . Siciller 

Memur kütüğü, nuntarası, cüzdanı, özlük dosyası: 

MADDE 109. — Tasarının 109 neu maiddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sicil dosyası: 

MADDE 110. — Tasarının 110 neu maddesi, Komiisyonuırnuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özlük ve sicil dosyasının önemi : 

MADDK 111. — Tasarının 111 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sicil raporu' vermeye yetkili âmir : 

MADDE .11.2. — Tasarının 112 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sicil raporlarında, belirtilecek hususlar : 

MADDE 113. — Tasarının 113 ncü maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sicil not defteri: 

MADDE 114. — Tasarının 114 ncü maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sicil raporlarının doldurulması : 

MADDE 1.15. — Tasarının 115 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Değerlendirme kurulları : 

MADDE 116. — Her kurumun merkez kuruluşunda ve iller kuruluşunda «Değerlendirme ku
rulları» bulunur. 

Bu kurullar, sicil ve özlük dosyalarını incelemek suretiyle sicil raporlarında verilen notlarını 
da nazara alarak, ehliyetlerinin tesbitine esas olmak üzere memurları : * 

1. Çok iyi, 
2. İyi, 
3. Orta, 
4. Yetersiz, 
Olarak dört grupa ayırırlar. 

Memurların uyarılmaları : 

MADDE 117. — Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan ku
sur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil âmirleri tarafın
dan kendilerine bildirilir. 

ttiraz hakkı: 

MADDE 118. — 117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı 
tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı âmirlere itiraz edebilirler. 

•Atamaya yetkili âmirler itirazı değerlendirme kuruluna göndererek yeniden incelenmesini ve ka
rar verilmesini isterler. Bu suretle verilen karar da ilgiliye gizli yazı ile bildirilir. 

Olumlu ve olumsuz sicil: 

MADDE 119. — 116 ncı maddeye göre sicil raporları çok iyi, iyi veya orta olarak değerlendirilmiş 
olan memurlar, genel davranışları bakımından da kusurları ve eksiklikleri yoksa olumlu sicil almış sa
yılırlar. 

Sicil raporları yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunanlarla genel davranışları bakımından kusur 
ve eksiklikleri sicil raporlarında belirtilmiş olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar. 

İki defa üst üste olumsuz sicil alma : 

MADDE 120. — îki defa üst üste olumsuz sicil alan memurların durumları, görevlerine veya 
Devlet memurluğuna devam edip edemiyecekleri hakkında bir karar verilmek üzere merkez değerlen
dirme kuruluna intikal ettirilir. 

Sicil tüzüğü : 

MADDE 121. — Devlet memurunun sicil cüz lanında bulunacak bilgiler, sicil raporlarının taşı
yacağı sorular, düzenleme zamanı, dolduruluş şekli, uygulanacak not usulü, değerlendirme kurulla
rının kuruluşu ve çalışma usulleri, sicil not defterlerinin tutulması ve sicilleri saklamakla görevli ma
kamlara ilişkin esaslar bir tüzükle belirtilir. 

Takdirname : 

MADDE 122. — Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde 
atamaya yetkili âmirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir. 

Takdirname sicile geçer. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 



— 45 — 
Geçici Komisyonun değişlirişi 

Değerlendirme kurulları: 

MADDE 116, — Tasarının 116 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Memurların uyarılmaları: 

MADDE 117. — Tasarının 117 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

îtiraz hakkı: 

MADDE 118. — Tasarının 118 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Olumlu ve olumsuz sicil: 

MADDE 119. — Tasarının 119 ncu maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İki defa üst üste olumsuz sicil alma : 

MADDE 120. — Tasarının 120 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sicil tüzüğü : 

MADDE 121. — Tasarının 121 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Takdirname : 

MADDE 122. — Tasarının 122 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ödül : 

MADDE 123. — Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda bağlı bulundukları kurumlarda, em
sallerinden üstün iş yapan, üstün veya teknik bir bilgiye dayanan şahsi gayret ve teşebbüsleri saye
sinde çalıştıkları kurumun giderlerinde önemli tasarruflar veya gelirlerinde önemli artış sağlıyan, ge
nel bir zararın, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatlarını 
tehlikeye koyarak çalışan Devlet memurlarına ödül verilebilir. 

Hangi hallerde, kimlere ödül verilebileceği, ödülün miktar ve ödeme şartları Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur. 

BÖLÜM : 7. 

Disiplin 

Disiplin cezaları: 

MADDE 124. — Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, 
tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine 
getirmiyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmıyanlara, yasakladığı işleri yapanları, duru
mun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi 
verilir. 

Çeşitleri : 

MADDE 1.25. — Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
C) Kısa süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin altı ay için durdurulması

dır. 
Bu ceza, o süre içerisinde derece yükselmesi için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de ön

ler. 
O) Uzun süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin bir, birbuçuk veya iki yıl 

durdurulmasıdır. 
Bu ceza o süre içerisinde derece yükselmeleri için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de 

önler. 
D) Geçici olarak görevden çıkarma: Memuru, kadrosu saklı kalmak suretiyle, bir aydan altı aya 

kadar aylıksız olarak geçici süre ile görevinden çıkarmaktır. 
E) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memur

luktan çıkarmaktır. 

Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve merciler: 

MADDİM 126. — 125 ııci maddenin (A, B, O) bendlerinde yazılı disiplin cezaları, atamaya yetkili 
âmir tarafından verilir. A, B bendlerinde yazılı disiplin cezalarını, atamaya yetkili âmirden başka si
cil âmirleri de doğrudan doğruya verebilirler. 

125 ııci maddenin (O) ve (D) bendlerinde yazılı disiplin cezaları, memurun bağlı olduğu kurumdaki 
yetkili disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra, atamaya yetkili âmir tarafından verilir. 

125 ne i maddenin (K) bendinde yazılı memurluktan çıkarma cezası, atamaya yetkili âmirin bu 
yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile veri
lir. Yüksek Disiplin Kurulunun bu halde ayrı bir ceza tâyinine yetkisi yoktur. Âmirin istediği ce
zayı kabul veya reddeder. Ret halinde âmir başka bir disiplin cezası vermekte serbestir. 
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ödül : 

MADDE 123. — Tasarının .1.23 ncü maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 7 

Disiplin 

Disiplin cezalan : 

MADDİM 124. — Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, 
tüzüklerin vo yönetmeliklerin Devlet memuru olai'ak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında ye
rine getirmiyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapınıyanlara, yasakladığı işleri yapanlara 
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin cezalarından 
birisi verilir. 

Çeşitleri : 

MADDE 125. — Tasarının 125 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve merciler : 

MADDE 126. — Tasarının 126 ncı maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Disiplin âmirinin takdir hakkı: 

MADDE 1.27. — 125 nci maddenin (Ç) ve (D) bendlcrindc yazılı disiplin eczalarını vermeye yet
kili âmir, disiplin kurulunun mütalâası ile bağlı değildir. 

Disiplin kurullarının karar süresi: 

MADDE 128. — 125 nci maddenin (Ç) ve (D) bendlerine göre disiplin kovuşturmasını gerektiren 
hallerde yetkili âmir, yaptırdığı soruşturmanın dosyasını, mütalâasını bildirmek üzere yetkili disiplin 
kuruluna tevdi eder. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma ev
rakına göre mütalâasını bildirir. 

125 nci maddenin (E) bendinde yazılı memurluktan çıkarma eczası için, atamaya yetkili âmir 
tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek di
siplin kuruluna tevdiinden itibaren 15 gün içinde soruşturmanın genişletilmesine veya neticesine 
dair kararını verir. Kurulun, soruşturmanın genişletilmesine karar vermesi halinde, neticeye dair ka
rar süresi bu tarihten itibaren iki ayı geçemez. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun hakkı : 

MADDE 129. •— Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye yetkili, memurun bağlı bulun
duğu yüksek disiplin kurulu, bu ceza hakkında bir karar vermek üzere, gerekli gördüğü takdirde, il
gilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık 
ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkili
dir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakım 
incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vası-
tasiyle savunma hakkına sahiptir. 

Savunma hakkı : 

MADDE 130. — Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmak üzere verdiği süre 

içinde veya belli bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır, 

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi : 

MADDE 131. — Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya baş
lanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. 

Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının 
uygulanmasına engel olamaz. 

Uygulama : 

MADDE 132. — Uyarma ve kınama cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi : 

MADDE 133. — Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma ce
zasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur, uyarma ve kınama cezalarının uygu-
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Uyuşmazlık : 

MADDE 127. — 125 nci maddenin (Ç) ve (D) bendlerinde yazılı disiplin cezalarını vermeye yet
kili âmirin kararı ile disiplin kurulunun mütalâası arasında uyuşmazlık olduğu hallerde, karar mer
cii Yüksek Disiplin Kuruludur. 

Disiplin kurullarının karar süresi : 

MADDE 128. — Tasarının 128 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulunun karar usulü, memurun hakkı: 

MADDE 129. — Tasarının 129 ncu maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Savunma hakkı: 

MADDE 130. — Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre 

içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sa
yılır. 

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi : 

MADDE 131. — Tasarının 131 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uygulama : 

MADDE 132. — Tasarının 132 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmssi : 

MADDE 133. — Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma ce
zasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur, uyarma ve kınama cezalarının uygu-
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lanmasmdan 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili âmire başvura
rak, verilmiş olan disiplin cezalarının sicil dosyasından silinmesini istiyebilir. 

Memurun, yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte gö
rülürse, disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra isteğinin yerine getirilmesine karar verile
rek, sicil dosyasındaki disiplin bölümü yeniden düzenlenir. 

Disiplin kurulları : 

MADDE 134. — Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere her 
ilde ve kurum merkezinde bir disiplin kurulu bulunur. 

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü tüzükle düzenlenir. 

ttiraz : 

MADDE 135. — 125 nci maddentin (A), (B), (C), (Ç), (D) bdndlerin.de yazılı, atamaya yet
kili âmirlerden başika sicil âmirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz, ilgili memu
run varsa önce bir üst sicil âmirine, yoksa ata/maya yetkili âmire yapılaibilir. 

Üst sicil âmirinim kanarına karşı, atamaya yetkili âmire başvurulabilir. 
Atamaya yetkili âmirin doğrudan doğruya veya onayı ile verilen disiplin cezalarına karşı Danış-

taya itiraz olunabilir. 
125 nci maddenin (E) bendinde yazılı Devlet (memurluğundan çıkarma cezasına karşı Danıştay a 

başvurulabilir. 

İtiraz süresi : 

MADDE 136. — 125 nci maddemin (A), (B), (C), (Ç), (D) hendlerinde yazılı ve sicil âmir
leri tarafından verilen disiplin cezalarina karşı yapılacak itirazların, kararın ilgiliye tebliği tariiıhin-
den itibaren 10 gün içinde yapılması lâzımdır. 

Atamaya yetkili âmirin veya yüksek disiplin kurulunun verdiği cezalara karşı Danıştay'a ka-
nunıthdaki süre içinde itiraz olunabilir. 

Bu süreler içinde itiraz ediHmiyen disiplin cezaları kesinleşmiş olur. 

BÖLÜM : 8. 

Görevden uzaklaştırma 

Görevden uzaklaştırma: 

MADDE 137. — Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, gö
revi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 

'Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın her hangi bir safhasında da alınabilir. 

Yetkililer : 

MADDE 138. —- Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır : 
a) Atamaya yetkili âmirler; 
ib) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; 
e) illerde valiler; 
ç) İlçelerde kaymakamlar v (ilçe idare şube başkanlıkları hakkında valinin muvafakati şarttır.) 
Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna 

derhal bildirilir. 
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lanmasmdan 3 sene, diğer cezaların uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili âmire başvurarak, 
verilmiş olan disiplin cezalarının sicil dosyasından silinmesini istiyebilir. 

Memurun, yukarda yazılı süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte gö
rülürse, disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, 
sicil dosyasındaki disiplin bölümü yeniden düzenlenir. 

DisijMn kurıdları: 

MADDE 134. — Tasarının 134 ncü maddesi,. komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İtiraz : 

MADDE 135. — Tasarının 135 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İtiraz süresi : 

MADDE 136. —• Tasarının 136 ııcı maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

BÖLÜM : 8 • 

Görevden uzaklaştırma : •" 

MADDE 137. — Tasarının 137 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Yetkililer : 

MADDE 138. —• Tasarının 138 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Görevden uzaklaştıran âmirin sorumluluğu : 

MADDE 139. — Görevinden uzaklaştırılan Davlet memurları hafcikında görevden uzaklaştırmayı 
takibeden 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. 

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan; 
keyfî olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptınlan soruşturma sonunda 
anlaşılan âmirler, hukukî malî ve cezai sorumluluğa tabidirler. 

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzakla,hm*: 

MADDE 140. — Halklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 
nci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler. 

Görevden uzaklaştırılan memurun hak ve yükümlülüğü : 

MADDE 141. — Görevden uzaklaştırılan Devlet memurlarının bu süre içinde her türlü hak ve 
yükümlülükleri devam eder. 

Tedbirlerin kaldırılması : 

MADDE 142. — Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir 
işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma 
tedbiri, 138 nci maddedeki yetkililerce (müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkın-
da atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 ncu madde hükmü uygula
nır. 

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller : 

MADDE 143. — Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce : 
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler; 
b) Yargılamanın men'ine veya beraatına ka rar verilenler; 
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; 
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir 

ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; 
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında âmirin takdiri : 

MADDE 144. — 140 nci ve 142 nci maddelerle 143 ncü maddenin a, b, c, fıkralarında yazılı 
olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan 
fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hal lerde her zaman kaldırılabilir. 

Süre : 

MADDE 145. — Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde 
en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur 
görevine başlatılır. 

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili âmir 
(müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili âmir) ilgilinin du
rumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgi
liye de yazı ile tebliğ eder. 
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Görevden uzaklaştıran âmirin sorumluluğu: 

MADDE 139. — Tasarının 139 ncu maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma : 

MADDE 140. — Tasarının 140 ncı maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevden uzaklaştırılan memurun hak ve yükümlülüğü : 

MADDE 141. — Tasarının 141 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tedbirin kaldırılması: 

MADDE 142. —- Tasarının 142 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haHer: 

MADDE 143. — Tasarının 143 ncü maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında âmirin takdiri: 

MADDE 144. — Tasarının 144 ncü maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Süre: 

MADDE 145. — Tasarının 145 nci maddesi, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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KISIM — V. 

Malî hükümler 

Kapsam : 

MADDE 146. — Aylıklar, ücretler, ödenekler, hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve bu ödemele
rin şekil ve şartları bakımından bu kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasında yazılı Devlet 
memurları bu kanunda yazılı hükümlere; bu. kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasına tabi 
memurlar özel kanuna veya sınıf tüzüğündeki hükümlere-tabidirler. • ; . . . • : . . ' 

Deyimler : 

MADDE 147. — Bu kanunda geçen : 
A) Aylık : Bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen Devlet memurlarına, hizmetlerinin kar-

şılğmda, kadroya dayanılaraik ay itibariyle ödenen parayı, 
B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanuna tabi kurumlarda, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, 

Devlet kamu hizmetlerinin özel ihtisas istiyen belirli görevlerinde kadroya dayanılarak çalıştırılan 
sözleşmeli personele sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

0) Gündelik : Bu kanuna tabi kurumlarda Devlet kamu hizmetlerinin aslî nitelikte olmıyaıı be
lirli ve geçici süreli görevlerinde bedenen çalıştırılanlara hizmet yönetmeliği hükümleri gereğince 
ödenen parayı, 

Ç) ödül : Kanunun 123 ncü maddesinde yazılı hallerde Devlet memurlarına ödenen parayı, 
D) Temsil giderleri : Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal öden Devlet memurlarının 

temsilî mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurum
ların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen pa
rayı, 

E) Ders saati ücreti : Bu kanuna tabi kurumların öğretim ve eğitim ile görevli müessese ve okul
larında öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapanlara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan, 
ders saati itibariyle ödenen parayı, 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu kanunun 178 nci maddesinde yazılı esaslar dairesin
de ve yönetmeliğine uygun şekilde, normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla 
çalışma saati itibariyle ödenen parayı, 
ifade eder. 

Gösterge tabloları : 

MADDE 148. — Her sınıf tüzüğünde sınıf içerisindeki derecelerin ve dereceler içerisindeki ka
demelerin aylık göstergelerini belirten bir tablo bulunur. 

Kademe aylığı : 

MADDE 149. — Kademe aylığı, her sınıfın tüzüğünde o sınıfa ait gösterge tablosundaki aylık 
derecelerinden bu dereceye dâhil kademelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına teka
bül eden aylıktır. 
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KISIM — V 

Malî hükümler 

Kapsam : 

MADDE 146. — Aylıklar, ücretler, ödenekler, hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve bu ödeme
lerin şekil ve şartları bakımından bu kanunun birinci maddeisinin birinci fıikrasında yazılı Devlet 
memurları, bu kanunda yazılı hükümlere; bu kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasına tabi me
murlar özel kanuna veya sınıf tüzüğündeki hükümlere tabidirler. 

10.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet dâvalarını intaceden avukait ve saireye verilleceik ücreti ve
kâlet hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

Deyimler : 

MADDE 147. — Tasarının 147 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gösterge tabloları : 

MADDE 148. — Tasarının 148 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kademe aylığı : 

MADDE 149. — Tasarının 149 ncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 
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Derece aylığı : 

MADDE 150. — Derece aylığı, her sınıfın tüzüğüne göre o sınıfa ait gösterge tablosundaki de
recelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

Bu aylık tutarı, derecelerden her birinde o derece için tesbit edilen sonuncu kademe aylığı gös
tergesine tekabül eden aylığa kadar yükselir. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları : 

MADDE 151. — Her sınıfın tüzüğünde bulunan gösterge tablosunda yer alan derecelerden her 
birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı dere
cenin son aylık göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını göste
rir. 

Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı: 

MADDE 152. — Gösterge tablosundaki derecelerden ilk derece o sınıfın başlangıç derecesini ve 
bu dereceye dâhil kademelerden birincisinin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylık tutarı da o 
sınıfın başlangıç aylığını gösterir. 

Her sınıfın »on aylık derecesi ve en çok aylık miktarı : 

MADDE 153. — Gösterge tablosundaki derecelerden en üst derece o sınıfın en yüksek aylık 
derecesini ve bu dereceye dâhil kademelerden son kademe göstergesine tekabül eden aylık tutarı 
da o sınıfın en yüksek aylığını gösterir. 

Katsayı : 

MADDE 154. — Genel bütçede, her yıl, bu kanuna tâbi kurumların sınıf tüzüklerinde tesbit 
edilmiş gösterge rakamlariyle belirtilen aylıkların eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir tek 
katsayı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî imkânları göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. 

Memurlara ödenecek bürüt aylık tutarları : 

MADDE 155. — Her sınıfın tüzüğünde yer alan gösterge tablolarındaki rakamların Genel 
Bütçe Kanunu ile o yıl için tesbit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak miktar her bir sı
nıfın derece ve kademesindeki memura ödenecek bürüt aylık tutarını gösterir. 

Yurt dışında aylıklar : 

MADDE 156. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev alan Devlet 
memurlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve ka
nunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra kalan kısmın, Dışişleri ve Maliye 
Bakanlıklarının birlikte teklifi ve Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin istişari kararı üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek katsayı ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerin
den ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile katsayı tutarı arasındaki fark Gelir Vergisinden müstes
nadır. 
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Derece ayhğt : 

MADDE 150. — Tasarının 150 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları : 

MADDE 151. — Tasarının 151 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı : 

MADDE 152. — Tasarının 152 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı : 

MADDE 153. — Tasarının 153 ncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Katsayı : 

MADDE 154. — Tasarının 154 ncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Memurlara ödenecek brüt aylık tutarları : 

MADDE 155. — Tasarının 155 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yurt dışında aylıklar : 

MADDE 156. — Kurumların yurt dışı kurulularına dâhili kadrolarında görev alan Devlet me
murlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildik on sonra kalan kısmın, Dışişleri ve Maliye bakan
lıklarının birlikte teklifi ve Başbakanlık Devlet Personel Heyetinin istişari karan üzerine,. Ba
kanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek katsayı ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden 
ödeaıir. Ası] aylığın ödeme miktarı ile katsaj'ih tu .an arasındaki fark, her türlü vergiden, müs
tesnadır. 
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Dış memleketler aylık katsayısı : 

MADDE 157. —'156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, 
para ve geçim şartları göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilir ve tesbitindeki usul uyarınca 
değiştirilir. 

Adayların aylıkları : 

MADDE 158. — Her hangi bir sınıfta aday olarak göreve başlıyanlarm girecekleri aylık de
recesi ve alabilecekleri aylık miktarı, bulundukları meslek, sınıf tüzüklerine bağlı aylık gösterge 
tablolariyle tesbit edilir. 

Adaylar, atandıkları sınıf .tüzüğüne bağlı gösterge tablolarındaki ilk derecenin birinci kademe 
aylığını alırlar. 

Adaylık süresi sonunda temelli memurların alacakları aylıklar : 

MADDE 159. •— Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümleri dairesinde temelli memur olarak 
atananlar sınıf tüzüğünde : 

A) Adaylığın derece olarak tesbit edildiği hallerde üst derecenin ilk kademe göstergesine teka
bül eden aylığını, 

B) Adaylığın derece olarak tesbit edilmediği hallerde aynı derece içinde bir ileri kademe gös
tergesine tekabül eden aylığı alırlar. 

Kademe ilerlemesinde verilecek aylık : 

MADDE 160. — Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden 
aylığı alır. 

Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz. 

Sınıflar içinde derece yükselmesinde verilecek aylık : 

MADDE 16.1. — Bir sınıf içindeki muhtelif dereceler arasında bir dereceden bir yukarı dere
ceye yükselmeye halk kazanan Devlet memuru, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tieka-
Wl eden aylığı alır. 

Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık: 

MADDE 162. — 71 nci maddeye göre b a # a bir sınıfa geçen Devlet memuru atandığı kadro
nun aylığını alır. Ayrıldığı sınıftaki kadrosundan aldğı aylık tutarının yeni kadrosunun aylık tuta
rından daha yüksek olması, her hangi bir hak talebi için geçerli değildir. 

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu: 

MADDE 163. — İstisnai memurluklara : 
A) Kanunun 60 ncı maddesi (A) bendimin 2 nci fıkrasına göre atananlar görevlerinden ay

rıldıklarında bu göreve gelmezden evvel geldiği sınıfın bıraktığı derecesinin kademesine atanırlar. 
B) Kanunun 60 ncı maddesinin (A) bendinin 3 ncü fıkrası ve (B) bendi hükümlerine göre 

atananlar, bu görevleri'nden ayrıldıklarında hiçlbir hak talebinde bulunamazlar. 
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Dış memleketler aylık katsayısı : 

MADDE 157. — Tasarının 157 nci maddesi. Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Adayların aylıkları : 

MADDE 158. — Tasarının 158 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Adaylık süresi sonunda temelli memurların alacakları aylıklar : 

MADDE 159. — Taşanının 159 neu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Kademe ilerlemesinde verilecek aylık : 
MADDE 160. — Tasarının 160 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Rıriıflar içinde derece yükselmesinde verilecek aylık : 

MADDE 161. — Tasarının 161 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmigltir. 

Başka sınıfa geçen memurun alacağı ayhk : 

MADDE 162. — Tasarının 162 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu : 

MADDE 163. — Tasarının 163 ncü maddesi, Komisyonumuzca • aynen kaibul edilmigtir. 
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Aylığın ödeme zamanı: 

MADDE 164. — Devlet memurlarına aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma 
ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarma göre; yevmiyeli personelin gündelikleri gün 
hesabiyle hafta veya ay sonlarında ödenir. 

Atanmada aylığa hak kazanma: 

MADDE 165 — Bir göreve aday veya temelli memur olarak atananlar, göreve başladıkları gün
den itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün he3abiylo ay sonunda ödenir. 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma: 

MADDE 166. — Kademe ilerlemesinde Devlet memuru, bu ilerlemeye ait onay tarihini taki-
beden ay başından itibaren aynı derecenin bifc ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

Derece yükselmesinde aylığa hak kazanma: 

MADDE 167. — Derece yükselmesinde memuv, yükseldiği derece görevine başladığı tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren bir üst derecenin ilk kademe aylığına hakkazanır. 

Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma: 

MADDE 168. — 71 nci ve 162 nci maddeler gereğince diğer bir sınıfa geçen memurlar hakkın-
da 165 nci madde uygulanır. 

Başka kurumlara atanan memurların aylıkları: 

MADDE 160. — Başka kurumlara atanan ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görev
lerine başlıyan aday ve memurların aylıkları, görevlerine başladıkları tarihi kovalıyan aybaşından 
itibaren yeni kurumlarınca ödenir. 

Yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan aday ve memurlara işe başladıkları tarihten 
ay sonuna kadar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dolayısiyle meydana gelen aylık farkı da 
yeni kurumlarınca ödenir. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü geçenlerin bir ay içerisinde eski kurumlarından peşin olarak aldık
ları aylıkları için kurumlar arası her hangi bir hesaplaşma işlemi yapılmaz ve memurdan geri 
alınmaz. 

Görev yeri değiştirilen memurun izin veya geçici görevde bulunması : 

MADDE 170. — Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken, asıl görev 
yeri değiştirilen memurlar için 62 nci maddedeki süre, izin veya geçici görevin sona ermesinden 
itibaren başlar. Bu durumdaki memurların eski aylıkları tam olarak ödenir. 

Sayman ve mutemetlerin devir süresi : 

MADDE 171. — Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanlara, bir ayı 
aşmamak üzere devir sonuna kadar aylıkları tam olarak ödenir. Bu halde 62 nci maddede yazılı 
süreler, devrin bitimi tarihinden başklar. 

Sayman mutemetleri için devir süresi 15 gündür. 
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Aylığın ödeme zamanı : 

MADDE 164. — Tasanmn 164 ncü maddesi, Kamisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atanmada ayhğa hak kazanma : 

MADDE 165. — Tasarının 165 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma : 

MADDE 166. — Tasarının 166 nci maudesi, Kamisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesinde aylığa hak kazanma : 

MADDE 167. — Tasarının 167 nci maddesi, Kamisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazan na : 

MADDE 168. — Tasarının 168 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başka kurumlara atanan memurların aylıkları : 

MADDE 169. — Tasarının 169 ncu maddesi, Kamisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görev yeri değiştirilen memurun izin veya gegici görevde bulunması : 

MADDE 170. — Tasarının 170 nci maddesi, Kamisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sayman ve mutemetlerin devir süresi : 

MADDE 171. — Tasarının 171 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenler : 

MADDE 172. — Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca 
yazılı olarak tebliğ edilenlere eski aylıkları tam olarak ödenir. Bu takdirde 62 nci maddedeki sü
re : 

A) Yerlerine atananların gelişi, 
B) Yeni görevlerine hareketlerinin kurumlarınca kendilerine tebliği, 
tarihinden başlar. 

Vekâlet aylıklarına hak kazanma : 

MADDE 173. — Vekâlet aylıklarına : 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve başladıkları tarihten, 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vefcftlet ettirilenler 45 günden 

fazla devam eden süre için bu sürenin bitimini takibeden iş gününden, başka kurumlardan vekâ
let ettirilenler işe başladıkları tarihten, 

itibaren hak kazanırlar. 
Boş kadroya vekâlet edenlere üç aydan fazla vekâlet aylığı verilmez. 

Vekâlet görevinin fiilen yapılması §artt : 

MADDE 174. — Vekâlet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. 

Vekâlet aylığı miktarı : 

MADDE 175. — Bir göreve vekâleten, atananlara vekâlet edilen kadro aylığının üçte biri veri
lir. 

Tertiplerinde karşılığı bulunnııyaıı hallerde vekâlet aylıkları kadro tasarruflarından ödenir. 

Ders saati ücretlerinin hesaplanması : 

MADDE 176. — 89 ncu madde gereğince kendilerine ders görevi verilenlere aşağıdaki usulle, 
kadrolarından, ders saati başına ücret ödenir. 

A) Ders ücreti toplamı, kadrosunun ilk kademe aylığının tutarını geçemez. 
B) Bir ders ücretinin tutarı, kadro ilk kademe aylığını, bir ay içinde kanunen okutulması 

zorunlu bulunan ders adedine bölünmesi sonucunda elde edilen miktardır. 
C) Bir kadro karşılığı olan ders saatleri zaruret halinde birden fazla kişilere verilebilir. Bu 

takdirde her birine (B) bendi gereğince hesaplanan ders ücreti ödenir. 
Ders saati ücretlerinin hesaplanması, ödeme şekilleri ve buna dair diğer hususlar Millî Eğitim 

ve Maliye Bakanlıklarivlo Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanacak yönetmelikte gösteri
len usullerle düzenlenir. 

Yolluk giderleri ve gündelikleri : 

MADDE 177. — Bu kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürek
li veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki 
özel kanun hükümlerine göre ödenil-. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre 
ödenir. 
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Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenler ; 

MADDE 172. — Tasarının 172 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Vekâlet aylıklarına hak kazanma : 

MADDE 17i-l. — Tasarının 173 ncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Vekâlet görevinin fiilen yapılması şartı : 

MADDE 174. — Tasarının 174 ncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Vekâlet aylığı miktarı : 

MADDE 175. — Tasarının 175 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ders saati ve konferans ücretlerinin hesaplanması: 

MADDE 176. — 89 ncu madde gereğince kendilerine ders görevi verilenlere aşağıdaki usulle, 
kadrolarından, ders saati başına ücret ödenir : 

A) Ders ücreti toplamı, kadrosunun ilk kademe aylığının tutarını geçemez. 
T>) Bir ders ücretinin tutarı, kadro ilk kademe aylığının, bir ay içinde kanunen okutulması 

zorunlu bulunan ders adedine bölünmesi sonucunda elde edilen miktardır. 
f<) Bir kadro karşılığı olan ders saatleri zaruret halinde ıbirden fazla kişilere verilebilir. Bu 

takdirde, her birine (B) bendi gereğince hesaplanan ders ücreti ödenir. 
Ders saati ücretlerinin hesaplanması, ödeme şekilleri ve buna dair diğer hususlar Millî Eğitim 

ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanacak yönetmelikte gös
terilen usullerle düzenlenir. 

Yolluk giderleri ve gündelikleri ' 

MADDE 177. — Tasarının 177 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 178. — Günlük çalışma saatleri dışında vazife görmeyi gerektirecek bir hüviyet taşıyan 
hizmetlerde ve sınıf tüzüklerinde belirtilen hal ve şartlarda, bu kanuna tâbi kurumlarda çalışan 
Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti verilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluşu içinde, kanunlarla belirli ve bizzat yapılması gerek
li icrai yetkiler verilmiş bulunan memuriyet kadrolarının boş olması halinde bu görevlere vekil ola
rak atanan hekim ve tababet şubeleri mensuplarına, esas görevlerinin sınıf tüzüklerinde belirtilecek 
günlük çalışma saatleri dışında yapacakları görev için fazla çalışma ücreti verilebilir. 

Hangi hallerde kimlere ve ne miktarda fazla çalışma ücreti verileceği ve buna dair hususlar il
gili Bakanlık ve kurumların, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin hazırlıya-
cakları yönetmelikle belirtilir. 

Temsil giderleri ve yönetmeliği : 
MADDE 179. — Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler 

icabı temsilî mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve 
bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları : 

MADDE 180. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya 156 ncı maddeye göre aylık alabi
lecek Devlet memurlarından bu görevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara 
atanma emrinin kendilerine tebliğ tarihine kadar olan aylıkları 156 ncı maddeye göre ödenir. An-
jzak adı geçen memurlardan, yurt içinde bir göreve atanmalarında, yerine atananların gelişine ka
dar bekleme emri alanlara, kendilerinin atanma tarihinden itibaren en çok iki aylıkları 156 ncı mad
deye göre ödenebilir. 

Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağırılanların aylıkları : 

MADDE 181 — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurlarından geçici görevle 
merkeze çağırılanlara yurtta bulundukları sürede en çok bir ay süre ile aylığı katsayılı ödenir. Bu 
süreyi aşan hallerde sürenin aştığı tarihten yurt dışındaki görevine başlama tarihine kadar geçen 
süre için aylıkları yurt içindeki memurların aylıkları gibi ödenir. 

Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları : 

MADDE 182. — Yukarıdaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulu
nan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atamala
rında 180 nci madde hükmü uygulanır. 

Hazarda eğitim ve manevra için silâh altına alınanların aylıklarının ödenmesi : 

MADDE 183. — Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silâh altı
na alman Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir. 

Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldık
ları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askerî kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi ka
zandıkları tarihten itibaren silâh altında bulundukları sürece Millî Savunma Bakanlığı tarafından öde
nir. 
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Fazla çalışma ücreti ; 

MADDE 178. — Tasarının 178 nci ımaddesi, Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Temsil giderleri ve yönetmeliği: 

MADDE 179. — Tasarının 179 nıcu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları : 

MADDE 180. — Tasarının 180 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kafoul edilmiştir. 

Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları: 

MADDE 181. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok 
bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir. 

Yurt dışında görevli memurlarda farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları : 

MADDE 182. — Tasarının 182 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Hazarda eğitim ve manevra için silâh altına alınanların aylıklarının ödenmesi: 

MADDE 183. — Tasannın 183 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi: 

MADDE 184. — Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silâh altına alman Devlet memurlarına rüt
beli olsun, olmasın silâh altında bulundukları sürece ve aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir: 

A) Yedek subay, yedek askerî memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Millî 
Savunma Bakanlığınca ödenir. 

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark 
kurumlarınca ödenir. 

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir. 

Sefer haline geçişte silâh altında "bulunan memurların aylıkları: 

MADDE 185. — Sefer haline geçiş sırasında 183 ncü maddeye göre silâh altında bulunan Devlet 
memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 ncü maddeye gö
re ödenir. 

Silâh altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları: 

MADDE 186. — Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına 
alman Devlet memurlarından, silâh altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaş
tırılanlar hakkında, silâh altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) Bunlardan yedek subay, yedek askerî memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının 
açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 ncü madde hükümleri uygu
lanır. 

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine 
devam olunur. 

KISIM — VI. 

Sosyal haklar ve yardımlar 

Emeklilik hakları: 

MADDE 187. — Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri ha
linde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir. 

Hastalık ve Analık Sigortası: 

MADDE 188. — A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile meslekî 
hastalık, 

B) Devlet memurlarının aile fertlerinin hastalık ve analık, 
C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığ] alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca 

uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağ
lananlar hariç) hastalık ve analık, 

Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve ana
lık, 

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan 
gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık, 
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Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi : 

MADDE 184. — Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silâh altına alman Devlet memurlarına 
rütbeli olsun, olmasın silâh altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir. 

A) Yedek subay, yedek askerî memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları 
Millî Savunma Bakanlığınca ödenir. 

Bunların aylıkları bağlı (bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki 
fark kurumlarınca ödenir. 

B) (A) Bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca öde
nir. 

Sefer haline geçişte silâh altında bulunan memurların aylıkları: 

MADDE 185. — Tasarının 185 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Silâh altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları : 

MADDE 186. — Tasarının 186 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edildi. 

KISIM — VI 

Sosyal haklar ve yardımlar 

Emeklilik haklan : 

MADDE 187. — Tasarının 187 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hastalık ve analık sigortası : 

MADDE 188. — A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki 
hastalık, 

B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının has
talık ve analık, 

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanlların (Sosyal Sigortalar Kurumunca 
uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigorttalarından gelir veya aylık 
bağlananlar hariç) hastalık ve analık, 

Ç) (C) bendinde belirtilen emeldi veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve 
analık, 

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan 
gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık, 
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Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır. 
Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir. 
Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul 

edilen hak ve yardımlardan az olamaz. 

Yeniden işe alıştırma: 

MADDE 189. — Malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabile
ceği umulanlar, eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üze
re işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

îşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda gösterilir. 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 

MADDE 190. — özel kanunlarla Devlet memurlarının istekleriyle katılabilecekleri sosyal sigor
ta, dinlenme kampları ve yardımlaşma kurumları da kurulabilir. 

Emeklilik ikramiyesi: 

MADDE 191. — Emekli veya malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından emekliliğe tabi ey
lemli hizmet süresi 30 yıl veya daha fazla olanlara, her eylemli hizmet yılı için, bağlamaya esas tutu
lan aylıklarının yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katını geçemez. 
Eylemli hizmet süresi 25 yıl ile 30 yıl arasında olanlardan yaş haddi veya malûllük sebebiyle ay

lık bağlananlara da birinci fıkradaki esaslara göre ikramiye verilir. 
İkramiyenin hesabında, 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara 

alınmaz. 
Eylemli hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla olanlardan emekli veya malûllük aylığı bağlanma

dan ölenler için yukardaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak kazanan dul 
ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu. ikramiyeleri, dul ve yetimlerine verilir. 

Emeklilik ikramiyelerinin ödenmesi : 

MADDE 192. — Devlet memurlarının ikramiyeleri emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları 
bağlanırken bu aylıkları ödemekle görevli kurura tarafından tahakkuk ettirilerek verilir ve yazı 
ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içerisinde kurumlarınca, görevli kuruma ödenir. 

Devlet memurları için konut: 

MADDE 193. — Devlet memurlarının, 
A) Lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihtiyaçları, İmar ve İskân Bakanlığınca 

tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince, genel veya katma bütçelere her 
yıl konulacak ödeneklerle, 

B) Mülk konutu ihtiyacı için sosyal ipotek kredisi, memurların da iştiraki suretiyle, emekli ay
lıklarını ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek, 

fondan karşılanır. 
Bu madde hükümleri özel kanunlarla düzenlenir. 
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Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır. 
Bu sigorta yardımları Özel kanunlarla düzenlenir. 
!Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul 

edilen hak ve yardımlardan az olamaz. 

Yeniden işe alıştırma : 

MADDE 189. — Tasarının 189 ncu maddesi, Komisyoonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 

MADDE 190. — Tasarının 190 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik ikramiyesi : ,••• •• \ - ' • • • l ' '' ' "' •' 

MADDE 191. — Tasarının 191 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emekli ikramiyelerinin ödenmesi : 

MADDE 192. — Tasarının 192 nci maiddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet memurları için konut : 

MADDE 193. — Tasarının 193 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bâzı Devlet memurları için konut tahsisi: 

MADDE 194. — Kurumlar, kuruluş ve görev kanunlarında belirtilen yerlerde ve görevlerde 
çalışacak personeli için kira karşılığı olmadan eşyalı ve eşyasız konut tahsis edebilirler. Bu konut
ların tahsis ve idare şekli Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tarafından 
birlikte hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Mahrumiyet yeri ödeneği: 

MADDE 195. — Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartları do-
layısiyle Devlet memurlarının yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlerine, ku
rumlar merkezince sürekli görevle atananlara, o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet 
yeri ödeneği verilir. 

ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi: 

MADDE 196. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman ve hangi hallerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususlan ile ödeme usulü şekil 
ve şartları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onana
cak bir yönetmelikle- tesbit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir yeniden teslbit olunur. 
Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

Miktarı: . 

MADDE 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği 4 derece üzerinden ödenir, Birinci derece mahru
miyet yeri ödeneği her yıl bütçe kanunlarında belirtilir. Diğer mahrumiyet yerlerinin ödenek
leri aşağıda gösterilen oranlara göre hesabolunur. 

Mahrumiyet ödenek 
derecesi oram 

1 % 100 
2 % 75 
3 % 50 
4 % 25 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü : 

MADDE 158. — Mahrumiyet yeri ödeneği bu yerlerde göreve başlandığı günü takibeden ay 
başından itibaren ve aylıklarla birlikte kesintisiz ödenir. 

Başka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılnaların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

Öğrenim bursları ve yurtlan ; 

MADDE 199. — Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğu
nun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hak
kını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indirimin
den faydalanırlar. 
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Bâzı Devlet memurları için konut tahsisi : 

MADDE 194. — Tasarının 194 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mahrumiyet yeri Ödeneği : 

MADDE 195. — Memlekettin tabiî, ekonomik, sosyali, kültürel, sağlıık ve ulaştırma şartları dola-
yısiyle Devlet memuriaıınm yaşama ve çalışmasınla zorluk ve darlık gösteren yerlerine, süreldi gö
revle atananlara, o yarin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilir. 

ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi : 

MADDE 196. — Tasarının 196 ncı maddesiKomisyonumuzca aynan kabul edilmiştir. 

Miktarı : 

MADDE 197. — Tasarının 197 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü : 

MADDE 198. — Tasarının 198 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

öğrenim bursları ve yuT'tlan : 

MADDE 199. — Tasarının 199 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azımn çocukların 
her biri için % 50 si oranındadır, indirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden 
ödenir. 

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Millî Eğitim 
Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse 
aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği: 

MADDE 200. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta 
kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının devamı : 

MADDE 201. — öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tâbi olmayan yerlerdeki bir 
göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, 
bulundukları ders yılı sonuna kadar; kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit 
dönemi sonuna kadar devam eder. 

Aile yardımı ödeneği : 

MADDE 202. — Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. 
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi ve çocukları 

için her yıl Bütçe Kanunlarında tesbit edilecek miktar üzerinden ödenir. 
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükümü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne orande verileceğini 

de kararında belirtir. 
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. 

Aile yarlımı ödeneğinin ödeme usulü : 

MADDE 203. — Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. 
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. 
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için hacz

edilmez. 

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma : 

MADDE 204. — Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen 
yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay basından itibaren hakkazanır. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme : 

MADDE 205. — Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya 
eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı madde
deki hallerin vukuunu takibeden ay başından itibaren kaybeder. 
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Sınıfta kalan çocuklar için \burs verilemiyeceği : 

MADDE 200. — Tasarının 200 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının devamı : 

MADDE 201. — Tasarının 201 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneği : 

MADDE 202. — Tasarının 202 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aüe yarda,m% ödeneğinin ödüme usulü : 

MADDE W&. — Tasarıma: 208 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aüe yardımı ödeneğine hak kazanma : 
MADDE 204. — Tasarının 204 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme : 

MADDE 205. — Tasarının 205 nci maddesi Koıuisı>-oiiıiHiıızca aynen kabul edilmiştir. 
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Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 
1. Evlenen çocuklar, 
2. Evlât edilmiş çocuklar, 
3. 19 yaşını dolduran çocuklar. 

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarna 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 
yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz 
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

4. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel 'kişiler yanında her ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar 
hariç), 

5. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

Doğum yardımı ödeneği: 

MADDE 207. — Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere her yıl Bütçe Kanunu ile tes
bit edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. 
Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksı

zın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez. 

Ölüm yardımı ödeneği : 

MADDE 208. — Devlet memurlarından, 
A) Memur olmıyan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere memurun almakta 

bulunduğu aylığın bir aylığı tutarında, 
B) Memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş 

ise eşine ye çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine son aylığının 
iki aylığı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. 

ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın 
saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. 

Yurt dışında sürekli görevle bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı 
maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

Tedavi yardımı : 

MADDE 209. — Devlet memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ço
cuklarının yurt içinde veya yurt dışında hastalanmaları halinde evlerinde veya resmî veya özel sağ
lık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavilerime, bulundukları yerdeki resmî tabip raporu 
(Yurt dışında mahallî usule göre) lüzum gösterilenlerin tedavi ve yol giderleri ödenir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanesi 
raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiş olması halinde tedavi
leri için yurt dışına gönderilir. Bu memurların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. 
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Çocuk için aüe yardımı ödeneği verilmiyecek haller: 

MADDE 206. — Tasarının 206 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Doğum yardımı ödeneği: 

MADDE 207. — Tasarımın 207 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştiı 

ölüm yardımı ödeneği: 

MADDE 208. — Tasarının 208 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Tedavi yardımı: 

MADDE 209. — Tasanmn 209 ncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Cenaze masraf lan : 
MADDE 210. — Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. 
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan Devlet memurlarından ölenlerle sürekli gö

revlerde bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarından ölenlerin ce
nazelerinin yurda getirilmesi için zaruri giderler kurumlaıınca ödenir. 

Yukarıdaki ve bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mü
talâaları 'alınmak suretiyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde hazırlanacak yönetmeliğe göre 
uygulanır. 

Giyecek yardımı : 

MADDE 211. — Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalana
cakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları bir 
yönetmelik ile tesbit olunur. 

Yiyecek yardımı : 

MADDE 212. — Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydala
nacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

Yakacak yardımı : 

MADDE 213. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktar ve ne şe
kilde yakacak yardımı ödeneğinden faydalanacakları ve bu yardımın uygulanmasıyla ilgili esaslar 
Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları bir yönetme
likte tesbit olunur. 

KISIM — VII 

Devlet memurlarının yetiştirilmesi 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme yükümlülüğü : 

MADDE 214. — Kurumlar memurlarını, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, verimliliklerini art
tırmak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak amaciyle, sınıflarının «Eğitim yönetmelikleri» inde 
belirtilen usul ve esaslara göre yetiştirmekle yükümlüdürler. 

Eğitime tabi tutulması gereken kurumlar arası ve kurumsal sınıfların eğitim yönetmelikleri 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanır. 

Eğitim birimleri : 

MADDE 215. — Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendir
mekle görevli bir «Eğitim birimi» kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri 
«Merkez Eğitim Birimi» adını alır. 

Eğitim merkezleri : 

MADDE 216. — Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri 
açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel 
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Cenaze masrafları: 
MADDE 210. — Tasarının 210 ncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Giyecek yardımı: 
MADDE 211. — Tasarının 211 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabtıl edilmiştir. 

Yiyecek yardımı 
MADDE 212. — Tasarının 212 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yakacak yardımı .* 

MADDE 213. — Tasarının 213 ncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

KISIM—VII. 

Devlet memurlarının yetiştirilmesi 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme yükümlülüğü: 

MADDE 214. — Tasarının 214 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eğitim birimleri: 

MADDE 215. — Tasarının 215 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eğitim Merkezleri: 

MADDE 216. — Tasarmın 216 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dairesinin teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurunılararası eğitim merkezleri de açılabi
lir. 

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Devlet memurları eğitimi genel Plânı : 

MADDE 217. — Devlet memurları eğitimi genel Plânı, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklariyle 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürülüğe konulur. 

Yurt dışında yetiştirme : 

MADDE 218. — Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya 
yetiştirme - eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler. 

Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dal
da öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesince 
kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi verilebilir. 

Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 ncu madde hükümleri uygulanır. 

Rapor verme : • 

MADDE 219. — Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalış
malarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesine bir raporla bildirmek zorundadırlar. 

Koordinasyon ve denetleme : 

MADDE 220. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim 
programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koor-
dine «tmek ve denetlemekle görevlidir. 

Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi: 

MADDE 221. — Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle: 
A) Kendi bünyeleri içerisinde meslekî öğrenim ve eğitim yapabilirler. 
B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 
C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 

Seçme usulü : 

MADDE 222. — Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sı
navı ile seçilirler. 

öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetme likler : 

MADDE 223. — Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul 
ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, 
okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarıl
ma veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşleri alın-
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Devlet memurları eğitimi Genel plânı: 

MADDE 217. — Devlet momurları. eğitimi gonol plânı, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklariyle 
Türfeiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili kurumların 
görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Pe^onel Daireli tarafından hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur. 

Yurt dışında yetiştirme : 

MADDE 218. — Tasarının 218 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Rapor verme: 

MADDE 219. — Tasarının 219 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon.ve denetlem*: 

MADDE 220. — Tasarının 220 nci maddesi Komisyonumuzca aynen, kabul edilmiştir. 

Devlet memurluluğuna eleman yetiştirilmesi: 

MADDE 221. — Tasarının 221 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçme usulü: 

MADDE 222. — Tasarının 222 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetmelikler: 

MADDE 223. — Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak: üzere ökuı 
ve kurslar açılabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, 
dkutulacalk öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma 
veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşleri alınmak 
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mak suretiyle, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlık kiriyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
birlikte hazirlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir, 

Mecburi hizmet: ' 

MADDE 224. — Devlet tarafından okutulan öğrencilerden; 
Yurt içinde Devlet hesabına okutulan öğrenim süreleri kadar (Tatiller dâhil), 
Yurt dışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabıma öğteniial'eiriai bitiren öğrenciler «gre

nim sürelerinin iki katı kadar (Tatiller dâhil.), 
Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere 

gönderilen Devlef memurları yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar kurumlarınca yarışma sınavına tabi tutulmaksızın ata

nırlar. 

Mecburi hizmetlilerin kurumlarına başvurmaUrt: 

MADDE 225. — Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin 
bitiminden itibaren en çok bir ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan : 
A) Başvuranların, başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içkide bir göreve atanmıyanların 

mecburi hizmet yükümlüleri kalkar. 
B) Başyurmıyanlar veya atanma için gerekli belgeleri tamamlamıyanlar yol giderleri de dâhil 

olmak üzere kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mec
burdurlar. 

C) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebi ile 
memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat 
olarak ödemek zorundadırlar, 

KIŞIM — vm 

Çeşitli hükümler 

Görû$me ve danışma kurulları ; 
MADDE 226. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle ortaya çıkabilecek meselelerde ve Devlet 

memurlarının ödevleri, hakları, çalışma şartları, yükümleri ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile 
ilgili konularda mütalâa vermek üzere : 

A) Genel mahiyetteki konular bakımından Devlet memurları için merkez, 
B) Bir kurumla ilgili konular bakımından o kurum memurları için, 
C) Bir sınıfla ilgili konular bakımından o sınıf memurları için, 
görüşme ve danışma kurulları kurulabilir. 
Görüşme ve danışma kuralları, memur sendikalarinca veya meslek kuruluşlarınca kendi üyeleri 

arasından seçileöek memur temsilcileriyle, yetkili organlarca yine memurlar arasından atanacak ida
re temsilcilerinden meydana gelir. Memur temsilcileriyle idare temsilcilerinin sayıca eşitliği şarttır. 
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suretiyle, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin birlikte 
hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir. 

öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk eden
ler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur, özel kanun 
ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır. 

Mecburi hizmet: 

MADDE 224. — Tasarının 224 ncü [maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mecburi hizmetlilerin kurumlarına başvurmaları : 

MADDE 225. — Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin 
bitiminden itibaren en çok bir ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan : 
A) Başvuranların, başvurma tarihinden itibai'en on geç üç ay içinde bir göreve atanmıyanld-

rın mecburi hizmet yükümlülükleri kalkaır. Bu durumun ihdalsına sebebiyet veren memurlar bun 
dan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. 

B) B aş vurmıy anlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamıyanlar yol giderleri de dâ
hil olmak üzere kendilerine kurumlarınca yapılmış faulunaln bütün masrafları iki kat olarak ödeme 
ye mecburdurlar. 

C) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebi 
ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hiznıetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki 
kat olarak ödemek zorundadırlar. 

Askerlikte geçen süre meclbufi hizmetten sayılmaz. 

KISIM — VIII. 

Çeşitli hükümler 

Görüşme ve Danışma kurulları: 

MADDE 226. — Bu kanunun uygulanması dclayusiyle ortaya çıkabilecek meselelerde ve genel 
olarak kamu personelinin ödevleri, hakları, çalışma şartları, yükümleri ve kamu hizmetlerinin yürü
tülmesi ile ilgili konularda mütalâa vermek üzere: 

A) Genel nitelikteki konular bakımından merkezî, 
B) Bir kurumla ilgili konular bakımından o kurum personelli için, 
C) KurumlararaJsı sınıfla ilgili konular bakımımdan o sınıf personeli için, 
D) Kurumsal sınıflarla ilgili konular bakımından o kurulun persıoneli için, 
Görüşme ve danışma kurulları kurulur. 
Görüşme ve danışma kurulları Devlet Personel Heyeti Başkanının Başkanlığında toplanır. 
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(A) bendindeki kurullar istişari kararlarını doğrudan doğruya Balkanlar Kuruluna, 
(B) bendindeki kurullar istişari kararlarını ilgili kurumun en yüksek karar organına, 
(C) bendindeki kurullar istişari kararlarını Devlet Personel Heyetine, 
(D) bendJndöki kurullar istişari kararlarını ilgili kurumların en yüksek karar organlarına su

narlar. Bu istişari kararlar, varsa, muhalefet şerhleri ile birlikte Resmî Gazetede yayınlanır. 
Görüşme ve Danışma kurulları, Devlet Personeli sendlkalarınca veya meslek birliklerince, fede 

rasyonlarınca veya konfederasyonl arınca kendi üyeleri arasından seçilecdk personel temsilcileriyle 
yetkili organlarca yine personel arasından atanacak idare temsilcilerinden meydana gelir. 

Porsonel temsilcileri ile idare temsilcilerinin savıcr. eşitliği şarttır. 
idare, personelle ilgili kanun, tüzük, yönetm?lik ve kararname tasarılarının hazırlanmasında ve 

personelin ödevlerini, haklarını, çalışma şartların! vo yükümlerini düzenleyici nitelikteki genel ka
rarların alınmasında ilgili görüşme ve danışma kurullarının görüşünü istemdkle yükümlüdür. 

Bir kurumun genol bütünlüğüne veya bir kısmına veya bir meslek veya uamanlık koluna aidol-
mak üzere kurulan bir personel sendikası veya meslek birliği, federasyonu veya konfederasyonu, 
üye sayısı, o kısım ve kurum veya kurumlar veya uzmanlık kolu veya kolları kadrolarının % 10 unu 
aşmadıkça görüşme ve danışma kurullarına temsUci gönderemez ve müracaatte bulunamaz. 

Kamu personeU yüksek kurulu : 

MADDE 227. — Genel nitelikteki konular bakımından bütün kamu personeli için kurulacak 
olan merkezî görüşme ve danışma oranı «Kamu personeli yüksek kurulu» adını alır. Kamu per
soneli yüksek kurulu şu üyelerden kurulur: 

A) İdare temsilcileri: 
1. Devlet Personel Heyeti Başkam, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri; 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5 Bakanlık müsteşarı; 
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel müdürleri arasından Bakanlar Kurulunca üç yıl sürey

le görevlendirilecek bir genel müdür; 
4. Belediye başkanları arasından İçişleri Bakanlığınca bir belediye seçimleri dönemi boyun

ca görevlendirilecek bir belediye başkanı. , 
B) Kamu personeli temsilcileri : 
İlgili personel sendikalarının ve meslek birlik irinin en yüksek yetkili organları tarafından 

kendi tüzükleri gereğince üç yıl süreyle seçilmek üzere; 
1. Devlet memurlarını temsil edecek yedi üye; 
2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri memurlarını temsil edecek üç üye; 
3. Belediyeler memurlarını temsil edecek iki üye; 
4. özel idareler memurlarını temsil edecek bir üye. 

Kamu Personeli Yüksek Kurulu karar verme usulü: 

MADDE 228. — Kamu Personeli Yüksek Kurulu, kamu personeliyle ilgili bütün meselelerde 
personel temsilcileriyle idare temsilcilerini bir ara vs. getiren en yüksek görüşme ve danışma organı 
olarak çalışır; ancak, Devlet, Kamu İktisadi T eşebbüsieri, belediyeler ve özel idareler personeli 
için ayrı ayrı kurulmuş olan görüşme ve danışma kurulları ile kurumlar ve sınıflar için kurulmuş 
olan görüşme ve danışma kurullarının görüşünü almadan kendileriyle ilgili istişari karar vere
me;!. 
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dövüşme ve dumşma kurulları tüzük ve yönetmeliği : • 

MADD'K 227. — Görüşme ve, danışma kurulları üyelerinin ve yedeklerinin seçilme ve atanına 
usulleri, temsil süreleri, teminatları, kurulların adları, kuruluş ve çalışma tarzları, toplantı esasları 
ve zaruri giderlerinin nasıl karşılanacağı ve diğer hususları Başbakanlık Devlet Personel Dairesince 
düzenlenecek-bir tüzükle, bir kurum çerçevesindeki görüşme ve danışma kurulları bakımından o ku
rumca hazırlanıp Başbakanlık Devlet Personel .Dairesinin incelenmesinden geçirilerek bu kanun hü
kümlerine göre yayınlanacak yönetmelikle gösterilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde caiımn memurlara uygulanniıyacak maddeler : 

MADDİM 228. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askerî Mahkeme
ler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanuımnun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer 
mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından bu kanunda açıklanan, 

Kadroların tesbiti hakkındaki 33 ncü madde, 
Kadroların hazırlanması hakkındaki 34 ncü madde, * 
Birleşik kadro tasarısının hazırlanması hakkında 35 nci madde, 
Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 nci. madde, 

, - (Jalışma saatleri hakkındaki 99 ncıı madde, 
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti hakkındaki 100 ncü madde, 
Orünîin 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışına saat ve usulünün tesbiti hakkındaki 

101 nci madde, 
Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayarı 138 nci madde, 
Hükümleri uygulanmaz. 
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Devlet Memurları Yüksek Kurulu : . 

MADDE 229. — Bütün Devlet memurları için kurulacak olan merkezî görüşme ve danışma or
ganı «Devlet Memurları Yüksek Kurulu» adını alır. Devlet Memurları Yüksek Kurulu §u üyelerden 
kurulur : 

A) idare temsilcileri : 
1. Devlet Personel Heyeti Başkanı, üyeleri ve Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri, 
2. Bakanlar Kurulunca seçilecek 5. .bakanlık müsteşarı. 
B) Devlet mamurları temsilcileri : 
Devlet memurları sendikalarının veya ımeslek birliklerinin, veya Devlet personeli teşekküllerinin 

on yüksek yetkili organlarınca, kendi tüzüklerine göre, Devlet Memurları Kanununa talbi kendi üye
leri arasından ve çeşitli sınıfların hakkaniyetle temsili esasına uyarak üç yıl süreyle seçilecek onlbar 
üye. 

Diğer personel için kurulacak kurullar : 

MADDE 230. — Kamu iktisadi Teşekkülleri, belediyeler ve özel idareler personeli için kurulacak 
görüşme ve danışma kurullarının adları ve üyelikleri bu personel için çıkarılacak kanunlarda gösh 
terilir. 

GöMşme ve danışma kurulları ile ilgili tüzük ve yönetmelikler : 

MADDE 231. — Görüşme ve danışma kurcularının çalışma tarzları, toplantı esasları, zaruri gi
derlerinin nasıl karşılanacağı, kuruanlararası sınıf kurullariının adları, üye sayıları, buralardaki idare 
temsilcilerinin atanma usulleri ve başka hususlar Başbakanlık Devlet Personel Heyetince düzenle
necek bir tüzükte gösterilir. Bir kurum çerçevesindeki görüşme ve danışma kurullariyle ilgili husus
lar, o kurumca hazırlanıp Başjbakanlık Devlet Personel Heyetinin incelemesinden geçirilerek bu ka
nun hükümlerine göre yayınlanacak olan yönetmeliklerle düzenlenir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler : 

MADDE 232. — Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askerî Mahkeme
ler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mev
zuatın uygulanmasını sağlama bakımından fbu kanunda açıklanan, 

Kadroların tesbiti hakkındaki 33 noü (madde, 
Kadtroların hazırlanması hakkındaki 34 noü madde, 
Genel kadro tasarısının hazırlanması hakkında 35 nci madde, 
Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 nci madde, 
Çalışma saatleri hakkındaki '9*9 ncu madde, 
Günlük çalışma saatlerinin tesbıti hakkındaki 100 ncü madde, 
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün teslbiti hakkındaki 

101 nci madde, 
Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 nci madde, 
hükümleri uygulanmaz. 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacak hükümler: 

MADDE 229. — Bu kanun 7 nci bölümünde yer alan «disiplin» e ait 124 - 136 ncı maddelerin
deki hükümlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında uygulanmasından, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve yargılama usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğrenim üyeleri ve yardımcılarına uygulanmıyacak mad
deler : 

MADDE 230. — Bu kanunun 14 ncü maddesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin öğ
retim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygulanmaz. 

Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar : 

MADDE 231. — «Birleşik Kadro Kanununda yer almıyan devletler veya milletlerarası kuru
luşlar nezdindc, siyasi, ekonomik, sosyal sebeplerle derhal diplomatik veya konsüler misyonlarla 
delegasyonların açılması Dışişleri Bakanlığınca zaruri görüldüğü takdirde bunlara gereken tâ
yinler, Hükümetin bu konuda alacağı prensip kararına tevfikan, Dışişleri Bakanlığınca derhal 
yapılır ve tâyin tarihinden itibaren en geç onbeş gün zarfında bu kadroların Birleşik Kadro Ka
nununda yer almasına matuf tasarı, 34 ncü madde hükmüne uygun olarak hazırlanıp T. B. M. M. 
ne sunulur. 

«Birleşik Kadro Kanunda yer alan diplomatik, konsüler misyon veya delegasyonların kadro
larında aynı sebeple yapılması gerekli görülen değişiklikler de aynı usulle yürütülür. 

Diğer taraftan diplomatik veya konsüler minyonlarla delegasyonlara geçici görevle gönderil
melerine veya aynı şekilde merkeze alnmalarına Dışişleri Bakanlığınca lüzum görülecek memur
ların. mahallinde devamlı olarak kalmaları gerektiği ve mevcut kadrolar buna müsaidolmadığ; 
takdirde, kadro muameleleri bilâhara aynı şekilde tekemmül'ettirilir.» 

KISIM — IX 

Geçici hükümler 

Sınıflar hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılacak Devlet memurları için, birleşik 
yetişme ve meslek niteliklerine göre, tesisini öngördükleri sınıflar hakkındaki tekliflerini, hiz
metlerin kurum içinde birbirleriyle olan diğer oranlarını matematik formüllerle belirterek, bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Dairesine bildi
rirler. 

Bu kanuna tabi kurumlar sınıflandırma konusu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin istiyeceği her türlü bilgiyi verirler. 
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Türk SilâMt Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacak hükümler : 

MADDE 233. — Tasarının 229 ncu maddesi 233 ncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kaibui edilmiştir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğrenim üyeleri ve yardımcılarına uygülanmıyacah 
maddeler : 

MADDE 234. — Bu kanunun 15 nci maddesi İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerini» öğretim 
üyeleri ve yardımcıları hakkında uygulanmaz. 

Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar : 

MADDE 235. — Genel Kadro Kanununda yer almıyan devletler veya milletlerarası kuruluşlar 
nezdinde, siyasi, ekonomik, sosyal sebeplerle derhal diplomatik veya konsüler misyonlarla dele
gasyonların açılması Dışişleri Bakanlığınca zaruri görüldüğü takdirde bunlara gereken tâyinler, 
Hükümetin bu konuda alacağı prensip kararına uyularak, Dışişleri Bakanlığınca derhal yapılır ve 
tâyin tarihinden itibaren en geç onbeş gün zarfında bu kadroların Genel Kadro Kanununda yer 
almasına matuf tasarı, 34 ncü madde hükmüne uygun olarak hazırlanıp Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Genel Kadro Kânununda y$r alan diplomatik, konsüler misyon veya deîegasyonîarm kadrola
rında aynı sebeple yapılması gerekli görülen değişiklikler de aynı usulle yürütülür. 

Diğer taraftan diplomatik veya konsüler misyonlarla delegasyonlara geçici görevle gönderil
melerine veya aynı şekilde merkeze alınmalarına Dışişleri Bakanlığınca lüzum görülecek memurla
rın mahallinde devamlı olarak kalmaları gerektiği ve mevcut kadrolar buna müsaidblmadığî tak
dirde, kadro muameleleri bilâhara aynı şekilde tekemmül ettirilir. 

KISIM — IX 

Geçici hükümler 

Sınıflar hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi : 

GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi Komisyonun: uzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Dairesine ve Maliye Bakanlığına bildiril
mesi : 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak üç. ay içinde, bu kanuna tabi 
kurumların yukarıki madde hükmüne göre tesisini teklif ettikleri sınıflara uygun olarak 33 ncü mad
de gereğince diizenliyecekleri kadroları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığına 
bildirirler. 

İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi : 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 35 nci maddede belirtilen Birleşik Kadro Kanununun ve sınıf tüzüklerinin 
yürürlüğe girmesiyle o tarihte bu kanuna tabi kurumlarda her ne ad altında olursa olsun, bir kadro
da çalışan personelin bu kanun hükümlerine uygun olarak yeni sınıf kadrolarına intibak işlemlerine 
başlanır. 

Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci : 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Kurumlararası sınıflara girecek personelin intibakı Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesinin gözetimi ve kurumlarla işbirliği ile yapılır. 

Memurların intibakında malî esaslar : 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde belirtilen ni
telik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanun ve buna ek 24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun birinci maddesiyle tesbit 
edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerleme
si suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin istisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu niteliğin 

bulunmadığı yeni kadrolara atananlar intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara ata

nan, 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası uyarın

ca bir veya iki üst derece kadroya atananlardan, aradaki farkı Bakanlar Kurulu kararı ile tazminat 
olarak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değişti
ren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların bir, iki 
veya üç üst derece aylığını, kazanılmış hak olarak alanlardan yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince ödenek (Temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli gö
revlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların dere
ce ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık tutar
larından veya aylık ödenek toplamı tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda gire
cekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gereğinete ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar tamamiyle ortadan kalkıncaya kadar bu yıla ait bütçelerde belirli tertiplere konulacak 
ödeneklerle karşılianır. 
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Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Dairesine ve Maliye Bakanlığına bildiril
mesi : 

GEÇİCİ MADDE 2. -— Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi : 

GEÇİCİ MADDE 3. — 35 nci maddede belirtilen Genel Kadro Kanununun ve sınıf tüzükleri
nin yürürlüğe girmesiyle o tarihte bu kanuna tabi kurumlarda her ne ad altında olursa olsun; bir 
kadroda çalışan personelin bu kanun hükümlerine uygun olarak yeni sınıf kadrolarına intibak iş
lemlerine başlanır. 

Sınıflara girecek personelin intibakım yapacak merci : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Memurların intibakında malî esaslar : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların, sınıf tüzüklerinde belirtilen 
nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanun ve buna ek 24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile tesbit 
edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark, derece yükselmesi ve kademe ilerle
mesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6.nci maddesinin istisnai memuriyet saydığı kadrolardan, bu niteliğin 

bulunmadığı yeni kadrolara atananlar intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle, 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara ata

nan, 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası uyarın

ca 1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan, aradaki farkı Bakanlar Kurulu Kararı ile tazminat 
olarak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değişti
ren 8 . 6 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların 1, 2 
veya 3 üst derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince ödenek (Temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edilen belirli gö
revlerden yeni kadrolara atanan, 

Memurların sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların de
rece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık tu
tarlarından veya aylık ve ödenek toplamı tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, derece yükselmesi 
ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda gire
cekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar tamamı ile ortadan kalkıncaya kadar her yıla ait bütçelerde belirli tertiplere konula
cak ödeneklerle karşılanır. 
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Daimî hizmetlerin intibakında malî esaslar : 

GEÇlCİ MADDE 6. — Bu kanuna tâbi kurumlarda bütçelerin (D) cetveline dâhil kadrolarında 
bulunan daimî hizmetlilerin sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıf
ların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, bunların intibak sırasında aynı görevde kal
maları şartiyle 7244 sayılı Kanunun 5 nci ve 24 . 2 . 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun birinci mad
desiyle tesbit edilen aylık tutarlarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, derece yükselmesi ve ka
deme ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanuna tâbi kurumlarda, bütçelerin (E) cetveline dâhil tertiplerden 
alınan kadrolarda çalışan- personelden sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyan
lar, halen bulundukları kadrolarda aldıkları ücretleri ne olursa olsun, yeni atandıkları sınıf kadrola
rında girebilecekleri derecelerin ilk kademe aylıklarını alırlar. 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intibakında malî esaslar : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Ba kanuna tâbi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma 
bağlı «MuayA ên ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Personel Yönetmeliği» 
ne göre alman yevmiye kadrolarında çalışan personelden, sınıf tüzüklerinde belirtilen nitelik ve di
ğer şartları taşıyanlar, halen bulundukları kadrolarda aldıkları yevmiyeleri ne olursa olsun, yeni 
atandıkları sınıf kadrolarında girebilecekleri derece ve kademe aylıklarını alırlar. 

BeliHi sınıflara döneceklerin kıdem hakkı : 

GEÇİCİ MADDE 9. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 neü maddesi kapsamına * 
giren kurumların yönetici, bilimsel, teknik ve meslekî sahalarında çalışmış olup da bu kanunun yayı
mı tarihinden en çok on yıl önce kendi istekleriyle ayrılarak sözü geçen kurumlar dışında kalmış 
olan personelden girebilecekleri sınıf tüzüklerindeki nitelik ve diğer şartları haiz olmaları sebebiyle 
sınıf kadrolarına atananlara; 

a) Atanacakları sınfın aynı olan meslekte çalıştıkları sürenin 3/4 ü kadar, 
b) (a) bendi dışındaki hallerde, dışarıda geçen sürenin yansı kadar, 

kıdem hakkı tanınır. 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini 

değiştiren 6422 veya 6435 sayılı kanunlara göre kurumlarınca görülen lüzum üzerine emekliye sevk 
edilip de Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya idari yargı mercilerinden iptal kararı alanlardan 
yeni sınıf kadrolarına atananlar birinci fıkra hükümlerinden faydalanırlar. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlerin, girecekleri sınıf tüzüklerinin yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri şarttır. 

Belirli sınıflara dönecekler : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Geçici 9 ncu madde hükmünün yönetici sınıf ile bilimsel, teknik ve 
meslekî sınıflardan hangileri için uygulanacağı, sınıf tüzüklerinde belirtilir. 

öğretmenlik meslekine döneceklere tanınan kıdem hakkı : 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yayımı tarihinden en çok on yıl önce öğretmenlikten iste
ği ile ayrılmış olup da 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 hcü maddesi kapsamına giren 
kurumlarda çalışmış olanlardan öğretmenlik meslekine dönmek istiyenlerin, sınıf tüzüklerinin ya-
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Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar: 

GEÇtCl MADDE 6. — Tasarının geçici 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Geçici hizmetlerin intibakında malî esaslar: 

GEÇÎCt MADDE 7. — Tasarının geçici 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intibakında malî esaslar: 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının geçici 8 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı: 

GECÎCÎ MADDE 9. — Tasarının geçici 9 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş 
tir. 

tir. 

Belirli sınıflara dönecekler: 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 10 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş 

öğretmenlik meslekine döneceklere tanınan kıdem hakkı: 

GEÇtCt MADDE 11. — Tasarının geçici 11 nci maddesi Komisyonumuzca aynerr kabul edilmiş 
tir. 
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yıını tarilıinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri halinde, bu kurumlarda kaldıkları sürenin 
tamamı kıdemlerine eklenir. 

Sağlık 'hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalışacak personele tanınan kıdem hakkı : 

(lEOÎOİ MADDE 12. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlarda hiç çalışmamış veya ,bu ku
rulularda çalış/ıp da kendi istekleriyle ayrılmış olan hekim ve tababet şubeleri mensupları, 5.1.1961 
tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Soısyalleşlirilmesi ha'kkmdald Kanun gereğince sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde aynı kanunun 26 n'sı maddesinde söz konusu edilen kadro
lara,, sınııf tüzüklerinde belirtilen nitelikleri taşrmalk şartiyle meslekî tahsillerini bitirdikleri tarih
ler göz önünde tutulmak suretiyle, geçen sürenin tamamı terfi sürelerinde hesabedilerek emsal
lerine eşit olarak intibakları yapılıp atanabilirler. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak mal/i hükümler : 

UEÇlCl MADDE H3. — 5 . 1 . 1961 tarihli' ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sasyallkştirilmesi 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre mukavele ile çalışmakta, olan sağlık personelinin, .sınıf tüzük
lerinde belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri derece ve kademelerinde alacakları ay
lık tutarları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları 'mukavele ücretlerinden aşağıı ise, ara
daki fark', derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi suretiyle giderilinciye kadar ödenmekte devam 
olunur. 

İntibak işlerinde uygulanacak esas ve ölçüler : 

(JEÇÎCÎ MADDE 14. — Yukardaki (maddeler uyarınca intibak işlemlerinin yapılmasında uyu
lacak esas ve ölçüler sınıf tüzüklerinde belirtilir. 

Bu intibak işlemlerinde personelin; 
1. Öğrenim ve yetişme durumu, 
2. Kamu hizmetlerinde çalıştıığı sürece almış olduğu sicil durmu. 
3. Kamu hizmetlerinde geçirdiği hizmet süresi, 
4. Kamu hizmetlerinde 'bulunduğu görevlerin önemi ve değeri, tüzük hükümlerinin teshilinde 

göz (inlinde tutulur. 

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı: 

UEÇtOİ MADDE .15. — Hâkimler, savcılar ve yardımcıları ile bu sınıftan sayılanlar, subay, 
askerî memur ve astsubaylar, üniversite Öğretim üyeleri ile yardımcılatu, özel idar'e ve belediyeler 
personeli hakkında, özel kanunları yürürlüğe girinciye kadar, 788 sayılı Memurin, 1.108 sayılı 
Maaş, 1453 sayılı Zabıtan ve Askerî Memurla.nın Maaşatı, 2556 ısayılı Hâkimler, 3656 sayılı Dev
let memurları aylıklarınım tevhit ve teadülüne dair, 4936 sayılı Üniversiteler kanunları ile bun
ların tadil ve eklerinden kendileri ile ilgili, hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi ; 

(rEÇtCİ MADDE 16. — Bu kanunun malî hükümleriyle sosyal yardımlara ait hükümleri yü
rürlüğe girinceye kadar halen yürürlükte bulunan kanunlara göre verilen aylık, ödenek, yardım 
ve zamlarını ödenmesine devam olunur. 
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Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalışacak personele tanınan kıdem hakkı: 

GEÇİCİ MADDE 12. — Tasarının geçici 12 nci maddesi Komisyonumuz«a aynen kabul edilmiş 
tir. 

Bağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak maU hükümler : 

•GEÇİCİ MADDE 13. — Tasarının geçici 13 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiş
tir. 

İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler : 

GEÇİCİ MADDE 14. — Tasannm geçici 14 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

tir. 

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı: 

GEÇİCİ MADDE 15. — Tasarının geçici 15 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş

tir, 

ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi: 

GEÇİCİ MADDE 16. — Tasarının geçici 16 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
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Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

GEÇÎCÎ MADDE 17. — Halen aynı derecede bulunan ve bu derecedeki kıdem süreleri farklı 
olanların yeni .sınıflarının derecelerine intibakla rmda : 

A) Derece içindeki her hizmet yık bir kaideme; 
B) 6 aydan eksik hizmet «üresi olanların hizmetleri $ ay; 
C) 6 aydan fazla hizmet süresi olanların hizmetleri 1 yıl; 
hesabedilere'k kademe intibakları yapılır. 

334 sayılı Kanundan faydalananların emekli ikramiyesi 

Emekli 
Ka-

1 nci ve 

Geçici madde 18. — 19 . 9 . 1963 gün ve 334 sayılı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
nunun 1 nci maddesinden faydalanan Devlet memurları da kanunun 191 nci maddesinin 
3 nçü fıkralarından faydalanırlar. 

İntibak hükümlerinin şekü ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi: 

GEÇİCİ MADDE 19. — İntibakı yapılacak personelin sınıflara alınması, derece ve kademe
lerinin tesbit, şart ve şekilleri ve genel olarak intibak hükümlerinin uygulanma usulleri Maliye 
Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanıp Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinciye kadar eskilerinin hükümlerivÂn yürür
lükte kalacağı: 

GEÇİCİ MADDE 20. — Kanunun 188 nci, 189 ncu, 193 ncü maddeleri hakkında aynı madde
lerde yazılı özel kanunlar; 

Kanunun 46 - 52 nci maddeleri hakkında 53 ncü maddedeki yönetmelik, 72 nci mad
desi hakkmda aynı maddedeki yönetmelik, 78 nci maddesi hakkmda 80 nci maddedeki 
tüzük, 95 nci maddesi hakkında aynı maddedeki yönetmelik, 105 nci ve 106 ncı mad
deleri hakkmda 107 nci maddedeki yönetmelik, 109 - 120 nci maddeleri hakkında 
112 nci maddedeki yönetmelik ve 121 nci maddedoki tüzük, 123 ncü madde hakkmda aynı mad
dedeki tüzük, 124 - 145 nci maddeleri hakkmdaki 134 ncü maddedeki tüzük, 89 ncu ve 173 neü 
maddeler hakkında 173 ncü maddedeki yönetmelik, 178 ve 179 ncu maddeler hakkmda aym mad
delerdeki yönetmelik, 194 ncü madde hakkında aynı maddedeki yönetmelik, 195 - 201 no.i mad
deler hakkmda 196 neı maddedeki yönetmelik. 209 ncu madde hakkmda 210 ncu madrledeki yö
netmelik, 211 nci, 212 nci, 213 ncü maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 r 
217 nci maddeleri hakkında 214 ncü maddedeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 218 - 225 
nci maddeleri hakkmda 223 ncü maddedeki yönetmelikler ve 226 ncı, 227 nci maddebr hakkın
da 227 nci maddedeki tüzük ve yönetmelik, 

düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlükteki kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

ödemelerin başlangıç tarihi : 

GEÇİCİ MADDE 21. — Bu kanuna göre yapılacak 
Kurulunca kararlaştırılır. 

ödemelerin başlangıç tarihleri Bakanlar 
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Kademelerde ve kademe içinde intihale: 

GEÇlCİ MADDE 17.— Tasarının geçici 17 net maddesi Komi^onumuzca aynen kabul -edilmiş
tir. 

334 sayılı Kanundan faydalananların emekli ikramiyesi: 

GEÇÎCİ MADDE 18..— Tasaruun geçici 18 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edümig-
tir. 

İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi: 

GEÇİCİ MADDE 19. — Tasarının geçici 19 nen maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür-
lükte kalacağı: 

GEÇİCİ MADDE 20. — Kanunun 188 nci, 139 neu, 193 ncü maddeleri hakkında aynı mad 
delerdo yazılı özel kanunlar; 

Kanunun 46 - 52 nci maddeleri hakkında 53 ncü maddedeki yönetmelilk, 72 nci maddesi hak
kında aynı maddedeki yönetmelilk, 78 nci maddesi hakıkında 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci mad
desi hakkında ayaı maddedeki yönetmelik, lOo nci ve 106 nci maddeleri hakkında 107 nci madde
deki yönetmelik, 109 - 120 nci maddeleri hakkında 112 nci maddedeki yönetmelik ve 121 nci mad
dedeki tüzük, 123 ncü madde hakkında aynı maddedeki tüzük, 124 - 145 nci maddeleri hakkındaki 
134 ncü maddedeki tüzük, 89 neu ve 173 ncü maddeler hakkında 173 ncü maddedeki yönetme
lik, 178 ve 179 neu maddeler hakkında aynı mad delerdeki yönetmelik,, 194 ncü madde hakkında 
aynı maddedeki yönetmelik, 195 - 201 nci maddeler hakkında 196 nci maddedeki yönetmelik, 
209 neu madde hakkında 210 neu maddedeki yönetmelik, 211 nci 212 nci, 213 ncü maddeler 
hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci maddeleri hakkında 214 ncü madde
deki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 218 - 225 nci maddeleri hakkında 223 ncü maddedeki 
yönetmelikler ve 226 nci, 227 nci maddeler hakkında 231 nci maddedeki tüzük ve yönetmelik, 

Düzenlenip yürülüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürülükteki kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin hükümlerinin uygulanmasına devam olunu:*. 

ödemelerin başlangıç tarihi : 

GEÇİCİ MADDE 21. — Bu kanuna göre yapılacak ödemelerin başlangıç tarihi, kanunun yürür
lüğe girdiği malî yılı takibeden malî yılın başlangıç tarihidir. 
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İntibak ve Uygulama Komisyonu 

GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanun hükümlerine göre sınıflandırma hükümleri dışında yapıl 
ması gerekli intibak ve uygulama işlemlerini yapmak üzere, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 1 ay içinde Devlet Personel Dairesinde ve Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığı
nın ikişer temsilcisinden müteşekkil «Devlet Memurları Kanunu İntibak ve Uygulara ı Komisyo
nu» adiyle bir komisyon kurulur. Bu komisyona ilgili kurumun temsilcisi de üye olarak katılır. 
Komisyona Devlet Personel Dairesi temsilcilerinden Devlet Personel Heyeti Üyesi başkanlık eder. 
Bu komisyonda kurumlarını temsil eden memurların kurumları ile bağları devam e<jler; özlük 
hakları kurumlarınca ödenir. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince yapılması gerekli intibak ve uygulama i e ilgili her 
türlü incelemeyi yapabileceği gibi kurumların memur ve müstahdemlerinin özlük h a k a n kurum
larınca karşılanmak üzere geçici olarak çalıştırabilir ve gerekirse kurumlar dışından mütehassıs 
veya yardımcı personel de istihdam edebilir. 

Komisyon giderleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak özel fondan karşılanır. 
Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer personele verilecek ücret ve diğer özlük haklalrı Balkanlar 

Kurulunca tâyin olunur. Komisyonun çalışma şekli Devlet Personel Heyetince kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren bir ay içinde bir yönetmelikle belli edilir. Komisyonca hazırlanacak 
rapor, teklif ve tavsiyeler Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Devlet Personel Heyejtine verilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

MADDE 232. — Birinci madde kapsamına giren kurumlar için: 
A) Aşağıda tarihi ve numarası yazılı kanunlar, kanunlara bağlı kadro cetvelleri ve kanunların 

hizalarında gösterilen maddeler veya fıkralar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlükten 
kalkar. 
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tnhbak ve uygulama Komisyonu : 

GEÇİCİ MADDE 22. — Tasarının geçici 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürülükten kaldırılan hükümler' : 

MADDE 236. — Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkın
da : 

a) 31 . 3 . 1926 tarihli ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte; 

b) 2 . 7 . 1927 tarihli ve 1108 sayılı, 8 . 7 .1939 tarihli ve 3656 sayılı, 2 . 3 . 1959 tarihli ve 
7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek tadilleri, ve teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden malî yıl başından iti
baren ; 

yürülükten kalkar. 
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Tarihi 

19/10/1939 

6/ 1 /1940 

28/5/1940 

28/5/1940 
14/ 6/1940 

22/6/1940 

31/7/1940 

Numarası 

3731 

3759 

3833 

3834 
3877 

3882 

3901 

A D I 

6/ 5 /1941. 

12/ 7/1941 

12/7 /1941 

8 /8 /1941 

15/ 8 /.1941 

26/9 /1941 

26/9 /1941 

13/12/1941 

6 /2 /1942 

.Ş/0/194Ş 

4006 

4086 

4088 

4096 

4103 

4122 

4125 

4141 

4184 

4238 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 3 No. lu cetvelin Hariciye Vekâletine ait kısmının tadiline 
dair Kanun. 
Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler teşkili için Maliye Vekâletine 
salâhiyet verilmesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1.) No. lu cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
3413 sayılı Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna ek Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) No. lu cetvelin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanun
la bu kanuna ek 3888 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin Riyaseticıımhur kı
sımlarında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) No. lu cetvelin Maarif Vekilliği kısmında bâzı değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na ek 3888 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bağlı (3) No. lu cetvelin de
ğiştirilmesine dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna ek 3888 sayılı Kanıma bağlı (1) saydı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 1941 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun (L) ve (D) işaretli cetvellerinin 
tadiline dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki Kanuna ek 
3888 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvel ile Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (D) cetvelinin Adliye Vekâleti kısmında tadilât yapılmasına 
dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna ek Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
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Tarihi Numarası A D I 

23/6/1942 

2/ 7 /1943 

20/7/1943 

21/7/1943 

21/7 /1943 
22/9/1943 

22/9/1943 

8/8 /1944 

8/8/1944 

8/8/1944 

11/8/1944 

14/8/1944 

18/9/1944 

4264 

4446 

4461 

4468 

4469 
4493 

4495 

4629 

4630 

4638 

4651 

4653 

4665 

10/10/1944 

9/7/1945 

14/7/1945 

4673 

4774 

4787 

sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin Maarif Vekilliği kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanunun ta
dili hakkındaki 4088 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Adliye Vekâleti kısımlarında de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair 4446 sayılı Kanuna ek Kanun. 
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3655 saydı Kanım
la bu kanuna ek 3888 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin Nafıa Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Gazi Orta öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü kadroları hakkında 
Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 saydı 
Kanuna bağlı (1) No. lu cetvelin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 saydı 
Kanuna bağlı (1) No. lu cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunların tadili hakkındaki 4446 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3G56 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti kısımlarının değiştiril
mesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinin Maarif Vekilliği kısım
larında değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-
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Tarihi Numarası 

— 100 — 
KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

14/ 7 /1.945 

13/2/1946 

13/2/1946 

18/5/1946 

8/6/1946 

6/ 1 /1947 

4 /2 /1947 

21/2/1947 

21/2/1947 

18/6/1947 

24 /6 / l 947 

25/6/1947 

17/2/1948 

17/2/1948 

13/4/1949 

nıına ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (2) ve (3) sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 

4789 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek Kanun. 

4858 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bö
lümünde değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

4859 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek Kanun. 

4884 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek Kanun. 

4917 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile eklerinin Adalet Bakanlığı kısımlarında 
ve 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masına dair Kanun. 

4995 3656 sayılı Kanunla tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığına ait cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair Kanun, 

5001 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 

5006 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında bâzı 
değişiklikler yapılmasına dair Kanun. 

5007 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

5065 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1.) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 

5097 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 

5102 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Kanun. 

5176 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılmasına dair Kanun. 

5177 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmım değiştiren 4665 
sayılı Kanuna ek Kanun. 

5360 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetveli değiştiren 4607 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 



Tarihi Numarası 
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KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

24/12/1949 

4/3/1950 

29/3/1950 

15/8/1951 

21/1 /l 952 

12/6/1952 

23/6/1952 

23/6/1952 

17/1 /l 953 

19/1 /J953 

22/ 1 /l953 

23/2/1953 

23/2/1963 

10/7/1953 

24/7/1953 

5459 

5563 

5631 

5839 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren 4665 
sayılı Kanuna ek Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair Kanun. 

5858 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı mer
kez ve iller kısımlarında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

5944 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 

5960 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların 
eklenmesi hakkında Kanun. 

5965 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nei maddesinin kaldırılması ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun. 

6005 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanunla tadil ve eklerinin İçişleri Vekâletine ait cetvelinde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun. 

6011 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

6012 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı ( l j sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Vekâle
ti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun. 

6052 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 

6053 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair Kanun. 

6117 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair Kanun. 

6171 11 Eylül 1944 tarih ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun. 
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Tarihi Numarası 

- 102 — 
KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

29/12/1953 

9/ 1 /1954 

19/2/1954 

19/2/1954 

26/2/1954 

27/2/1954 

9/3/1954 

9/3/1954 

20/3/1954 

22/3/1954 

11/5/1955 

27/5/1955 

30/12/1954 

23/2/1955 

28/ 2 /.l955 

6204 

6214 

6248 

6249 

6274 

6276 

6312 

6313 

6376 

6406 

6545 

6584 

6446 

6470 

6483 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetveldeki Bayındırlık Vekâletine ait kadrolarda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
masına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıkla nnın tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Vekâletine ait kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
masına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtı kısmında değişiklik 
yapılmasına dair Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtı kısmına ilâve yapılma
sı hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet l-mum Müdürlüğü kısmına kadro
lar ilâvesi hakkında Kanun. 

Devlet memurları aylıkla rmın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar ilâ
vesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair Kanun. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hakkında 
Kanun. 
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A D I 

27/5/1955 

7/ 2 /1.956 

7 /2 /1956 

30/6/1956 

11/7/1956 

13/7/1956 

18/7/1956 

24/7/1956 

24/7/1956 

7/ 1 /1957 

7/2 /1957 

7/2 /1957 

13/9/1957 

30/12/1957 

26/5/1958 

6587 

6650 

6651 

6756 

6766 

6773 

6799 

6808 

6810 

687^ 

6890 

6891 

7051 

7057 

7119 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro 
kısmında değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

dair olan 3656 sayılı Ka-
Umum Müdürlüğüne ait 

dair olan 3656 sayılı Ka-

Adliye Vekâleti kısmın

dan* olan 3656 sayılı Ka-

Adliye Vekâleti kısmm-

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla değiştirilen 
Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti vilâ
yet memurları kısmına ilâve yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerin Nafıa Vekâleti kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) savılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına ilâve 
yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aybklalarmm tevhit ve teadülüna dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Başvekâlet kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Başvekâlet kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi Numarası A d ı 

22/ 1 /l959 7189 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına bâzı 
kadrolar ilâvesi hakkında Kanun. 

5 /3 /1959 7239 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 6808 sayılı "Kanuna bağlı (2) sayı
lı cetvelin Teftiş Heyeti Reisliği kısmında değişiklik yapılmasına dair 
Kanun. 

5 / 3 / l 959 7245 Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununa bir madde eklenmesi ve Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında Kanun. 

21/5 / l 959 7265 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

22/6/1959 7349 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel Maliye Vekâ
leti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun. 

27/2/1960 7436 Devlet- memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (.1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti vilâyet 
memurları kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

23/7/1960 26 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Geçici Kanun. 

2/11/1960 117 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

23/11/1960 136 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Başbakanlık kıs
mına bir kadro eklenmesine dair Kanun. 

7/4/1961 294 5112 sayılı Kanunla muaddel 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmına ilişik (1) sayılı cetveldeki kadorlarm eklenme
sine dair Kanun. 

25/4/1961 296 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvel ile Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun. 

1/11/1962 88 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 

7/12/1962 122 Devlet mmeurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) No. lu cetvelde değişiklik yapılması ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı teşkilât ve ödevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanuna ek 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun. 
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Tarihi Numarası 

7/12/1962 

5/ 4/1963 

1/6/1963 

1/6/1963 

26/ 6/1963 

27/7/1963 

10/10/1963 

124 

220 

230 

232 

254 

302 

344 
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KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması ve Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına dair 4709 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Kanını. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların 
eklenmesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit Te teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında Kanun. 

YALNIZ KADRO CETVELLERÎ KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi 

22/4/1940 
10/5 /1940 

Madde 
Numarası No: 

3803 
3818 

18/5/1940 3820 

18/5/1940 3821 

20/1/1943 4368 

15/7/1944 4607 

A D I 

Köy Enstitüleri Kanunu. 
Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ile Orta Orman 
Mektebi teşkili ve muallimleri hakkındaki Kanun ile Orman Ko
ruma Teşkilâtı Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
Kanun. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve memurin Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüme dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekilliği 
kıamınida ve 3045 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3Ö56 sayılı Kanuna bağlı (1) No. İTI cetvelde değişiklik yapıl
ması ve GKfonrük ve înlhiisarlar Vekilliği Teşkilât ve vazifeleri 
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YALNIZ KADRO CETVELLERt KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi 

3/7/1945 
11/7/1945 

20/2/1946 
7/6/1946 

18/6/1947 
17/1/1948 

1/4/1950 

22/1/1952 
23/6/1952 

3/3/1953 
4/12/1953 
29/12/1953 

20/2/1954 

Madde 
Numarası No: 

8/8/1944 4642 

12/8/1944 4644 

4769 
4784 

15/2/1946 4862 

4869 
4910 

15/6/1946 4926 

6071 
'5162 

4/3/1950 5572 

29/3/1950 5634 

5661 

5860 
5959 

6068 
6191 
6206 

6265 

A D I 

hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
Kanun. 
Yeniden 16 kaza teşkiline ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel ile 
1944 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) ve (L) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Yeniden 9 ilçe kurulmasına dair Kanun. 
Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş Ka
nunu. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanu
nuna bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinim değiştirilmesine dair Kanun. 
Yeniden 10 ile ̂  kurulmasına dair Kanun. 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklen mesino dair Kanun. 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruş kadroları ile merkez kuruluşu ve 
'görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 

Yeniden 15 ilçe kurulması hakkında Kanun. 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit tve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmamda değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adallet Bakanlığı 
ve Tapu Kadastro bölümünde değişiklik yapılması ve kadastro 
(mahkemeleri ve gezici mahkemelerin kaldırılması hakkında Ka
nun. 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2800 
sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan 3665 sa
yılı Kanuna ek Kanun. 

Yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve aş evleri hakkındaki Kanu
na ek Kanun. 
16/3/1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununa ek Kanun. 
İsparta ili Uluborlu ilçesinin Senirkent bucağında ilçe kurulması 
hakkında Kanun. 
Yeniden 22 kaza kurulması hakkında Kanun. 
Yeniden 2 kaza kurulması hakkında Kanun. 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki Kamunun 3 neü ve 4 ncü maddelerinin tadiline dair Ka
nun. 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Ka
muna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti 
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YALNIZ KADRO CETVELLERİ ICALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi 

2/3/1954 
2/3/1954 
10/3/1954 

10/3/1954 
10/3/1954 
17/3/1954 
20/3/1954 

Numarası 

6283 
6287 
6321 

6324 
6325 
6330 
6347 

Madde 
No: 

1 

A D I 

22/3/1954 6410 

22/6/1954 

22/6/1954 

19/2/1955 

4/9/1956 
29/3/1957 
24/5/1957 
23/5/1957 
7/6/1957 

6418 

6419 

6465 

6821 
6940 
6968 
6973 
6991 

15/6/1957 7001 

27/6/1957 7033 

26/2/1958 7079 

13/6/1958 7126 

ve Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü kısımlarında değişiklik ya
pılması hakkında Kanun. 
Hemşirelik Kanunu. 
Tarım Vekâleti Tetkik ve tstişare Heyeti teşkiline dair Kanun. 
Mahmudiye ve Çifteler adı ile yeniden 2 kaza kurulması hakkın
da Kanun. 
Yeniden 21 kaza kurulması hakkında Kaınun. 
Yeniden 10 ka^a kurulması hakkında Kanun. 
Başvekâlet teşkilâtı hakkında Kanun. 
Devlet memulları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanına bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kıs
mında değişik'ik yapılması hakkında Kanun. 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2825 sayılı Kaıuna bâ^ı maddeler eklenmesine ve Devlet memur
ları aylıkların n tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) s ".yılı cetvelin Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti kıs
mındaki kadrolarla ek ve tadillerinde değişiklik yapılmasına dair 
Kajnun. 

Malatya vilâyetine bağlı Adıyaman kazasında (Adıyaman) adiy
le yeniden bir vilâyet kurulması hakkında Kanun. 
Kocaeli vi'lây^'ine bağlı Adapazarı kazasında (Sakarya) adiyle 
yeniden bir vi'âyet kurulması hakkında Kanun. 
Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanun
da bâzı değişik'ikler yapılmasına dair olan 5634 sayılı Kamımda 
değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

.Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında Kanun. 
Riyase'ticumhur Senfoni Orkestrasının kuruluşu hakkında Kaınun. 
Zirai mücadele vo Zirai Karantina Kanunu. 
Sanayi Vekâle'i kuruluş ve vazifeleri hakkı nida Kanun. 
Maliye Vekâ'leLi kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Ka
nunun bâzı ma Melerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Ka
munun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde 
tadilât yapılmışına mütedair Kanun. 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle 
yeniden bir vilîyet kurulması hakkında Kanun. 
Yeniden 78 ka^a kurulması vo İzmir vilâyetine bağlı Kuşadası 
kazasının Aydın vilâyetine bağlanması hakkında Kanun. 
Sıhhat ve îc'timni Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetveller'nde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı ( l ) vo (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 
Sivil Müdafaa Kanunu. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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Madde 

Tarihi Numarası No: A D I 

5/7/1958 

16/9/1959 

16/6/1959 

22/6/1959 

29/2/1960 
22/9/1960 

7163 

7344 

7347 

7354 

7460 
-85 

5/10/1960 91 
13/9/1960 107 

28/10/1960 
23/6/1962 

19/6/1963 

6/2/1964 

108 
53 

246 

395 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Ka
nunu. 
Maarif Vekâleti kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanu
na bağlı cetvellere (Yüksek İslâm Enstitüleri) için kadro eklen
mesine diair Kanun. 

6973 sayılı Sanayi Vilâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Ka
nunun 3 ncü maddesinin (O) fıkrasının tadiline ve bu kanuna 
bâzı (maddeler eklenmesine dair Kanun. 
3546 sayılı Şûrayi Devlet Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci maddesinin 
kaldırılması hakkında Kanun. 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü teşkilât Kanunu. 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınım kurulması hakkında Kanun. 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı maddelerini tadil 
eden 85 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldı-
ırılması ve mezkûr kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkında 
Kanun. 
Savunma sekreterlikleri kurulımasına dair Kanun. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkında 
Kainun. 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargDİama usulleri hakkın
daki 22/4/1962 tarihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına ve bu kânuna 3 madde eklenmesine 
dair Kanun. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlen 
(hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun. 

BÂZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkna&ı A D I 

13/3/1340 439 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 21 

3 1 / 3 /1926 788 1-12, 14-19, 22-
24, 27-36, 38-41, 
43-46, 48-51, 53-
58, 61-63, 65-68, 
77-84, 86,89 

Orta tedrisat muallimleri Kanunu. 

Memurin Kanunu. 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası A D I 

3 / 4 /1926 789 18, 22 Maarif Teşkilâtına dair Kanun. 
28/5/1927 1021 2 Muvazzaf talbiplerden cmekâtıfbi umumiyıe taba/bet

lerini ifa edenlere verilecek ücret hakkında Ka
nun. 

2 / 7 /1927 1108 1-5,6, 7, 13, 14, Maaş Kanunu. 
17, 18, 20 

12/ 7 /1927 1129 1 Memurin Kanununun 52 nci maddesini muaiddil 
Kanun. 

17/7/1927 1154 2, 5-10, 14,. 15, Hariciye Vekâleti memurin Kanunu. 
18, 21 

10/2/1929 1389 1 Devlet dâvalarını intaceden avukat ve »aireye ve
rilecek ücreti vekâlet hakkında Kanun. 

16/4/1929 1416 21 Ecnefbi memleketlere gönderilecek talebe hakkında 
Kanun. 

4 /6 /1929 1496 1, 2 18 Maırt 1 « tarih ve 788 nuımarah Meımuırtin Ka-
ııununun 8 ve 32 nci maddelerine 'birer fıkra ilâvesi 
ve 2 Teşrinievvel 1333 tarihli Kararnamenin il
gası hakkında Kanun. 

20/5/1930 1610 1 Memurin Kanununa müzeyyel Kanun. 
24/5/1930 1624 14 Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak

kında Kanun. 
19/6/1930 1700 4 , 8 , 9 , 1 0 , 12, Dalhiliye Memurları Kanunu. 

13, 14, 17, 20, 
(21, 22, 23, 24, 
25, 26 

29/6/1930 1702 4, 8, 12, 1540, İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi wj teczi-
21-27, 3041 yeleri 'hakkında Kanun. 

26/6/11930 1721 7 Hapisane ve tevkifhanelerin idaresi hakkında Ka
nun. 

29/3 /1931 1777 \t % Memurin Kanununun bâzı maddelerinin tadili hak
kında Kanun. 

12/ 1 /19Öİ2 1920 1 (iümrük memurlarından vazifei memuresini suiis
timal edenlerle vazife veya mesleklerinde kendile
rinden istifade edilmiyenler hakkında yapılacak 
muameleye dair Kanun. 

2 / 7 /1932 2015 5, 6, 7 Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı teş
kilâtına dair Kanun. 

22/ 6 /1933 2287 2, 26, 27 Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kında Kanun. 

18/12/193Ö 2350 1 10/1/1932 tarih ve 1920 sayılı Kanuna müzeyyel 
Kanun. 

3 /7/1934 2530 4 , 6 , 7 , 8 , 9 5/2 Müze ve rasathane teşkilât Kanunu. 
14/ 7 / l934 25ı56 125, 126,127,122 Hâkimler Kanunu. 
26/12/1934 2624 3 Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalış

tırılması hakkında Kanun. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası A D I 

1/12/19135 2.G5;8 '2, 3 
21/3/1936 2919 1, 2, 3, 4 

5 / 6 / l 936 29% 

5/6/19316 2997 7, 8, 12 

16/-6/19816 3007 1, 2, 3, 10, 29 

15/6/1936 3011 3 

23 / '6 /193a 8017 42, 45, 46, 47, 
'51, 49, 57, 60, 
71-74 

19/2/1937 3127 15,17 

112/ '6 / İ O T 

14/ 6 /193'7 
14/ '6/1937 
21/ 1 /1988 
17/ 3/1938 

31201 15, 23, 25-28, 
33, 35-37, 39, 
42, 44-47, 53, 
55, 59-78, 80-87, 
91, 92 

3203 18, 21 
3204 7, 8 
3312 3 
3335 2 

11/6/1968 

28/6/1938 

23/1/1930 3568 1 

3407 

3452 3, 4, 5, 6, 7 

30/ 5 /19319 
3 1 / 5 /19I39 

'8/ 7 /tO'39 

29/6/1940 

31/7/1940 

20/12/1940 

3611 25,33 
3614 21 
3656 İS, 8, 11, 13, 

16, 17 

3888 1, 2, 4, 6 

3904 2, 7, 6 

3942 2, 7, 9 

18/3, 5/3 

3/2 

22/1 

Memurin Kanununa ekli Kanun. 
Memurin Kanununun bâzı maddeleri ile buna mü-
zeyyel olan 1777 sayılı Kanununn 3 ncü maddesi
nin tadili hakkında Kanun. 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 
Kanun 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri hakkında Kanun. 
Kültür Bakanlığına bağlı ertik okulları öğretmen
leri hakkında Kanun. 
Riyaseticum'hur Dairesi teşkilâtı hakkındaki 2180 
numaralı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

•Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 'beşkilât ve 
nıemuıriin Kam'iMiu. 

Tüılkiyo Cumhuri'yeti Devlet Meteıoroloji işleri 
Umum Müdürlüğü te'şkiılâıt ve vazifelerine dair 
»Kanun. 
Emniyet Teşkilâtlı Kanunu. 

Ziraat Vekâleti vazife ve teşkilât Kanunu. 
Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu. 
Hariciye Vekâleti teşkilât Kanunu. 
Memurin Kanununun 84 ncü maddesinin (D) fık-
rasiylo 85 ne i maddesini değiştiren Kanun. 
ilk tedrisat müfettişlerinin muvazenei umumiye 
içine lalmmasma dair Kanun. 
Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren Kanun. 
Riyaseticumhur Dairesi Teşkilât Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair Kanun. 
Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının toVhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ek 
Kanun. 
Devlet Konservatuvarı ve Riyaseticumhur Filar
moni Orkestrası tarafından verilecek temsil ve 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRAL 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası 

24/12/1940 3944 7/2 

4 /1 /1941 3959 11 

14 /1 /1941 39*68 1, 2 

7 /4 /1941 3990 1 

26/ 5 /1941 4036 3, 32, 36, 39 

26/5/1941 4037 1 

4/ 6 /1941 4047 1, 4 
1/7/1941 4068 2/F 

12/7/1941 4089 2 

6/12/1941 4135 1 

5/1/1942 4161 1, 8 
26/ 1 /1942 4169 1-8, 10 

30/1/1942 4174 1 

30/1/1942 4178 9 

20/ 6 /194I2 4256 2/1, 2 

20/ 6 /1942 4258 49, 51 

20/8/1942 4304 2 

KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

•konserlerin giriş ücretine tabi tutulması hakkında 
Kanun. 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurlaıı 
teşkilâtı hakkında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müease-
sesi teşkiline dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ek Kanun. 
Sıhllıat ve İçtimai Muavenet teşkilât ve memurin 
Kanununun 53 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun. 
inhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
hakkında Kanun. 
Hariciye Vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek Kanun. 
Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun. 
Ilapisane ve tevkifhanelerin idaresi hakkındaki 
1721 sayılı Kanunun ikinci maddesini değiştiren 
Kanun. 
Dahiliye Memurları Kaımaııunun 2 nci ve 3 ncü' 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair olan 3656 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun. 
Maaş Kanununa ek Kanun. 
Hâkimler Kanununun 120 nci maddesinin tadili 
hakkında Kanun. 
Devlet Meteoroloj işleri Umum Müdürlüğü teşki
lât ve vazifelerine dair 3127 sayılı Kanuna ek 
Kanun. 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkında Kanun. 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü teşki
lât ve vazifelerine dair 3127 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkında 3656 sayılı Kanuna bağlı 
il) sayılı cetvelin Devlet Meteoroloji Umum Mu
ti ürlüğii kısmında değişiklik yapılmasına dair 
Kanun. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
lüemurin Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun. 
Mesleıâ ve teknik okullar açılması ve mevcutların 
büyütülmesi-hakkında Kanun. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkram 

19/12/1942 4339 1 

18/ 1 /1943 4353 12, 15, 36 

20 /1 /1943 4308 2 

30/6/1948 4443 3 

16/ 7 /1943 44Ö0 3, 4, 6, 9, 10, 14 

19/ 7/1943 4462 1 

20/9 /1943 4489 1, 2, 4-7 

21/6/1944 4589 1 

24/6/1944 4598 1, 2, 3, 6, 7, 8 

15/7/1944 4607 Ek 1, 2 

20/ 7/1944 4618 2, 4 

22/7/1944 4624 1, 2, 3 

8 /8 /1044 4631 1 

M. Meclisi 

A D I 

Devlet Konservatuvarmın tiyatro, opera ve balet 
şubelerinden mezun olanlara giyim eşyası veril
mesi hakkında Kanun. 
Maliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin ve Muha-
kemat Umum Müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
dâvalarının takibi usullerine ve -merkez ve vilâyet
ler kadrolarında bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel in Maarif Vekilliği kısmında ve 3045 sayılı 
Kanunlda değişiMilk yapılmasına dair Kamun. 

'Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifelerime cMr 3614 
saıyılh Kaınumıa ek Kamum. 
Köy ebeleri ve köy sağlık teşkilâtı yapılmasına 
ve 3017 nıuimıaralı Sıhhat ve Jçıtimıai Muıa/veriıet 
Vekâleti teşkilât ve ınemuırim Kanunıunuını bâzı 
raaıd'delerinin deği§tıiriıl]m.eısime dair Kamun, 
Riyaseticumhur Teşkilât Kanununda değişiklik 
yaipulmaisı hakkımdialfai 3568 «ayılı Kanana bağlı 
(1) sayılı cetvelin değiiş'tirüljmıeısiine dıair Kamumı. 
Yalbaneı memleketlere gönderilecek m em ılırlar 
hakkımda Kanum. 
Başvekâlet teşikiıllâtı. hakkımdaki 4443 .sayılı Ka
muma ek Kamum. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kamumun bâzı maddelerinin 
değiştinilımesıi ve .'buı kammmıa bâzı maddeler eklem-
meisi hakkımda Kanun. 
Devdet rnemıurları ayhlkl aramın tevhiffc ve teadülü
ne dair olan 3656 ıSiayilı Kaanunıa bağlı (1) nunnıa-
ralı cetvelde dıeğişilküiJk yapılımiajsı ve Günırülk ve 
İnhisarlar Vekilliği teşlkıilıât ve vazifeleri haikfkftın-
daki 2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hak
kında Kanun. 
Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı Kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4446 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları ayloMarıoıın tevhit ve teaJdülü-
ne dair olan 3656 sayılı Kanunla eklerine bağlı 
cetvellerin Maarif Vekilliği kısımlarında değişik
lik yapılması hakkında Kanun. 
Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri hak
kı ndaki Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 

(S . Sayısı : 977 ) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRAL. 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası 

12/8/1944 4644 14, 11 

5/4/1945 4709 3, 4 

6/7/1945 4770 24, 25, 30 

30/1/1946 4841 16,19,20 

15/2/1946 4862 3 

20/2/1946 4868 1 

27/5/1946 4896 3/D, E, F 

7/6/1946 4910 11,13 12/3 

15/6/1946 4926 5 

18/6/1946 49S6 37 
31/12/1946 4988 6 

27/2/1947 5023 4, 5 

27/5/1947 5049 1 

'6/6/1947 5056 1, 2 

18/6/1947 5064 1 

18/6/1947 5070 1 

I KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

dair 3656 sayılı Kanunun üçüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına ve Maliye 
Bakanlığı merkez ve iller kadrosunda bâzı deği
şiklikler yapılmasına dair Kanun. 
Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve kuruluşu hak-
Ikında Kanun. 
Çalışıma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında 
Kanun. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve me
murları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun. 
Emniyet Kuruluş Kanununun 24 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun. 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun. 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

Üniversiteler Kanunu. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanunla buna ek 4644 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sa
yılı Kanuna ek Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanunda değişiklik yapan 4598 ve 4988 
sayılı kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun. 
Askerî hastabakıcı hemşireler hakkındaki Kanun
da bâzı değişiklikler yapılmasına dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Memur ve hizmetlilere verilecek olağanüstü zam 
hakkındaki 4178 sayılı Kanuna ek Kanun. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 977 ) 
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BAZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıknası 
10/9/1947 6120 1 

22/6/194S 5219 1 

13/7/1948 0250 7 

18/3/1949 5354 1 2/A, B, C 

13/6/1949 5433 5,5,25.27,30 

16/6/1949 5439 1 
16/6/1949 5441 4 2/1 
10/1/1950 5504 1 
13/1/1950 5509 4,5,8 
16/2/1950 $m 85 

10/3/1950 5585 1, 2 

24/3/1950 6613 8 

29/3/1950 5634 3, 4 

9/7/1945 4774 1 

3/4/1950 5655 16, 19 U/Z 

31/1/1951 5705 1 

3/7/1951 5797 1/14,1/7/2 

M. Meclisi 

A D I 

Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık 
memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 
4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek Kanun. 
Orta öğretim okul'larımda yardünK-ı öğretmen ça
lıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 4504 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun. 
Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek Kanun. 

Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci ve 3 ncîl 
maddelerini değiştiren 4089 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 2 nci maddelerinin ve 4089 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ek 4329 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev 
ve kuruluş Kanunu. 
Memurin Kanununa ek Kanun. 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkında Kanun. 
4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara ek Kanun. 
T. B. M. M. Memurları teşkilâtı hakkında Kanun. 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkında Kanun 

Maaş Kanununa ek .4379 sayılı Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair Kanun. 
Toprak ve İskân İşleri Genel müdürlüklerinin bir
leştirilmesi hakkında Kanun. 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair olan 3665 sayılı Kanuna ek Kanun. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun. 
Çeşitli kanunlarda mevcut çocuk zammiyle ilgili 
hükümlerde değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine dair olan 
4353 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
da Kanun. 

(S. Sayı»; £77) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKEALABI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası 

9/7/1951 5805 6 

9/8/1951 5825 5,6 

11/8/1951 5827 1 

20/6/1952 5952 1, 2, Ek 2 

11/7/1953 6119 6, 15 
25/12/1953 6200 14, 17, 52, 57 

29/12/1953 6205 2 

29./12/1953 0206 fc 

20/2/1954 625* 1 

2/3/1954 6283 5, 9, 10,7, 12 
16/3/1954 6326 18/2: a, b 

20/3/1954 6347 2 

22/3/1954 638a 2 

31/5/1955 6629 5,8,10 
M. JSecli» 

A D I 

Gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek ku
rulu teşkiline ve vazifelerine dair Kanun. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununda ve bu kanuna ek 4862, 
5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı kadro cet
velleri ile 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair Ka
nun. 

T. C. Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 15 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına 
bâzı kadrolar eklenmesi ve Dışişleri Bakanlığı 
Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı 
hükümler ilâvesi hakkında Kanun. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanunu. 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
vazifeleri hakkında Kanun. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
memurları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun 6 ncı 
ve bu kanunun 4258 sayılı Kanunla değiştirilen 
49 ncu maddelerinin değiştirilmesine ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 4 ncü 
maddelerinin tadiline dair Kanun. 
Memurin Kanununa ek kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Hemşirelik Kanunu. 
Petrol Kanunu. 
Devlet memurlarının aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında Kanun. 
Maarif Vekâleti Merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 4737, 4926 
ve 5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında
ki Kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tadili 
hakkında Kanun. 

ÇS. Saya*-? OT7 ) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası A D I 

1/3/1956 6686 8, 19 

4/4/1966 6706 

27/4/1966 6725 
30/6/1956 6753 1 

30/6/1956 6760 4, 10, 11, 12, 
13, 16 

24/7/1956 6811 1 

4/9/19S6 6821 7 

10/9/1956 6851 3, Ek 4 

2/2/1957 6888 1 

29/3/1957 6940 11, 12, 15, 18, 
22 

'2/4/19,57 6941 2 

24/5/1957 6968 47 
23/5/1957 6973 6 

Devlet Hava Meydanıları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında Kanun. 

l /c Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrola
rında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkın
da 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (a) fıkrasının tadiline dair 
Kanun. 

l /c Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat Kanunu. 
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı ya
pılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti teşkilât ve memurin Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 4459 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin (birinci fıkrasının 
tadili hakkında Kanun. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak
kında Kanun. 
Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrola
rında çalışanlara bir er tayını verilmesi hakkın
daki 4367 sayılı Kanuna ek Kanun. 

6/2 Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında 
Kanun. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti teşkilât ve vazife
lerine dair 2825 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu kanuna ek 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle aynı kanuna bağlı (1) sayılı ve 6815 
sayılı Eanuna bağlı (2) sayılı cetvellerde değişik
lik yapılmasına ve 2825 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair Kanun. 

Köy enstitüleriyle ilköğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının kuruluşu 
hakkında Kanun. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin 
değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerle 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin 
tadili hakkında Kanun. 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu. 

11/1, 3 Sanayi Vekâleti Kuruluş ve vazifeleri hakkında 
Kanun. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 977 ) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRALAI 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası 

26/2/1958 7079 2 

14/5/1958 7116 14, 16 15/1 

5/7/1958 7163 15 

3/3/1959 7238 1/III/3 

2/ 3 /1959 7244 1, 2, 4 - 7, 9, 10 

15/4/1959 7257 1, 2 

15/6/1959 7329 3 

16/6/1959 7345 6 

22/6/1959 7355 3, 10 

30/12/1959 7398 1 

30/12/1959 7399 1 

20/1/1960 7410 1 

29/ 2 /1960 7457 24, 25 

29/2/1960 7460 11 

11/7/19(60 13 5 

M. Meclisi 

KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 
imar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve vazifeleri hak
kında Kanun. 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
Teşkilât Kanunu. 
Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara verilen tayın istihkaklarının 
artırılması hakkında Kanun. 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkında Kanun. 
Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun. 
Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek 
Okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadiline dair Kanun. 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Kanunun 
birinci maddesinin (a) ve (b) fıkralariyle 3 ncü, 
6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadili ve mezkûr ka
nuna 2 muvakkat madde eklenmesi hakkında 
Kanun. 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair 
Kanun. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair Kanun. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair Kanun. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 90 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sula
ma İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri 
hakkında Kanun. 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü Teşkilât 
Kanunu. 
Milletlerarası iktisadi ve malî münasebetlerimi
zin tanzimi hakkında geçici Kamum. 

(S. Sayısı : 977 ) 
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BAZI HADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası 
13/9/1960 75 1 

30/9/1960 91 İT, 22 

19/10/1960 101 6/1 

24/10/1960 108 3/1 
14/11/1960 125 1,2 

13/12/1960 160 ;8 
9/1/19a 209 10 

12/1/1961 219 1 6/2, 3 

12/ 1 /1961 222 13-18, 21, 22» 25 
12/1/1961 224 24,26 
5/1/1961 231 4 

12/1/1961 234 t 

8/7/1961 343 1 

18/4/1962 4!2 1,2 

13/6/1962 53 24, 19 

7/12/1962 122 1 

MLHtelü* 

A D I 

3204 sayılı1 Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununa <bir madde ekılenmesine dair Kanun. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkında 
Kanun. 
Ulaştırma Bakanlığı Yüksek istişare Kurulu teş-
kilin»e dair Kamım. 
Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanun. 
42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subay
lardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında 
Kanun. 
Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında Kanun. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumları ile esenlendirme (Rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkında Kanun. 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen 
ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasına bir hend eklen
mesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun. 
ilköğretim ve eğitim Kanunu. 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 
Kanun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5931, 6194, 62,15, 6341 ve 6885 sayılı 
kanunlarla muaddel 5509 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun. 
6281 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun kurul
ması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (K) 
fıkrasının değiştirilmesine ve 7256 sayılı Türkiye 
Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkın
daki Kanuna bir madde ve bir geçici madde efe
lenmesine dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair Kanun. 
7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara verilen tayın istihkakları
nın artırılması hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, yetki ve 
kuruluşu hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 numaralı 

( S. Sayı»: 977 ) 
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BAZI HADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası A D I 

28/2/1063 203 1, 3 

18/4/1903 223 3,6 

8/6/1963 242 1 

fi/a 

19/6/1963 246 Ek 3 

cetvelde değişiklik yapılması ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Teşkilât ve ödevleri hakkındaki 2825 
sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki 
4607 sayılı Kanuna ek 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uçucularına 
verilecek uçuş tazminatı hakkında Kanun. 
Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat 
Kanunu. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 21 . 6 . 1944 tarih ve 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun. 
Anayasa î^ahkemesinin Kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 44 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna 3 madde eklenmesine 
dair Kanun. 

12/7/1963 265 20, 22, 23, 25, 
27 

2/10/1963 341 1 

30/1/1364 395 3, 7 

19/2, 3 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş görevleri 
hakkındaki Kanunun 8 nci maddesinin sonuna 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun. 
3656 sayılı Kanuna bâğh (1) sayılı cetvelin Ma
liye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun
da değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun. 

B) Aşağıda tarihi ve numarası yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde veya fıkraları, 
bu kanunun geçici hükümlerinin uygulanması sonunda Bakanlar Kurulu karan ile belirtilecek 
tarihte yürürlükten kalkar. 
31/3/1926 788 47,87 Memurin Kanunu. 
28/ 5 /1927 1021 1 Muvazzaf tabiplerden mekâtibi umumiye tabebet-

lerini ifa edenlere verilecek ücret hakkında Ka-

2/7/1927 1108 6, 9, 10, 12 
17/6/1930 1700 11 
29/6/1930 1702 7, 14 

5/6/1936 2996 42 

16/6/1936 3007 6, 7, 8, 9 

nun. 
Maaş Kanunu. 
Dahiliye Memurrlan Kanunu* 
tLk ve orta tedrisat muaıllim'lerinin terfi ve teczi-
yeleri hakkında Kanun. 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri haHdcında 
Kanun. 
Kültür Bakanlığına bağlı Ertik okulları öğretmen
leri hakkında Kanun. 

M. Meclisi (S. Sayan 377) 
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BAZI MADDE VEYA FIKRALAI 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası 

12/6/1937 3201 56,89,96 20/2 
14/6/1937 3204 6 
30/5/1939 3611 24 
30/5/1939 3614 17 
8/7/1939 3656 9,18,19,21,27 2,2/2 

29/6/1940 3888 3 

10/8/1940 3907 2 

26/5/1941 4036 40 

20/6/1942 4256 3 

16/9/1943 4488 1 

32/0/1943 4496 3 

15/7/1944 4607 Ek 2 

15/7/1944 4609 1 

8/8/1944 4635 1 

13/3/1945 4702 2: b/3 

27/5/1946 4896 3/B, C 

31/12/1946 4991 7, 8 

KALDIRILACAK KANUNLARIN 

A D I 

Emniyet Teşkilâtı Kanunu. 
Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu. 
Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair Kanun, 
Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna ek Kanun. 
inhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
(hakkında Kanun. 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleriyle Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkndaki 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Devlet Meteoroloji Umum 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair 
Kanun. 
Dahiliye memurları hakkındaki 1700 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesine dair Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvelle
rin Maarif Vekilliğine ait kısımlarında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde değişildik yapılması ve Gümrük ve inhi
sarlar Vekilliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
Kanun. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair Kanunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi 
ihakkmda Kanun. 
Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak ya
bancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarla 
gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
Kanun. 
Devlet Konservatuvan hakkındaki 3829 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun . 
Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair Kanun. 
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
memurların aylıkları hakkında Kanun. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 977 ) 
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BAZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi N:>. sı Maddesi Fıkrası 

27/2/1947 5027 1-7 
14/5/1947 5044 4/1 
15/6/1948 5214 1 

6/6/.J 949 5412 5 

13/6/1949 5433 24, 30, 33 

16/6/1949 5439 2 
13/1/1950 5509 6 
16/2/1950 9599 13 

29/3/1950 5633 1 
3/ 4 /1950 5655 25 

3/ 7 /1951 5797 Ek/l 

10/12/1952 5991 1 

25/12/1953 6200 18, 43, 54 

16/3/1954 6326 18:2/a 
17/3 /1954 6330 2/2 
17/3 /1954 6341 1 

8/2/1955 6458 1 

1/3/1956 6686 7 

30/6/1956 6760 4 

13/7/1956 6774 1 

24/7/1956 6806 1 

10/9/1956 6836 1 

M. Meclisi 

A D I 

Temsil ödeneği Kanunu. 
Askerî okullar öğretmenleri hakkında Kanun. 
Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanu
nun geçici birinci maddesi hükmünün uzatılması 
hakkında Kanun. 
Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilâtı hakkın
da Kanun. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Gö
rev ve kuruluş Kanunu. 
Memurin Kanununa ek Kanun. 
T. B. M. M. Memurları Teşkilâtı hakkında Kanun. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görev
leri hakkında Kanun. 

Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek Kanun. 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun. 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine dair olan 
4353 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında Kanun. 
1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 2517 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da yürürlük
ten kaldırılması hakkında Kanun. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
vazifeleri hakkında Kanun. 
Petrol Kanunu. 
Başvekâlet Teşkilâtı hakkında Kanun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teş
kilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair Kanun. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkında Kanun. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve teşkilâtı 
hakkında Kanun. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilâtı 
hakkındaki 3017 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair Kanun. 
3007 sayılı Kanunun 7 ve 8 nei maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun. 

( S. Sayısı : 977 ) 



122 
BÂZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası A D I 

24/5/1957 6968 46 
3 /3 /1959 7237 1 

2 /3 /1959 7244 

8/4/1959 7256 

15/6/1959 7334 21 
22/6/1959 7351 1 

29/7/1959 7375 1 

11/1/1960 7402 24 
27/2/1960 7457 23 

16/5/1960 74T6 3 

3/3 

l /son cümle 

14/2 

16 /5 / J960 7477 1 

15/10/1960 (99 3 

28/10/1960 108 >6 
17/12/1960 160 0 

9/ 1 /1960 209 5, 6, 11 

12/1/1961 222 20, 25, 88 
.12/1/1961. 231 6 

Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu. 
Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesinde ya
zılı ödenek miktarlarının artırılması hakkında 
Kanun. 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkında Kanun. 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli 
hakkında Kanun. 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin: 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin tadiline dair Kanun. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci maddesi
ne ekli 3 sayılı cetvelin kaldırılmasına ve yerine-
bu kanuna bağlı cetvelin ikamesine dair Kanun. 
Sıtmanın imhası hakkında Kanun. 
Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sula
ma İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazife
leri hakkında Kanun. 

Maliye Velkâleti kaıırultış ve görevleri haıkkıındaM 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine-
dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve 6995 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin tadili hakkında Kanun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bağlı cetvelin değiştiril
mesine dair Kanun. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkında
ki 91 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanun. 
Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında Kanun.. 
Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığına bağlı sağlık 
kurumları ile esenlendirme (Rehabilitasyon) tesis
lerine verilecek döner sermaye hakkında Kanun. 
İlköğretim ve eğitim Kanunu. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5931, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı 
kanunlarla muaddel 5509 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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BÂZI MADDE VEYA FIKRALARI KALDIRILACAK KANUNLARIN 

Tarihi No. sı Maddesi Fıkrası A D I 

•5/1/1061 234 2 

27 /2 /1961 263 1 

31/1 /1902 5 1 

13 /6 / J962 m 14,19 

5 /7 /1962 '60 1, 2 

28 /2 / J963 212 1 

24/5/1963 229 1, 2 

12/7/1963 
14/10/1963 

10/3/1964 439 10, 11 

C) (A) 
leri 232 nci 

6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun kurul
ması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (K) 
fıkrasının değiştiril meşine ve 7256 sayılı Türkiye 
Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkın
daki Kanuna bir madde ve bir geçici madde ek
lenmesine dair Kanun. 
Çeşitli teadül ve teşkilât kaııunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair Kanun. 
7244 sayılı Kanunda değişildik yapılması ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263 
sayılı Kanun ile emekli, dul ve yetim aylıklarına 
zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek 
Kanun. 
Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
kuruluşu hakkında Kanun. 
Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür, memur 
ve gardiyanlara tazminat verilmesi hakkında Kanun. 
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı Ka
nunda değişildik yapılmasına dair Kanun. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğre
tim ve araştırma hastanelerinde, çalışan asistan 
ve başasistan doktorlara tazminat verilmesi hak
kında Kanun. 

265 28 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu. 
346 1 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun muhtelif 

kanunlarla değiştirilmiş veya ekler yapılmış bulu
nan birinci maddesinde değişiklik: yapılması hak
kında Kanun. 

l / e Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta 
'dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saat
leri ile ek ders ücretleri hakkında Kanun. 

ve (B) fıkralarında yazılı kanunlarla diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hüküm-
maddede gösterilen yürürlük tarihlerinde yürürlükten kalkar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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Hükümetin teklifi 

Kanunun yüriirlüğe girmesi : 

MADDE 233. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 44 ncü, 46 - 85 nci, 88 nci, 91 nci, 94 - 146 ncı, 
148 - 172 nci, 177 nci, 183 ncü, 185 nci, 187 - 190 ncı, 192 - 208 nci, 210 - 230 ncu maddeleri 
kanunun yayınlandığı tarihte; 

Kanunun 5 nci, 45 nci, 86 - 87 nci, 89 - 90 ncı, 92 - 93 ncü, 173 - 176 ncı, 178 nci, 180 -
182 nci, 184 ncü, 186 ncı ve 209 ncu maddeleri kanunun IX ncu kısmındaki geçici hükümlerin 
uygulanması sonunda Bakanlar Kurulu kararı ile 'belirtilecek tarihte; 

Kanunun 147 nci, 179 ncu ve 191 nci mıaddeleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilecek tarihte 
yürürlüğe girer. 

MADDE 234. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlelt Bakanı 
İV. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkim, 

Ticaret Balkanı 
F. Islimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
F. Aljnskender 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
A. L 

Devlet Bakanı v« 
Başjb. Yardımcısı 

K. Satır 
Adalet Bakanı 

S. Çumralı 
Maliye Bakanı Y. 

N. Yetkin 
Sa- ve S'o. Y. Bakanı 

K. Demir 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
imar ve İskân Bakanı 

S. Kutlay 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Millî Eğitim Bakam 
/. öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

7/9/1Ö64 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

içişleri Bakanı 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. ff. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
H. Oral 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 
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Geçici Komisyonun değiştirici 

Kanunun yürülüğe girmesi 

MADDE 237. — Kanunun 1 - 4 ncü, 6 - 44 ncü, 46 - 85 nci, 88 nci, 91 nci, 94 - 146 ncı, 
148 - 172 nci, 177 nci, 183 ncü, 185 nci, 187 - 190 ncı, 192 - 208 nci, 210 - 234 ncü ve geçici madde
leri kanunun yayınlandığı tarihte; diğer maddeleri bu kanunun yürülüğe girdiği tarihi takibeden 
malî yıl başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 238. — Tasarının 234 ncü maddesi 238 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 977 ) 



Toplantı : 4 MİLLET MECLlSl S. Sayısı : 622ye I nci ek 
İthal veya yurt içinde imal edilen motorlu taşıt, tıp, veteriner ve zi
raat makina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın 
Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte satışı hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ti
caret Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/579, 2 /580; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /154) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 622) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :4849 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi -.11 .. 3 . 1965 gün ve 6874 - 39316 sayılı yazınıza karşılıktır. 
İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları motor, makina alât ve cihazların tanıtma

lık ile birlikte satışı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 6 . 1965 tarihli 87 nci Birleşiminde değişerek ve 
açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

MADDE : 1 
MADDE : 2 
MADDE : 3 
GEÇİCİ MADDE 1 
GEÇİCİ MADDE 2 
MADDE : 4 

Not : 
Açık oya arz edilen maddeler. 

Bu teklif Genel Kurulun 25 . 5 . 1965, 1.6. 1965 tarihli 86 ve 87 nci birleşimlerinde görü
şülmüştür. 
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Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 2/579 
Karar No. : 28 

Ticaret Komisyonu raporu 

8 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları motor, makina, alât ve cihazların tanıtmalık ile 
birlikte satışı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni üzerinde Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzun 8 Haziran 1965 Salı günkü toplantısında 
aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

V. Özarar 

İstanbul 
A. Yazgan 

Sözcü 
Ordu 

A. Topaloğlu 

Siirt 
/ / . Özgen 

Kâtip 
Amasya 

R. Arpacıoğlu 

Sinop 
C Karahan 

Erzincan 
N. Yıldırım 

Urfa 
0. Ağan 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İthal veya yurt içinde imal edilen motorlu ta.pt, 
tıp, veteriner ve ziraat makina ve aletleri, ma
kina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın Türkçe 
tanıtmalık (prospeMüs) ile birlikte satışı hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye'ye ithal veya Türki-
yo'de imal edilen motorlu taşıt, veteriner ve zi
raat makina ve aletleri, ma'kina, motor ve ben
zeri eşyanın satışta : 

a) İthal edilmişse imalâtçının, kullanma ve 
bakıma ait tanıtmalığın (prospektüs) Türkçe 
tercümesinin; 

!b) Türkiye'de imal edilmişse bakım ve kul
lanışını gösterir Türkçe tanıtmalığın (prospek
tüs) birlikte verilmesi mecburidir. 

MADDE 2. — Birinci madede yazılı mo
torlu taşıt, ziraat makina ve aletleri, cihaz, mo
tor ve benzeri eşyadan hangilerinin tanıtma
lıkla satılması gerektiği, ilgili Bakanlığın tekli
fi üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, 
ve Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği» nin ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın da mütalâası alınmak suretiyle Tarım, Ti
caret ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken, 
tâyin ve Resmî Gazetede ilân olunur. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları, 
motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık ile 

birlikte satışı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İthal veya yurt içinde imal 
edilen taşıt araçları, motor, makina, alât ve ci
hazlardan, 

a) İthal edilmiş olanların, bakım ve kul
lanılmasına ait tanıtmalıklarının aslına uygun 
Türkçe tercümeleriyle, 

b) Yurt içinde imal edilenlerin, bakım ve 
kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtmalıkla-
riyle, birlikte satılması mecburidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı taşıt 
araçları, motor makina, alât ve cihazlarından 
hangilerinin tamtmalıksız olarak satılabileceği; 
doğrudan doğruya veya ilgili balkanlığın tek
lifi üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin» de mütalâaları alınmak su
retiyle Ticaret Bakanlığınca tesfoit vo Resmî 
Gazete ile yayınlanır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 622 ye 1 nci efe ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — İkinci madde hükmüne tev
fikan Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yanlım 
Bakanlıklarının ve Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin müta
lâaları alınarak tanıtmalıkla satılması Ticaret 
ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken tâyin ve 
ilân edilmiş (bulunan eşyayı her ne suretle 
olursa olsun, ithalâtçı imalâtçı, toptancı sıfatı 
ile sattıran veya satanlar, 100 liradan 2 500 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Listelerin, Resmî 
Gazetede ilânından evvel ithal ve imal edilerek 
satılmış mallar için tanıtmalık verme mecburi
yeti Resmî Gazetedeki ilândan altı ay sonra baş
lar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Listelerin tanzimi ile 
vazifeli heyet kanunun neşri tarihinden en geç 
iki ay içinde vazifeye başlayıp üç ay içinde de 
listeleri neşreder. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin 

MADDE 3. — Birinci maddede gösterilen 
taşıt araçları, motor, makina, alât ve cihaz
ların tanıtmalıksın olarak veya aslına uymıyan 
tanıtmalıkla; ithalâtçı, imalâtçı, toptancı veya 
perakendeci sıfatiyle satan veya sattıranlar 
bin liradan beş bin liraya kadar ağır para ee-
zasiyle cezalandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç beş 
ay içerisinde 2 nci maddede gösterilen taşıt 
araçları, motor, makina, alât ve cihazlardan 
hangilerinin tanıtmalıksız olarak satılabilece
ğine dair listeleri tesbit ve yayınlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde
deki listelerin Resmî Gazetede yayınlanmasın
dan evvel ithal veya imal edilmiş bulunan ta
şıt araçları, motor, makina, alât ve cihazlar için 
tanıtmalık verme mecburiyeti Resmî Gazete
deki yayımından 6 ay sonra başlar. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Ticaret Komisyonunun Ctenel Kurula tavsiyeleri 

ithal veya yurt içinde imal edilen ta.pt araçları, motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık ile 
birlikte satışı hakkında Kanun 

MADDE .1. — Metnin 1 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Metnin 2 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Metnin 3 ncü maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komis
yonumuzca aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Metnin geçici 1 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Metnin geçici 2 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Metnin 4 ncü maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişildik komisyo
numuzca ayn'cn benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 622 ye 1 nci ek ) 
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Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 
1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'ın, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, Askerlik 
hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet Y&vaş'ın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu ka
nunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifleri ve Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 2/62, 2/145, 2/204, 2/360) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 513) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 9 . 6 . 1965 

Esas No. 2/62, 2/145, 
2/204, 2/360 
Karar No. 75 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Daha evvel Millet Meclisi Maliye Komisyonum ila görüşülerek kabul edilen, sonra komisyonu
muzda, Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında reddedilen, 
bilâhara Cumhuriyet Senatosu Genel Kuurulunda Millet Meclisi Maliye Komisyonu metni aynen 
kabul edilen ve komisyonumuza gelen, komisyonumuzda tekrar reddedilen ve Millet Meclisi Ge
nel Kuruluna sevk edilen, oradan komisyonumu îa yeniden alman «Cumhuriyet Senatosu Niğde 
Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi» ile ilgili olduğu için bununla birleştirilen teklifler ve Cumhuriyet Senatosu kanun 
metni tekrar incelendi ve görüşüldü : 

Komisyonumuzun daha evvel ret raporlarında mufassalan serd ettiği mütalâaya ilâve edecek deği
şik bir durum olmaması, o günlerden bu güne hak istiyenlerden bâzılarının emekli olmaları veya 
ölmüş bulunmaları ihtimaline karşılık malî porte b bir düşüş olabileceği söylenebil irse de bunun 
mühim bir miktar tutmıyacağı, öte yandan mer'i olan emeklilik mevzuatının ana prensiplerinden 
halen de vazgee'ilemiyeceği hakikati karşısında, kanun tekliflerinin bu defa da reddi kararlaştı
rılmıştır. 

Eaporumuz Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
Ankara 
î. Seçkin 

İmzada bulunamadı 
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Ankara 
M. Ete 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

îzmir 
İV. Kürşad 

Mardin 
E. K. Aybar 

Aydın 
O. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğcm 

Kayseri 
T. Feyizoğlu 

îmzada bulunamadı 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
//. Atabeyli 

Konya 
H. C. Yılmaz 

îmzada bulunamadı 

Rize Sakarya 
E. Y. Akçal Muhalefet şerhi ekli 

M. Gürer 
Trabzon 

E. Dikmen 

(Bursa 
A. Türkü 

Erzururm 
A. Şenyurt 

Maraş 
E. Kaplan 

îmzada bulunamadı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Trafbzon 

Muhalefet şerhi 

Kanun teklifi askerliğini er olarak yapan memurların büyük kaybını önliyecektir. Aynı gö
reve intisabeden kadın ve erkek memur arasında, erkek vatani hizmetten dolayı yerine göre 3 - 4 
yıl kayba uğramaktadır. Bu eşitsizliği kaldıracak bir tekliftir. 

Emekli keseneğine esas derece tutarlarının % 14 neü sandıkça adlarına borç kaydedileceğine 
göre, esasen büyük bir malî külfet teşkil etmiye çektir. Adaletsizliğin giderilmesi lâzımdır. 

Bu sebeplerden komisyonun ret kararına muhalifim. 
Sakarya Milletvekili 
MuslihitUn Gürer 

mmmm 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 445 e 2 nci ek) 




