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ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
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Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin de
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T. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tarımda kredi ve üretim alanında alınması 

gerekli tedbirleri tesbit etmek ve tefeciliği ön
lemek üzere kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, 7 . 7 . 1970 tarihinden başlamak 
üzere komisyonun görev süresinin 3 ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi kabul olundu. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, özel sek
tör tarafından kurulacak tedavi ve sosyal hiz
met kurumları kanun tasarısının görüşülmesi
nin iki ay daha ertelendiğine dair tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısının görüşülmesine 
40 ncı maddeye kadar devam olundu. 

Birleşime saat 12,57 de ara verildi. 

İkinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısının maddeleri üze
rinde (Madde 49 a kadar) görüşüldü. 

Gruplar temsilcilerinin, 3 . 7 . 1970 Cuma 
günü saat 14,30 - 19,00 arasında çalışma yapıl
masına, Cumartesi ve Pazar günleri çalışmalara 
ara verilerek 6 . 7 . 1970 Pazartesi günüden 
itibaren yine saat 10,00 - 13,00 ve 14,30 - 19,00 
arasındaki çalışmalara devam edilmesine dair 
önergeleri kabul olundu. 

3 . 7 . 1970 Cuma günü saat 14,30 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,03 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Vikrei Turhangü 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Kalkınma ve İhracat Bankası hakkın

da kanun tasarısı (1/357) (Ticaret, Sanayi, Ta
rım, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — 28 Temmuz 1967 tarih ve 933 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/358) (Plân Komisyonuna) 

Tezkereler 

3. — İzmir Milletvekili Fazlı Arınç'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/306) (Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/307) (Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması

na dair Başbakanlık tezkeresi (3/309) (Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/309) (Adalet 
ve Anayasa komisyonlarında mürekkep Kar
ma Komisyona) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/310) (Adalet 
ve Anayasa komisyonlarında mürekkep Kar
ma Komisyona) 

Raporlar 

8. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 

j Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185)' 
i (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1970) 
! (Gündeme) 
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9. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/195) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) (Gündeme) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) (Gündeme) 

11. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma-

BAŞKAN — Millet Meclisinin 119 ncu Bir
leşimini açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarıim; daha önce Yüce 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Plân Komisyonu Başkanlığının, gün
demde bulunan 1/263 esas numaralı kanun ta
sarısının tekrar tetkiki için komisyonlara iade
sine dair tezkeresi (1/263, 3/311) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan tezkereyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulu gündemindin 

bir defa görüşülecek işlerinin 36 ncı sırasında 
bulunan (1/263 S. Sayılı) «5232 sayılı Beledi
ye Gelirleri Kanunumda değişildik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı» nrn, Hükümet ta
rafından hazırlanarak Millet Meclisline gönde-

mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) (Gündeme) 

12. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) (Gün
deme) 

Meclisçe alınmış bir karar gereğince, mahsus 
gündemin müzakeresine başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

rilen Belediye gelirleri kanunu tasarısı komis
yonumuzca g-örüşülmektedir. 

Mezkûr tasarı ile bir çelişkiye düşülmemek 
üzere gündemde bulunan kanun tasarlısının 
tekrar tetkiki için komisyonla iadesini saygı ile 
arz1 ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Tezkereyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre 
yapılacaktır. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

— 609 — 
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iv - GÖRÜŞE 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşı
nın, 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 200) 

BAŞKAN — Mahsus gündemi gereğince mü
zakereye defanı ediyoruz, 

49 ncu maddenin müzakeresi sırasında va
kit dolmuş bulunduğu cihetle birleşim bugü
ne ertelenmişti. Buna göre 49 ncu madde üze
rinde söz istiyen arkadaşlarımın... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
ben soru soruyordum. 

BAŞKAN Bir dakika, Sayın Ülker. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanını, önergeler
le birlikte maddenin komisyona iadesini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımız sorusunu sorsun, onu taki
ben talepte Mumursunuz. 

Sayın Ülker, buyurun sorunuzu sorun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saym Baş
kan, komisyondan sorduğum sual şudur : 

Avukatlar Kanununun 164 ncü maddesinin 
son fıkrasında, «Avukatla iş sahibi arasında 
sözleşme aksi bulunmadıkça...» tarifine dayanı
larak ödenecek ücret, yani, «Avukatlık ücreti 
avukata aittir.» hükmü kanunda mevcut bulun
duğuna göre, bu hükme rağmen, Komisyon; 
kamu kesiminde çalışan avukatlara da ödene
cek miktarları yan ödeme olarak görebiliyorlar 
mı? 

BAŞKAN — Şimdi, sayın komisyon, veril
miş olan önergelerle birlikte maddeyi mi geri 
istiyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Maddeyi önergelerle birlik
te komisyona verilmesini istiyoruz. 

LEN İŞLER 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi verilmiş bu
lunan önergelerle birlikte talebediyor. Komisyo
nun bu talebini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... («Anlaşılmadı» sesleri) 

Maddenin komisyona iadesi talebini oyunu
za sunuyorum. («Oyo sunulmaz» sesleri) 

49 ncu maddeyi komisyon, verilmiş bulunan 
önergelerle birlikte komisyona istiyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyon 
geri isterse, oya sunulmadan verilir. 

BAŞKAN — Usulen oya konması gerek efen
dim, mutlak. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Şimdiye ka
dar böyle yapılmıyordu. 

BAŞKAN — Önergeleri isterse, havalesi 
mecburi. Tasrih ettim, «maddeyi istiyorum» 
dedi. Onun için maddeyi istemiş olduğuna göre... 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hangi se
beple önergeyi geri istiyorlar? 

BAŞKAN — Komisyon, «önergeyi hangi se
beple geri istiyorlar?» diye soruyorlar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Verilen önergelerle birlikte 
maddeyi yeniden tetkik etmek için istiyoruz. 
önergelerin Komisyonumuza havalesini rica et
mekteyiz, 

BAŞKAN — Tetkik etmek için istiyorlar. 
Muhterem arkadaşlarım, önergeler komisyon 

tarafından havalesi istendiği takdirde, Riyaset 
tarafından havale mecburidir. Önergeler komis
yona havale edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 50. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 147 nci maddesinin (B) ve (E) 
bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı 
maddeye aşağıdaki (G) fıkrası eklenmiştir : 

(B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanunun 4 ncü 
maddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan per
sonele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi 
kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim 
kurumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluş
larda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan 
öğretmenlerle öğretim üyelerine ve diğer Dev
let memurlarına belirli bir öğretmenlik kadro
suna ait aylıktan ders saati itibariyle ödenen 
parayı, 
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G) iş güçlüğü ve riski zammı : Hayat ve 
sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakı
mından güçlük arz eden veya normalin üstün
de gayret sarfını gerektiren görevler için yönet
melik hükümlerine göre ödenen parayı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 50 nci 
madde üzerinde iki değişiklik önergesi vardır. 
Bu önergeleri okutuyorum, önce Yüce Meclis 
haberdar olsun, ona göre madde üzerinde müza
kere açacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 

nci maddesinin (G) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
G) Bu kanuna tabi kurumlarda, şantiye

lerde, hastane veya benzeri yerlerde çalışan tek
nik personel ile sağlık hizmeti görevlilerine 
kurumlarının teklifi ile iş güçlüğü ve riski zam
mı ve personel temini güçlüğü zammı verilir. 

Zonguldak Erzincan 
Hüseyin Baytürk Hasan Oetinkaya 

Kırklareli 
Beyti Arda 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 

nci maddesini değiştiren 50 nci maddenin (E) 
fıkrasının başına; 

(idarecilik ve) kelimelerinin eklenerek fık
ra başlığının «idarecilik ve ders görevi ücreti :» 
olarak tamamlanmasını, 

Aynı fıkranın ikinci satırında yer alan 
«öğretmenlik» kelimesinden sonra «idarecilik» 
kelimesinin, yine aynı fıkranın son satırında 
«itibariyle» kelimesinden sonra, «ve idarecilik 
görevi» kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 50 nci 
madde üzerinde verilmiş bulunan önergeleri 
okutmuş bulunuyorum. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın milletve
kili?... Yok. 

Söz istiyen olmadığına göre, verilmin bulu
nan değişiklik önergelerini tekrar okutup Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. 

(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk ve 
iki arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, bu ödenecek para
yı tavsif eden bir maddedir. Müesseseyi tâyin 
ve tavsif eden bir başka madde vardır. Olsa 
olsa orada müzakeresi gerekir. Bu itibarla ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gil'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu kanu
nun temel felsefesi, takrirde bahis konusu olan 
ödemelere mâni olmak için tanzim edilmiştir, 
öyle düşünülmüştür. O itibarla temel felsefe
siyle, özüyle çelişir, kabul edildiği takdirde. Bu 
gerekçeyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

50 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 50 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 51. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 148 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 52. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 149 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kademe aylığı : 
Madde 149. — Kademe aylığı 36 nci madde

de gösterilen sınıflara ait genel gösterge tab
losundaki derecelere dâhil kademelerden her 
biri için tesbit edilen gösterge rakamına teka
bül eden aylıktır. 

BAŞKAN — 52 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 52 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

— 611 — 



M. Meclisi B : 119 8 . 7 . 1970 0 : 1 

Madde 150. — Derece aylığı 36 ncı madde
de yer alan sınıflara ait genel gösterge tablo
sundaki derecelerin her birinin muhtevi bulun
duğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade 
eder. 

BAŞKAN — 53 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul eednler... Kabul etmi-
yenler... 53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 54. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 151 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylık
ları : 

Madde 151. — Gösterge tablosunda yer alan 
derecelerden her birindeki 1 nci kademe gös
tergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk 
kademe aylığını; aynı derecenin son kademe 
göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin 
en yüksek kademe aylığım gösterir. 

BAŞKAN — 54 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 54 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 55. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Katsayı : 
Madde 154. — Sınıflara ait gösterge tablo

sunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilmesi için tek katsayı uygulanır. 

Bu katsayı her yıl memleketin ekonomik ge
lişmesi, genel geçim şartları ve Devletin malî 
imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
genel bütçe kanunu ile tesbit edilir. 

Katsayı değişimi, Emekli Kanunu hüküm
leri dışında, aylıklarda artış veya eksiliş sayıl
maz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 55 nci 
madde üzerinde verilmiş bulunan iki değişiklik 
önergesi var. önce bu iki değişiklik önergesini 
okutacağım, Yüce Meclis tarafından bilinmiş 
olsun, onu takiben madde üzerinde müzakere 
açacağım. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 55 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneriyorum. Saygılarımla. 

îçel 
Turhan özgüner 

«Asgari geçim endeksi göz önünde tutula
rak tesbit edilmiş bulunan bu katsayı; geçim 
endekslerindeki değişmelere uygun olarak her 
malî yılın başında yeniden tesbit olunarak 
aidolduğu yılın bütçe kanunu ile uygulanır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısının 55 nci maddesiyle değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 154 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
dan sonra aşağıdaki fıkranın ilâvesini saygıla-" 
rımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Bolu Ankara 

Kemal Demir Sakıp Hiçerimez 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamanoğlu 

«Ancak hayat pahahlığmdaki artışlar resmî 
belgelerle en az % 5 i bulduğu takdirde kat
sayıyı artırmak zorunludur.» 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz iste
miş olan arkadaşlarımı okuyorum : 

Turhan Özgüner, Mevlüt Ocakçıoğlu, Kemal 
Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şener, Nuri 
Kodamanoğlu, Coşkun Karagözoğlu. 

Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
55 nci madde katsayı maddesidir ve ehemmi

yeti üzerinde fazlaca durmayı gerektirmez, şüp
hesiz önemli maddelerden biri. Bu madde, ko
misyonca geriye alman 14 ncü madde ile de do
laylı olarak ilgili. Konuşmalarımda bir nebze 
ona temas edersem, mâruz görülmesini rica ede
rim, 

Evvelemirde, 55 nci maddenin tedvin tarzın
da katsayının ne derece ve hangi esaslara dayan
dırıldığı çok açık alarak görünmektedir. Bunun 
Komisyonda da müzakeresi yapıldı. «Sınıflara 
ait gösterge tablosunda yer alan gösterge ra
kamlarının aylık tutarlarına çevrdlmesi için tek 
katsayı uygulanır.» Tamam. 

«Bu katsayı her yıl memleketin ekonomik 
gelişmesi, genel geçim santiarı ve Devletin malî 
imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilir.» Bilhassa, 
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Devletin malî imkânları göz önünde bulundurul-
maik suretiyle bu katsayı her yıl Genel Bütçe 
Kanunumda tesbit edileceğine göre, arkadaşla
rım, siyasi iktidarın malî imkânları neye elve-
riyorsa katsayı ona göre sürdürülecek, ona göre 
Idaralltılacajk. E... Bu katsayının hangi teminatı 
getirdiğini, reformist kanun olduğu dıddiıa edilen 
bu tasarıda - iddia edebiliriz? Bu katsayı «malî 
imkânsızlıklar içerisine girdik» diyen bir ikti
darın elinde bugün 7 ise, yarın hayat pahalan
dığı hailde 6 ya, 5 e düşimiyeceği teminatını ve
rebilir mi Reform getiren bir kanun, teımiimatlı, 
inandırıcı bir kanun olmıalıidır. Katsayıyı bu 
derece bir siyasi iktidarın malî imkânları çer
çevesi içerisine, tamamen onun imkânları iddiası 
içerisine sokmak, her halde geleceğini sadece 
maaşına bağlamış memur kadrosu için hiç de 
teminatlı değildir arkadaşlarım. 

Bu sebeple, geltirdiğimiz bir önergeye iltifat 
buyurulursa ben şöyle bir değiştirgeyi gerekli 
görüyorum. 

Bu kanunun 55 noi maddesinin ikinci fıkra
sına şu şekil verilmelidir. «Asgari geçim endek
si göz önünde tutularak tesbit edilmiş bulunan 
bu katsayı, geçim endekslerinideki değişmelere 
uygun olarak, her mlalî yılın başında yeniden 
teslbit olunarak aidolduğu yılın bütçe kanunu 
ile uygulanır.» 

Şimdi, asgari geçim endeksi Türkiye'de İM 
çocuklu bir aile için bugün 1 715 Tl. dır. Ama, 
14 ncü maddede - şüphesiz münakaşasını yapa
cağız - gösterge tablosunun alt kademesinde, ta
banda yeni ilkokul mezunu bir memura verece
ğimiz maaş, bugün 450 Tl. iken, getireceğimiz 
hu ıkanunla sadece 490 Tl. na çıkabilmektedir. 
Âzami 490 Tl. alabilecektir bugün memuriyete 
girecek ilkokul mezunu. Oysa ki, 1 715 Tl. dır 
asgari geçim endeksi. Aradaki fark ne ile kapa
tılacak? Ne ile kapatılırsa kapatılsın, münakaşa
sı elbette yapılacak onun. 

Şimdi, tabandaki memura brüt 490 Tl. ver
mekle (işe başlatacaksınız ve tavandaki memura 
8 400, 16 ile 1 nci derece arasında bir rakam 
farkı vereceksiniz ve asgari geçim endekslinin 
1 715 lira olduğu Devlet istatistikleri ile sabit 
olacak ve Türkiye'de biz 490 Tl. na bağladığı
mız memura «geçin, geçinmeye mecbursun» di
yeceğiz. 

Arkadaşlarım, şimdi elbette bunun, 490 Tl. 

nın, 8 400 Tl. nın münakaşasını 14 ncü maddede 
yapacağız. 

Ancak, 7 katsayısına gelince, 657 sayılı Ka
nunu değiştirmeyi öngören bu kanun tasarısının 
daha kamu oyumda münakaşasına başlandığı sı
rada hatırlarız ki, Echelle - Mobdle sistemi değiş
tirge tasarısının getirilişine esas idi. Ama, za
man geçti bu Echelle-Mobile iddiası unutuldu. 
(bir kenara atıldı, simidi katsayıya bağladık. 
Echelle - Mobile, hayatım ucuzlaması veya paha
lanmasına göre, her yıl katsayının 7 ise, hayat 
pahalandı ise, 7,1; 7,2 veya 8, hayat ucuzlamaya 
doğru gidiyorsa - ki bir hayaldir, Türkiye için -
7 den aşağı 6 ya veya 5 e kadar inecektir, Ec
helle - Mobile sistemi iddiasiyle. Bu tasarı ge
tirilmekte idi. Tasarının daha katmu oyuna ak
settiği günden bugüne Echelle-Mobile lâfta kaldı, 
unutuldu, hattâ Komisyonda münakaşası dahi 
yaptırılmadı, Sayın Maliye Bakanı da dâhil ol
mak üzere elinin tersi ile itiverdi. Bu kanun 
tasarısının esprisi sadece, katsayı gibi katı, ama 
katı olduğu kadar da bilhassa siyasi iktidarın 
imalî imıkânlar bahanesine bağüı bir esasa da
yatıldı. 

Arkadaşlarım, bugün getirilen katsayı, neye 
istinaden getiriliyor? Sayın Maliye Bakanımdan 
veya Komisyon Sözcüsünden bunu dinliyeceğiz. 
Bugünkü hayat şartları nazarı itibare alınarak 
getiriliyor zannımdayız değil mi? E., peki gele
cek sene hayat şartları daha ağırlaşır, bugün ge
tirilen vergi kanunlariyle daha ezdlirse bu me
mur, «katsayı böyledir, bayat da pahıalammıştır, 
ama geçen sene çıkardığımız bu kanuna naza
ran, bu sene hayat ilki misli de pahalanmış olsa, 
maddedeki, Devletin malî imkânları göz önünde 
tutularak 7 katsayısı kalacalctır» demek, haki
katen kanunun getiriliş esprisine tamamen ay
kırıdır. Bu ciheti nazara alarak, bu katsayımın, 
7 katsayısının bugünkü asgari geçim endeksi 
esas alınarak getirilmiş olduğu belirtil neli ve 
her yıl resmî istatistiklerle belirtilecek en
deksler nazarı itıiibıarle alınarak, katsayının ye
nilen tâyini ile bütçeye ona göre yön verileceği 
haJkıIıaten malddeye dercedilmelMir. 

Bu sebeple önergemi getirdim, iltifat fouyu-
rulmasını rioa ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu?... 
Yok. Sayın Kemal Demir?.. Yok. Sayın Sakıp 
Hiçerimez, buyurunuz efendim. 
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AHMET SAKIP HlÇERlMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, zaman 
zaman ve maddelerin yeri geldikçe bir personel 
reformu değil, 1965 te çıkarılmış olan bir 
personel reformunu geriye götüren maddeler 
taşıyan bir Hükümet tasarısiyle karşı karşıya 
olduğumuzu söylemekte devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eşel - mobil, hepinizin de bildiği gibi özel

likle Fransa'da uygulanan, gerek hükümetle
rin düşmesi veya düşmemesi, hükümetlerin 
değişmesi gibi ahvalde dahi, Fransız kamu 
personelinin o günkü hayat şartları içinde, ha
yat pahalılığı oranının arttığı nisbette aylık 
ve ücretlerinin arttığı, hayat pahalılığınn 
düştüğü oranda da aylk ve ücretlerin düştüğü, 
«yürüyen merdiven, hareketli merdiven» adı
nı verdiğimiz sistemdir ve bu sistemin adı 
eşel - moMl'dir. 

Bir A. P. li aziz arkadaşımın, «fbiz eşel - mo-
bil'i do getirdik» dediği gibi, bu da reform 
yönünden Ali - Veli, Veli - Ali olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, icranın eline bırakı
lan bir eşel - mobil sistemi, beş senedir özlemi 
ıçekiilen Personel Kanunu gibi, uzun yıllar ha
yat pahalılığı ne derecede artarsa artsın ve ne 
derece eksilirse eksilsin, nazara alınmıyacak 
demektir. 

Biraz evvel arkadaşım sordu, dedi ki; «Kat
sayıyı 7 olarak getirdiniz, kıstasınız nedir?» 
Kıstasını arkadaşım sordu, ben bugün hali ha
zırdaki uygulanan katsayının 4,2 olduğunu id
dia ediyorum. Ve 8, 9, 10 dahi uygulanabilece
ğini söylüyorum. İspat edebilecek belgelere de 
sahibim. Halbuki gerek Maliye Bakanlığı, ge
rekse komisyonun bâzı üyeleri, burada yapıla
cak değişikliklerle katsayı miktarının düşmesi 
tehlikesini her zaman ileri sürüyorlar. Demek 
ki, burada bir kanaat, bir takdir alabildiğine 
gidiyor. Yarın hayat pahalılığı bir miktar art
tığı zaman icra takdir yetkisini kullanacak ve 
uygulamıyacaktır, katsayıyı artırmıyaoaktır. 

Diyeceksiniz ki, icra bunu artırmak istemi-
yebilıir; ama biz Meclis olarak burada ağırlığı
mızı koyarız, oylarımız vardır, bunu istimal 
ederiz ve neticede bu katsayıyı artırabiliriz... 
Hayır arkadaşlarım, bu, Bütçe Kanunu ile her 
sene uygulanacağına göre, eğer Hükümet Büt
çe Kanununun gelir kısmında gerekli bir geliri 

getirmemişse siz bu artışı burada yapamıya-
caksınız ve icranın tasarrufuna mahkûm ola
caksınız. 

Şimdi, şu gerekçeyle bir takrir verdik, de
dik ki, Türkiye'de belli bâzı müesseseler var
dır; resmî müesseseler, itimadedilmesi gereken 
müesseseler. Başbakanlık Devlet İstatistik Ens
titüsü her sene geçim endeksiyle ilgili rakam
lar yayınlar. Ticaret odaları vardır, sanayi 
odaları vardır, onlar da rakamlar verirler. İn
sanların hayatını idame ettirebilmeleri için, 
lüks dışındaki bâzı ihtiyaçları vardır; yeme, 
içme, giyme, yatma, (barınma, ısınma v. s. 
Bunların açısından bir değerlendirme yaptığı
mız zaman bir rakam elde ediyoruz. 

Örnek vereyim; 1966 yılında Başbakanlık 
İstatistik Umum Müdürlüğünün Türkiye orta
lamasına göre verdiği rayiçlere istinadedile-
rek hazırlanmış bir geçim endeksi : Sabah 
kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği ola
rak hesaibetmiş, günde 25, ayda 750 lira raka
mını bulmuş 2 çocuklu, 4 nüfuslu bir aile için. 
Bu, Türkiye ortalamsı. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, 1 dakikanız 
var, ona göre tamalayınız, 

AHMET SAKIP HlÇERlMEZ (Devamla) 
— Teşekkür ederim. 

Mesken ihtiyacını Türkiye'de ortalama ay
da 250 lira göstermiş. Ayda 252,80 lira ortala
ma giyim kabul etmiş. Sağlık ihtiyacını ay
lık 67,50 liiıria göstermiş. 50 lira yakıt ihtiyacı 
g'isiiiermiş yine aylık, yekûn 1 523,05 lira. Bu 
1 715 liraya cılktı şıimıd'i. 

Sayın arkadaşım ifade ettiler, katsayısı 7 
olursa asgari geçimin talbanda bin liradan 
başlaması bir zaruret, en aşağı bir zaruret, 
yeni intisalbetmiş bekâr bir memur için. Hal
buki biz 490 lira diyoruz. Demek ki, icra 
cbelle - molbile hiçbir alâkası olmıyan bir kat
sayı da getirmiştir. 

Onun için ricamız bu maddeye bir fıkra 
ilavesidir. Hayat pahalılığı resmî istatistiklere 
göre % 5 oranında arttığı takdirde katsayıyı 
artırmak: icranın zorunlu olduğu husus olmak 
gerekir. 

Eğer bu teklifimiz dikkate alınacak olursa, 
öyle zannediyorum ki, gelmiş geçmiş ve ge
lecek iktidarlar da, artık bir başka hesap 
içinde böylesi katsayı uygulaması ve zam ve 
benzeri palyetif tedbirler getirmekten sarfı-
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nazar ©dip, doğrudan doğruya, realiteye uy
gun olarak, eohelle - mofbile'nin ruhuna uygun 
olarak tatbikatını yapabilecektir. 

G-erekli diğer müte'mınilm izahatı, takriri
mizi izah zımmında söylemek üzere hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru
nuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Bal
kan, muhterem arkadaşlarım; katsayının değiş
tirilmesi konusu ile ilgili görüşmekte olduğu
muz 55 nci maddenin atıfta bulunduğu 657 
sayılı Kanunun eski 154 ncü maddesinin bu 
değişmiş şekline biz bir fıkra eklenmesini ar
kadaşlarımızla birlikte teklif etmiş bulunuyo
ruz. 

Türkiye'de, hepinizin bildiği gibi, istatis
tik! rakamlar, Devlet istatistik Enstitüsü veya 
ona mümasil olan diğer dairelerin vermiş 
olduğu rakamlar Türkiye'de katiyet ifade ede-
edebilecek, en azından yüzde itibariyle mem
leketi tatmin edecek bir durumda olsaydı, 
zaten böyle bir fıkraya ihtliyacomııyacaıktı ve 
icra organı rahatlıkla zamanı geldiğinde şu 
rakama çıktığını ifade edecek ve yerine geti
recekti. Maalesef faizim memleketimizde İsta-
tistikî rakamların iyi tutulamayışı ve bunla
rın melekete tam cevap veremeyişinin se
bepleri o dairenin araştırmasından ve çalış
masından ziyade, bu rakamları iyi tesbit edip 
standart hale getirilebilecek yerlerimiz yok
tur ve bu iş için çalışan müesseselerimiz çok 
azdır, metotlarımız noksandır. Bu metotlar in
şallah ileride elbette tamamlanacak ve ista-
tistiM rakamlar daha sağlam esaslara bağla
nacaktır, ama bugün için bu rakamlar bizi tat
min edecek durumda değildir. 

Muhtelif memleketler hayat pahalılığı karşı
sında bu katsayıyı değinmek için muayyen 
temel, anaunsurlar kabul etmişlerdir. 
Ben örnek olarak vereceğim; bizim Tür
kiye'de elbette bir buğdayda, kömür
de, demirde, giyecek maddelerinde ve yiye
cek maddelerinde, yani temel maddelerinde 
fiyat artışları olduğu zaman katsayıyı değiştir
mek zorunlu olacaktır. 

Ayrıca burada elbette ki, Devletin malî gü
cü ile yatırımlar yapacaksınız, geri kalmış bir 
memleketsiniz, geri kalmış bölgelerimiz vardır, 

elbette memur maaşlarından evvel onları da kal
kındırmak için gereken alt yatırımları yapmak 
lâzımdır. Hâlâ tamamlıyamadığımız köylerimi
zin su meselesinin, okul meselesinin, yol mesele
sinin halledilmesinde zaruret vardır. Doğru. Yal
nız, bir memuru da asgari geçim endeksine tabi 
tutmak gerekir. Arkadaşım 1966 yılında 2 ço
cuklu bir ailenin asgari geçim endeksini misal 
olarak verdi. Yani asgari geçimini temin edecek 
olan para 1 523,05 liradır. 

Şimdi siz 16 ncı derecede bulunan memurlara 
verdiğiniz 490 lira maaş ile onlara, «Biz katsayı
yı 7 tuttuk, bundan sonra bir daha artma imkâ
nınız yoktur, olmadığına göre de biz bu katsayıyı 
devam ettireceğiz.» demek de mümkün değildir. 
Eğer salim rakamlar elde edilirse, onlar zaten; 
«Bu fiyatlar artmıştır, pahalılık vardır, Devle
tin malî gücü de iyidir, o halde katsayıyı artı
rın.» diyebilirler. Ama biz bunu deme imkânına 
sahip değiliz. 

Onun için deriz ki, belki bu söylediğimiz 
% 5 değil, ama Meclisin tensibedeceği rakamı 
bilelim. Diyelim ki, pahalılık % 5 değil, % 6, 
% 8, ama söylevin. Memur bir rakamı bilmeli
dir. Hangisinin keyfini bekliyeceğiz de ondan 
sonra bu katsayıyı ona göre artıracağız? Bu hale 
gelmemeliyiz. Parlâmentodan bu kanunları çı
karırken, bunları sağlam esaslara bağlamak za
rureti vardır. 

Şimdi biz burada bir fıkranın eklenmesini is
tedik. Bu fıkrada sarahat vermek için söylüyo
ruz bunu. Yoksa, aksi takdirde, bugün pahalı
lık varmış, yokmuş, onu zaten herkes biliyor; 
Hükümet de biliyor, Meclis de biliyor, memur da 

biliyor, müstehlik de, müstahsil da... Ama bu mem
lekette bu gerçeği bilmek kâfi değil. Kanunun 
esas espirisi burada. Katsayıyı bu sene değiştir
dik. Peki ne zaman bir daha değiştireceğiz? 
Hangi esasa göre değiştireceğiz veya indirece
ğiz? Bunu bir noktaya bağlamak gerekir. Biz bu 
önergeyi bunun için verdik. 

Sayın Komisyon ve Hükümet tahmin ediyo
rum izahat verir. Belki o izahatla biz tatmin edi
liriz, ama bunun yukarda müzakeresi çok ya
pıldı ve çok müphem cevaplar da aldık. Bildikle
ri halde öyle cevap vermek zaruretleri vardı, 
yoksa bilmediklerinden değil. Bu konunun sara-
hata kavuşturulması büyük zarurettir ve bizim 
önergemiz de bu maksatla verilmiştir. Bir fıkra
nın ilâvesini öngörmektedir önergemiz. Buna, 
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eğer Hükümetin ve Komisyonun bu konudaki fi
kirleri dinlendikten sonra iştirak edilirse mem
nun oluruz. 

Saygılar sunarım. 
CBsEP 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu? Yok. 
Sayın Coşkun Karagözoğlu? Yok. 
Sayın İhsan Kabadayı, buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; her yıl memleke
tin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve 
Devletin malî imkânları göz önünde tutularak 
katsayısının, bu ölçüler içerisinde bütçeden tes-
biti keyfiyeti kanımca pek salim ve müspet bir 
yol olmasa gerek. 

Bu katsayıyı, mutlak ve mutlak, memur 
kütlesini, değişen hayat şartlarına göre tatmin 
etsin, geçiminde yüzü gülsün; aşında, eşinde, 
işinde memnun kalsın, mesudolsun istiyorsak is-
tatistiki esaslara bağlamalıyız. 

Geçim endeksinde hayati ehemmiyeti haiz bâ
zı maddelerin, değişen fiyatlarına göre tesbit 
edilmesi mutlaka en müspet ve içinde bulunan 
şartlara göre gayeyi doğuran bir yol olacaktır. 
Nitekim Fransa bu ölçüden hareket etmekte, 
200 e yakın hayati ehemmiyeti haiz maddeleri 
tesbit etmiş, bunların değişen fiyatlarına göre 
memur maaşının katsayısı da bu 200 maddenin 
vermiş olduğu rakama paralel olarak iniyor ve 
çıkıyor. İnerse, düşerse elbette Hazine ona göre 
kârlı olacaktır. Yükselirse, hayatta geçim sıkın
tısında kalan, darlıkta kalan memuru daha iyi 
bir seviyeye getirebilmek için tabiatiyle katsayı 
da yükselmiş olacaktır. 

Çok partili hayata girdiğimiz günden bugüne 
kadar gerek 10 yıllık Parlâmento hayatımda, 
gerekse bunun dışında, demokratik düzende hü
kümetleri dinlemiş, takibetmiş, gözetlemiş bir in
san olarak konuşuyorum. Bugüne kadar elham
dülillah hiçbir Hükümet; ben pahalılık getir
dim, geçim şartları ağırlaştı, memurun ve vatan
daşın hayat şartları ağırdır dememiştir. Bun
dan böyle diyeceğini görmekle iftihar duyaca
ğım, ama yine de hükümetler ektiği, sebebi oldu
ğu pahalılığı, hayat şartlarının ağırlaştığını pek 
de kabul edip yanaşmayacaktır. Katsayının bu 
kuru, bütçeye ve hükümetlere bağlı hükmü me
murun içinde bulunduğu şartlara göre iyiye gö
türücü değil, katı ve kuru kalıplarla bağlayıcı 
olacaktır. Bu bağlayıcı katı kalıplar karşısında 

Hükümeti; hayır pahalılık getirmedim şeklin
deki kuru iddiasından kurtarmak, müspet bir 
ölçüye bağlamak için, hayati ehemmiyeti haiz 
maddelerin değişen fiyatlarına göre, neticeye va
rılan bir ölçünün kabulü, kurulmuş hazır bir de 
İstatistik Genel Müdürlüğü var, onların, fiyat
lardaki bu değişen şartlara göre katsayıyı tesbi-
tinde müşavir olarak kullanılması ve buna gö
re maddenin tedvini yerinde olur kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 55 nci maddeye 
göre katsayının tesbiti, memleketimizin ekono
mik gelişmesine, genel geçim şartlarımıza ve 
Devletimizin vergi ile mütenasibolan, toplaya
bildiği, malî imkânlarına göre ve bunlara tabi 
olarak eşel - mobil sistemi dediğimiz bir siste
me göre tâyin edilmiştir ki, reformcu, sosyal ni
teliği haiz bir sistemdir. 

Bu haliyle madde, 50 yıllık Cumhuriyet tari
himizde Devlet memuruna verilecek maaşı tesbit-
te en iyi esası getirmiştir kanaatindeyim. Diğer 
devletlerin, en modern devletlerin memurlarının 
maaşlarım tesbitte, bunların esaslarını tesbit 
ettiğimiz zaman bundan daha ileri ve modern 
bir şekil yoktur. Bu kadar, hayat şartlarına, 
pahalılığa, Devletin malî gücüne, ekonomik kal
kınmamıza tabi olarak tesbit edilme esasını ge
tiren bir maddeyi tenkid etmeye insanın biraz in
saflı olması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunu tenkid ederken de, başka hususları da 

bunun içine katarak konuyu istismar yoluna ka
dar gitmek doğru olmadığı kanaatindeyim. Biz 
memur maaşlarını artırıcı hususları düşünürken, 
Devletimizin malî gücünü, imkâmnı sağlayan, 
vergi veren, zirai, sanayi müstahsilimizi, köylü
yü, işçiyi, esnafı, sanatkârı, şoförü, tüccarı da 
düşünmemiz lâzım. Bütün imkânlarımızı memu
ra vereceğiz diye daha doğrusu, memura şirin 
görüneceğiz diye, memleketin vergi imkânlarını 
yalnız cari masraflara yöneltirsek bu memleket 
ne ile kalkınacaktır? Diğer medeni devletlerin 
bütçelerini tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, 
bütçesinin 1/6 sini cari masraflara sarf ediyor
lar. Biz ise; 28 milyar lira olan bütçemizin 
% 50, % 60 ını cari masrafa veriyoruz. O za-
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man geri kalmış olan bu memleket nasıl kalkına
cak? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuyu istismar etmiyelim. 50 yıllık tarihi

mizde, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu bu 
memleketin imkânları ile, bu memleketin malî 
gücü ile, halkımızın verdiği vergi ile verebilece
ğini vermektedir ve her seneki bütçe kanunları 
ile, memleketin iktisadi, malî ve hayat şartları
na göre yeniden ayarlanacaktır. Niçin telâş edi
yoruz? 1971 bütçesini müzakere etmeye 7 ayımız 
kaldı, 7 ay sonra yeniden ele alacağımız bir ka
nun için bu kadar... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kürsüyü is
tismar etmiyelim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — «İstismar» 
kelimesini kullanan arkadaşıma cevap vermek 
istemiyorum. Bu kürsüyü kimin istismar ettiğini 

s herkes bilmektedir. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçei) — Kullandığın 

İçin soyuyorum. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu 55 nci madde, katsayı sistemi 
fevkalâde yerindedir. Aynen kabul edilmesini 
yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bayar, 
buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 50 nci madde ile illgili katsayı siste
minin uygulanmasına mütaallik konuşmacı arka
daşlarımın mütalâalarına arzı cevabetmek üze
re huzurunuza geldim. 

Değerli arakdaşlarım; 
Teklif sahibi milletvekilleri, kanunda tesbit 

edilen katsayı sisteminden bir farklı ve başka 
türlü işliyen bir sistem teklif etmektedirler. Bu 
sistem adeta, eşel - mobil gibi telâkki edilebilir. 
Bugün birçok Batı memleketlerinde teklif edilen, 
uygulanan bir sistemi andırır tarzda «Fiyatlar
da, geçim endekslerinde objektif kriterlere gö
re, İstatistik Enstitüsü rakamlarını da dikkate 
alabilirsiniz, Plânlamanın rakamlarım da dikka
te alabilirsiniz; alabileceğiniz rakamlar içinde 
artık ne nisbette ise, katsayı bu nisbette yüksel
sin.» demektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İlk nazarda fiyatlar arttığı zaman ücretlerin 

artması kaidesi doğru, mantıki ve mâkul görüle
bilir. Aslında haklı telâkki edilebilir. Yalnız, 
bir hususa işaret etmeme izin vermenizi rica ede
rim. 

Bir ekonomide ücretlerin artması hedef de
ğildir. Ücretlerle fiyatlar arasındaki organik 
dengeyi tesis etme mühimdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ekonomiyi tasavvur edin, fiyatlar artmak

tadır, fiyat artışları bariz bir şekilde gözükmek
tedir, buna muvazi olarak arkadaşlarımızın tek
lifi istikametinde düşünürsek, ücretleri de artır
mak gereklidir. Ama, bu hâdise ekonomiyi evle-
viyetle bir çıkmaza götürebilir. Ücretler fiyat
ları, fiyatlar ücretleri etkilemek suretiyle bir fa
sit daireyi teşekkül ettirebilir ve memlekette kı
rılması güç bir galopan, dörtnala giden bir enf
lâsyonu mümkün hale getirebilir. 

Şimdi, meseleye bu açıdan bakmamak lâzım. 
Bir ekonomide ücretler o ekonomiyi dengede 
tutmak için çok önemli ve vazgeçilmez bir araç
tır. Böyle bir ahvalde az evvel ifade ettiğim 
işartlar taaddüs ettiği zaman ücretleri artırmak 
değil, ekonominin genel dengesi için, ekonomi
yi, bir galopan enflâsyona sürüklememek için, 
olabilir ki, ücretleri tesbit etmek gereklidir. 
Mühim olan ücret artışı hedef değil, ekonominin 
istikran hedeftir. Ücret - fiyat muvazenesinde 
ücretler ekonomiyi dengede tutmanın çok önem
li bir aracıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
O ahvalde, ekonomi için, ücretüeri artırmak, 

artırmamaktan daha fecidir, daha fenadır. Hü
kümetler iktisadi hayatın genel dengesi için, 
bu âletleri ve enstrümanları kullanmak zorun
dadırlar. 

Bir başka misal vereyim : Arkadaşlarımızın 
teklif ettiği sistemin bir başka özelliğini anlata
yım. Ekonomi bir resesyon devrindedir, fiyatlar 
artmıyabilir, ama, ekonomiyi harekete getirmek 
gerektiği mülâhazasiyle Hükümet ücretleri artı
rabilir. Yani siz katı kaidelere bağlarsanız bu
nu, bu kadar artarsa şu kadar artsm derseniz 
bir katı sisteme bağlarsınız. Ekonomiyi manipü-
le edecek sistemlerden icrayı mahrum kılarsı
nız. 

Şimdi, bu kadar güzel bir sistemi, iyi kulla
nılabildiği takdirde ekonomi için faydalı bir 
•sistemi, değiştirmek için gerekli şartları arka
daşlarımızın teklifinde mevcut bulmuyoruz, 
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Söylediğim gibi, ücret, fiyat politikası bir eko
nominin son derece titiz, hassasiyetle takibedil-
mesi lâzımgelen şartları içindedir. Bu şartlar 
dikkate alındığı takdirde, katsayı sistemleriyle, 
ücret politikasiyle fiyatları etkilemek, ekonomi
nin genel dengesini tanzim etmek mümkündür. 
Madde son derece iyi tedvin edilmiştir. O itibar
la, bu maddenin aynının kabulü istikametinde 
maruzatımız olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sene uygulanacak katsayı, ilk tatbikat 

yılıdır. Ekonominin massedebileceği ve taham
mül gösterebileceği bir katsayı olarak titizlikle 
seçilmiş ve uygulanma kararı alınmıştır. tik uy
gulanma yılında daha yüksek katsayılar düşü
nülebilir ama, katsayıyı 8 e çıkardığınız takdir
de, fiyatları etkileme yolunda, ekonominin ge
nel dengesi yönünde nasıl bir tesir icra edeceği
ni, ilk tatbikat yılı olması itibariyle de bulmak, 
tahmin etmek mümkün değildir. Türkiye gibi 
gelişmekte olan bir memleket ekonomisinde 
eşel - mobile muadil bir katsayı sistemi fevka
lâde mahzurludur ve tehlikelidir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koy
madan önce «son söz milletvekilinindir» hükmü
ne göre sıradan Sayın Şinasi özdenoğlu'na söz 
veriyorum. Buyurunuz efendim. 

ŞINASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sarfı
nazar ettim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın Hüsa
mettin Başer, buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER .(Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Personel Kanununda katsayı meselesi haki
katen önem arz etmektedir. Fakat, bugün Tür
kiye'nin şartlarını da göz önüne almak şar tiyle 
bunu düzenlemek lâzımdır. 30 milyarlık bütçe
mizin 15 milyarı personel masrafı olarak git
mektedir. Türkiye'de 35 kişiye bir memur düş
mektedir. Hattâ diyebilirim ki, Ankara'daki me
murları Türkiye'ye dağıtsanız 3 sene idare 
edecek durumdadır. 

Hepimiz seçimlerden yeni geldik. Yolsuz, 
okulsuz, elektriksiz köylerimiz mevcut. Biz bu
nu her sene artan fiyat, gelişen ekonomi dere
cesinde artıracak olursak, hem fiyatları tutama
yız, hem de memurları israfa alıştırırız. Bugün 
Devletin gelirini, gelişmesini, hayat şartlarını I 

Hükümet getirmiş olduğu bütçelerle en iyi şe
kilde takdir eder. Elbette ki, feragatla çalışan 
Devlet memurlarını da düşünür. 

Bu bakımdan gelmiş olan maddenin aynen 
muhafaza edilmesi lâzımdır kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde müzakerenin 

yeterli görüldüğüne dair önergeyi okutuyorum. 
Sırada yalnız Hilmi işgüzar vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Şerafettin Yıldırım 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değî ikjlfc* 
önergelerini tekrar okutup Yüce Meclisin d§İSfS,c 

sunacağım. **>_ '-'** 
(içel Milletvekili Turhan özgüner'in örferge-

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Değişiklik önergesi kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili Kemal Demir ve üç arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, gerekçesini 

mücmelen beyan edeceksiniz. 
AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde ile ilgili mütalâasını dile getiren 

bir arkadaşım, 50 senelik Cumhuriyet tarihin
de böyle bir madde hiçbir kanunda Türk memu
ru için getirilmemiştir, dedi. Arkadaşıma 1905 
yılında C. H. P. hükümetleri tarafından hazır
lanmış olan ve bu Parlâmento tarafından çıkar
tılmış bulunan 657 sayılı Kanunun 154 ncü mad
desini okumalarını tavsiye ederim. 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Başkanı bir endişesini dile getirdi. Diyor ki, 
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«ücretler artarsa hayat pahalılığı artar, hayat 
pahalılığı artarsa ücretler artar, Hükümetler bu
nun önüne geçemez, bütçe buna kifayet etmez..» 
Bu, zayıf iradeli hükümetlerin işidir. Hükümet
ler eğer hayat pahalılığına karşı tedbirlerini za
manında alırlarsa hayat pahalılığı artmaz, üc
retleri de artırmak için bir sebep ortada olmaz. 
Eöhelle Mobile sisteminde ısrar edişimizin se
bebi, gerek Maliye Bakanlığı uzmanları, gerek 
Sayın Maliye Bakanı, gerekse Başbakanımız, 
Echelle Mobili getiriyoruz, dedi. Echelle Mobile 
lâfını söylemek, fakat kanunun maddesine 
Echelle Mobilein ruhunu ve lâfzını getirmemek 
birbirinden ayrı şeylerdir. Katsayı sistemi 
Echelle Mobile içinde mütalâa edildiği zaman 
otomatikman yürümesini sağlamak mecburiye
tindeyiz. Türkiye'nin geri kalmışlığının neden
lerinden bir tanesi de, ileri gitmiş memleketlerin 
ülkelerin tecrübelerini bir kere daha tecrübe et
me hastalığımızdan gelmektedir. Fransa, bu bi
zim şimdiki merhalemizi tecrübe etmiş, bir 
orantı koymuş, demiş ki, şu kadar nisbette ha
yat pahalılığı artarsa aylık ve ücretler de şu ka
dar artar.... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Fransa 
ekonlomisi ile Türkiye ekonomisi aynı mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, müdaha
le etmeyiniz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bir hatır-
latma lüzumunu hissettim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, rica ederim, 
hatırlatmak için dahi bir şey söylemeniz gerek
mez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Sizin hatırlatmak istediklerinizi ben... 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, is
tirham ediyorum, hatırlatmak için dahi lütfen 
kürsüde konuşan hatibe müdahalede bulunma
yınız. 

Buyurun efendim. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 

Konuşmam sırasında sataşmada bulunan arka
daşım eğer personel reformu ile ilfrili müzake
releri daha evvel 'takibetmiş olsaydı, büyük bir 
olgunluk içinde, bir çalışma içinde bulunan A. 
P. ve C. H. P. grupları içinde böylesi sataşma
ların olmadığını görür ve kendisine de böyle 
sataşmalara katılma gayretti içinde bulunmazdı. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, beyanınıza 
devam buyurun, gerekçeyi mücmelen ifade edi
niz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ne müda
hale ettik, ne dedik ki? Fransa ekonomisi ile 
Türk ekonomisi aynı mıdır, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu rica ediyorum, 
istirham ediyorum müdahale etmeyin efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bahane 
arıyor. 

BAŞKAN — Beyefendi yapmayınız efendim. 
Velevki bahane arar. îşte mesele bu. Kürsüdeki 
hatip belki bahane arar. Bahane vermeyiniz, 
malzeme vermeyiniz. 

Sayın Hiçerimez, gerekçenizi beyan ediniz 
ve siz benim bâzı müdahale ettiğim noktaları 
tekrar etmeyiniz, siz de tevakki ediniz. Buyu
run. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Sayın Başkan, gerek bana olan ikazınıza, gerek
se arkadaşıma olan ikazınıza teşekkür ederim. 

Demiştim ki, Türkiye'nin geri kalmışlığının 
nedenlerinden bir tanesi de, ileriye gitmiş ülke
lerin tecrübelerini bir kere daha tecrübe etmek 
hastalığımızın mevcudolmasıdır. Burada da 
Fransa'nın uzun yıllardan beri tatbik ettiği ve 
kamu düzeninde en ufak bir bunalıma sürüklen
mediği Echelle Mobilei bir fıkra ile mümkün 
hale getirmek halini sizlere aktarmak istedim. 
Diyoruz ki, hayat pahalılığı resmî istatistiklere 
göre yüzde 5 oranında artarsa katsayıyı değiş
tirmekle icra yükümlüdür. Bu yüküm ne ile is
pat edilecek, nasıl tahakkuk edecek? Yüce Mec
lisin takdiri ile. Gelecek buraya, hayat pahalı
lığı yüzde 5 artmıştır, katsayıyı ben, bugün 7 
idi, 7,5 a, 8 e çıkarıyorum, diyecek. Yüce Heyet 
tensibederse, uygun görürse öyle olacak... Bu, 
katı değil, bilâkis hayat pahalılığı ile supleks 
temin eden bir fıkradır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer biz bir reform 
yapmak istiyorsak kamu personelini; A, B, O 
siyasi partilerinin iktidar oldukları zamanki tu
tumları içinde hapsetmemek mecburiyetindeyiz. 
Tüm kamu görevlileri kanunlardan, nizamname
lerden, tüzüklerden mânevi huzur içinde kendi
lerini hissetmelidirler. Bunun en önemli olanla
rından bir tanesi de ekonomik olanıdır, ekono
mik olanı da bu maddede kendisini göstermek
tedir. Tekrar rica ediyorum, hayat pahalılığı 
resmî istatistik enstitülerine göre, resmî ma-
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kamların istatistiklerine göre - ki, bunlardan en 
önemlisi Başbakanlık İstatistik Enstitüsüdür -
hayat pahalılığı yüzde 5 oranında artmış ise 
Yüce Meclise gelsinler ve katsayıyı artırsınlar, 
fakat bunun gelirini de beraber getirsinler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis

yon katılmadığını beyan ediyor. Önergeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

55 nci maddeyi tasarı metninde yazıldığı 
şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 55 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 56. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 155 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Memurlara ödenecek aylık tutarları : 
Madde 155. — Bu kanunun 36 nci maddesin

de yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki 
rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için 
tesbit edilen katsayı ille çarpılması sonunda bu
lunacak miktar, sınıfların derece ve kademele
rindeki memurların aylık tutarlarını gösterir. 

BAŞKAN — 56 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 56 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 57. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 156 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yurt dışında aylıklar : 
Madde 156. — Kurumların yurt dışı kuru

luşlarına dâhil kadrolarında görev alan Devlet 
memurlarının aylıkları, 155 nci maddeye göre 
tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve 
kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler 
indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri 
hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Dairesi, 
Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne da
yanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tesbit 
edilecek emsal ile çarpılmasından hâsıl olacak 
miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme 
miktarı ile emsalli tutan arasındaki fark, her 
türlü vergiden müstesnadır. 

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösteri
lir. 

BAŞKAN — 57 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
57 nci madde aynen kabul edilmiştir.. 

Madde 58. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 158 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.: 

Adayların aylıMarı : 
Madde 158. — Her hangi bir sınıfta aday 

olarak göreve başlıyanlar, bu kanunun 54 ncü 
maddesindeki esaslara göre girecekleri derece
nin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye 
kadar kademe terfii uygulanmaz. 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerimde bir de
ğişiklik önergesi verilmiştir. Yüce Meclisin bil
gilerine sunmak için önce değişiklik önergesi 
muhtevasını okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
"Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı» nın 58 nci maddesi ile değiştiri
len 657 sayılı Kanunun 158 nci maddesinin 2 
nci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
saygılarımızla teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olanak sunulacaktır. 
Ankara Bolu 

Sakıp Hiçerimıez Kemal Demir 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener Nuri Kodamıanoğtu 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde şimdi-
yedek söz istemiş bulunan arkadaşlarımın, isim
lerini okuyorum. 

Kemal Demir, Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şe
ner, Nuri Koıdamanoğlu, Turhan özgüner. 

Sayın Kemal Demir? Yok. Sayın Sakıp 
Hiçerimez? Buyurun. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
58 nci maddenin son fıkrası; «Aday memurla
ra, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe 
terfii uygulanamaz» demektedir. Kanunun 54 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasını okursak; «Aday 
olarak atanmış olan Devlet memuru 6 aydan 
az, 2 yıldan çok olmamak üzere bir adaylık 
süresi geçirir» der. Demek ki, aday olarak ka
mu hizmetine alman her hangi bir şahsın 2 yıla 
kadar aday memur olarak çalışması mümkün. 
Tasarının bu maddesinin 2 nci fıkrası bu iki 
yıl içinde bu memura veya kamu görevlisine 
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bunun uygulanmamasını öngörüyor. Biz bunu 
uygun bulmuyoruz. Evvelâ aday memurum si
cil almada, işe sarılmada, şevkinin artmasın
da kademe ilerlemesinin uygulanması her şey
den evvel beğenildiği, takdir edildiği anlamı
ma gelecek ve o adayım işine daha şevkle sarıl
masına sefoebolacaktır. 2 yıl bir kimseyi aday 
olarak çalıştırmak ve bu sistem içimde 2 yıl ça
lıştırmak ve 2 yıl içimde de en ufak bir ücret 
artışını kendisine yapmamak bu kanunun re
formist yönüyle bağdaşmıyacaktır. 

!Bu hususta bir takririmiz vardır. Bu tak
rirde adaylık süresi içimde de, diğer memur
lara, kamu görevlilerine olduğu gibi, her yıl 
kademe ilerlemesi uygulanmasını öneriyoruz. 
İltifat etmenizi rica ederim. 

iSaygılanimla. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener? Yok. 
Sayım Nuri IKodamanoğlu? Yok. 
Sayın Turhan özgüner? Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kam, sayım arkadaşlarım; 
Aday memur adaylık süresini bitirdikten 

sonra asaleti, tasdik edilirse asil memur olacak
tır. Asaletim tasdiki ile adaylık süresi aslımda, 
hukukî tabiriyle, bütün haklar makabline şâ
mil olanak üzere bahse konu olur. Şimdi, aday
lık süresi bittikten sonra memur asil olursa, 
adaylıkta gecem süre esasen kademe ilerleme
sinde, yani göstergede yatay ilerlemede nazarı 
itibara alınmadığı takdirde, bendem evvel ko
nuşan sayım arkadaşınım dediği gibi, hele bu 
müddet 2 sene ise ve bu kanunum öngördüğü 
her kademe ilerlemesi 1 seme ara ile yapılır 
denilmesine rağmen, 2 senelik (bir adaylık sü
resinde bu ilerlemenim yatay olarak yapılmama
sı her halde isabetli olmadığı gibi haksız ve 
mağduriyeti mucip/tir. Yatay ilerlemeden bir 
adayı mahrum etmemek gerekir. Aday aday
lık süresinden sonra asil olduğuna göre hakkı 
her haliyle makablime teşmil edilebilmelidir. 
Bundan bumu mahrum etmek elbet hakkaniye
te de aykırı olur. Bu sebeple getirilen önerge
ye iltifat buyuTuimıası isabetli olur kanısımda-
yımı. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyem? Yok. 
58 nci madde üzerinde verilmiş bulunan 

değişiklik önergesini tekrar okutup Yüce Mec
lisim oyuma sunacağım. 

— 021 

(Ankara Milletvekil Sakıp Hiçerimez ve 3 
arkadaşımın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, adaylık
la aslî memurluk arasındaki fark, dünyanın her 
yerinde belli bir norma bağlanmıştır. Adaylı
ğı, aslî memuriyet telâkki etmek imkânı yoktur. 
Çünkü, aday memur, belli bir görevin sorumlulu
ğunu deruhde etmemektedir, bir eğitim safha
sında olan insandır. Bu gerekçe ile katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

58 nci maddeyi, tasarı metninde yazılan şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 58 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 59 u okutuyorum. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Bu mad
dedeki takririmiz 58 nci madde ile ilgili oldu
ğu için geri alıyoruz. 

BAŞKAN — 59uda geri alıyorsunuz. Peki 
efendim. Okutayım maddeyi de beyan ederim. 

Madde 59. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Asaleti tasdik edilen memurların alacağı ay
lıklar: 

Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu 
kanun hükümleri çerçevesinde aslî memurluğa 
atananlardan : 

A) Bir yildan kısa süre içimde asaleti tas
dik edilenler memuriyetin birinci yılını taki-
beden bütçe yılı başından, 

B) Bir yıl ve daha uzun süre içinde asaleti 
tasdik edilenler asaletin tasdikini talribeden 
bütçe yılı başından, 

İtibaren bir ileri kademeye yükseltilirler. 
0) (A) ve (B) fıkralarına göre kademe 

ilerlemeni yapan memurlar bulundukları dere
de, başarılı 2 kademe ilerlemesi (ilkokul me
zunları 4, ortaokul ve lise ve bunlann dengi 
okullar mezunları 3 kademe ilerlemesi) daha 
yapmadan derece terfiine hak kazanamazlar. 
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BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde bir de
ğişiklik önergesi vardı. Arkadaşlarımızın biraz 
önce beyaniyle önergelerini geri aldığı tesbit 
edildi. Bu sebeple 59 ncu maddeyi Yüce Heye
tin oyunu, sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 59 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 60. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 161 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Sınıflar içimde derece yükselmesinde verile
cek aylık: 

Madde 163,. — Bir sınıf içindeki muhtelif 
dereceler arasında bir dereceden bir yukarı de
receye yükselmeye hak kazanan Devlet me
muru : 

A) Yeni girdiği derecenin ilk kademe gös
tergesine tekabül eden aylığı alır. 

B) Yeni girdiği derecenin ilk kademe gös
tergesine tekabül eden a,ylık, alt derecede ikti-
ısabettiği, göstergeye tekabül eden aylıktan az 
veya ona eşit ise, iktisabettiği göstergeden yük
sek olan ilk kademenin göstergesine tekabül 
eden aylığı alır. 

BAŞKAN — 60 ncı maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 60 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 61. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 162 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 62. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

İstisna memurluklardan ayrılanların duru
mu: 

Madde 163. — İstisnai memuriyetlere : 
a) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış 

olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri 
takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş ol
dukları süre, bu kanunda derece terfii için be
lirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni dere
cenin tâyininde normal derece terfii sürelerine 
karşılık sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık 
sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfi
inde dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 
71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydı ile, 
başka bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan 
atananlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir gö
reve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai me
muriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esas
lara göre ve girilecek derecenin sınav veya 
yarışma seçmesini başarmak kaydıiyle, derece 
ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler içdn 
adaylık hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 62 oi maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 62 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 63. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir:. 
Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma: 

Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Dev
let memuru, bu ilerlemeye ait onay tarihini 
takibeden bütçe yılı başından itibaren aynı de
recenin bir ileri kademesine ait aylığa hak ka
zanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 63 
ncü madde üzerinde bir değişiklik önerge
si vardır. Onu önce okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarmın 63 ncü maddesi ile değiştirilen 

166 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

«Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Dev
let memuru, bu ilerlemeye ait onay tarihini ta
kibeden aybaşından itibaren, aynı derecenin 
bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. Komisyon olarak önergeye katılı
yor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

63 ncü maddeyi, tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... Ka-
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bul etaniyenler... 63 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 64. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştiril mistir: 

Vekâlet aylığına hak kazanma: 
Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Bog kadroya vekâlet edenler bu göre

ve başladıkları tarihten, 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenler

den aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 
45 günden fazla devam eden süre için, bu sü
renin bitimini takibeden işgününden, başka ku
rumlardan vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, 
Öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mü
hendis, veteriner, köy ve kasaba imamlığı kad
rolarına açıktan vekâlet ettirilenler işe başla
dıkları tarihten itibaren hak kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, 
tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, 
köy ve kasaba imamlığı kadrolarına vekâleten 
atananlar hariç, diğer boş kadrolara 6 aydan 
fazla vekâlet aylığı verilmez. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. KabuJ edenler... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Affedersiniz Sayın Başka
nım, bu maddenin tarif ve tavsif ettiği bir 
madde bundan evvel bir değişikliğe tabi oldu. 
Bu, aylığı tarif eden madde. Müesseseyi tarif 
eden başka bir maddede bir ufak değişiklik 
yaptık, bundan evvelki celselerde, izin verirse
niz, o istikamette bir değişiklik yaparken mad
deyi hemen takdim edelim YÜCP. makamınıza. 

BAŞKAN — Bu maddenin dayak olduğu 
tbaşfca maddede bir değişiklik yapıldığını ifa
de ediyorsunuz. Hangi ilâve yapılır?. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Bir ilâve yapıldı, hayvan 
Sağlık memurları tarzında bir ilâve yapıldı, vete
riner bulunmadığı ahvalde... İzin verirseniz 
efendim, hemen yazar, takdim eder oylama im
kânını buluruz. 

BAŞKAN — Bu tasarı metninde (B) fıkra
sında yazılı, tadadî surette zikredilen öğret
menlik, öğretim üyeliği, tabip, diş ta
bibi, eczacı dedikten sonra veteriner veya hay
van sağlık memuru demek kâfi geliyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Parantez içinde... 

BAŞKAN — Peki, maddeyi buna göre re-
daktte ediniz. Maddenin tam değişik şekli oy
lanacak kabiliyete g-eföta, okutalım, o şekilde 
oylatalım. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
Madde 65. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 1% nci hraddesinih 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir • 

Bir göreve vekâleten atamanlara, vekâlet 
edilen kadronun derecesinin ilk kademe aylı
ğının üçte biri, öğretmenlik, öğretim üyeliği, 
tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendislik, 
veterinerlik, köy ve tosafta imamlığı kadrola
rına açıktan vekâlet edenlere, sınıflarının bu 
görevler için tesbît eritilen memuriyete giriş de
recesinin ilk kademe aylığı verilir. Bulunduk
ları mahalden gayri bir mahalde bir göreve ve
kâlet suretiyle atananlara Harcırah Kanunu
nun geçici görevle başka mahalle gönderilenlere 
ait hükümleri uygulanır. 

PLÂN KOMİSYO&U BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Âyri mahiyette burada da 
bir değişiklik var. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 65 nci 
madde üzerinde verilmiş bulunan bir değişik
lik önergesi var. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
657 jayılı Kanunun 65 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Üğrasızoğlu 

Değişik 1 nci fıkra - «Bir göreve vekâleten 
atananlara, sınıflarının bu görevler için tesbit 
edilen memuriyete giriş derecesinin ilk kade
me aylığının üçte ikisi verilir. Bulundukları 
mahalden gayri bir mahalde bir göreve vekâ
let suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun 
geçici görevle başka mahalle gönderilenlere ait 
hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — 65 nci madde Üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili yek. Olmadığına göre 
65 nci madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergesini şimdi okuttum. Komisyon ola
rak katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU fcAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — KatihöıyorUz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — öner
gemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mücmelen beyan etmek isti
yorsanız. Buyurunuz önerge sahibi oluruk. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

65 nci maddede bir göreve vekâleten ata
nanlara verilecek ücretin miktarı yazılıdır. Bu 
maddeye göre: «Bir göreve vekâleten atanan
lara, vekâlet edilen kadronun derecesinin ilk 
kademe aylığının üçte biri verilir.» Evvelâ bu 
durum var. Yani her hangi bir derecede, ister
se 16 ncı derece olsun, isterse 1 nci derece ol
sun, bu derecey vekâlet edecek bir kimseye 
verilecek ücretin miktarı o vekâlet edilen kad
ronun derecesinin ilk kademe aylığının 1/3 
üdür. Meselâ 3 ncü derecede 750 liralık bir 
kadroya vekâlet eden bir şahsa ayda ilâve ola
rak 1 417 lira para ödenecektir. 1/3 ü olduğu 
takdirde 1 417 lira para ödenecektir. Açıktan 
vekâlet edenlere yüksek okul mezunları için 
1 575 lira, lise ve dengi oğullar için 1 050 lira 
vekâlet ücreti verilecektir. 

Şimdi benim bu cümledeki itirazım şudur: 
Devlet Personel Kanununda reformit yönü teş
kil eden tek ücret esasının kabul edilmiş olma
sı yan ödemelerden âzami miktarda kaçınılmış 
olması, bu kanunun en önemli özelliklerinden 
birini teşkil etmektedir. Fakat buna mukabil 
bir memura esas aylığından başka birtakım 
yan ödemeler bu kanunda yine yer yer vardır 
ve bunlar içerisinde vekâlet ücreti ayrı bir yer 
tutmaktadır ve dün görüştüğümüz maddelerde 
de hangi makamlara vekâlet ücretinin ne ka
dar süre ile verilebileceği hususu da açık ola
rak ifade edilmiştir. 

Ben diyorum ki, madem ki, bu kanuna gö
re Devlet memuriyetine vekâlette ücretsiz vekâ
let esastır, o halde bu kadar yüksek vekâlet 
ücreti vermek doğru değildir. Muhtelif kurum
lar, memuriyetlerin her hangi bir şekilde açık 
olması halinde, en üst kademelerde bilhassa da
ha çok miktarda para ödemek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Bir taraftan maaşsız vekâlet 
esastır diyoruz, bir taraftan fazla miktarda üc
ret ödüyoruz. Bunun için bendeniz bir teklifte 
bulundum ve benim teklifim daha mâkûl ölçü
de bir miktar getirmektedir. Meselâ 1 417 lira 
ödenecek yerde teklifime göre 1 050 lira öde
necektir, 1 050 lira ödenmesi gereken bir vekâ

let ücretine 700 lira para ödenecektir. Bu su
retle kanunun getirdiği esas espriye, yani üc
retsiz vekâlet ettirme esprisine çok daha yakın 
olan bir husustur. 

Bir defa vekâlete çok para verdiniz mi bir
çok kurumlarda bunun kötüye kullanılması ve 
bu kanunda yan ücretlerin yavaş yavaş yeni
den tesis etmesi yollarını, imkânlarını açmış 
oluruz. Ben bu noktaya itiraz ettiğim için bir 
önerge verdim. Onun için ikinci paragrafta 
«Bir göreve vekâleten atananlara, vekâlet edi
len kadronun derecesinin ilk kademe aylığının 
üçte biri, öğretmenlik, öğretim üyeliği tabip
lik, diş tabipliği, eczacılık, mühendislik veteri
nerlik, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekâlet edenlere...» kadar olan kısmı
nı çıkarırsak cümle şöyle olacaktır: «Bir gö
reve vekâleten atananlara sınıflarının bu gö
revler için testbit edilen meuriyete giriş derece
sinin ilk kademe aylığının üçte ikisi verilir...» 
dediğimiz takdirde bunu hepsi içm kabul etmek 
mümkündür, bütün memuriyetler için mümkün
dür, üçte ikisini vermek suretiyle daha az bir 
vekâlet ücreti vermiş oluyoruz, daha az vekâ
let ücreti vermek suretivle birtakım kötüyü 
kullanma endişelerini ortadan kaldırmış olu
yoruz, Devlet .memuriyetine vekâlette «ücretsiz 
vekâlet esastır.» prensibine daha çok yaklaş
mış oluyoruz. 

Eğer, yüksek komisyon benim teklifimi dik
katle tetkik buyurursa öyle tahmin ediyorum, 
iltifat edeceklerdir. Bunu çok cazip olmaktan 
çıkaracağız ve daha mâkûl bir seviyeye indir
miş olacağız. Eğer maddeyi önerge ile birlikte 
geri alırlarsa ben kendilerine arzı malûmatta 
bulunur ve bâzı rakamlar verebilirim. Çok mâ
kûl bir teklif getirdiğim kanaatindeyim ve böy
lece hem Hazineyi koruduğuma, hem de memu
riyetler için böyle vekâleten tâyin işlerindeki 
suiistimal edilebilecek yolları tıkıyabileceğimi-
ze kanaat getirdiğim için bu teklifte bulundum. 

Teşekkür ederim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, arkadaşı
mızın takririni bir kere daha tetkik etmek ve 
esasen yapılması gerekli bir redaksiyon için de 
maddenin komisyona iadesini rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi mi istiyorsunuz, 
maddeyi mi? 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — önerge ile birlikte maddeyi 
istiyoruz 

BAŞKAN — Bir maddenin çıkarılması, ko
misyona, yeni madde halinde getirilmek üzere 
verilmesi Meclisin karariyle mümkün olur da 
onun için söylüyorum. Maddeyi istiyorsanız, 
Meclisin oyuna sunacağım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — önergeyi istiyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, biı* hususu arz etmeme müsaade eder mi
diniz? 

Zatıâiinizin bu konudaki tatbikatı doğru
dur. Başkanlık mevkiinde oturan kişilerin her 
birinin mesuliyeti ayrı ayrıdır. Başka arkadaşı
mız tatöi&atı yanlış yaptığı için, şimdi komis
yon başkanı arkadaşımız da eski yanlış tatbi
kat dol&yısiyle maddeyi geri istemiştir. Sizin 
yaptığınız tatbikat doğrudur. 

BAŞKAN — Haddizatında, komisyon tara
fından uer ikisi de talebedilebilır. Madde ta-
lebedilirse, Meclis oyu ile maddeyi komisyona 
verir ve tekrar Meclisin oyu ile maddeyi tasa
rı metnine dâhil ederiz, ama önergeler istenir
se, Meclisin oyuna lüzum kalmadan Başkanlık 
vermeye mecbur kalır, tekrar önergeleri geti
rir, madde tasarı metninde durumunu muhafa
za eder. Yaptığımız usul o bakımdan tamamen 
doğru ve içtüzüğe uygundur. 

Sayın Komisyon şimdi önergeyi istiyor. 
önerge muvacehesinde maddeye gerekli çeş
niyi, değişikliği verebilirsiniz. Kabul edilmiş 
bir maddeye istinaden yapılacak değişikliği de 
lâve ödersiniz ona. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Teşekkür ederim, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önerge, komisyonun talebi üze
rine havale edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 66. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesi-aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ders ve konferans ücretleri : 
Madde 176. — 89 ncu madde gereğince ken

dilerine ders görevi verilenlere ders veya kon
ferans saati başına ödenecek ücret ber yıl büt
çe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — 66 ncı maddeyi Yüce Heyetlin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 67. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Fazla çalışma ücreti : 
Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dışın

da fazla çalışılan süreler hakkında bu kanu
nun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü uy
gulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı ne
deniyle yeteri sayıda istihdam edilemiyen ve 
dolayısiyie fazla çalışmalarının izinle telâfisine 
imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla çalış
ma ücreti ödenir. 

Hangi meslek ve görev mensuplarına ne mik
tar fazla mesai ödeneceği her yıl bütçeler ka
nunlarında gösterilir ve uygulama Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 67 nci 
madde üzerinde iki değişiklik önergesi veril
miştir. Bu önergeleri Yüce Meclis daha önce 
öğren'irsa müzakere usulü yönünden daha ko
lay olur. önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan Personel Kanununun 

67 nci maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Ka
nunun 178 nci maddesinde «fazla çalışma üc
reti» nin şekli tesbit edilmektedir. Hastaneler
de normal mesaisini yaptıktan sonra gece nö
beti tuta,n hekim personel için fazla mesai üc
retinin uygulanıp uygulanmıyacağının, bu 
maddenin bunu kapsamı içine alıp almadığının 
Hükümetçe açıklanmasıın arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Kemal Demir 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının 67 nci madde
sinin fazla çalışma ücretini gösteren 178 nci 
maddenin son paragrafına «Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesi...» ibaresinden son
ra «'ilgili Bakanlık» cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif edenim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 67 nci 
madde üzerinde şimdiyedek söz istemiş olan ar
kadaşlarımın isimlerini okuyorum. Sayın Hü
seyin Baytürk, Sayın Baha Müderrisoğlu, Sa
yın Sakıp Hiçerimez, Sayın Turhan özgüner. 

Saym Baytürk, buyurunuz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Personel Kanununun 67 nci maddesinde 
fazla çalışma saatlerine karşılık ücret ödenmesi
ne ait hüküm vardır. Bir de üçüncü fıkrada: 
«Hangi meslek ve görev mensuplarına ne mik
tar fazla mesad ödeneceği her yıl bütçeler ka
nunlarında gösterilir» şeklinde bir hüküm var
dır. 

Şimdi, arkadaşlarını, bu fazla çalışma saati, 
bürolarda çalışan memur arkadaşların 7 - 8 saat
lik normal çalışmakla mükellef olduğunu bir 
sürenin üzerine 2 - 3 saat veya 5 saat, âmirin 
lüzum göreceği kadar çalıştığı saatin karşılığı 
fazla çalışmadır. Bir de bunun dışında halen iş
letmelerde çalışan, madenlerde çalışan teknik 
elemanların aldığı bir fazla mesai ücreti var
dır, bunu yukarda arz ettiğim fazla mesai ile 
karıştırmamak lâzımdır. 

Ben bu hususta gerek 657 sayılı Kanunun 
ilgili maddelerini ve gerekse bu kanun tasarı
sının ilgili maddelerini gözden geçirdim. Şim
di, üzerinde duracağım hususa ait bir vuzuh 
göremedim 

10195 sayılı Kararnameye tabi olarak bu iş
letmelerde çalışan, bilhassa madenlerde çalışan 
personel, bu kararname mucibince ancak kendi
sine veriler maaşı alır; fakat bun un dışında tek
nik elemınların bir kısmı da 365G ve 3659 sayı
lı kanunların 7244 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
maddelerine göre çalışırlar ve bunlara fazla 
mesai adı altında bir para ödenir. Benim arz 
etmek istediğim husus budur ve bu kanunların 
hiçbirinde bu husus yer almamıştır. 

Bugün teknik elemanlar arasında fazla me
sainin tatbik şekli şöyledir: Bir teknik elema
nın 8 saat içerisinde yapmakla mükellef oldu
ğu vazifesi bir miktarla bellidir. Bunu kabul 
edelim ki, bir maden işietmesidir, sekiz saat 
bir mühendisin çıkarmakla mükellef olduğu 
miktar 500 veya 800 tondur. Bunu 500 ton ola
rak kabul edelim. Eğer bu teknik eleman ma-
hiyetindekilerle birikte 500 ton değil de 600 

ton çıkarırsa bunun mânası 8 saatte normal 
mesainin üzerinde bir çalışma yapmışlardır. 
Bedenen, fizilkman, fikren, teknikman fazla bir 
efor, fazla bir gayret göstermek suretiyle 500 
ton yerine 600 ton veya 700 ton yerine 1 000 
ton gibi bir istihsal fazlalığı yapmıştır, bunun 
karşılığı kendisine prim olarak verilir ve bu
nun ismi fazla mesaidir. 

Şimdi, burada maddenin birinde «fazla 
çalışma saati» deniyor, diğerinde «fazla mesai» 
deniyor. Kanunda fazla mesai ile fazla çalış
ma saati birbirine karışıyor. Yarın teknik ele
manlar birim saat içerisinde fazla istihsal çı
kardıkları zaman kendilerine ne ö diyeceksiniz? 
Şimdiye kadar fazla mesai diye ödenen bu du
rum ve bu hakları, bütün teknik elemanlar bu 
kanun kapsamına gireceğine göre, otomatik-
man ortadan kalkmış oluyor. 

Bu hususun Saym Komisyon Başkanı tara
fından açıklanmasında fayda görüyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 178 nci maddesini değiştiren 
bu kanun tasarısının 67 nci maddesinde benim 
kanaatime göre vuzuh yoktur. 

Burada: «Ancak, sahasında yetişmiş eleman 
azlığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edile-
miyen ve dolayısiyle fazla çalışmalarının izinle 
telâfisine imkân olmıyan meslek mensuplarına 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

Hangi meslek ve görev mensuplarına ne 
miktar fazla mesai ödeneceği her yıl bütçeler 
kanunlarında gösterilir ve uygulama Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafın
dan haz/.rlanacak bir yönetmelikle düzenlenir» 
denilmektedir. 

Bu maddede vuzuh yoktur. Benim kanaati
me göre, bu fazla mesai ücretinin kimlere, han
gi teknik elemanlara verileceğinin, Komisyon 
Başkanı tarafından burada açıklanması veya 
bu maddede tadadedilmesi icabeder. Nitekim, 
Anakanunun 178 nci maddesinde bu fazla me
sai ücretinin kimlere verileceği bildirilmiştir. 
Orada, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bünyesindeki kurluşlarda vazifeli bulunan hâ-
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kimlere verileceği beyan edilmiştir. Burada, hiç- I 
bir şey yapılmamıştır. Meselâ; bir doktor me
saisini bitirmiştir, muayenehanesine gitmiştir, 
fakat sonradan lüzum görülmüştür, kendisi bir 
operatördü!, nöbetçi tabibi tarafından veya baş
tabip tarafından hastaneye çağrılmıştır. Arka
daşımız, yapılan davet üv erine hastaneye gel
miştir ve orada 2 saat, 3 saat, 5 saat ameliyat 
yapmıştır veya bir toplu zehirlenme olayı var
dır 10 kişi 15 kişi zehirlenmiştir ve arkadaş 
yapılan davet üzerine hastaneye gitmiş, aynı 
şekilde çalışmıştır. Bunlara fazla mesai ücreti 
verilecek midir, verilmiyecek midir? Nöbet me
selesi vardır; kanunen her hekimin nöbet tut
ması lâzımdır. Bu nöbet, kanuni ve mecburi-
olduğuna göre, burada bir fazla mesai ücreti 
verilecek midir verilmiyecek midir? Bu husus
ların. zabıtlara geçmesi bakımından Sayın Ko
misyon Başkanı tarafından açıklanmasını ve 
bir sarahat bulunması lâzımgeldiği halde, mad
dede böyle bir sarahat bulunmadığından mad
deye bir sarahat verilmesinin yerinde olacağı
nı arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz 
efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Elimizdeki tasarının kamu personeli üzerin
de yarabtığı haksızlıklardan bir tanesine de bu 
madde vesilesiyle değinme durumunda buluna
cağım. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin bu kanun 
kapsamı içine alınmayışı veya kendi özel ka
nunları çıkıncaya, kadar bu kanun kapsamı 
içinde mütalâa edilmeyişlerinin, bu personel 
üzerindeki kaybını biraz evvel Sayın Hüseyin 
Baytürk arkadaşım dile getirdiler. Dediler ki, 
«Maden .'şletmelermde belli saat içinde istihsal 
edilmesi lâzımgelen bir miktardan daha fazla 
bir istihsal yapan personele, teknik elemana bir 
prim ödenir ve bu prim onların yeni yeni çalış
ma ve istihsali artırma şevklerine yardımcı 
olur.» Bâzı müesseseler bunu bu şekilde değil, 
ikramiye veya rasyonel çalışma primi altında 
öderler. Bu saydığım iktisadi Devlet Teşekkül
leri, bu kanun kapsamı içine alınmazlarsa, böy
lesi primlerini, böylesi ikramiyelerini kaybede
cekleri için, onların mesailerinin neticesi de 
Türk halkının arzu ettiği verimlilikte olamıya-
caktır. | 
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Bir de maddenin kendisinde mündemiç bu
lunan ve her yıl bütçe kanunuyla verilecek me
sai ücreti miktarının burada tesbit edileceği 
keyfiyetidir. Bütün dünyada tatbikat belli bir 
birim ile değil, ancak bir insanın çalışma süre
sinin ücrete taksimi, elde edilecek birim raka
mının, yapılan fazla mesai ile çarpımı ve bâzı 
memleketlere göre yüzde 100 ilâvesi, bâzı mem
leketlere göre de yüzde 50 ilâvesiyle ödenir. 

Binaenaleyh, bu madde komisyonla ve ilgili 
makamlarca tanzim edilirken, ook yanlış ola
rak tanzim edilmiştir. Eğer biz, bunu bu şekil
de geçirirsek, bir kere bu ilk tatbikat senelerinde 
kimlere ne miktar fazla mesai verileceği biline-
miyecektir. 1971 yılında bütçeye koyacağımız 
rakamın da bütün kamu personelini tatmin ede
cek bir nitelikte olup olmıyacağı da meçhul 
kalacaktır. 

O bakımdan, sayın komisyondan istirhamım; 
bu, bu kanunla tesbit edilebilir. Bu da alınan 
ücretin, yapılan 8 saatlik mesaiye taksiminde 
elde edilen birimin, yapılacak fazla mesai ile 
çarpımı sonunda elde edilen rakam - zannede
rim bugün için cari olan, yüzde 50 ilâve
dir - yüzde 50 ilâvesiyle ödenir şeklinde bir 
açıklık kazandırmalarıdır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
bu madde, Komisyonca geri alınmış bulunan 
tasarının 45 noi maddesiyle ilgilidir. Komis
yon, tasarının geri aldığı 45 nci maddesini 
ne şekilde getirecektir bilinmez. Ancak, o 
maddenin görüşmesine geçtiğimiz zaman be
lirttiğimiz üzere, o maddede fazla mesai ba
his mevzuu idi. Fazla mesainin karşılıksız 
olması halinde angarya olduğunu ve angar
yanın da Anayasanın 42 nci maddesi gereğince 
yasaklandığını belirtmiştik. 

O maddede karşılıksız olduğu iddiasını 
yapmış olmamıza rağmen, karşılığı olduğunu 
iddia eden arkadaşlarımız, «aynı maddede 
karşılığının, yıllık izin »üresine, 15 gün ilâve 
etmek suretiyle mevcudolduğunu» ileri sür
müşlerdi. Ancak, her gün yapılacak fazla 
mesainin, bir yıl zarfındaki yekûnu 15 günü 
geçerse, onun karşılığı nedir?.. Onun karşılığı 
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yok. İşte, onun karşılığı o anda Anayasaya 
aykınlk çizgisinden başlar ve Anayasaya ay
kırı olur. Bunun izahı mümkün mü?... Değil. 
Ancak 15 günü karşılıyaibiliyorsunuz. Ya, her 
gün yaptığı fazla mesainin miktarı 15 günü 
aşarsa... Siz ancak 15 günü karşılıyabiliyor-
sunuz, karşılıksız çalışma angarya ise ve an
garya Anayasaya aykırı ise, bu maddeyi 
nasıl geçirebilirsiniz demiştik. Komisyon belki 
itifat buyuracaktır, o sebeple almıştır, ama 
maddenin nasıl geleceğini bilmediğimiz için, 
burada konuşmaya mecbur kalıyoruz. Bu 
madde, 45 noi madde ile ilgilidir ve o madde 
gelmeden müzakeresi dahi gereksizdir. Ko
misyon, bu maddeyi geri almalıdır. Çünkü, 
hangi espriye iltifat buyuracaklarını bilmiyo
ruz. 

Şimdi, Anayasanın 42 nci maddesi angar
yayı yasak etmiş olmasına rağmen, «fazla 
mesai, izne 15 gün ilâve etmek suretiyle» adı 
altında kamufle edilerek yine getiriliyor. Bu
rada, «Günlük çalışma saatleri dışında fazla 
çalışılan sureler hakkında bu Kanunun 99 ncu 
maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır» 
dediği, işte o tasarının 45 nci» maddesidir. 

Arkadaşlarım, bu fazla mesai, 45 nci mad
de değiştirilmeden, tasarıda olduğu gibi, Ko
misyondan gelirse, - o maddede günlük çalış
ma saati 8 saate çıkarılıyor - 8 saat, Komisyon
dan aynen gelir ve Yüce Meclisten geçerse, 
bundan böyle bir memurun günlük çalışması, 
günde 8 saat ve '5 gün çalışma esasına göre, 
haftada 40 saattir. Esasen 8 saat fazladır. 
Ben, o iddiadayım. Mesai saatlerini sonunda 
memur, semere vermez. E, 45 nci maddenin 
getirdiği espri içinde her hangi bir âmir, is
tediği memura, bugün sen fazla çalışacak
sın emrini verecek, fazla mesai böyle yapıla
cak. 

Şimdi, bu, kimin arzusiyle yapılacak, ini
siyatif kimdedir?.. Âmirdedir. Âmir, isterse, is
tediği memura 45 nci maddeye göre mesai 
saatinin sonu olan, «18 den sonra sen 2 saat 
daha çalışacaksın» diyecek. Bir memur, hangi 
gün kendisine bu taltifin veya cezanın - ne
resinden tutarsanız, tutun - getirileceğini, bu 
piyangonun konacağını bilmez.. 

BAŞKAN — Sayam özgüner, görüşlerinizi 
bağlayınız, 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bağlı^ 
yorum Sayın Başkanım. 
Arkadaşlarım, bu fazla mesai, iki şekilde 

kullanılacak; istisnaen iyi niyetle kullanılır; 
ama çok zaman istismar edilir. İstismar edil
mesi de iki yönde olacak : 

1. Ceza olarak, 
2. Taltif olarak, adam kayırma olarak. 
Arkadaşlarım; bir âmir, bir memurun me

sai saatinin sonu olan saat 18 de çıkmasını 
istemiyorsa, çocuğuna, karısına veya arkadaşı
na falan saatte randevu vermiş ise, ona «Sen 
bugün saat 18 den sonra çıkmıyacaksm, 2 saat 
fazla mesai yapacaksın» diyerek cezelandıra-
caktır ve buna kanun imkân verecek. Bu bir. 

İkincisi; bir âmir, kendi memurlarından 
birkaçını kayırmak istiye çekse, ona 15 gün-
lık izin ilâvesi yapmak için, birkaç dakika 
dahi olsa diğer memurlardan fazla çalışmış 
gösterecek, hattâ saatlerce fazla çalışmış gös
terecek ve rahatlıkla o memura 15 günü ilâve 
ettirecek. 

Arkadaşlarım, bunun her türlü istismarı 
mümkündür, ama ne olursa olsun, âmire hiç
bir şekil ve suretle bu imkânı vermek gerekli 
olmadığı gibi, zararlı olacaktır, bunu gözden 
uzak tutmak lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bizler burada 
bir kanun tedvin ederken, memurların hak
larını düşünürken, Hükümetlerin sorumlulu
ğunu da nazarı itibara alarak, icabettiğinde 
hem murakabesini yapacağız, hem de haklı 
olduklarında «haklısınız» haksız olduklarında 
da « haksızsınız» diyeceğiz. 

Şimdi görüşülmekte olan maddenin atıf 
yaptığı madde, anakanunun 99 ncu maddesi 
idi, fakat o kalkmıştır, üçüncü maddesi de, 
üçüncü fıkrası da yoktur. Sadece 45 nci mad
denin üçüncü fıkrası vardır, onun redakte 
edilmesi zarureti vardır. Sayın Komisyonun 
dikkatine arz ederim. Yani, burada 45 nci mad
de vardır, bu maddenin üçüncü fıkrası var
dır ve Komisyonca da geri alınmıştır. 99 ncu 
maddesi ise kaldırılmıştır ve kaldırılmış olan 
bir maddeye atıf yapmak mümkün değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın özgüner 
arkadaşımın dediği gibi, bu madde 45 nci 
madde ille ilgili olduğu için ve o madde de 
Komisyonca geri alındığından, bu maddenin 
onunla beralber nasıl geleceğini bilmiyoruz. O 
halde, bu maddenin de onunla beraber o gel
dikten sonra görüşülmesinde zaruret vardır. 
ikisini beraber getirirler konuşuruz. 

Ama, maddenin tümü üzerinde bir noktayı 
arz edeyim : Türkiye'de fazla mesai şeklini, 
memuriyetten gelen ve hasbel kader değil de 
bir görev olarak Personel Dairesi Başkam ol
duğum zaman birçok yetkiler ve vazifelerle bu 
işi istimal ettirdim. Ama, çok gördük ki, bu 
fazla mesai ücreti suiistimal edilmektedir. Bu
nu kabul buyurunuz. Çünkü, o dairede Ahmet'-
e verdiniz mi Mehmet'e vermeye mecbursunuz, 
Mehmet'e verdiniz mi Hasan'a vermeye mec
bursunuz. 

Maddede iyi bir fıkra getirilmiştir. İlgili 
daire ve kurumlarda bunu getirip ilân edece
ğiz. Yani ne kadar mesai yapılacağını, hangi 
yerlerde mesai yapılacağını bileceğiz. 

Sayın doktor arkadaşımızın burada söy
lediği çok yerinde idi. Full - time çalışmıyan, 
daimi foir meaai vermiyen hastanelerde bir dok
tor öğleden sonra gider kendi muayenehanesin
de çalışır. Operatördür, fevkalâde anda o, onun 
ihtisası ille ilgili olan bir konudur, davet edi
lir, 5 saat, 2 saat veya o akşam sabaha kadar 
orada durur. Bu hususun tashih edilmesinde 
zaruret vardır ve bu mesainin verilmesi gere
kir. 

Mesai yapıyorsunuz veya yapmak zarure
tiniz vardır. Size benim vekâletimi ilgilendi
ren bir konuyu anlatayım : Zirai Mücadeleyi 
biliyorsunuz, vazifeye sabah erken saatte baş
lanır, çok erken saatlerde, hattâ güneş doğ-
maden başlıyacaksınız. Bu mesaide işinizin gü
neş doğmadan ve ortalığı daha kızgın bir hale 
getirmeden birçok kısmını yapmış olacaksınız. 
Mesainiz akşam serinliğinde de devam edecek 
ve personeli böylece 8 saatten fazla çalıştırmış 
oluyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Madenlerde çalıştırdığınız mühendis de öy

ledir. Doğrudur. 10195 sayılı Kararnamenin 
31 nci maddesine göre, teknik personele açık
tan mesai verilir, ister çalışsın, ister çalışma

sın bu verilir. Şimdi bu maddeye göre tama
men bu kalkıyor, tamamen alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Şener, bağlayınız efen
dim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Bu konuyu da tezekkür etmek lâzımdır. 
Elbette ki, bu madde tedvin edilirken Hükü
met veya Komisyon diyecek ki, bunların hepsi 
^öz önünde tutulmuştur. Fakat sarahat ve
rilmemiştir. Size ve bize, taşrada veya şurada 
burada sorulduğu zaman, bunun hakkında bu 
kadar münakaşasını ve mücadelesini yapmış 
olan kişiler olarak cevap vermemiz mümkün 
olmıyacaktır. 

Bu maddeye daha sarahat verilmesi zaru
retine inanıyorum. İcabederse maddenin geri 
alınması için Sayın Başkanın, bugünkü Baş
kanın uyguladığı gibi oylayalım ve bu maddeyi 
geri verelim, iyi redakte edilerek tekrar getiril
sin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bayar, 
buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — önergeleri geri alalım Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — önergeler var, yalnız önerge
nin birisi Sayın Demir tarafından verilmiş ve 
münhasıran temenniyi muhtevi. Temenniyi ih
tiva eden önergeler içtüzük hükümlerine göre 
oylanamaz. Sayın Kemal Demir, vermiş oldu
ğu önergesinde «Hastanelerde normal mesaisi
ni yaptıktan sonra gece nöbeti tutan hekim 
personel için fazla mesai ücretinin uygulanıp 
uygulanmıyacağının Hükümetçe açıklanmasını 
teklif ederim.» diyor. 

Maddeyi geri alın, belki başka değişiklik 
yaparsınız. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Maddeyi geri alalım efen
dim. 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi Komisyon, 
mevcut önergeler ve müzakere sonunda edin
diği intibalar muvacehesinde yeniden incele
mek istemekte ve bu şekilde teklif etmektedir. 

67 nci maddenin Komisyona verilmesini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 67 nci madde mevcut 
değişiklik önergeleriyle birlikte Komisyona ve
rilmiştir. 
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Madde 08. — 657 saydı Devlet Memurları 
Kanununun 1-90 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değişIMınifİBr : 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 
Madde 190. — Devlet memurlarının ek sos

yal sigorta, konut, dinlenme kampları, ve diğer 
ihtiyarlarını lrarşılknıakfea yarduaoı olmak, ta
sarruflarını yurt toaltonmaauııa yararlı olacak 
verimli sanalarâa dej^endfomek üzere bu ka
nunun yayumı tari&inlden itibaren en geç bir 
yıl içinde çıkarılacak öâel bir kanunla «Devlet 
Memurları YardimOıaşana Kummu» kurulur. 

Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamı-
m. alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakanda
ki 3.1.1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tabi. 
Devlet memurları bu hük&md&n müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nei maddesinde tanımla
nan aylık tutarlarının % 5 i toa. kurum için ke
silir. 

Halen bu kanunun kapsamına giren kurum-
llara ait dinlenme kampları ilerde Memur Yar
dımlaşma Kurumuna âevredilmek üzere müş
terek bir idareye tevdi olunur. 

Müşterek idarenin kurulup şekli, ve bağlı 
olduğu merci Maliye Bakanlığınca hasırlanacak 
bir tüzükle, tesbit olunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, mad
de üzermde verilini^ bulunan d«ği§iklik öner
gelerini önce okutacağım, daha sonra müzake
re açacağım. 

Yüksek Bfşkanhğa 
Tasarının^ 68̂  nci rmtâ^ğ}.G değiştirilen 

190 nçı ma^cle^e; «$jnlenme_^ ge
çici ve sürekli ibaresiyle göVeçfrli merçüu, Dev
let Personel,Daireli.olmadı» Üe ilgili. bir de
ğişikliğe yer verilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Nuri kodâmanoğlu 

Sayın Başkanlığa 
657 sayik, Kanroun,itbâz* maddelerini, de

ğiştirmeyi öng^rejLİ^rçft tys^jşjn 68, nci 
maddesin^ 3 ^çjik-ftferja^^ aşandaki 
cümlenin,, elenmesinin ^erjy^tttii.^ 

Saygılarım^, 
Ic^^^p^ydkiıli 

«Devlet Memurları Yardımllaşma Kurumu
na Devlet Tasarruf Bonosu da verilebilir. Ve

rilen tasarruf bonosunu karşılıyacak miktar 
para, aylığından kesinti yapılan memura iade 
olunur.» 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 68 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 
Turhan özgüner 

«Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımla
nan. aylık net tutarının, % 5 i bu kurum için 
kesilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun tasarısının. 68 nci maddesi ile değiştirilen 
657 sayılı. Kanunun 190 ncı maddesine aşağı
daki fıkranın ilâvesini saygılarımızla rica ede
riz. 
Ankara Milletvekili Bolu Milletvekilli 

Ahmet Sakıp Hiçerimez Kemal Demir 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener. 

«Bu kurum, sosyal tesis adı altında dev
ralacağı, inşa ettireceği bilûmum bina veya di
ğer tesisler ile mensupları adına girişeceği 
ticari faaliyetlerle ilgili olarak her türlü vergi 
ve resimden muaftır.» 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz 
almış bulunan arkadaşlarımın isimlerini oku
yorum. 

Turhan özgüner, Hasan Çetinkaya, Kemal 
Demire Sakıp Hiçerimez, Ahmet Şener, Nuri 
Kodamanoğlu, Mehmet ArsHantürk, Hüsamet
tin Başer, Hümi İşgüzar, Bana Müderrisoğlu. 

Sayın özgüner, buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; konuşmam, verdiğim 
iki önergeyi müdafaa istikametinde olacak. 

önergelerimden bir tanesi, maddenin üçün
cü fıkrasında, «Bu kanunun 155 nci maddesin
de tanımlanan aylık tutarının % 5 i bu kurum 
için kesilir.» ibaresine «aylık tutarının» yerine 
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«aylık net tutarının» değişikliğinin yapılması 
şeklindedir. Zira, aylık tutarın yüzde 5 inin 
brüt veya net olduğuna dair hiçbir sarahat bu
lunmuyor. Ben, brüt değil de net olmasının 
müdafaasını yapmaktayım, bilhassa nisbet ba
kımından bunu daha isabetli görmekteyim. 
Onun müdafaasını eğer Komisyon kabul et
mezlerse belki konuşma hakkım mahfuz kala
cağından bu hususta ayrıca izahat vereceğim. 

Ancak, bilhassa bu üçüncü fıkraya ilâve 
olarak şunu da ayrıca önerdim. «Devlet Me
murları Yardımlaşma Kurumuna Devlet Ta
sarruf Bonosu da verilebilir. Verilen tasarruf 
bonosunu karşılıyacak miktar para, aylığından 
kesinti yapılan memura iade olunur.» 

Arkadaşlarım, Devlet memurlarının çoğun
da Devlet Tasarruf Bonoları mevcut. Bu ta
sarruf bonolarının akıbetinin ne olacağı da 
çok zaman kamu oyunu ilgilendiren bir konu. 
Tasarruf bonosu, Devlet itibarını taşıyan bir 
Devlet Tasarruf Bonosu bu. Bunun para hük
münde olduğu da kabul edildiğine göre, bun
ları sandığında yılarca saklamaya niye mec
bur edelim? Bu para ise, Devlet Banknotu 
hükmünde ise, Devlet, kurumlar için yüzde 5 
para kesecekse, Devlet Banknotu hükmünde ve 
bu itibarla olan Devlet Tasarruf Bonosunu da 
müsaade ediniz yüzde 5 karşılığı miktarını me
murlar versin ve sandığında saklamak külfe
tinden kurtulsun. Eğer bu Devlet Tasarruf 
Bonosunun bir itibarı varsa, ki vardır, yüzde 
5 kesilecek olan paranın yerine Devlet bunu 
alsın ve banknotu ne yapacaksa kendisi yap
sın. Tasarruf bonosunu vermiş olanlardan yüz
de 5 i kesilmişse bu Devlet Tasarruf Bonosu
nu kuruma verenler geriye kesinti parasını 
alabilmelidir. Değerli arkadaşlarım, bir de bu 
hususu önermiş bulunuyorum, iltifat buyurul» 
masını rica eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya... Yok. 
Sayın Kemal Demir.. Yok. 
Sayın Sakıp Hiçerimez, buyurunuz efen

dim. 
AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 

iSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
EHimizdeki tasarının ileriye dönük yegâne 

güzel maddesi diyebileceğim maddesi, Memur 
Yardımlaşma Kurumunun kurulma va'didir. 
Komisyonda bu husus bir sene ile kayıtlandı, 
bir sene içinde bu kurum kurulacak. Vait de

dim; çünkü biliyorsunuz Anayasanın âmir hük
müne rağmen, Personel Kanunu beş sene ge
cikme ile 14 . 7 . 1965 te, ikinci beş yıl gecikme 
ile de 1970 te bu Meclisten çıkarılma durumuna 
geldi, yani gecikmesinden endişe duyduğum 
için bu vait kelimesini, müjde kelimesini kul
landım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yalnız bu arada çok ağır olan iki vergi ka

nunu geçirdik ve bir ağır vergi kanunu daha 
Meclisimizin kapısını çalmış durumda. Bu ver
gileri de eğer yardımlaşma kurumlarına da çe
virirsek, yardımlaşma kurumlarının kuruluş 
gayelerinden de uzaklaşmış olacağız. Temenni
miz, Memur Yardımlaşma Kurumunun, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu gibi vergiden muaf tu
tulmasıdır. Bu takdirde, ekonomiye de büyük 
hizmette bulunacaktır bu kurum. Kârsız aldığı 
ve kârsız satacağı birtakım emtia, yaptıracağı 
sosyal tesislerden okul, dinlenme kampları, öğ
renci yurtlan ve benzeri faaliyetleri yanında 
yapı kooperatifi gibi hareket etmek suretiyle 
memur müntesiplerine, üyelerine ucuz halk tipi 
konutlar yaptırması da ekonomide büyük bir 
ferahlık yaratacaktır. Yani Echelle Mobile'i bi
zim anladığımız mânada getirmek istemiyen 
Komisyonun korktuğunun aksini bu kurum ya
pacak ve Türikye'de belli bir ekonomik rahat-
hlığı sağlıyacaktır. Bu rahatlılık sadece kamu 
personeline değil, dolayısiyle tüm Türk halkına 
tesir edecek, özellikle dar gelirli vatandaşla
rımız bundan faydalanacaklardır. 

Dikkat ederseniz Ordu Yardımlaşma Kuru
munun, lYAK'ın, yani işçi Yardımlaşma Ku
rumunun ve zannediyorum ki bu kanunda ya
zılmış olmasına rağmen, Memur Yardımlaşma 
Kurumunun kurulmasına karşı çıkacak kuruluş
lar olacaktır. Tüm Parlâmentoya, Hükümete 
baskılar olacaktır. Cesaretli hareket edersek 
bu baskılara Parlâmento olarak göğüs gerersek, 
o takdirde Türk ekonomisine şu saydığım üç 
yardımlaşma kurumu vasıtasiyle büyük bir fe
rahlık getirebiliriz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Hiçe-
rimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Saym Başkan, çok teşekkür ederim, sözlerimi 
bağlıyorum. 
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Yalnız zabıtlara geçmesi için bir noktaya de
ğineceğim. 9 ncu madde ile 14 ncü madde Ko
misyona iade edilmemiştir. Yalnız üzerindeki 
takrirler iade edilmiştir. Bu, Sayın Başkanımı
zın usul bakımından biraz evvel bir madde do-
layısı ile tescil ettiği sözleriyle sabittir. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Usuli bakımından bunun bü
yük farkı yok. Madde iade edilmiş olmasiyle 
önergelerin verilmesi arasında bir fark yok, iş
lem aynı, yalnız bir muameledir yapılan iş.. 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Devamla) — 
Efendim, oylamadığınız için maddeler git
medi. 

BAŞKAN — Anladım, önergeler gitti. 
AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Devamla) — 

Sadece 9 ve 14 için söyledim, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Anladım, 9 ve 14 te gitmiş olsa 

önergelerin gitmiş olması... 
AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Devamla) — 

Zatiâlinizin Başkanlık yaptığı sırada değil efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Görüşülmesi 
de tecil ediliyor. 

BAŞKAN — Evet tecil ediliyor. 
Muhterem arkadaşlarım, söz sırası Sayın 

Ahmet Şener'de. Buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçiyo

rum. 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz, peki, 
Sayın Kodamanoğlu?... Yok. Sayın Arslan-

türk?... Yoklar... Sayın Hüsamettin Başer. bu
yurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Personel 
kanun tasarısının en önemli maddelerinden bi
rini de şimdi görüşüyoruz. 

Bugün Türkiye'de 800 000 in üzerinde memur 
vardır. Bunların maaşımdan % 5 kesildiği za
man büyük sermaye teraküm edecektir. Bu ser-
mayeyei bilhassa memurların büyük şehirler
de çelkmeikte olduğu konut yapımına ve diğer 
sanayide yurt kalkınmasında, dinlenilmek için 
kamplara ısarf edilmesi, aynı zamanda gıda mad
delerini, giyim maddelerini ucuza mal edebil
meleri bakımımdan hakikaten en önemli madde
lerinden birisi de budur. 

Bugün Türkiye 1de Ordu Yardımlaşıma San
dığı vardır, kendi mensuplarma faydalı olmak
tadır. Adliye mensupları kurmak için çalışmak

tadırlar, tasarı komisyondadır. Diğer Millî Eği
tim mensuplarının yine kurmak için tasarıları 
komisyondadır. Bu dağınıklığı giderecek ve bü
tün memurları bünyesinde toplıyacak bir hü
kümdür, gelişi memleket ekonomisine, memle
ket iktisadiyatına ve memurların bilhassa ko
nut ve diğer ihtiyaçlarını giderme bakımından 
en önemli maddelerinden biridir. 

Yalnız, burada arkadaşlarımızdan birisinin 
teklifi «brüt maaş değil de, eline geçen üzerin
den» demektedir ki, hakikaten eline geçen üze
rinden alınırsa, hem memurlar mutazarrır olmaz, 
hem de kurum daha faydalı olur kanaatinde
yim. 

Bir de bunlardan vergi alınıp alınmama me
selesi var. Eğer kurum hakikaten ileride fay
dalı olur kâr ©derse, kârının üzerinden biç de
ğilse onlar da bir miktar vergi vererek bu mem
lekete hizmet etmeleri lâzımdır. Çünkü, bugün 
senede 900 000 000 lira kazanıyormuş, vergi 
vermiyormuş, % 1 verse o da bu mıeımlekete bü
yük hizmet eder. Onun için bunun vergi dışı 
bırakılması diye bir söz sarf etmek doğru de
ğildir. Maddenin ufak değişıikliklerle kalbul 
edilmesi lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 67 nci madde gerçekten 
en önemli maddelerden biri ve bugüne kadar 
çeşitli arkaidaşlarımızın bu kürsüden dile getir
dikleri, hattâ bir Meclüs araştırımasına konu teş
kil eden kampların yersiz, düzensiz bir şekilde 
diğer müesseselerin birbirleriyle yarış edercesi
ne masraf yapmak suretiyle, hem masraflı, hem 
de sahillerin plânsız, maksatsız şekilde işgal 
edilmesi suretiyle sahil yağmacılığına son ve
recek bir nitelik taşıdığı için biz bu maddeyi 
çok yerinde görüyoruz. 

Bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri de dâhil 
olmak üzere diğer Devlet teşekküllerinde, bütün 
medeni insanların ihtiyaçlarını gidermede bir 
vasıta olarak kullanılan kampların, gizli, açıik 
masraflar yapılmak suretiyle, gerçekten memle
ketimizin ihtiyaçları dışında ve sosyal adaleti, 
müesseseler arasındaki dengeyi bozucu şekilde 
ele (alınmış olmasını biz bugüne kadar yeriyor 
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ve tenjMd ediyoruz. Bu madde, bu yönlerini ta
mamen ortadan kaldırmakta, bütün müesseseleri 
tek elde toplamaktadır. 

Bizim kanaatimize göre, milyarları bulan 
masraflar yapılmak (suretiyle, çeşitli sosyal ko
nutlar adı altında kamplara yapılan masrafla
rın bu kanunun meriyete girmesinden sonra son 
bulacağını da ümıidediyoruz. 

Yalnız, bu maddenin içerisinde yer alan, ar
kadaşlarımızın da beyan ettikleri veçhile, me
mur artkadaşlaruı maaşlarımdan kesilen .miktarın 
% 5 olarak tesbit ©dilmesini de yerinde gör
mekteyiz. Ancak, memurlar esasında vergiye ta
bi oldukları için fiilen eline geçen para üzerin
den % 5 in kesilmesinin çok daha yerinde ola
cağı kanaatini de taşımaktayız. 

Ayrıca yine bir arkadaşımızın da ifade eyle
dikleri gibi, Devlet Memurları Yardımlaşma Ku
rumunun, Ordu Yardımlaşma Kurumu şeklinde 
ele alınmasını, kurumlar arasındaki dengenin 
sağlanması yönünden bunların da vergiden muaf 
tutulmasını çok yerinde gönüyoruz. Vergiden 
muaf tutulduğu takdirde, sosyal adalet hem ger
çekleşmiş olacak, hem de bu Devlet Memurları 
Yardımlaşma Kurumuna mensubolan şahısların 
kurumdan çok daha iyi istifade etme imkânları
na kavuşturulması sağlanacaktır. 

. Kurum, bütün Devlet memurlarını kapsamı
na almakla gerçekten memurlar arasındaki bu
güne kadar olan dengesizliği ortadan kaldırmak
ta ve bunlar için de bu tasarı yeni bir kurum, 
yeni bir teşekkül, yeni bir müessese ortaya at
maktadır ki, bu müessesenin ne şekilde olacağı, 
nasıl çalışacağı yine bu kanunun bir fıkrasında, 
Maliye Bakanlığı tarafından tanzim edilecek bir 
tüzükle halli öngörülmüştür. 

Bendeniz bu kanun tasarısının içinde yer alan 
maddelerin en iyisi olarak nitelediğim 68 nci 
maddede, mevcut kampların ileride bir teşek
küle ballanmasını da çok yerinde görüyorum ve 
bu maddenin lehinde oy kullanacağımı beyan 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Müıderrisoğlu, buyurunuz. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hakikaten bu madde, benden evvel konuşan 

arkadaşlarımın bildirdiği gibi - ki benim ka
naatim de aynıdır - fevkalâde iyi, memurlara 

fevkalâde faydalı kuruluşlar temin eden bir 
maddedir. 

Bu Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu, 
aynı Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi oiacak ve 
Devlet memurlarına bir çok faydalar ve im
kânlar sağlıyacaktır. Bundan dolayı bu mad
denin, bütün maddelerden daha iyi bir şekilde 
olduğunu arz ve beyan ederim. 

Bir çok arkadaşlarımız, memurun eline ge
çen paranın % 5 inin kesilmesini arzu ettiler ki, 
ben de aynı kanaatteyim. Bu suretle memur da
ha az para ödemiş olacaktır. 

İkincisi; burada vergiden muaf oluşu veya 
olmayışı mevzuubahistir. Arkadaşlar, madem 
ki memurlara bir çok imkânlar getiriyoruz ve 
bu kuruluş memurlara ekonomik bakımdan 
ve diğer bakımlardan çok fayda temin edecek
tir, para kazanacaktır. Para kazanacaksa el
bette ki bunun muyyen bir nisbetini de De-
lete ödemesi gerekir. Hem Devlete para ver
mezsek, vergi vermezsek, kazanandan almaz
sak, para nereden verilecek? Binaenaleyhı be
nim şahsi kanaatim o merkezdedir ki, buradan 
da vergi alınması lüzumludur. 

Bu madde yerindedir. Memurlara fevkalâde 
iyi şartlar getirmektedir, ekonomik bakımdan 
memleketimize, memurlara faydalı olacaktır. 

Saygılarımı arz edermi. , , 
BAŞKAN — Sayın Urasızoğlu, buyurunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, Devlet Personel Kanununun 
Türk kamu hayatına, kamu hizmetlerine ge
tirdiği en büyük yenilik ve bu kanunun öngör
düğü en büyük reformist yön, bu maddede bu
lunmaktadır ve bu madde sayesindedir ki, in
şallah iyi bir uygulama olursa özel kanunu çık
tıktan sonra, Devlet memurları yakın bir ge
lecekte, çok müreffeh bir hayat seviyesine ula
şacakları gibi, aynı zamanda memleket ekono
misinin de bu kanunun getirdiği imkânlar sa
yesinde çok büyük faydalar kazanacağı, temin 
edeceği inancı içinde bulunuyorum. Arkadaş
larımızın görüşlerine iştirak ederim. Kanunun 
en güzel maddelerinden, en iyi maddelerinden, 
en faydalı maddelerinden birisi budur. 

Bir defa, Devlet memurlarının tamamı ve 
muhtemelen eşlerinin, çocuklarının tamamı, bir 
ek sosyal sigortaya tabi olmak imkânına ka
vuşacaktır. Bu maddenin getirdiği imkânlarla 
Devlet memurlarının tamamı yakın bir gelecek-
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te birer meskene sahibolacaktır. Devlet memur- 1 
larının diğer birtakım sosyal yardımlaşma im- I 
kânları, dinlenme kampları bu suretle bir dü- I 
zene konmuş olacaktır ve aynı zamanda ve bil I 
hassa üzerinde önemle durulması gereken bir I 
hususta, Devlet memurlarının % 5 kesenekleriy- I 
le meydana gelecek fonların, Devletin ekono- I 
mik hayatında değerlendirilmesidir. Aynı Ordu I 
Yardımlaşma Kanununda olduğu gibi, özel Ka- I 
nunu sayesinde, bu fonda teşkil edilen büyük I 
paralarla, Devlet Memurları Yardımlaşma Ku- I 
rumu, büyük yatırımlara ve birtakım ticari I 
faaliyetlere, sosyal faaliyetlere girmek imkânı- I 
na kavuşacaktır. I 

Benim kaba taslak yaptığım bir hesaba gö- I 
re, en az maaş alan bir memur, ayda brüt 490 I 
Tl., en yüksek maaş alan bir memur 7 000 lira I 
maaş aldığına göre ve bunun ortalamasını da I 
3 500 lira olarak kabul edersek, bunun yüzde I 
5 i ayda 175 lira yapar; 800 000 memur için bir I 
ayda 140 milyon lira civarında para eder ve bir I 
yılda bu suretle birikecek paranın yekûnu da I 
1,5 milyar lira civarındadır. Yılda 1,5 milyar I 
lira, Devlet memurlarının aldığı maaşlardan I 
kesilen yüzde 5 lerle toplanmak suretiyle Dev
letin ekomomisine çok güçlü katkılar geti
rebileceği ve Devlet memurunun sosyal güven
liğinin bu suretle çok mükemmel bir şekilde 
sağlanabileceği aşikâr olarak görülmektedir. 
Yalnız bu müessese, milyarlık bir müessese ol
ması itibariyle, astronomik rakamlarla ifade 
edilecek, ilerki yıllarda çok dev bir müesse 
olacaktır 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, bdr nokta 
Riyasetin dikkatini celbetti: Senede 1,5 milyar 
lira toplanacaktır, dediniz. Bu 1,5 milyar biraz 
yanlış bir rakam olsa gerektir. Çünkü 'bütçe
nin yekûnu 28 milyar liradır. Yüzde 5 tevM-
fat ile 1,5 milyar nasıl toplanır? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — iSa-
yın Başkan, toen belki yanlış hesabetmiş ola
bilirim. Ortalama 3 500 lira maaştan 175 lira 
yüzde 5 kesinti ile memur başına hesabettim: 
800 000 memur için.. 

BAŞKAN — Hayır; Türk Devletinin Büt
çesi 28 milyar lira olunca bunun yüzde 5 ini 
hesabediniz, yani hepsi de verilirse yine o ka
dar tutmaz. I 
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FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
3 500 lira ortalama maaş hesabettim. Aceleye 
geldiğinden belki yanlış hesıabetmiş. olabilirim. 
Fakat, milyarlık bir müessesedir. 

BAŞKAN — 150 milyon filân deyin hiç ol
mazsa... 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Çok dev bir kuruluş olacaktır. Gerçek olan bu
dur. Bu kadar büyük bir kuruluşun, Türkiye'
nin her tarafıma yayılmış, kamu hizmetinde 
görev almış olan kimselere elini uzatması fev
kalâde bir şeydir. Ama, bunun gerçek yönü 
ile en kısa bir zamanda bu hizmetin ifa edile-
ıbilmesi - tabiî kanunun ne şekilde olacağını 
şimdi bilemediğimiz için söyliyemiyoruz - bu 
husus Ibelki biraz endişeyi mucibolabilir. Mü
kemmel bir kanun tedvin edildiği takdirde, 
çok büyük kapasitede olacak bu müessese ile, 
bütün memurlarımızın sosyal, ekonomik ha
yatlarının kısa zamanda gelişmesi bu suretle 
mümkün olacaktır; ben o inanç içindeyim. 

Yalnız maddenin son fıkrasında ve bâzı 
maddelerde de sık sık geçiyor. Yüksek komis
yona bunu hatırlatırım. Çünkü geçenlerde bir 
maddede ben bir itirazda bulundum. Yüksek 
komisyon da bana cevap verdi. Bir maddede di
yordu ki, «Hazırlanacak bir tüzükte belirti
lir.» Ama, hâzı yerlerde, «Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak bir tüzükten», bâzı maddelerde 
«Devlet Personel Dairesince hazırlanacak bir 
tüzükten» bahsediyor. Esasında, Anayasanın 
107 nci maddesine göre, tüzükler yalnız Bakan
lar Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulu tara
fından çıkarılabilir; redaksiyon bakımından 
(birliği temin etmek için ve bir yanlışlığa mahal 
vermemek üzere. Bunun için ya kurumların 
isminin zikredilmesi lâzımdır, yahut da doğ
rudan doğruya tesbit edilecek bir tüzük şek
linde, ıbahsedilmelidir. 

Arkadaşımızın mütalâasına iştirak ederek, 
en güzel ve en iyi bir reformist madde olan bu 
maddenin aynen kabulü Yüksek Heyetinizce de 
tahmin ederim oylarınıza mazhar olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter

lik önergesi gelmiştir. Okutmadan önce sayın 
Hükümet beyanda bulunacaktır. Onu takiben 
sıradan bir Milletvekiline söz vereceğim; daha 
sonra yeterlik önergesini oya sunacağım. 

(Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
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MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kübalı
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

Bu madde ile ilgili olarak kıymetli mütalaa
larını beyan eden arkadaşlarımızın hemen he-
pisi, maddeyi müspet bir şekilde karşıladıkla
rını burada ifade etmişler ve tasarımın yerinde 
ve güzel maddelerinden biri olduğunu söyle
mişlerdir. Muhterem miılletvekillerinin bu be
yanları karşısında, Hükümetiniz olarak mem
nuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. 

Madde, genel olarak müspet karşılandığıma 
göre, bunun hakkına uzunboylu söz söyliyecek 
değilim. Ancak bâzı arkadaşlarımızın özellikle 
bâzı dilek ve temennileri oldu ve zannediyo
rum ki bu konu ile ilgili temenniler olarak 
önergeler de verilmiştir; onlar hakkında mü
talâamı arz edip, huzurunuzdan aynüacağılm. 

Bir arkadaşımız, bu yüzde 5 aidatın Tasar
ruf Bonosu olarak da ödenmesinin uygun olaca
ğını burada bildirdi. 

Tasarruf Bonosu olarak hu aidatı alacak 
olursak, bu defa bu kurumun sermayesinin 
büyük bir kısmı ve herkes bu aidatı Tasarruf 
Bonosu olarak verecek olursa tamamı Tasar
ruf Bonolarından ibaret olabilir. 

Takdir buyurursunuz ki, tasarruf bonosu bir 
nikat değildir; derhal nakde kabili tahvil de 
değildir. Yalnız faizleri müddeti içinde kabili 
tahsildir; müddeti dolunca, bedel de - filfarz 10 
yıl geçince - kabili tahsildir. Bu takdirde, kuru
mun nakit sermayesi çok az olacağı için, kendi
sine mevdu vazifeleri yerine getiremez. Bu ba
kımdan, «Tasarruf bonosu tevdi etmek suretiyle 
bu yüzde 5 tevkifat ödenebilir» tarzındaki arka
daşımızın teklifini müspet karşılıyamıyoruz. 

Vergi muafiyeti konusuna temas eden arka
daşlarımız oldu : «Bu kurum vergiden muaf ol
sun» denildi. 

Muhterem milletvekilleri; bu vergiden mua
fiyet konusu, üzerinde önemle durulması lâ-
zımgelen noktalardan birisini teşkil eder. Yal
nız bununla ilgili vergi muafiyetinin yeri bu ka
nun değildir. Memur Yardımlaşma Kurumu, ay
rı bir kanun ile kurulacaktır. O kuruma müta-
allik kanun huzurunuza geldiği zaman, «Vergi 
muafiyeti tanınmalı mı - tanınmamalı mı?» mü
nakaşalarını, o kanunun müzakeresine terk et
mekte isabet vardır. Ayrıca özellikle vergi ka
nunları bu nevi kurumlar için vergi muafiyeti 

tanıyor mu, tanımıyor mu, meselesi de tetkike 
muhtaç bir keyfiyettir. 

Bu sebeple, arkadaşlarımızdan istirhamımız, 
bu vergi muafiyetiyle ilgili tahminlerini, kuru
mun teşkiline mütedair kanun tasarısı huzuru
nuza geldiği zaman, orada yapmalarıdır. 

Sayın Hiçerimez arkadaşımız, «Burada bir 
yıl içerisinde bu kurum kurulur, diye komis
yonda bir yıl ile tahdidedildi; ama, bu bir yıl
da kurulmaz, gelmez» diye şüphe ile bunu kar
şıladı. 

Mademki bu tasarı bir yıllık bir müddet ve
riyor. Eğer bir yıl içerisinde gelmez ise, o za
man Hükümeti muaheze etmek yerinde olur. 
Yalnız ben buradan şunu bildirmekte fayda gö
rüyorum. Bu kurumu bir an önce teşkil etmek 
istiyoruz ve bu kurumun teşkili, kurulmasiyle 
ilgili tasarı üzerindeki çalışmalar, Maliye Ba
kanlığında bitmiş gibidir. Ümidediyorum ki, önü
müzdeki çalışma yılında bu tasarıyı huzurunu
za getireceğiz. 

Bir arkadaşımız da - diğer bâzı arkadaşları
mız da buna iltihak ettiler zannediyorum - «Ay
lık tutarın neyi ifade ettiğini» sordular. Bu, 
«aylık tutar» lâfı, brüt aylık tutarı ihtiva eder. 
Yüzde 5 tevkif atın brüt aylık tutarı'üzerinden 
değil de, memurun eline geçen net brüt aylık 
üzerinden kesilmesini temenni ettiler. 

Biz bunun iki mahzurunu görüyoruz : Mah
zurlardan birisi; tatbikatta bunu net aylık üze
rinden hesaphyacak olursanız, hesapta karışık
lıklara sebebiyet verebilir ve zordur. 

İkincisi; net aylık üzerinden keserseniz, ku
ruma tevdi edilecek miktar azalır. Kuruma tev
di edilecek miktarın azalması da bizim için mat
lup değildir. Bir an önce kurumun sermayesi
nin önemli işler görebilecek seviyeye çıkmasını 
arzu ediyoruz. Ayrıca, bunun bâzı ekonomik te
sirlerini de hesaba katarak yüzde 5 in brüt ay
lık tutarı üzerinden kesilmesinin daha uygun 
olacağını hesapladık. Bu bakımdan, o mütalâa
ya da iştirak edemiyoruz. 

Bir hususa daha değinerek huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Bu madde, arkadaşlarımızın da müşahede ve 
ifade buyurdukları gibi gayet yerinde bir mad
dedir : 

Biliyorsunuz, Emekli Sandığı Devlet memur
ları için bir nevi sigorta teşekkülüdür. Bu ona 
ek bir sigorta kurumu oluyor. Bu suretle, sos-
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yal sigorta olarak, memurlara konut kredisi ve
recek, ödünç para verecek ve memuriyetle ilgi
leri kesildiğinde, yani emekliye ayrılmak sure
tiyle ilgileri kesildiğinde memurlarımıza ek bir 
tediyede bulunmak imkânını sağlıyacaktır. 
Bu bakımdan gayet önemli bir fonksiyon ifa 
etmesi beklenen bir kurumdur. 

Dinlenme kampları: Bugün - biliyorsunuz -
her dairenin ve teşekkülün kendine ait dinlenme 
kampları vardır. Bâzı daire ve teşekküllerin de 
özel sandıkları ve saire ile temin ettiklieri ve
yahut da temin edemedikleri, yani sözün kısası 
dinlenme kampları vardır, bâzılarının ise yok
tur. Bu dinlenme kampları meselesini bir disip
lin altına alıp, müşterek bir idareye kavuştur
mak ve bu kamplardan bütün memurların isti
fadesini sağlamak gibi bir gayesi de bu kuru
mun vardır ki, takdir buyurursunuz, bu da ga
yet yerinde bir fonksiyondur. 

Bunun bir önemli tarafı da, «tasarrufları
nı yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli sa
halarda değerlendirmek.» Buradan anlaşılan şu
dur : Hem kurum yatırımlarını Plânının hedef
lerine uygun sahalara tevcih edecektir; hem de 
aidatı değerlendirecek, nemalandıracak bir ku
rum olduğu için, bu yatırım sahalarının kendisi 
için verimli sahalar olmasına dikkat edecektir. 
Bu suretle, hem sosyal adalet ilkelerine uygun, 
hem de gelir dağılımı üzerinde müspet tesiri 
olan, sonunda elde ettiği geliri, nemayı memura 
- ücretliye - maaşlıya intikal ettireceği için 
gelir dağılımı üzerinde müspet etkide bulunabi
lecek olan bir kurum olmaktadır. 

Maddenin aynen kabul edilmesinde fayda 
mütalâa ettiğimizi bildirir, saygılarımızı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz sı

ram?. Sayın Uzuner'e veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Reformist iddia ile Yüksek Meclisin huzuru

na getirilen bu tasarının gerçekten reform hü
viyetlerinden birini de bu önemli madde teşkil 
etmektedir. Bu madde üzerindeki görüşlerimi 
kısaca arz ederken kanunun çok önemli madde
leri üzerinde arkadaşlarımızın kifayet önergesi 
vermemesini de temenni eylemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, ek bir sosyal sigorta 
müessesesi kuruluyor. Batı ülkelerinde bizim 
memleketimizdeki birçok müesseselerin benzer
leri vardır. Onlar bu işi başarı ile yürütür; biz 
müesseseleri kurarız, ama başarı sağlama şan
sımız daima düşük olur. 

Değerli arkadaşlarım, bizde bir Emekli San
dığı vardır. Bu bir temel kuruluştur. Emekli 
Sandığı bünyesi içinde böyle bir kuruluş yer 
alabilir. Bir sandık kuruluşu yer alabilir. Dev
let Memurları Yardımlaşma Kurumu bir yönü 
ile Emekli Sandığı içinde yer alabilir, bir yönü 
ile Sosyal Sigortalar Müessesesinde yer alabi
lir. 

Şimdi iki tane dev müessese, daha güçlü ol
ması gereken tek 'bir müesseseyi kurmak ye
rine, imkânları dağıtyoruz. Şahsi görüşüme 
göre, bu sakıncalı bir davranıştır. 

Ayrıca iddia ediliyor ki; «Sosyal Sigorta 
ihtiyaçlarını takviye edeceğiz.» Bizim müesse
selerimiz bellidir. Onların bünyelerini takviye 
etmek gerekir. Yani ek sigorta, ek ihtiyaçlar, 
güvenlik ihtiyaçlarını bahis konusu oluyor. 

Şimdi henim asıl üzerinde duracağım hu
sus şudur. Bu bir görüştür. Sayın Hükümet 
bunu başka bir açıdan değerlendirmek sure
tiyle, yani Emekli Sandığı bünyesi * içinde.. 
Meselâ size arz edeyim; isveç'te böyle bir ku
ruluş var. Fevkalâde güçlüdür. Yıldan yıla 
güçleniyor, ama cehri tasarruf yolu ile de
ğil arkadaşlarım. Bunun samimiyetine inan
dırmıştır, memurlar buna gönüllü olarak ka
tılır. Biz cebri bir tasarruf yaratıyoruz. Bu 
cebri tasarrufu küçümsemiyelim. Bakınız şim
di artan maaşlarla tasarruf bonoları yükse
liyor, % 3 kesiliyor. Memur hir de ondan içeri 
giriyor. % 8 emeklilik, % 5 bunu ilâve ediyor
sunuz % 16 yi buluyor, istirham ediyorum 
başlangıçta bu oranı düşük tutmakta fayda 
vardır. Bu müessesenin Türkiye'mizde neler 
yapacağı da henüz plânlanmış değil. Ne ola
cak? Sosyal Sigortalardaki tatbikatı görece
ğiz. Bâzı fonlar teşekkül ediyor. Bu fonlar 
asıl sigortalıların ihtiyaçları dışında, nü
fuzlu şahıslara bir ölçüde - özür dilerim 
tâbirimi yanlış değerlendirmeyin - ama imkânı 
olan şahıslara çeşitli formlardan sanayie şu
raya buraya aktarma yaplıyor. Ama ıbunlar, 
sigortalıların gerçek ihtiyaçları halledilme. 
den yapılıyor. 



M. Meclisi B : 1] 

Şimdi burada da bunun böyle olmıyaca-
ğmı kim temin edebilir? Bu oran çok yük
sektir arkadaşlar. Küçük memurları düşü
nün.. Bir taraftan hayat pahalılığı ile verdi
ğimiz farklar gidiyor, bir taraftan tasarruf 
bonosu ile ister istemez içine giriyor. Muafi
yet hududunun içine girmiyenler de muafiye
tin kapsamına girecek. Bir taraftan emekli
lik var bir de % 5 diye bunu cebri bir ta
sarruf yoliyle bir kanunla halletmek hak v̂e 
adalet duygulariyle bağdaşamaz. Evet, böyle 
bir kuruluş kurulabilir, ama bir deneme saf
hası idrak etmek lâzımdır. Gerçekten fay
dalı oluyorsa, kamu personeli buna gönülden 
gatılır, bunu hükümetler takdir eder, ince
ler, kamu personeline bağlı kuruluşlar bunu 
benimser, onların talepleriyle hükümetlerin 
basiretli idaresi bir araya geldiğinde bu nis-
betler artırılabilir. Daha fazla tasarruf yo
luna gidilebilir. Değerli arkadaşlarım, bu yön
den bu % 5 oranını yüksek bulduğumu bil
hassa belirtmek ispiyonum. 

Diğer taraftan burada bu madde ile Dev
let Memurları Yardımlaşma Kurumu kurulu
yor. Ayrıca Maliye Bakanlığınca hazırlana
cak bir tüzükle tesbit edilen, müşterek ida
reler kuruluyor. Bunlar kampinglerin şevki 
idaresi için. Gerçekten bu suiistimal edilen 
bir konu. Bugün dahi kampinglerden maale
sef o müesseselerin mensupları istifade edemi
yor. Bugün dediğim bu iktidarı itham etmi
yorum, böyle olagelmiştir, lüks kuruluşlar 
olmuştur. O idarenin her memuru faydala
namaz. Kampinglerden ancak yüksek seviye
deki memurlar faydalanır. Hattâ kampingi 
olmıyan müesseselere kontenjan ayrılır. O 
müessesen] n bünyesindeki kampingten kendi 
memuru faydalanamaz, ama Devlet kademe
sinin üst seviyesinde bulunanlara bu tevzi 
edilir. 

Bu tatbikatın, aksiyonun bir elde toplan
ması gerekir. Bunu ayrı bir kuruluş olarak 
düşünüyorum. Yani Devlet Memurları Yardım^ 
laşma Kurumunun bünyesinde bir kuruluş 
değil, yeni bir kuruluş daha bahis konusu 
oluyor. Benim anladığım bu. Müşterek bir 
idareden bahsediliyor ve bu idarenin de ka
nunun ötesinde tüzükle kurulacağına dair 
hüküm var. Bu sakıncalıdır. Büyük yatırım
lar yapılmıştır, Devlet imkânları suiistimal 
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edilmek suretiyle kampingler kurulmuştur. 
Bunlar dile getirilmiştir. Uzun uzun görüşül
mesine lüzum yok. Eskiden beri böyle olagel
miştir. Büyük miktarlardır. Meblâğlar yüksek
tir. 

İBAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayın Başkan. 
Bunların şevki idaresini bir tüzüğe bağla

mak yerinde bu müşterek idare denilen nes
nenin bir kanunla yürütülmesinde mutlaka 
zaruret var. 

10 yönden Sayın Başkan, sözlerimi bağ
larken kısaca arz edeyim : Emekli Sandığı 
bünyesini güçlendirmek suretiyle % 5 nisbetini 
düşerek bir enterval içinde, bir periyod so
nunda eğer müspet netice veriyorsa, yine ka
nunu mahsusuna madde koymak suretiyle il
gililer de, kamu personeli de tatbikatın 
kendi yararına geliştiğini gördüğü zaman onun 
da reyine müracaat etmek suretiyle bu, % 5 
oıanına çıkarılabilir, ama başlangıçta büyük 
bir meblâğdır ve bunun suiistimal edileceği 
endişesisini taşıyorum. Kanunu olmasına rağ
men kurulmuş müesseselerde suiistimali kar
şımızda bir örnek olarak gözükmektedir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sırada Sayın Hasan Tosyalı ve Sayın 
Mehmet Kaızova yazılıdır. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır , görüşmelerin kifaye

tine karar verilmesini teklif eylerim. 
Kars Milletvekili 

ismal Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyordum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişik
lik önergelerini okutuyorum. 

ı (İçel Milletvekili Turhan özgüner'in bi
rinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
(PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. önergeyi 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden-
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ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAY AR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. KaJbul edenler... KaJbul etmiyenler.. Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum, 
(Niğde Milletvekili Nuri Kadamanoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Efendim, geçici statü 
aynen baki kalmalıdır. Aslında bunların ida
resi kurulması mutasavver Devlet Memur
ları Yardımlaşma Kurumuna devredilecektir. 
Muvakkat statünün böyle kalmasında fayda 
vardır, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmıyor, önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. KaJbul edenler... KaJbul etmiyen
ler... Değişiklik Önergesi kabul edilmemiştir. 

Diğe önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

68 nci maddeyi tasan metninde yazılı şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 68 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Muhterem (arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
64 ncü ve 65 nci maddeler Komisyon tarafın

dan redakte edilerek Başkanlığa gönderilmiştir. 
Okutuyorum. Lütfen dikkatle takibedelim. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ıdair kanun tasarısının 64 ncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Madde 64. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Vekâlet aylığına hak kazanma: 
Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göre

ve başladıkları tarihten; 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenler

den aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 
günden fazla devam eden süre için, bu sürenin 
bitimini takibeden işgününden, başka kurumlar
dan vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, öğretim 
üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, ve
teriner, hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasa
ba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet ettiri
lenler işe başladıkları tarihten itibaren hak ka
zanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, 
tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, 
hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imam
lığı kadrolarına vekâleten atananlar hariç, di
ğer boş kadrolara 6 aydan fazla vekâlet aylığı 
verilmez. 

BAŞKAN — 64 ncü madde Komisyon tara
fından bu şekilde düzenlenmiştir. 

Söz istiyen? 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, «veteriner» den sonra «hayvan 
sağlık memuru» kerre içerisinde olması lâzım
dır. Çünkü veteriner olmadığı takdirde, veteri
ner varsa hem veteriner, hem de hayvan sağlık 
memurlarına bir şey verilemez. Biz bunu daha 
evvelki maddede öyle kabul etmiştik. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Efendim, arkadaşımızın 
haklı gibi görünen itirazı müesseseyi tarif eden 
maddede yer almak lâzımdır. Nitekim öyle ya
pılmıştır. Burada o müessesede ifade edilen ki-
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silere verilecek vekâlet aylığı ve süresi tanzim 
edilmiştir. 

Maddenin yazıldığı gibi aynen kabulünde 
isabet vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akçşakoğlu, buyurun. 
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Köy 

ve kasaba imam ve hatipleri istisna kılınmıştır. 
Onun dışındakilerin hepsi 6 aydan fazla vekâ
let edemediği ihalde... 

BAŞKAN — Yok öyle bir şey. Bir yanlışı
nız var. «Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
vekâleten atananlar hariç» diyor. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Niçin 
ötekiler 6 aydan fazla vekâlet edemedikleri hal
de bunlar devamlı vekâlet edebiliyorlar? 

BAŞKAN — Ben fıkrayı okuyayım da yan
lış anlaşılma olmasın. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — îzin verirseniz arz edeyim 
Saym Başkanım. 

Arkadaşımızın ifade ettiği tarzda değil mad
denin tedvini. O hariç tuttuklarımız, 6 aydan 
daha uzun süre. Açıktan vekâlet ettikleri için 
6 ay kaydına tabi değiller. 6 aydan daha uzun 
süre bu görevi yapabilecekler. O mânada anla
şılmak lâzımdır. 

BAŞKAN — «Açık bulunan öğretmenlik, 
öğretim üyeliği, tabiplik, diş tabipliği, eczacı
lık, mühendislik, veterinerlik, hayvan sağlık 
memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadroları
na vekâleten atananlar hariç (bunlar hepsi ha
riç) diğer boş kadrolara (bunun haricinde olan 
boş kadrolara) 6 aydan fazla vekâlet aylığı ve
rilmez.» Hüküm bu. Anlaşıldı mı Saym Akçalı-
oğlu; hepsini bir tutmuş bunların. Bunların ha
ricinde olanlardan, vekâlet edenler olursa, on
lara 6 aydan fazla vekâlet ücreti verilmez di
yor. Bunlara verilir yani. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 64 ncü 
maddeyi komisyon tarafından düzenlenmiş şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 64 ncü madde bu sekliyle 
kabul edilmiştir. 

65 nci maddeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısının 65 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve öneri
rim. 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Madde 65. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir göreve vekâleten atananlara vekâlet edi
len görevin dâhil olduğu sınıftaki memuriyete 
giriş derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi, 
öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabiplik, diş ta
bipliği, eczacılık, mühendislik, veterinerlik, 
hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imam
lığı kadrolarına açıktan vekâlet edenlere, sınıf
larının bu görevler için tesbit edilen memuriye
te giriş derecesinin ilk kademe aylığı verilir. 
Bulundukları mahalden gayri bir mahalde bir 
göreve vekâlet suretiyle atananlara Harcırah 
Kanununun geçici görevle başka mahalle gön
derilenlere ait hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 65 nci madde komisyon tarafın
dan bu şekilde düzenlenmiştir. Bu yeniden dü
zenlenen madde üzerinde söz istiyen?.. Yok. 65 
nci madde bu şekliyle oya sunulacaktır. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 
Başkan, bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Müzakere açı
yorum, soruyorum, gayet tabiî. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Değişik
lik münhasıran «üçte bir» yerine «üçte iki» ol
muştur her halde? 

BAŞKAN — Bir de «hayvan sağlık memur
luğu» ilâve edilmiştir, daha önceden alınmış bir 
karar gereğince. 

65 nci maddeyi değişik bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 65 nci 
madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 69. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 191 nci ve 192 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 69 ncu maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 70. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Devlet memurları için konut : 
Madde 193. — Devlet memurlarının lüzum 

ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihti-

— 639 
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yaçları, îmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edi
lerek Bakanlar Kurulunca onanacak program
lar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl 
konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan 
karşılanır. 

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir. 
BAŞKAN — 70 nci maddeyi Yüce Heyetin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 71. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 196 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne za
man, hangi hallerde ve görevlerde ödenek veri
leceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek 
hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü 
şekil ve şartları Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca onanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — 71 nci madde üzerinde bir öner
ge verilmiştir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Personel Kanunu tasarı

sının 71 nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 196 ncı maddesinin son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

«Mahrumiyet yerinde çalışanlara ne zaman, 
hangi hallerde ve görevlerde Ödenek verileceği, 
ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakla
rının kaybolacağı hususları Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tes
bit olunur. 

Ödeneğin nisbetleri, ödeme usulü, şekil ve 
şartları her yıl bütçe kanunları ile tesbit olu
nur.» 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu 71 nci 
madde üzerinde önerge vermiştir. 71 nci madde 
üzerinde söz istiyen?.. Buyurun Savın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Personel Kanununun en yenilik getiren mad
delerinden birisi de budur diyebilirim. Çünkü, 
bugün Doğu illerimize birçok memurların git
mediği bir hakikattir. Gitse dahi, 6 ay, 1 sene 

durduktan sonra ya siyasilerin peşinde, ya di
ğerlerinin peşinde kendilerini oradan aldırmak 
için çırpmırlar. Hiç değilse, bunlara mahrumi
yet zammı verilirse, o bölgelerimiz de kaliteli 
memurlara kavuşur ve oradaki vatandaşlarımız 
da bu memurların faydalı hizmetlerinden isti
fade ederler. Bu bakımdan madde gayet yerin
dedir. Bilhassa Doğu illerimiz için büyük avan
taj sağlamaktadır. Aynen kabulünü saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Mahrumiyet bölgeleri ile ilgili 71 nci madde 

üzerinde bendeniz de bir iki noktaya temas et
mek istiyorum. 

71 nci madde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 196 ncı maddesinin değişikliğine 
mütedairdir. Burada mahrumiyet bölgeleri; da
ha önce çıkarılmış bulunan ve mahrumiyet böl
gesi olarak nitelenen bölgeler kanunlarında gös
terilmiştir. Yalnız mahrumiyet mıntakalarını 
ayırmak suretiyle o bölgede çalışan, kamu hiz
metinde vazife gören devlet memurunu, bulun
duğu bölgede hizmet yapabilmesi için oraya 
bağlamak ve ona diğerlerinin dışında bir im
kân tanımayı öngörmekte ise de, bâzı objektif 
kıstaslar dışındaki hususları getirmektedir. 

Mahrumiyet mmtakasmda çalışan memur 
arkadaşları düşüneceğiz.. Ancak, mahrumiyet 
mmtakasmda çalışan memurun görevi ne olur
sa olsun, görevi almak veya vermek kendi elin
de olmadığına göre, oradaki çalışan bütün me
murların mahrumiyet bölgesindeki mahrumiyet 
zamlarından istifade etmesi gerekir. Halbuki 
bu maddenin içerisinde görüyoruz ki, ne zaman, 
hangi hallerde ve ne gibi görevlerde vazife ala
cak kişilerin mahrumiyet zamlarının Bakanlar 
Kurulunca verileceği tadadedilmiştir. O zaman 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin bunu 
hazırlamasına hiç lüzum yok. Devlet Personel 
Dairesince hazırlanıp neticede bunlar Bakanlar 
Kurulu tarafından verileceğine göre, bu inisiya
tifi tamamen Bakanlar Kuruluna bırakmak gibi 
bir durum hâsıl olmaktadır. Halbuki görev tef
riki yapmak doğru değildir. 

Hepinizin de bildiği gibi, mahrumiyet bölge
sinde çalışan memurların görevleri ne olursa ol
sun, her görev memur için aynı önemi taşır. 
Sağlık hizmetinde çalışan bir insanın gördüğü 
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bir vazife, veteriner hizmetlisinin gördüğü gö
rev, ya da bir tapu dairesinde çalışan bir me
murun gördüğü vazife ile nüfus kâtibinin dahi 
orada bulunduğu zaman gördüğü vazife arasın
da, mahrumiyet mmtakası olduğu sürece, bir 
tefrik yapmamak gerekir. Ancak, bunlara veri
lecek mahrumiyet zamlarının miktarı yönün
den belki bir kısıtlama ya da tefrike tabi tut
ma durumu düşünülebilirse de, bunun görev 
yönünden düşünülmesi doğru değildir arkadaş
larım. 

Bendeniz bu bakımdan maddenin objektif 
kıstaslara dayanmadığını, mahrumiyet bölgele
rinde çalışan görevlilerin görevlerini dikkate 
almak suretiyle mahrumiyet zamlarının veril
mesi cihetine gidildiği zaman o mmtakadaki 
memur arkadaşlar arasında büyük bir tefrik ve 
huzursuzluk meydana getireceğini, bilhassa Ko
misyona ve Sayın Hükümet yetkililerine ve 
muhterem milletvekili arkadaşlarımın dikkatle
rine sunmak istiyorum. Bunun için söz almış
tım, teşekür ederim. 

(BAŞKAN — Sayın Müdeırisoğlu, buyuru
muz. 

açıklanmasını zapta geçirilmesi bakımından sa
yın komisyondan rica eder, saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; zaten bu madde
den sonra bir madde daha geliyor ve orada he
pinizin bildiği gibi, «işgüçlüğü zammı» veril
mesi de talebediliyor. 

Şimdi aslında burada işgüçlüğü ve riski 
zammı 72 nci maddede. Burada mütalâa edi
len 71 nci madde arkadaşımızın verdiği öner
genin istikametinde konuşulacağı gibi, bura
da tashih edilmesi gereken şey mahrumiyet böl
gelerinin o tüzükte, o yönetmelikte tesbit edil
mesidir. Konya'nın Hadım'ı da mahrumiyet 
bölgesine ithal edilirse ona verilecektir. Efen
dim, Trabzon'un bir mahrumiyet bölgesi var 
İse, bir kazası, bir nahiyesi var ise oraya veri
lecektir. Tunceli'nde Pülümür kazası eğer bir 
mahrumiyet bölgesi tesbit edilmişse, benim 
anladığıma göre, oradaki bulunan memurlara 
verilecektir. 

Ancak, bir temenni de bulunmamız zarureti 
vardır. Mahrumiyet zammı verilirken; mese
lâ, yakacak zammı, bilmem efendim bu mah
rumiyet zammını ilgilendiren bütün kısımlar 
nazarı itibara alınacaktır. Benim anlamım 
odur ki, her halde yönetmelik öyle yapılacak
tır, o bölgedeki nüfus memuruna da, hâkimi
ne de, mühendisine de, doktoruna da, ziraat-
çisine de, ormacısına da v. s. bu mahrumiyet 
zammının tatbik edileceğini zannediyorum. Ben 
bu anlamda anlıyorum, tesbit edilecek olan 
yönetmelik böyle olması gerekir. 

Aşağıda, yine o bölgede veya mahrumiyet 
bölgeleri dışında yapılan hizmetin icabettirdi-
ği - 72 nci madde onu icabettiriyor - riske göre, 
meselâ, bir fabrikada kupol ocağının karşısın
da vazife gören bir mühendise veya bir teknis
yene elbette bir risk zammı gerek. Çünkü dü
şününüz M, maden eriten bir ocağın karşısın
da veya yeraltında maden çıkartan bir mühen
dis çökmeden mütevellit, grizu gazından müte
vellit, her hangi bir kazadan mütevellit ora
da Ibir riske mâruzdur. Meselâ, bir veteriner 
lâboratuvarda ruam hastalığı üzerinde çalışır
ken, mikrop alması yüzünden elbette ölüm teh
likesi ile karşı karşıyadır. Veyahut da başka 
bir yerde, bir ocakta bir maden çıkarılırken 
işgüçlüğü zamml söz konusudur. Bunlar da 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu mahrumiyet bölgesinde çalışan memur
lara mahrumiyet zammı verilecek. Yalnız, bâ
zı Doğu [bölgelerimizde mahrumiyet mıntakaları 
vardır; illeri vardır, ilçeleri vardır. Bunun 
dışında gelişmiş zannettiğimiz illerde hattâ il
çelerin bâzı kasabaları, illerin bâzı ilçeleri Do
ğuda gördüğümüz mahrumiyet bölgesindeki 
anıntakalardan daha mahrum mıntakaları teşkil 
etmektedir. Meselâ, benim bildiğim kadarı ile 
Konya'nın Hadım'ı vardır, bu mahrumiyet böl
gesidir. Hattâ Şarkın her hangi bir ilçesine 
ıgöre mahrumiyetin daha fazlası görülmektedir. 
Acaba bu mahrumiyet bölgesi tesbit edilirken, 
çizilirken, tadadedilirken benim bildiğim veya 
bilmediğim, şu anda hatırıma gelmiyen, geliş
miş, Garpta bulunan bâzı vilâyetlerimizde de 
mahrumiyet bölgeleri vardır, ilçeleri vardır, 
kasabaları vardır. Bunlar da bu mahrumiyet 
bölgesine dâhil edilecek midir, edilmiyecek mi
dir? Komisyonun veya Hükümetin bu hususta 
açıklamasını ben şahsan istirham ederim. 

Bir de bu maddede yine benim anladığım 
kadarı ile tam vuzuh yoktur. Bunun daha | 
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72 nci maddede zikredilecektir. Ama benim an
lamım, Hükümıeıbten ve bilhassa komisyondan 
istirham edeceğim, [bu anlamda mıdır? Zanne
dersem hepimizin tereddüdümüz buradadır. 

Mahrumiyet bölgesi tesibit edilen yerler ilân 
edilecek, o yerlerde çalışan bütün memurlar, 
hangi memur olursa olsun, mahrumiyet zam
mı alacaktır. 

Amerikalılar Ankara'da çöl zammı alıyor.. 
O halde benim de Tunceli'ne gönderdiğim, Mar
din'e gönderdiğim, Hakkâri'ye gönderdiğim, 
Artvin'e, Yusufeli'ne gönderdiğim memurların 
tümü de mahrumiyet zammı alacaktır. Benim 
anlamım budur. Bunu Sayın Komisyon veya 
Hükümetten açıklamasını istirham edeceğim. 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan; bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mah

rumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman ve han
gi hallerde ve görevlerde ödenek verileceğinin 
tesbiti temi'n edilmişse sorum şu Sayın Komis
yondan: Mahrumiyet bölgelerinin her hangi 
ifrV: yerinde bir Devlet dairesinde çalışan mü
dür, fiş memuru v. s. memurlar arasında mah
rumiyet bölgesi içimde olmakla beraber bir tef
rik yapılması bu maddede düşünülmekte midir? 
Yoksa o bölgede çalışan tüm memurların hepsi
ne birlikte muayyen ücretleri oranında bir üc
ret verilmesini mi tazamımun eder madde? 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Devlet memurlarının bu madde ile ilgili 
mahrumiyet yerlerinde çalışanlara taalluk eden 
ödeme şekli hakkında arkadaşlarımızın endişe
lerini gidermeye çalışacağım. 

Şdtiridi, değerli arkadaşlarım; bu malhrumi-
yet bölgesi lâfı, sayın doktor arkadaşımın da 
Sorduğu gijbi, bir coğrafi taksimi ifade etmiyor. 
Yani, «Memleketin muayyen bir bölgesi mahru
miyet bölgesidijr.» değil, bir coğrafi taksim de
ğildir, bir coğrafi ünijteyi de ifade etmiyor bu. 
Mahrumiyet bölgesi muayyen kriteryumlar dik
kate alınarak tesbit edilecek, bu kriterlere gö
re mahrumiyet bölgeleri dörde taksim edilerek 
muayyen nöbetlerde ödenek uygulanacak. İfa
de etmek istediğim husus, bu objektif kriterle

rin mevcudolduğu her yer mahrumiyet bölgesi
dir. Buna göre bu unsuru mütalâa etmek lâzım
dır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu madde hak
kında arkadaşlarımın taleplerini bir ölçüde kar-
şılıyacak bâr mâruzâtta bulunacağım. 

Bu madde bir politika âletidir. Bu madde, 
bundan sonra gelen maddeler bir politika âleti
dir. Şu düşünülmüştür: Bir seyyal sSatem geti
rilsin, bu seyyal sistem ile büyük şehirlerde yı
ğınaklar halinde gelen birtakım Devlet memur
ları daha çok memleketin kenar köşelerine doğ
ru sevk edilsin. Seyyal bir sistemdir, bir politi
ka aletid'c. Bir mahrumiyet bölgesinde bulunan 
bütün memurlara seyyanen ödenecektir, mâna
sına almamak lâzım bunu, aynı miktarla da öde
necek mânasına almamak lâzım. Birtakım mes
lekle!', birtakım görevlerde farklı tatbikat şe
kille!.} olmak lâzımdır, işin esası budur. 

Şimdi, dğerli arkadaşlarını; 

Çok iyi tedvin ed#miş, çok iyi düşünülmüş 
politJka aletlerinden bir kaçı meyanmda bir ta
nesi de budur; hizmet sahalarına Devlet memu
runu sevk edebilmek. Özelikle hizmet sahala
rında eksikliği hissedilen, büyük ölçüde hizme
tinden mahrum kalman meslek grupları için, 
doktorlar için, mühendisler için, veterinerler 
için, önemli meslek grupları içi»n merkezlerde 
bir yığınak vardır, bunu itiraf etmek lâzımdır. 
Ankara'da İstanbul 1da, İzmir'de bütün Türki
ye'ye muvazi nisbetlerde, (Aklıma geldiği için 
Söylüyorum, Sayın Şener çok dikkatle dinliyor.) 
aşağı - yukarı onun kadar ziraat mühendisi ol
duğu söyleniyor. Yani bu 3 şehirde bütün Tür
kiye'ye şâmi'l miktarda, bütün Türkiye'deki ka
dar bu 3 şehirde toplanmış o adedde bilfarz zi
raat mühendisi olduğunu kabul edin. İşte bu po
litika aletleri vasıtasiyle esas fonksiyonu olan 
yere göndermek için kullanılacak. Pek güzel, 
çok iyi düşünülmüş, fevkalâde iyi bir politika 
alet:ıiir. Meseleyi bu açıdan görmek iktiza eder. 
Bütün memurlar için seyyanen ödenecek, öden
mesi lâzımigelen bir mahrumiyet ödeneğini tarif 
etmediğimi de itiraf etmek veya ifade etmek lâ
zımdır. Ayn meslek gruplarına göre farklı şe
kilde uygulanacak, farklı şeki»lde tanzim edile
cek bir statü içinde halledilecektir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; 
Takrir münasebetiyle itfade edeyim; bunlar 

da bütçe kanunlarında gösterilsin deniyor, el-
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bette gösterilsin. Esasen anamaddede var, 057 
sayılı Kanunun 196 ncı maddesinde bu husus 
derpiş edilmiş. Bu, ilâve olarak konulan bir hü
kümdür, değiştirilen bir hükümdür. Yine mah
rumiyet ödeneği de her yıl bütçe kanunları ile 
belli edilecek ve Yüce Meclis sevk edilecek
tir. 

Saygılar sunarım. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FAHRİ UĞRASI20ĞLU (Uşak) — Sa

yın Komisyon Başkanının ifade buyurdukları 
izahattan anlıyoruz ki, mahrumiyet ödeneği bil
hassa büyük şehirlerde kesafet peyda eden me
murların yurdun her tarafında dengeli bir şe
kilde çalışması imkânını sağlıyacak. Ancak, va
zifesi icabı devamlı şekilde köylerde oturan bir
takım memurlar vardır, öğretmen, ebe v. s. g'M. 
Bunlar mahrumiyet bölgesinde sayılır. Acaba 
köy dilimleri de bu maddeye göre mahrumiyet 
bölgesi sayılabilecek mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Devamla) — Sayın Başkanım, takdir 
edersimiz ki, bu kanunla, mahrumiyet bölgeleri 
nedir, neresidir, hangi coğrafi ünite hangi kri-
teryumiarı havli ise mahrumiyet bölgelidir, bu
nu tadadetomiyoraz. Bu faaliyet ayrıca yapıla
cak. Az evvel ifade ettiğim gibi objektif kriter
lere göre, bu kriterlere uyan coğrafi üniteler 
malhruimüyet bölgesi telâkki edilecektir. Ben sa
yın arkadaşımın bu kanun münasebetiyle sual
lerimi daha sarih bir şekilde cevaplamak imkâ
nımdan mahrumum, bu kanunun maksadını aşan 
bir faaliyet için tevcih edilmiş sual telâkki edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener , buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Başkanı arkadaşımız burada bir konuyu konu
şulandan, düşündüğünden daha başka istikame
te ittiği için mecbur oldum söz almaya. 

Sayın Başkan der ki, biraz da haklı, icra 
organının siyasi düşüncesi olabilir, bunun için 
bir çare düşünür, doğrudur, bir çare düşünme
sine biz de yardımcı oluruz. Ama bu düşündü
ğü şekil de çare değildir. Ankara'da bulunan, 
İstanbul'da bulunan ve İzmir'de bulunan memur 

yığınağını dağıtmak bu espri ile mümkün de
ğildir. Neden mümkün değildir? Bugün kim gi
derek, para koydum ben mahrumiyet bölgesine, 
buyurun gidin... Kim gidecek? Muayyen kari
yerin dışında bulunan ve mahrumiyet zammın
dan birkaç kuruş elde etmenin yolunu arıyan-
fllar... Ben mahrumiyet bölgesini mahrumiyetten 
kurtarmak, geri kalmışlıktan kurtarmak için 
çare arıyorum. Burada Meclisin aradığı çare bu
dur. Tunceli'nin Pülümür'ün, Nazimiye'sine, 
Ovîacık'ına gönderecek olduğunuz memurun ben 
kalitesine bakacağım, küsmüş, sürgün bir me
muru, bir öğretmeni, bir hâkimi, bir savcıyı, si-
tıajiyer bir arkadaşı, hayır. Oradaki kültürü yük-
ıseltecek, kaliteli mühendisi, doktoru, ziraatçiyi, 
ormancıyı, veterineri göndermek imkânını bula
biliyor musunuz? Ben o kanıdayım, yani bu 
maddenin böyle tedvin eidilmesini arzu ediyo
rum. Bu maddede bunları göstermek mümkün 
değil. Gelecek olan tüzükte, yönetmelikte el
bette ki bunlar bölgeler itibariyle gösterilecek. 

Size bir misal vereyim Trabzon'dan : Benim 
Tonya kendi kazam mahrumiyet bölgesiydi, bü
tün kaymakamlar can atıyordu oraya gitmeye... 
Neden? «Aman mahrumiyet bölgesiymîş, ben 
orada geçireyim» diyor ve orada bitiriyor işi. 
En iyi kaza.. Bu sistemde sen onu mahrumiyet 
bölgesi sayarsan, elektriği vardır, okulu vardır* 
yolu vardır, suyu vardır, her şeyi vardır, orası 
mahrumiyet bölgesi oldu mu, o zaman herkes di
yor ki, «ben gider miyim Nazimiye'ye veyahut 
da Pülümür'e? Gitmem... Ben oraya giderim, 
çünkü, orada ben mahrumiyet zamanımı bitirir 
ve dönerim başka yere...» 

Ankara Merkezi Hükümettir ama Ankara'
nın öyle bir kazaları vardır ki büyük mahru
miyet içindedir. Onlar da o yönetmelikte yer al
malı ki, oraya giden bulunmalıdır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — An
kara'ya yakındır diye giderler. 

AHMET ŞENER (Devamla) — İllâ Ankara 
olması şart değildir. Yarın öbürgün yönetme
likler yapılırken bu kapsam içinde olmalı. Bu 
mânada olsun istiyorum ben. Yönetmelikler ya
pılırken lütfeder Hükümet veya Personel Dai
resi bu zabıtları alır okur. Ama şimdi bana di
yebilirler ki, «sen Pülümürken bahsediyorsun, 
oradaki yerli bir tapu memuruna da nüfus me
muruna da ben mahrumiyet zammı mı vereyim?» 
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M. Meclisi B : 119 3 . 7 . 1970 O : i 

Niye yenmiyorsun? Efendim, işte, onu Allah ora
da yaratmış, yaşantısı odur. IstanbuMan adam 
tâyin ettim ya... Ben birine vereceğim birine ver-
miyeceğim.. Hayır arkadaşlar. 

O aamon vazifeye dönüyoruz, İkisi de orada 
vazife görüyor. Onun da çocuğu, var o da okuya-
oaJk. Ahm/eıt Şener'in oğluyla onun oğlu dokuz 
aylıkken analarında hiç fark yoktu ki.. Ben 
fırsat eşitliğinden istifade ettim, benimki gayet 
iyi okuyor, onunki hâlâ oraJda, okuyamıyor. E,, 
ona da imkân vereceğiz biz. 

İstirham ediyorum, eğer bu espri içlinde yö
netmeliği yaparsanız beni tatmin etmiş olursu
nuz. Yoksa, biz bunu dağıtmak için yapıyoruz 
derseniz onda muvaffak olamıyacağız. Bu poli
tika, öyle eababı mucibeler bulur ki, siz oraya 
ımemuru gönderemezsiniz. Siz değil, biz de ge
lirsek iktidara göndermiye muktedir olamayız, 
'bunu iyice bilelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktayı izah etmeye mecburum : 

Şimdi biz burada bu madde görüşmesi sıra-
ısında mahrumiyet bölgesinin tesbitini ve târihi
ni yapmıyoruz, ileride yapılacak tesbit ve tâyin 
neticesinde, mahrumiyet bölgesi olarak tesbit 
edilen yerler nereler olacaksa, önada çalışanlara 
ne zaman ve hangi hallerde ödenek verileceği 
Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle 
teslbit olunur, deniyor. Devlet Personel Dairesi 
'bu yönetmeliği hazırlıyacak... Madde, bu.. 

Nedir Sayın Kazova?.. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Söz istiyo
rum.. 

BAŞKAN — Bu izah ettiğim şekil dairesinde 
hâlâ söz ifsltiyorsunuz?.. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Evet... 
BAŞKAN — Yalnız, anlattığım şeyi dikkatle 

dinlediniz mi? 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Diniledim... 
BAŞKAN — Mahrumiyet bölgesinin tesb'iti-

ni, tâyinini bu kürsüde yapmıyoruz, bu münase
betle yapmıyoruz, şurası mı mahrumiyst bölgeoi 
olsun, burası "mı olsun tesbitini yapmıyoruz. 
Mahrumiyet bölgesi, ileride Devlet Personel 
Dairesi tarafından, nerelerdir, tesbit edilecek
miş, oralarda çalışacak kimselerin alacakları 
mahrumiyet zammı da, ileride ayrı bir yönet
medikle tesbit edilecekmiş... 

Buyurun Sayın Kazova, söz istiyor musunuz 
yine? İstiyorsanız buyurun. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — 71 nci madde üzerinde Saym 

Ömer Buyrukçu tarafından verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesini okutuyorum. 

(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, Ömer Buyrukçu ta
rafından verilmiş bulunan önergeye katılıyor 
musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 
BAYAR (Sakarya) — Var bu efendim ve bu 
husus ımerfi 197 nci ımaddenin alâkalı fıkrasında 
zaten derpiş edilmiş ve değişikliğe de tabi tutul-
mlamıştır. Mer'i biir hükümdür.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Eski rüküm-
de var.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) _ Eski tabiî... 657 sayılı 
Kanunun injisiyal'inde var efendim. 

BAŞKAN — Bu sebeple 71 nci madde muh
tevasına göre katılıyor musunuz, katılmıyor mu
sunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edilme-
mişıtiir. 

Siz, ileride Saym Tayfur Sökmen'ih ön ta
rafında bir kimse oturuyor, zatıâlinizi tanıyama
dım ışiktiaın. Senatör olsanız tanımam lâzım. 
Milletvekili değilsiniz galiba.. AcaJba ışıktan do
layı bir yanlışlık mı var? Milletvekili misiniz, 
senatör müsünüz? Bence değilsiniz.. İyice göre
miyorum ama.. Devlet memuru musunuz, görevli 
mislimiz? Bu tarafa, yerinize buyurun. 

71 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 72. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun VI nci kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

İşgüçlüğü ve riski zamjnçi : 
Ek madde — Hayat ve sağlık için tehlike 

veya çalışma şartları bakımından güçlük arz 
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eden veya normalim üstünde gayret sarfımı ge
rektiren görevler için işgüçlüğü ve riski zammı 
ödenâr. 

Bu zammın miktarı ve hangi memurlara ve-
rİleMleceği, mieslek nitelikleri, çalışma şartları, 
teminlerinde ve hizmette tutulmalarında güçlük 
(bulunması ve benzer hususlar nazara alınmak 
(suretiyle tesbilt edilin. 

Uygulama Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesi tarafımdan hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

Hangi görevler için, ne miktar işgüçlüğü ve 
riskli aammı ödeneceği her yıl bütçe kanunlarımda 
gösterilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, 72 nci 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini önce okutacağım, daha sonra mad
de üzerinde müzakere açacağım. 

Sayın Nuri Eroğan, buradasınız., iki önerge 
var önümde, aşağı - yukarı ikisi de aynı keli
melerle yazılmış görünüyor. Sayın Şükrü Kiykı-
oğlu'yla sizin önergeniz.. Aynı mahiyette mil
dir, tıpatıp aynı mıdır? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Aynıdır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Aynıdır... Çünkü aynı şapoğ-
raftan çıkmış gibi geliyor, okutacağım. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tâ

dil eden tasarının 72 nci maddesinde, iş güçlü
ğü ve risk zammı altında bir ek madde ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

Elimize gelen metni vuzuha kavuşturmak 
için aşağıda arz edeceğimiz hususların değişti
rilmesi gerekmekttedir. 

a) Maddenin ismi tabı hatası olarak eksik 
yazılmıştır. Bunun, «iş güçlüğü, riskri ve temin
deki müşkülât zamları» olarak tâdil ve tashih 
edilmesi lâzımdır. 

b) Tasarının ek geçici 10 ncu maddesinde
ki hükme paralel olarak madde sonuna ilişik 
olarak sunulan metinde belirttiğimiz ilâve ve 
tasfailh yapılmalıdır. 

Bu hususların kaibulünü arz ve teklif ede
rim. 

Teklif eden 
istanbul Milletvekili 

Nuri Eroğan 

«Madde 72. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun VI nci kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

iş güçlüğü, riski ve temindeki müşkülât zam
ları : 

Ek madde — (Birinci fıkra aynen.) 
Yukardaki fıkra hükmüne göre hazırlana

cak yönetmeliğin teknik personele ait kısmı ya
tırımcı bakanlıklar ile müştereken hazırlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Şükrü K^ykıoğlu tara
fından verilmiş bulunan önergeyi de takflbettim, 
aynen bu muhteva dâhilinde yazılmış; o halde 
sizin önergenize onun da imzasını ilhak ede
lim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Bu selbeple okutmuyorum; Sa
yın Şükrü Kiykıoğlu da o önergeye imza etmiş 
gibi zapta geçip muamele görüyor. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
«İşgüçlüğü ve riski zammı» ile ilgili 72 nci 

maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

«PTT hizmetlerinde, Devlet Demiryolları 
hizmetleriflide, orman koruma hizmetlerinde, 
sağlık ve sıtma eradikasyonu hizmetlerinde, sav
cılık ve hâkimlik dışındaki adalet hizmetlerin
de, teknik hizmette ve şantiyede çalışanlara yap
tıkları işin ağırlığı, riski ve gerektirdiği nor
malin üstündeki gayret gözönünde tutularak iş
güçlüğü ve riski zammı mutlaka ödenir.» 

Konya Milletvekili Sürt Milletvekili 
Vefa Tanır M. Netoil Oktay 

Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Bir önerge daha Var, onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet memur

ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının 72 nci maddesine ek 
maddenin son kısmının, «Uygulama, Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesi ve ilgili Ba
kanlık tarafından hazırlanacak bir yönetmelik
le düzenlenir.» denilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekilli 
Baha Müderrisoğlu 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 72 nci 
tnıadde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri bunlar... 

Şimdi madde üzerinde söz is'tiyen arkadaş
larımın isimlerini okuyorum: Sayın Hüseyin 
Baytürk, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Baha 
Müderrisoğlu, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Ah
met Gftiner... 

Buyurun Sayın Baytürk. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 72 nci mad
denin işgüçlüğü ve riskâ zammı üzerinde söz al
mış bulunuyorum. 

Bu maddede, «Hayat ve sağlık için tehlike 
veya çalışma şartları bakımından güçlük arz 
eden veya normalin üstünde gayret sarfını ge
rektiren görevler için işjğüçlüğü ve riski zammı 
ödenir. 

Bu zammın miktarı ve hangi memurlara ve
rilebileceği, meslek nitelikleri, çalışma şartları, 
teminlerinde ve hizmette tutulmalarında güç
lük bulunması ve benzer hususlar nazara alın
mak suretiyle tesbit edilir.» denilmektedir. Bu
raya kadar okuduğum kısımlara her hangi bir 
itirazım yok. itirazım; «Uygulama Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» kıs
ınmadır. 

Şimdi arkadaşlar, bu işgüçlüğü ve riski Dev
letin muhtelitf sektörlerinde başka başkadır. 
Ben burada bunun madenlerle ilgili kısmını 
açıklıyacağım : 

İşgüçlüğü denince, yer altında çalışan ve 657 
sayılı Kanuna göre memur olmaları derpiş edi
len teknik elemanların mâruz kaldığı güçlükleri 
izah etmek isterim. Bunlar hakikaten ağır şart
lar altında çalışan, kendilerine işgüçlüğü zam
mı ödenmesi gerekli teknik elemanlardır. Ama 
bunların işlerinin güçlüğünün Maliye Bakanlığı 
ve Personel Dairesiyle ilişkisini bağdaştırama-
dım. Birisinin personel işlerinde ihtisası vardır.. 
Kabul; Maliye Bakanlığı da para yeter mi yet
mez mi, bilir... Kabul. Ama benim, bir maden 
mühendisi olarak, yer altında ne şartlar altında 
çalıştığımı, ne kadar işgüçlüğüyle karşı karşıya 
kaldığımı Maliye Bakanlığı ile Personel Dairesi 
ne bilir? Bunu bilirim derse, hata yapmış ottur. 

Bir de iş riski zammı vardır. Bu da yine (he
pimizin gazetelerde okuduğu gibi) yer altında 
çalışanların Ölümüyle neticelenen «göçük» hâdi

seleri, «grizu» patlamaları, birçokları ölümle 
neticelenen hâdiselerdir. Bunun gibi, su patla
maları, (geçende gene gazetelerde oukduğunuz 
gibi). Bunlarda bir teknik elemanın kaza ile,* 
ölümle karşılaşması her zaman mukadder oldu
ğu için, bu çalışmasından dolayı bir riske giri
yor. Bu risk karşılığını da biz buna bu kanun
da verilmesini derpiş ediyoruz. 

Yine sorarım size, yani bunun Maliye Ba
kanlığı ile, Personel Dairesiyle ne ilişkisi var? 
Bu olsa olsa, alâkalı bakanlığın fen kurulla-
riyle ve bu kurulların bir ihtisas heyeti ile tes
bit edilir, belki alâkalı bakanlık tarafından tes
bit edilir, Hükümetçe onaylanır, denirse bu ka
bul edilecek bir madde haline gelir. Yoksa ben, 
bu izah ettiğim işin ağırlığı ve işin tehlikesi ba
kımından Maliye Bakanlığı ile Personel Dairesi
nin bunlarla bir ilişkisini kuramadım. Eğer Sa
yın Komisyon Başkanı bir ilişki kurmuş ise lût-
ıf en izah etsinler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
«işgüçlüğü ve zammı» deniyor, zannederim 

ki yanında «risk» i de olacak, bir matbaa hata
sı olarak bizim elimizdeki metinde yok, Hükü
met tasarısında vardı. Bu konu Komisyonda da 
uzun müzakerelere sahne olmuştu ve hattâ bu 
konuda şahsan bendenizin verdiği bir önergenin 
redaksiyonu, Sayın Komisyon Başkanlık Divanı 
ile Sayın Bakanlık temsilcilerine tevdi edilmişti. 

Benim hatırımda kaldığına göre - hafızam 
yanılmış olabilir - temininde güçlük çekilen gö
revlerde çalışanlara da bunun teşmili öngörül
müştü. Verilen önerge o mahiyette idi. 

Şimdi burada, «temininde güçlük çekilen» 
tâbiri yok. Yani, ilk hizmete girişte.. («Var, 
var» sesleri) Bilmiyorum, bizim elimizdeki met
nin baskısı hatalı mı olmuştur? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Var efendim : «...Meslek ni
telikleri, çalışma şartlan, teminlerinde ve hiz
mette tutulma] arında güçlük bulunması ve ben
zeri hususlar nazara alınmak suretiyle tesbit 
edilir.» 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Benim 
elimdeki metinde yok. Acaba bir baskı hatası 
mı var? 
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MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) —181 nci sayfada... 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Zaten 
181 nci sayfadaki Plân Komisyonunun metnini 
okuyorum. 181 nci sayfada madde 72, «İşgüçlü
ğü ve zammı :» diye başlamış, «Hayat ve sağ
lık..» diye devam ediyor. Benim elimdeki her 
halde yanlış bir metin, özür dilerim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Var, var.. 

ALÎ RIZA UZUNER. (Devamla) — Varsa 
çok memnun olurum. 

Yani, «Temininde güçlük çekilen» tâbirinin 
olmasında büyük fayda vardır. 

BAŞKAN — 2 nci paragrafı okursanız var 
Sayın Uzuner. «Bu zammın miktarı..» diye baş-
lıyan paragrafta var. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — «Bu 
zammın miktarı ve hangi memurlara verilebile
ceği meslek nitelikleri, çalışma şartlan, temin
lerinde ve hizmette tutulmalarında güçlük bu
lunması ve benzeri hususlar nazara alınmak su
retiyle tesbit edilir.» Evet. Çok özür dilerim, 
ben fıkranın baş kısmında görememiştim, altın
da var. 

Bu isabetli olmuştur. Bilhassa teknik sını
fın, başlangıçta, işte girişteki müktesep haktan 
daha alt bir derecede girme - yani şantiyede, 
arazide çalışan teknik sınıfı kastediyorum, za
ten teknik sınıf kapsam içinde de 9 ncu madde
de öyle belirtilmiştir - bunlara bir imkân veri
leceğini ümidetmekteyim burada. Ancak, bu
nun miktarı hakkında - çünkü bütün sınıfları 
kapsıyor, yalnız teknik sınıfı değil - iki fak
tör var; işgüçlüğü var, risk var. Meselâ ben
den önce konuşan Sayın Baytürk, hem işgüçlü
ğünün, hem hayat riskinin bahis konusu olduğu 
hizmetleri belirttiler. Bunları genişletmek 
mümkündür. En tipik örneği, yeraltında ça
lışanlar için verilir, ama yerüstünde çalışan, 
meselâ - bir önerge de okunmuştu - orman mu
hafaza hizmetleri, dağ başında, hem güçtür, hem 
hayat tehkikesi vardır... Tabiî bunu... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlı

yorum Sayın Başkan. 
Tabiî bunu, değerlendirmek de bahis konusu

dur. 
Arkadaşımın da üzerinde durduğu önemli 

konulardan biri, «Uygulama Maliye Bakanlığı 

ile Devlet Personel Dairesi tarafından hazırla
nacak bir yönetmelikle düzenlenir.» Oysa, bu 
yönetmeliğin düzenlenmesinde elbette ilgili ba
kanlığın da mütalâasını almak ihtiyari bir tu
tum olarak ortada kalmaktadır, açıkça kalmak
tadır, ister alır, ister almaz. Benim anladığı
ma göre, bu hizmetlerin-burada tarif edilmesi 
güçtür. Gerçekten tarif edilse kanun en iyi 
şekli bulurdu, ama kanuna bunları sığdırmanın 
güçlüğünü anlıyorum. Fakat ilgili bakanlıkların 
- özellikle bunlar yatırımcı bakanlıklardır, diğer 
bakanlıklar da bahis konusu olabilir - mütalâ
ası da alınmak kaydı, bu kanuna mutlaka ko
nulmalıdır. Aksi takdirde birçok hatalar yapı
labilir. Bu arzu edilen rölasyon kurulamıya-
yabilir, ama bunu kanuni bir mecburiyet olarak 
sahneye koyarsak fevkalâde iyi olur. Yani ya
tırımcı bakanlıklar veya ilgili kurumlarla temas 
edilmek suretiyle böyle bir tüzüğün hazırlama 
mükellefiyeti mutlaka konulmalıdır. 

Bendeniz mâruzâtımın başında bir takdim te
hire kapıldım. Çünkü Komisyonda metni biz 
teklif ederken «bunun temininde güçlük çeki
lenleri» başa koymuştuk, ikinci fıkra olarak 
alınmış. Sayın Başkan bilhassa bu ikazından 
dolayı zâtiâlinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu.... 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — özür 

dilerim. 
Bu yönü ile mutlaka yönetmeliğin hazırla

nışında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapma şartı 
konulmalıdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyuru
nuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 6 nci kısmının 
sonuna eklenen 72 nci madde, «işgüçlüğü ve 
riski zammı» hakikaten gayet iyi şekilde, ted
vin edilmiş bir maddedir ve buna da lüzum var
dır. 

Benden evvel konuşan kıymetli arkadaşlarım, 
yeraltında çalışan işçilerin hayati tehlikesinin 
ne kadar ehemmiyetli olduğunu, yine bir arka
daşım orman muhafaza memurlarının tehlikeye 
mâruz kaldığını beyan etiler; ama ben size he
men şunu arz edeyim ki, hayatta en çok tehli
keye mâruz kalan insanlar doktorlardır. 

Arkadaşlar, tarihi hakikat şudur ki, doktor
lar karşısındaki hastalarla uğraşırken hastalık-
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lar aldığı, ö?düğü çok kere görülmüştür. ikte-
renfeksiyon diye, halkm nazarında sanlık de
nen bir hastalık vardır, mikrobiktir, virütiktir. 
Bu hastalarla uğraşan arkadaşlarımızın ekserisi 
bu hastalığa tutulmaktadır, bundan ölenler de 
vardır. 

Meselâ, benim yaşımda olan arkadaşlarım 
bilirler, 1940 - 1941 - 1942 senelerinde, harb se
nelerinde, İkinci Cihan Harbinde Türkiye'de 
tifo - tifüs salgınları var idi. Bu tifo - tifüs sal
gını ile uğraşan arkadaşlarımızın çokları göz
lerinden tifüs aldığı, yahut da ağızlarından tifo 
alarak öldüğü birer hakikattir. 

Bunun dışında, ameliyat yapan bir arkadaşı
mız kazara eline bir bisturinin kaçırılmasiyle 
mikrop almış ve bir septisemi'den ölmüştür. Bu
nun misallerini daha da çoğaltabiliriz ve şunu 
arz edeyim ki, yine de söylüyorum, en çok haya
tı tehlikeye mâruz kalan insanlar doktorlardır. 

BAŞKAN — önergeniz de var Sayın Müder-
risoğlu, onu da lütfen izah ediniz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Bu
nun dışında, lâboratuvarda çalışan arkadaşları
mız, meselâ her hangi bir mikropla uğraşan ar
kadaşlarımızın çok defa bu mikrobu aldığı ve 
öldükleri de görülenler arasındadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Lâ-

boratuvar teknisyenleri aynı şekilde ölmüştür. 
Doktor olduğu için hep doktorlardan bahse

diyor diyebilirsiniz belki. Bunun dışında, mese
lâ polisler de böyle her an için Ölüm tehlikesine 
mâruzdur. Diğer birçok meslekler vardır. Elbet
te ki, bu çıkacak tüzükte belirtilecektir. 

Yalnız benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
da değindikleri gibi, benim de bir önergem var 
bu hususta. Burada Maliye Bakanlığı, Devlet 
Personel Dairesi bu işi düzenliyecek... 

Arkadaşlar, evet, Personel Dairesi her şeyi 
bilemez. Maliye Bakanlığı da bilemez. Benim siz
lere arz ettiğim bu hususları, aranızdan birçok 
arkadaşlar bilir, fakat bâzıları da bilmiyebilir. 
Benim bu hususta bir önergem de vardır. Bu 
önergemde, bu dairelerle birlikte ilgili bakanlı
ğın da iştirak etmesini arz ve teklif ettim, öner
geme itibar etmenizi saygı ile arz eder, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; meslek nitelikle
ri, çalışma şartları ve teminlerinde ve hizmette 
tutulmalarında güçlük olan işlerde çalışanlara 
bir hizmet güçlüğü ve hizmetin tehlikesi zammı 
verilmesini tedvin eden 72 nci madde çok yerin
de olarak getirilmiştir. 

Bu maddenin kapsamını tâyin eden tüzüğün 
mutlak surette ilgili daire ve bakanlıkların tem
silcilerinin de iştirakiyle, Maliye Bakanlığı ve 
Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmasının 
zaruri olduğu kanaatindeyim. 

Bu 657 sayılı Kanun gereğince, Maliye Ba
kanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ve Bakan
lar Kurulu üzerlerine o kadar yük aldılar ki, 
günün 24 saatinde hep beraber otursalar, yalnız 
bu kanunun icaplarım hazırlasalar zamanları 
yine yetmiyecek gibi geliyor bana ve isabetsiz 
karar alacakları da aşikâr görülmektedir. Ne 
oludu ki, buraya hiç olmazsa, kime, ne zaman, 
hangi dairelere, hangi memurlara bu zamların 
verileceği ilgili dairelerle birlikte tesbit edilebi
lir hükmü konsaydı... 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin kap
samına memleketimizin imarını birinci derecede 
üzerinde taşıyan, yatırım yapan dairelerimiz, ve
kâletlerimiz dâhil edilmelidir. Bunu bir temenni 
olarak söylüyorum; bu talimatın hazırlanmasın
da ışık tutması için... 

Memleket, mutlak surette teknik elemanla, 
teknik faaliyetle kalkınır, öbür tarafı hayhuy
dur. Binaenaleyh, teknik eleman isterse Anka
ra'da çalışsın, isterse vilâyette, kazada çalışsın, 
isterse çadırda çalışsın, şantiyede çalışsın, mut
laka tatmin edilmelidir. Bugünkü, 4/10195 sa
yılı Kararnameyle tatmin edilemiyen insanların 
bu kanunla da tatmin edilmediklerini görmekte
yiz. İktisadi Devlet Teşekkülleri Türkiye'mizin 
113 milyarlık yatırımını yapan dairelerimizdir. 
Burada çalışan teknik personelin tatmin edilme
miş olduğunu görmekteyiz. O halde, hiç olmaz
sa bu teknik personeli tatmin edebilmek için, ta
limat hazırlanırken, bu teknik dairelerin eleman
larından müteşekkil temsilcilerle bu talimat ha
zırlanmalı ve bu teknik elemanlar tatmin edil
melidir. 

ikincisi; bir de bu teknik sahanın faaliyeti
ni muvaffak kılan PTT mensupları, dağbaşla-
rmdaki orman bakım memurları, ulaştırmada 
çalışan kimseler, Güven Partisinin verdiği öner-
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gede olduğu gibi, bu arkadaşların da tatmin 
edilmesi için hazırlanacak talimatta bunlara da 
yer verilmesi gerekir kanaatindeyiz. 

Madde gayet yerindedir, yalnız talimatın ha
zırlanmasında ilgili dairelerin temsilcileri bulun
malıdır ve talimatın kapsamı hazırlanırken mem
leketin kalkınması birinci derecede önplâna alın
malıdır. Bunu istirham ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Güner, buyurunuz efen
dim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın ar
kadaşlarım, elbette çok yerinde olan bu madde 
için söz almak istemezdim, hattâ söz istediğim 
zaman Sayın Başkanın, «Acaba ne konuşacak?» 
diye bir bakışı da vardı. 

BAŞKAN — Sayın Güner, sadedi muhafaza 
etmek gerekir. Çünkü istikbalde çıkarılacak 
bir yönetmelik var, ona esas olacak rehber nok
taları burada münakaşa edersek o zaman bu yö
netmeliği burada yapacak hale gelmiş oluruz. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Sizin bu ika
zınıza uyacağım Sayın Başkan. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu maddenin «arka 
bul» maddesi olmamasını Sayın Hükümetten di
liyorum bir milletvekili olarak. Çünkü bir arka
daşım burada maden mühendisleri için bir dilek
te bulundu, diğer arkadaşlarımız da diğer mes
lek kuruluşları için aynı dilekte bulundular. 
Ama bir gerçek vardır, İktisadi Devlet Teşek
küllerimizde, kamu hizmeti gören bu teşekkülle
rimizde başarıya ulaşanlar ile başarılı olmıyan-
ların aldıkları tazminat aynıdır. Bir kasada açık 
vermeme yüzünden çok titiz çalışarak terliyen 
bir veznedar ile o kasanın dışında hiç ilgisi ol-
mıyan muhasebe müdürüne verdiğimiz paralar 
meydandadır. Onun için bu madde yerindedir. 
Ben Komisyonu ve Hükümeti bu maddeyi ge

tirdikleri için tebrik ediyorum. Ama eğer bu 
madde hakikaten «arka bul» maddesi gibi, Dev
let düzenimizi sömürüye heves edenlerin ve bu 
tüzük hazırlanırken gerek bakanlığı ve gerek 
bunu hazırlıyanları tesir altında bırakarak bir 
tüzük yapılırsa buradaki emeklere çok yazık ola
cak ve bu Personel Kanunumuzun da bir reform 
kanunu olmaktan uzak kalacağı endişesini mu
hafaza ediyorum. Onun için başarılı olanlarla 
olmıyanlara eşit hak tanınmamasını bilhassa ri
ca ediyorum. Eski hale dönülmemesini de te

menni ederek huzurunuzdan saygı ile ayrılıyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bu madde iyi ni
yetle tedvin edilmiş, ağır hizmete ve tehlikeli va
zifelere karşılık vermeyi kabul eden, iş güçlüğü 
ve hizmet riski adı altında fark ödemeyi getirdi
ğinden dolayı hazırlıyanlara şahsım adına teşek
kür ederim. 

Ancak, her yıl bütçede gösterilecek uygula
ma, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire
sinin müşterek hazırlıyacakları tüzüğe göre ya
pılır, diyor. Çok özür dilerim, bugünün gelişen 
dünyasında hizmetler branşlara göre çok tekâ
müle uğramış, bu gelişmeler de her meslek da
lında yeni yeni güçlükler doğurmuştur. Maliye 
Bakanlığının ve Devlet Personel Dairesinin ele
manlarının müşterek hazırlıyacakları bir talimat 
mesleklerin gelişen kafasına, yeniden doğan iş
güçlüklerine ve yine yeniden hâsıl olan riskle
rine karşı kimlere verileceği yönündeki hazırlı
ğın müspet ve haklı olarak tesbit edileceği kanı
sında değilim. 

Bu hazırlığın, tekmil bakanlıklardan gelecek 
yetkili kimselerle müştereken yapılması faydalı 
olur. Demin bir arkadaşım doktorlar hakkındaki 
hizmet riskini haklı olarak ifade ettiler. Bunun 
yanısıra veteriner sınıfının hiç de doktorlardan 
geri kalmıyacak şekilde riskle dolu bir vazife 
gördüklerini kabul etmek lâzımdır. Şarbon gibi, 
Ruam gibi en tehlikeli hastalıklarla mücadele 
eden sınıf, veteriner sınıfıdır. Geçmişimizde 
de bu sınıftan kurbanlar vermişizdir. Askerlik 
deyip geçeriz, askerlik meslekinin kimi dalları 
çok rahattır, riski yoktur; ama bâzı dalları da 
çok risklidir. Meselâ askerlikte Ordu Donatım 
sınıfı deyince pekçoğunuz büroda oturan, tek
nik yönü ile vazife gören rahat bir dal sanırsı
nız. Halbuki mühimmatla uğraşan kısmı da, as
kerlik mesleki içinde denizaltıdan ve havacılık
tan hiç de geri kalmıyan riskleri ifade eder. Hiz
met güçlüğü yamnda PTT de çalışan yaya ve at
lı dağıtıcıların meslek güçlüklerini de arkadaş
larımız anlattılar. 

Kısaca özetini sunmaya çalıştığım şu tablo 
içinde demek isterim ki, bu tüzüğün hazırlanışı 
yalnız Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel 
Dairesinin yetkililerini değil, her bakanlığın 
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bünyesinde riskli vazife gören, hizmet güçlüğü 
taşıyan dallar vardır. Her Bakanlığı temsil eden 
yetkililerin de bulunacağı bir kurulca bunun ha
zırlanması, risk ve hizmet ağırlığına karşı hakkı 
teslim eden ve iyi niyetle getirilen bu madde ga
yesine varmış olacaktır. Bu yolda ilgililer lü
zumlu değişikliği yaparlarsa memnun kalacağı
mı arz eder hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvelki beyanımı tekrar yapmak mecburiyetin
deyim. Her meslek grupunun kendisine göre el
bette işgüçlüğü, riski ve tehlikesi olacaktır. 
Bunlar yönetmelikle düzenlenecektir. Aslında bu 
madde bir yönetmelik yapılacağına atıfta bulu
nuyor. İstikbale muzaf bir tedvin. Ancak bu ted
vin yönünden mütalâada bulunursak çok daha 
yerinde olacaktır. 

Buyurunuz Sayın Erogan. 
NURİ EROGAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; çok konuşulduğu için iza
hatım gayet kısa olacaktır. Hem madde hak
kındaki, hem de takririm hakkındaki görüşleri
mi arz ediyorum. 

Hazırlanmış tasarı ile Plân Komisyonu rapor
larında madde gerekçeleri yazılmamış olduğu 
için tereddüde düştüm. Hükümet tasarısında 
«İşgüçlüğü ve riski zammı» denmiş. Burada sa
dece «İşgüçlüğü ve zammı» denmiş. Yapmış ol
duğum teklifte, «İşgüçlüğü riski ve temindeki 
müşkülât zammı» demiştim. Bunun faydalı ola
cağı kanaatindeyim. Zaten Maliye Bakanlığının 
da itiraz edeceği tarafı yoktur, bir yük de tah
mil etmemektedir. 

Vermiş olduğum önergede ayrıca, yönetmeli
ğin teknik personele ait kısımının, yatırımcı ba
kanlıklarca müşterek hazırlanması teklifini öne 
sürmüştüm. Zaten biz bu yönetmeliği hazırlar
ken mütalâa alacağız diyebilirler, ama oraya il
gili bakanlıkların da mütalâasının alınması kay
dının konulmasını lüzumlu görmekteyim. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bayar, 
buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, az 
evvelki madde münasebetiyle maruzatta bulu
nurken bu kanunda bir rasyonel istihdam politi
kasını mümkün hale getirecek birtakım politik 
araçların mevcudiyetinden bahsetmiştim. Bir ev
velki maddede böyle bir aracı kabul ettik. Şim

di de «işgüçlüğü ve riski zammı» adı altında yi
ne böyle bir rasyonel istihdam politikasını müm
kün hale getirecek olan, arkadaşlarımızın müta
lâaları gibi, fevkalâde güzel tedvin edilmiş, son 
derecede iyi bir hüküm mevcuttur bu maddede. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Komisyon tara
fından bu maddeye verilen yeni şekil, bu madde
deki unsurları daha iyi kullanılabilir, daha sey
yal bir muhtevaya vâsıl olmasına imkân bahşet
ti. Komisyonun metni, Hükümet teklifinden da
ha esnektir, daha kabili tatbiktir. 

Şimdi bu madde münasebetiyle, «Bunu kime 
tatbik edelim, nasıl tatbik edelim?» tarzında 
muhtelif mütalâalar cereyan etti, bir talrrir mü
nasebetiyle. Şunlara, şunlara mutlaka verilir. Pe
ki bunların dışında kalanlar ne olacak? İşte ras
yonel bir istihdam politikasını esnek bir tarzda 
muhafaza etmenin tek gerekçesi takrirlerden ve 
buradaki konuşmalardan doğdu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir muayyen 
mesleki kastetmeden Hükümetin kalkınma plân
larının tatbikinden doğan ihtiyaçları karşılama
nın metodunu getiriyor. Onun için bu kanun bir 
reform kanunudur ve zamanın ihtiyaçlarına in
tibak kabiliyeti vardır. Değişen sosyal ve ik
tisadi şartlara intibak edebilme unsurları var
dır derken konuşmalarımızın her safhasında, 
bunları dile getirmek istedik. 

Buraya muayyen ve sabit meslekleri yazsak, 
sabit rakamlar koysak neyi ifade eder? Hattâ 
bu rakamlar çok büyük olsa neyi ifade eder? 
iktisadi konjonktür muvacehesinde bir zaman 
sonra değerini kaybeder. Donmuş ve işlemez bir 
hale gelir. Eski personel rejiminden doğan bü
tün aksaklıklar o personel rejimlerinde istih
dam politikasını esnek bir strateji içinde tâyin 
ve tesbit edememenin büyük mahzurları olmuş
tur. O itibarla bu madde, tadadi olmadığı için 
güzeldir. 

Ben size başka bir şey söyliyeyim muhterem 
arkadaşlarım; şimdi herkesin hatırına gelebilir, 
bu işgüçlüğü ve riski zammına tadadi şeyler yap
sak, sokakların bugünkü ahvali karşısında her 
gün sosyal şoka mâruz kalan polisler neden gir
mesin? 

BAŞKAN — Sayın Bayar, ben bu müzakere
leri tahdide yelteniyorum, siz tevsi ediyorsunuz. 
Polis mi girsin, bekçi mi girsin, subay mı girsin? 
Bunlan sokmayınız şimdi buraya lütfen, 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bu ka- I 
dar önemli bir madde takdir buyurursunuz ki, 
Yüce Meclisin içtihatları ve görüşü ışığı altında 
değerlendirilir. Elbette ki, yönetmelik yapılır
ken bu zabıtlar da dikkate alınacaktır. 

BAŞKAN — Sımıf yarışmalarına girdik ini, 
bunun içinden çıkamayız. Adeta, yönetmeliğe 
meleri koyalım diye bir müzakere açmış oluruz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANU NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, ben maddenin 
değerini ifade etmek için ısiö l̂üyoruım. 

Şimdi ben maddenin değerinden ve ayrıca 
bir istihdam politikasını gerçekleştirecek bir 
araç olduğundan bahsediyorum. Bugün teknik I 
personelin bu kanun muvacehesinde şikâyetle
rinin pekçoğunun, hemen hemen şahsi kanaa
time göre tamamını önliyecek maddelerden bi
risi de buldur, hiç endişe etaıiyecek maddele
rinden birisi budur. Daha birtakım bununla il
gili maddeler de vardır. Her yıl bu madde ile 
ilgili ödenekler, ücretler Yüce Meclisten evvel 
'Bakanlar Kuruluna gelecek ve Bakanlar Kuru
lu, Kalkmana Plânımızın stratejisini dikkate 
alarak bu işgüçlüğü ve riski zammına ta
allûk eden ödenekleri tâyin ve tanzim edecek, 
sonra huzurulâlinize gelecek ve burada yeniden 
müzakere edilirken, bulunduğumuz şartlar mu
vacehesinde şüphesiz tadile uğrama şansı da 
vardır. Güzel çalışacak bir sistemdir. 

Şimdi muhterem, arkadaşlarım; 
Başlıca itiraz Maliye Bakanlığı ile Devlet 

Personel Dairesi bu işi yapmasın. Ben «İlgili 
bakanlıkların mütalâası alınır» tarzında bir 
önergeyi Verdim. Daha geniş bir tâbirle «ilgili 
kuruluşlar» tarzında bir önerge vermiş bulun
maktayım. 

!Bu vesile ile ğuna da ıdökunımak istiyorum: 
(Bu kanun ve 160 sayıl! Devlet Personel Daire
sinin Kuruluş Kanunu bir merkezî ücret ve is
tihdam politikasını öngörmektedir. İster iste
mez Devlet Personel Dairesinin Teşkilât Kanu
nu muvacehesinde bu kanunun yürütülmesin
de ve bu kanunla getirilen genel direktiflerin 
zaman içinde gelişmesini teminde, bir merkezî 
organizasyona ihtiyaç vardır. Aksi halde değer
li arkadaşlarım; böyle bir organizasyonda me
seleyi mütalâa etmezseniz her kuruluşu bu po
litika araçlarından istif aide ederek, kendi mes
lek gruplarından ayrı, birbirinden habersiz 
işgüçlüğü zammı, bilmem efendim mahrumiyet I 

I (bölgesi zammı tesis ve temin imkânı bahşeder
seniz, süratle, derakap eski rejime döneriz. 
O zaman bu ücret adaleti, ücret muadeleti or
tadan kalkar. O itibarla, böyle bir politika
nın tatbikinde fbir merkezî organizasyona, ge
rek ücret muadeleti, gerek hizmetlerin Devlet 
için arz ettiği önemin tesbitinde yapılacak hiz
met analizlerinde, kadro analizlerinde ihtiyaç 
vardır; özellikle ücret muadeleti bakımımdan 
ehemmiyeti vardır. Falanca sektörde (bir mü-

[ hendis şu kadar ücret alırken filânca sektörde 
farklı bir rejime tabi tutulduğu anda bu ka
nundan beklenen fonksiyon hâsıl almaz ve sür-

I atli bir ücret eşitsizliğine gideriz. Bugiimkiin-
den daha geri, daha ilkel bir sisteme döneriz. 

O itibarla, bu kanunla Personel Dairesine 
aktif bir görev verilmektedir, fevkalâde aktif 
bir görevdir ve işin natüründe de bu olmak lâ
zımdır. 

Sayın Eroğan'ın ifade ettiği başlığın, «İş
güçlüğü ve riski zammı» şeklinde bir tadili ge
reklidir. Ama, işin malhryeti icabı ayrıca bir 
tedarik güçlüğü tarzımda bir matlaba ihtiyaç 
hissetmiyoruz. Meseleyi bu ifade halletmekte
dir. Bu beyanımla o «işgüçlüğü» tâbiri içinde 
«tedarik güçlüğü» de mündemiç bulunmakta
dır. O itibarla başlığın, «İşgüçlüğü ve riski 
zammı» şekünde kalmasında fayda vardır. 

Arz ettiğim gibi, «İlgili kuruluşların müta
lâası alınır» şeklinde son fıkraya bir ilâvenin 
yapılmasına imkân verecek bir değişiklik öner
gesini de Yüce Riyasete arz ettim. 

Teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Komisyonun de
ğerli Başkanının izahatını dinledik, tatmin edi
ci bir konuşma yaptılar. Bu madde, Devlet me
muriyetinde hakikaten uygulanması icabeden ve 
bir kısım memuriyetlerde işgüçlüğü, iş riski olan 
memuriyetlerde bunun karşılığını vermeyi öngö
ren bir maddedir. Ancak, uygulanması olduk
ça güç bir maddedir tahmin ediyorum; çünkü 
hâtırlıyacaksınız, daha önceki yıllarda Devlet 
hizmetlerinde sorumlulukları tesbit eden tüzük
ler hazırlanırken 238 tüzük hazırlandı Her 
daire, her Bakanlık bünyesi içerisindeki bâzı 
memuriyetleri birbirinden daha ağır sorumlu-

1 luklar ihtiva ettiği yolunda âdeta bir rekabet 
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havasına girdiler. Herkes yaptığı işin ötekiler
den daha ağır, daha güç, daha tehlikeli olduğu 
iddiasında bulundu. 

Tabiî burada hangi işler daha güçtür,, hangi
lerinde risk vardır, bunu burada saymak hika-
katen güçtür. Bir yönetmelikle tesbitinde fay
da vardır. Ancak, asıl güç olan tarafı, benim 
kanatime göre bu yönetmeliğin hazırlanmasıdır. 
Çünkü, bu maddenin uygulanmasında çok bü
yük baskı grupları meydana gelecektir. Bu bas
kı gruplarında aynen, evvelki tüzüklerde oldu
ğu gibi her memuriyette bâzı sınıflar veya o sı
nıflar içindeki bâzı memuriyetlerde işgüçlüğü
nün, iş riskinin kendilerinde daha çok olduğu 
iddiasında bulunacaklardır. 

Böyle bir iddia karşısında yönetmelikte çok 
sağlam ve objektif, realist birtakım kriterler 
tesbit edebilirse ve bunları aşmak, bu baskı 
grupları karşısında bunlara boyun eğmek müm
kün olmazsa, bu takdirde maddenin uygulan
ması fevkalâde yerinde olur. 

Bu vesileyle bir noktaya işaret etmek istiyo
rum: Şimdi, bâzı vazifeler vardır ki bunlar 
muvakkattir. Meselâ emniyet sınıfları içerisin
den misâl alalım: Bir kaçakçının, bir katilin, 
bir hırsızın veya bir casusun yaklanması için 
bir ekip, birkaç polis, birkaç emniyet mensubu 
vazifelendirilir ve hayatı hakikaten riskle dolu 
bir vazife deruhde edilir. Şimdiki tatbikatta 
vazifeli kimse kaçakçıyı, hırsızı, her ne ise, ta-
kibeder, hayatını tehlikeye koyar, bu işi başarır, 
bazan bu uğurda ölenler olur. Fakat öyle zan
nediyorum ki, mevzuatımızda bu kabil hizmet
ler için gerekli ikramiyeyi kendisine veya aile
sine, mirasçılarına vermeyi öngören bir hüküm 
yoktur. Galiba böyle bir kanun içerisinde boş 
olan husus burası gibi geliyor, iş tehlikesi, iş
güçlüğü vardır, ona bir ödeme yapılacaktır; ama 
muvakkaten güç ve riski olan bir işe vazifelen
dirilmiş, hayatını ve sağlığını tehlikeye atacak 
bir işle görevlendirilmiş, fakat geçici nitelikte 
olan hizmetler için acaba Komisyon böyle bir 
şeyi düşünür mü? Sayın Komisyon Başkanın
dan görüşlerini istirham edeceğim. Bu memur, 
normal zamanda bakarsınız masa memurudur, 
bu risk zammına tâbi değildir; ama biran için 
görevlendirdiğinizde birkç saatliğine, başına en 
büyük felâket gelebilir. Böyle geçici bir görev 
için Komisyon ne düşünüyor? Eğer bu boşlu

ğu da doldururlarsa değerli bir hizmet ifa et
miş olurlar. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, okutu
yorum. Ancak sırada Sayın Özdenoğlu, Sayın 
Özgüner, Sayın işgüzar, Sayın Eroğan kayıtlı
dırlar. 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, kifayeti arz ederim. 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini tekrar okutuyorum. 

(Siirt Milletvekili Nebil Oktay ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aslında bu bir temenni ihtiva 
ediyor, madde münderecatında meknuz olma
ması lâzım, ama yine de Komisyonun görüşünü 
alacağız; Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Zaten kabul de edilebilse mad
deye girmesi müşkül. Çünkü ilerde yapılacak 
yönetmeliğe atıfta bulunuluyor, maddede. Bu 
ise kazuist olarak bağlıyor. 

Değişiklik önergesine Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, Komisyonun istihbar ettiğim önergesine 
katılıyorum. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Ben de öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz de geri alıyorsunuz, peki 
efendim. 

Komisyon tarafından getirilen önerge en uy
gunu olduğu cihetle en sona bıraktım, önce ay
kırı olanları okuttum. Şimdi Komisyonun öner
gesini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Kanunu değiştiren tasarının 72 nci 

maddesi ile eklenen ek maddenin 3 ncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Sakarya 
Nuri Bayar 

«Uygulama ilgili kuruluşların görüşü alına
rak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resi tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, kabule 
iktiran etmeden evvel, «İşgüçlüğü ve zammı» 
şeklinde tabedilen başlığın «işgüçlüğü ve riski 
zmamı» tarzında değişikliğe tâbi tutulması lâ
zımdır, tamamen bir tabı hatasıdır. 

BAŞKAN — Divan Kâtibi arkadaşımız da 
öyle okumuştur. Maamafih yine sizin bu tashi-
hatınız zapta geçmiştir ve bu şekliyle madde 
okunacak ve ona göre oya konulacaktır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bir maru
zatta bulunmama izin veriniz. Sayın Uğrasız-
oğlu'nun talebettiği husus 657 sayılı Kanunun 
123 ncü maddesinde mündemiçtir, orada bir 
ödül sistemi vardır ve bu şekilde karşılama im
kânı zaten var, meri mevzuatımızda da mevcut
tur. 

BAŞKAN — Komisyon, 72 nci maddede bu 
değişik fıkranın getirilmesini talebediyor, öner
geyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilen önerge Meclis
çe de kabul edildiğine göre maddeyi değişik 
şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 72 nci madde 
değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 73. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 214 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiş
tirme esasları : 

Madde 214. — Devlet memurlarının hizmete 
yatkınlığını 'sağlamak verimliliği artırmak 
ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle 
uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel 

Dairesi tarafından ilgili kurumlarla birlikte ha
zırlanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 73 ncü 
maddede yalnızca Sayın Turan özgüner tara
fından verilmiş bir değişiklik önergesi var, çok 
küçük bir değişikliği derpiş ediyor. Dikkatle 
takibedip eğer mutabık kalırsanız maddeyi ça
buk müzakere etmek imkânını buluruz. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 73 ncü mad
desinde bahis konusu (hizmete yatkınlığını) de
yiminin (memuriyette yetişmelerini) şeklinde 
değiştirilmesini ve maddenin böylece aşağıdaki 
şekilde kabulünü öneriyorum. Saygılarımla. 

îçel 
Turhan özgüner 

«Devlet memurlarının memuriyette yetişme
lerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha 
ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulana
cak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dairesi 
tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlana
cak yönetmelikler dâhilinde yürütülür.» 

BAŞKAN — Şimdi verilmiş olan bu önerge
de «hizmete yatkınlığı» tâbiri «memuriyette ye
tişmeleri» şeklinde düzeltilsin deniyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Önergemi 
kısaca izah etmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Bir dakika, komisyon katılırsa 
lüzum kalmıyor. 

Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA

YAR (Sakarya) — «Devlet memurlarının yetiş
melerini sağlamak» tarzında ise katılabiliriz, 
efendim. 

BAŞKAN — «Devlet memurlarının memuri
yette yetişmelerini sağlamak» şeklinde önerge 
muamele görecektir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (ıSakarya) — «Devlet memurlarının ye
tişmelerini sağlamak» tarzındaki beyan mesele
yi halleder, Sayın Başkanım. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Komisyon 
Başkanının bu beyanına iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — O halde yeni şekil şöyle; «Dev
let memurlarının yetişmelerini sağlamak, verim
liliğini artırmak ve daha ilerdeki görevlere ha
zırlamak...» şeklinde devam eden bir metin olu
yor. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Katılıyoruz, bu şekle, 

BAŞKAN — Bu şekildeki önergeye komis
yon katılmaktadır. 

önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

(Maddeyi değişik bu şekliyle Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde değişik bu şekliyle kabul edil
miştir. 

74 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 74. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 235 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 75 i okutuyorum. 
Madde 75. — 057 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun VIII nci kısmının sonuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

'Geçici süreli görevlendirme : 
iEk madde 1. — Bu kanuna tabi memurlara, 

13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesi kapsamına giren kurumlarda geçi
ci süreli olarak görev verilebilir. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak 
görevlendirilen memurların kadroları ile ilişki
leri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve 
emeklilik haklan devam eder. 

Geçici süreli görevlendirme şartları : 
Ek madde 2. — Geçici süreli görevlendirme 

yolu ile başka bir görevde çalışan memurlar 
hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen me
mur, hem kendi sınıf ve meslekinin ve hem de 
geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mev
zuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışın
da, bir kurumda geçici süreli olarak görevlen
dirilen memurlar aylıklarını gittikleri yerlerin 
bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlen
dirildikleri kadronun aylık ve diğer hakların
dan yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirme memurun muvafa
kati ile olur ve 2 yılı geçmez. 

d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci 
ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görev
ler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlen-

3 . 7 . 1970 O : 1 

dirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şart
tır. 

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Per
sonel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Ba
kanlıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek ka-
rariyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendirme
nin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil 
ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 

Ek madde 3. — Bu kanunun konusu ile ilgili 
hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda 
yer alır. 

!Ek madde 4. — Bu kanunun 59 ncu madde
sindeki «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi» ibarelerinden sonra «Memurluklarına» ke
limesi ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 75 nci 
madde üzerinde değişiklik önergesi yok. Madde
yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 75 nci madde aynen ka
bul edilmiştir, bütün ek maddeleriyle birlikte 
kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon yeni bir 
76 nci madde talebediyor. Bu yeni madde tek
lifi olmasaydı, yüksek müsamahanıza sığınarak 
84 ncü maddeye kadar gidecektir. («Okunsun» 
sesleri) 

Yeni teklif edilen maddenin müzakeresi ba
his konusu olacaktır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, okunsun, 
belki söz alan olmaz. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın müsamahası
nı suiistimal etmiyelim. Müzakereye başlarsak 
saat 20,00 ye kadar bitiremeyiz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Müzakere uzayacak olursa 
yanda kesebiliriz, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, vermiş olduğunuz 
önerge Yüce Mecliste ne şekilde bir yankı uyan
dıracak, müzakereyi davet edecek mi, etmiye-
cek mi, bilmiyoruz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, yankı uyan-
dırırsa tatil ederiz, affınıza sığınarak, rica edi
yoruz. («Vakit geçiyor» sesleri) 

BAŞKAN — önümüzde saat var, efendim. 
Efendim, 76 nci maddenin yerine kaim ol

mak üzere yeni 76 nci madde olarak teklif edi
len maddeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplere binaen, aşa

ğıdaki metnin, görüşülmekte olan tasarıya 76 
ncı madde olarak eklenmesini ve tasarının 76 
ncı ve mütaakıp (maddelerinin numaralannın 
buna göre değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

«Madde 76. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 94 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir : 

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edi
len mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve 
bu terkin kesintisiz 30 gün devam etmesi halin
de yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme 
isteğinde bulunulmuş sayılır.» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz, kısaca arz edeyim. 

IBAŞKAN — Madde teklifini okuttum. 
6 Temmuz 1970 Pazartesi günü saat 10,00 da 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,06 

f>m<t 
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119 NCU BİRLEŞİM 
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I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiç. erim ez ve 57 arka
daşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 
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