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cak müdürlerinin derece ve kademeleri ne olur
sa olsun, aylıklarına ilâve edilecek 50 rakamın
dan sonra bulunacak sayının belli katsayı ile
çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas
tutularak yapılır.»
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, eğer
yanılmıyorsam bir başka önerge daha var, Sa
yın ihsan Kabadayı ve Vefa Tanır tarafından
verilmiş bu önerge de tıpatıp aynı görünüyor.
Öyle midir efendim?
VEFA TANIE (Konya) — Evet efendim.
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Efen
dim, dikkatli okursanız arada bir fark olduğu
nu görürsünüz.
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başka
nım, dün bu konu aynı şekilde Komisyona gi
derken şöyle bir mütalâa beyan etmiştim ve
Komisyon da buna uymuştu zannediyorum.
Bu bir tazminat mahiyetindedir. 14 ncü mad
dede tazminat esprisi kabul edilmeden bu yolda
lehte veya aleyhte oy kullanmak doğru değil
dir. Çünkü, bu önerge kabul edildiği takdirde
bu kanunla tazminat esprisi peşinen girmiş ola
caktır. «Valilere, kaymakamlara verilsin» veya
«verilmesin» şeklinde değil, eğer bu espri kabul
edildiği takdirde ben de «verilsin» diyeceğim.
O itibarla 14 ncü madde evvelâ konuşulur,,
tazminat esprisi Meclis tarafından kabul edildi
ği takdirde o zaman bu madde oylanır. Zanne
derim geri alınırken buna uyularak geri alındı.
BAŞKAN — Usul yönünden «bu madde mün
derecatına değil de, bu meselenin 14 ncü mad
de müzakere edilirken görüşülmesi gerekir» de
nirse, bu önergeler bu maddeyle ilgili olarak ora
ya atıf yapılır ve oraya gönderilir. Buyurun Sa
yın Bakan.
Sayın Bakan, bir ricam olacak, müsaade
ederseniz, Sayın Kemal önder'in, ifade ettiği
husus, kanun metninde dikkat nazarına alınması
gereken bir husus. Zira Sayın önder, «bu 9 ncu
madde münderecatmda bunu incelemek usulen
gerekmez. Komisyon lâyık görürse bu önergeyi
14 ncü maddede tazminat mevzuu görüşülürken
müzakereye alalım» derler.
Şimdi, bu usul meselesini halledersek çok da
ha rahatlık çekeriz. Çünkü, «Meclisin reyi bu
hususta lâhik olursa, o zaman 14 ncü maddede
ki müzakere güçleşir» derler. Bu husus, dik
kat nazarına alınması gereken bir keyfiyet. Bu— 127
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na da eğer cevap lütfederseniz daha memnu
niyet verici olur.
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Onu arz edecektim Sayın Başkanım.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kemal ön
der arkadaşımızın temas ettiği konu gayet önem
li bir konudur ve sözleri de doğrudur. Huzuru
nuzda görüşülen tasarının esprisinde, anaprensibinde tazminat yoktur. Bunu, mütaaddit defa
Maliye Bakanınız olarak Hükümet adına, tasarı
görüşülmeye başlamadan önce ve görüşülmeye
başladıktan sonra da arz ve izaha çalışmışımdır.
Şimdi, böyle olunca tasarı tek ücret esasını
getiriyor, bütün yan ücretleri kaldırıyor. Sebe
bini birçok defa izah ettim. Bu tasarı, ücretler
de «aleniyet» esasını da getiriyor. Sadece kendi
bünyesinde bâzı müesseseler koymuştur: Mah
rumiyet zammı, işgüçlüğü ve riski, tedarik güç
lüğü zammı ve fazla çalışma ücreti gibi, ödeme
ler getiriyor. Bunun dışında bu tasarıda tazmi
nat esprisi yoktur, tazminat prensibi yoktur.
Türkiye'de halihazırdaki tatbikatta, takdir
edersiniz ki, maaştan çok tazminat vardır. Çe
şitli tarihlerde çıkan çeşitli kanunlarla çeşitli
memuriyetlere tazminatlar verilmiştir.
Biz, bu tasarıyla bu hercümerci de kaldır
mak istedik. Sayın önderin hakkı vardır. Eğer
bu tasarıyla tazminat verilecekse bir tek yerde
kalmaz bu, arkadaşlarım. Tasarının âkibetiyle
ilgili bir meseleyi konuşuyorsunuz.
Bu takdirde, «fevkalâde önemli bir konu üze
rindesiniz» demektir. Yani, Devlet Personel Ka
nununun âkibeti, bu tasanda tazminat olacak
mıdır, olmıyacak mıdır, tasannm akıbeti buna
bağlıdır. Evvelâ bu prensibin konuşulması lâ
zımdır. Prensibi zedeliyen yegâne hüküm, Plân
Komisyonunda yapılan bir değişikliktir. Komis
yon üyeleri muhterem arkadaşlanm bunu hatır
larlar; bu değişikliğin sonuna kadar karşısında
olmuşumdur. Hükümet adına Maliye Bakanınız
olarak bunun, tasanyı temelinden sarsacağını
sonuna kadar ifade etmişimdir.
Şu halde, Sayın önder'in fikrine uygun ola
rak, evvelâ şu prensip meselesi halledimeli, pren
sip meselesiyle birlikte tasarının akıbeti belli
olmalıdır. Binaenaleyh, Komisyon, Sayın ön
derin mütalâalarını mâkul karşılıyorsa ve be
nim şu mütalâalanmı mâkul karşılıyorsa ya bu
önergeleri 14 ncü madde ile birlikte konuşulma-

