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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, Kalkınma ve 
İhracat Bankası hakkındaki kanun tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek 5 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi ve 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, Devlet 
Malzeme Ofisi kanun tasarısının görüşülmesi
nin 2 ay ertelendiğine dair tezkeresi kabul olun
du. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının Komisyon 
tarafından yeniden tedvin olunan 9 ncu madde
si üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 12,55 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
Vâki davet üzerine Japonya'yı ziyaret ede

cek olan heyete siyasi parti gruplarınca göste
rilen adaylara ait liste Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının 9 ncu madde
si üzerinde bir süre görüşüldü. 

8 . 7 . 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,40 ta son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
İsmail Arar Memduh Eksi 

Kâtip Kâtip 
Kayseri Siirt 

M. Şevket Doğan Zeki Çeliker 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/361) 
(Tarım, Orman ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 

670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218 (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 
(Gündeme) 

3. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1970) (Gündeme) 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) (Gündeme) 

5. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır

lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 
(Gündeme) 

6. — Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) (Gündeme) 

7. — 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek 
subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nın, 1076 sayılı Yedek Subay Kanununda 
muvazzaf yedek subaylık hizmetinin iki yıldan 
bir buçuk yıla indirilmesine dair kanun teklifi 
ve Anaaysa Komisyonu mütalâası ile Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/309, 2/160) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 
(Gündeme) 

8. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme-
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si ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ile Cumhuıiyet Se
natosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla 
değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen aske
rî hizmet müddetlerinin tenziline, Kastamonu 
Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 1111 sayılı As
kerlik Kanununda muvazzaf askerlik hizmetinin 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Millet
vekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım 
hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Plân Komisyonu raporu (1/331, 
2/279) (S. Sayısı : 200) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız nokta
dan devam edeceğiz. 

Komisyondan gelen ve 9 ncu madde üzerin
de verilmiş olan önergeleri okumaya devam edi
yoruz. 

ıSıra, din hizmetleriyle ilgili önergelere gel
miştir. önergeleri sırasiyle okutuyorum. Dün de 
arz etmiş olduğum gibi, Komisyonun getirmiş 
olduğu yeni teklif üzerine önerge sahiplerinden 
önergelerini geri almak istiyenler bulunur ise, 

iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesine ve Cum
huriyet Senatosu Trabzon Üyesi A. Şakır Ağan-
oğlu ve 4 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve kanuna ek bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/304, 2/154, 2/161, 2/353) (S. Sayısı : 226) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) (Gündeme) 

«•— n 

lütfen önergeleri okunduğu zaman işaret bu
yursunlar. Bu suretle zamandan büyük ölçüde 
tasarruf etmiş oluruz. 

Dün Yüce Heyetiniz lütfetmiş, önergelerin 
çokluğu dolayısiyle, kâtip arkadaşın oturarak 
okumasına müsaade buyurmuştunuz. Gene bu 
izninize uyarak kâtip arkadaş oturarak okuya
caktır. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ta
dil eden tasarının 9 ncu maddesinin din hizmet
leri sınıfına dair VI nci bendinin (a), (b) ve 
(e) fıkralarının aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sivas Ankara 

Enver Akova Mustafa Maden 
«a) İlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 10 ncu derecenin son kademesine kadar, mü
ezzinler, imam - hatipler ve Kur'an kursu öğret
menleri 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılış Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi flordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine 
kadar, vaiz ve müftüler 13 noü derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar 7 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

b) imam - hatip okulu 1 nci devre mezunu 
olanlar 13 noü derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar 7 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 12 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar 5 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu 
önergeye katılmıyoruz. Çünkü; din adamlarıraıı-
za Komisyonda yapılması mümkün en geniş öl
çüde bir iyileştirme ameliyesi yapılmıştır. Dik
kat buyurulursa Hükümet tasarısı ile Komisyo
nun getirdiği metin arasında fevkalâde farklı 
unsurlar vardır. Makamı âlinize dün takdim 
ettiğim önergede imam - hatip okullarının ikin
ci devresinden mezun olanlar için yeni bir im
kân da getirmiş bulunuyoruz. 

Komisyon metnine itibar buyurulmasını say
gılarımla arz ve rica ederim efendim. Buna ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak buyurun 
Sayın Enver Akova. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

657' sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 
nci maddesini tadile uğratan 9 ncu madde, cid
den getirilen tasarının ruhunu, anasını teşkil 
etmektedir. Ağırlık, bu madde üzerindedir. 

Binaenaleyh, çok değerli arkadaşlarımız bu 
madde ile tesis edilen, tadadedilen 7 sınıf üze
rinde ayrı ayrı önergeler vermek suretiyle fi
kirlerini serd etmişlerdir. Bendeniz de huzuru
nuzda üç arkadaşımızla birlikte vermiş olduğu
muz din hizmetleri sınıfı hakkındaki önergemi
zi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir, tarihte müftülük görevini ifa ederken 

Devlet tarafından bir müddet için Libya'ya 
gönderilmiştim. Uğradığım yerlerde birkaç gün 
kaldım. Bunu, değerli arkadaşlarımdan da za
man zaman dinlemiştim; Avrupa'da, Batı dün

yasında, şurada burada din görevlileri sınıfı 
özel bir ağırlık teşkil etmektedir. Bunu izah 
ederken diğer sınıfları düşünmüyor değilim. 
Türkiye'mizde de bir imam - hatibin, bir müez
zinin, bir vaizin, bir müftünün hakiki bir müf
tü, bir vaiz, bir imam olarak yetiştirilmesinden 
bahsederiz; bunun yanında 633 sayıh Kanunun 
getirdiği nitelikleri aramak suretiyle bu tasarı
da diğerlerine tanınan hakları tanımamak için 
direniriz. Bu hususta Yüce Komisyonumuzu za
man zaman rahatsız ettik ve şu anda teşekkür
lerimizi sunuyoruz. Bâzı değişiklikler yaptı, 
ama yapılan değişiklik diğer sınıfların yanında, 
sönüktür muhterem arkadaşlarım. Bunu arz et
mek, bunu izah etmek gerekir, bunu tanımak 
gerekir. 

Müsaade buyurursanız ben bu sınıflan, fık
ralarına ittibaen biraz da olsa açıklamak istiyo
rum. 

Din hizmetleri sınıfının (a) fıkrasında şöyle 
bir ifade vaıdır: «İlkokul mezunu olanlardan 
kayyımlar 16 nci derecenin ilk kademesinden, 
imam - hatipler, müezzinler, Kur'an kursu öğ
retmenleri, vaiz ve müftüler 15 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardın 
kayyımlar 11 nci derecenin, imam - hatipler, 
müezzinler ve Kur'an kursu öğretmenleri 10 
ncu derecenin, vaiz ve müftüler 8 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.» 

Bizim verdiğimiz teklif ağır bir teklif değil. 
Bugün ağırlığını vilâyete dahi gösteren müftü 
:11e vaizleri imam ve müezzinlerle müsavi tut
mak, kanaatimce adaletli bir i§ olmaz muhterem 
arkadaşlarım. Müftüler, vaizler, imamlardan 
farklı olmazsa, müezzinlerden farklı olmazsa bu 
tasarının getirdiği yenilik ve reform üzerinde 
anlaşmamıza imkân var mıdır? Yoktur. 

Binaenaleyh, biz burada imamlara ve müez
zinlere tabanı 15 verirken, müftü ve vaizlere de 
aynısını tanıyoruz, Kur'an kursu öğretmenleri
ne de aynısını tanıyoruz. Kıymetli arkadaşla
rım, bunun değerini sizler de müdriksiniz, bili
yorsunuz, ilkokul mezunudur, ama hafız olmak 
için, Kur'an kursu öğretmeni olmak için özel 
bir ihtisası vardır. Bu da yine Devlete bağlıdn\ 
iki senede, üç senede, dört senede tatrib oku
yanlar var, hafız olanlar var, yetişiyor bunlar. 
Yalnız ilkokulu bitirmekle iktifa edilmiyor, ay
rı olarak kendilerine belge veriliyor. Bunları 
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diğerleriyle aynı paralelde, müsavi tutarsak; 
bu hak yerine getirilmiş sayılır mı? Elbette sa
yılmaz. 

Binaenaleyh, biz diyoruz ki; kaza ve vilâyet
lerimizde vazife gören imamlarımız, Kur'an kur
su öğretmenlerimiz, müftü ve vaizlerimiz - ilko
kul mezunu olanlar için maruzatta bulunuyo
rum - arasında dahi bir farklılık tanımak gere
kir. Müftü yöneticidir, bir din reisidir. Biz 
Müslümanız. Bu din reislerine, bu vaizlere bu 
hakkı vermezsek, çok istirham ediyorum, rica 
©diyorum olur mu muhterem arkadaşlarım? 
İmamla müezzin aynı dereceden bağlıyacak, ta
vanda biraz farklılık tanımak suretiyle aynı ka-
tagoride mütalâa edeceğiz... İstirham ediyorum, 
önergemizin (a) fıkrasındaki talebimizin, arzu
muzun değerli Komisyonumuz tarafından, Hü
kümetimiz tarafından kaale alınmasını önemle 
istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
9 ncu maddenin din hizmetleri sınıfının (b) 

fıkrasında din eğitimi gören, ilkokuldan sonra 
dört sene okuyan ortaokul mezunu, imam - ha
tip okulundan mezun arkadaşlarımız vardır. 
Bunlar da şu anda vazife başındadırlar. Sağlık 
hizmetleri sınıfı, ilkokul mezunları oldukları 
halde 15 nci dereceden başlatılıyorlar da, ilko
kuldan sonra dört sene imam - hatip okulunda 
okuyan arkadaşlarımız 15 nci derecenin 4 ncü 
kademesinden başlatılıyor.. Doğru mu muhte
rem arkadaşlarım? Madem M, liyakat, madem
ki öğretim, sene, süre zikrediliyor, düşünülü
yor; bu kardeşlerimizin, bu arkadaşlarımızın 
da hiç olmazsa, teklifte bulunduğumuz şekilde, 
14 ncü dereceden başlatılmak suretiyle 8 nci 
dereceye kadar yükselmelerini sağlamak kana
atimce yerinde olur. 

Sayın Komisyon bu önergemizi kaale almak 
suretiyle imam - hatip okulu mezunlarının ikin
ci devresinde bir değişiklik yapmıştır, fakat bu 
değişiklik tatminkâr değildir. Sebebi şudur : 
Arz ettiğim gibi, meslek sınıfı diyoruz, imam -
hatip okulu mezunları da meslek sınıfıdır. ilrin-
devresi üç senedir. İmam - hatip okulunun orta 
kısmını bitirdikten sonra üç sene daha okuyor, 
eder 7 sene. Binaenaleyh, ilkokuldan sonra bun
lar 7 sene imam - hatip okullarında ders görü
yorlar.. 

Ben İmam - hatip okulu mezunuyum. Ortao
kullarda, liselerde okutulan müspet ilimlerin 
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yanında ilâve olarak üç lisan vardır; Arapça, 
Farsça, Fransızca, Almanca veya İngilizce. Bun
lar da okutuluyor ve bunlar resmî dildir muhte
rem arkadaşlarım,. 

Binaenaleyh, diğer meslek sınıflarına tanı
nan 12 nci derecenin imam - hatip okulu mezun
ları ikinci devresine de aynen tanınmasını 
önemle istirham ediyor, rica ediyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Akova, 1 dakikanız kal
dı.. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sözümü, zamanım dolduğu için 
bitireceğim. 

Biz hak ohnıyan bir şeyi talebetmiyoruz, 
hak olan bir şeyi talebediyoruz bu arkadaşları
mız için. Diğer meslek sınıflarına tanınan dere
celerin, tabanda ve tavanda, imam - hatip okul
ları için, hiç olmazsa müftü ve vaizlerimiz için 
ilkokul mezunu olanlar için bu taban ve tava
nın kaale alınarak, önergemize ittıba edilmek 
suretiyle Sayın Komisyonumuz ve Hükümetimiz 
tarafından bu yanlışlığın, daha doğrusu sehiv 
olarak kabul edeceğim bu durumun düzeltile
rek, önergemizin Yüce Heyetiniz tarafından ka
bul edileceğini ümidediyor ve hürmetlerimi su
nuyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAY AR, (Sakarya) — Sayın Başkanım, bir kü
çük açıklama yapmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Şimdi Sayın Başkanım, 
arkadaşlarımızın talepleri esasen Komisyonda 
yaptığımız tadillerle mümkün hale geldi. 

(a) fıkrasında vaiz ve müftülere, ilkokul me
zunu emsalleri 11 nci dereceye kadar yükselebil
dikleri halde, 8 nci dereceye kadar yükselme 
imkânı temin edildi. 

Ayrıca imam - hatip okulunun 1 nci devresi
nin, ilkokul mezunlarından, ortaokul mezunla
rından farklı bir şekilde muamele görmesi de 
mümkün hale getirilmiş ve 4 sene kazanmışlar
dır. 4 ncü kademeden işe başlarlar; 15 nci dere
ceden değil, 15 nci derecenin 4 ncü kademesin
den işe başlatılmışlardır.. 

Komisyonun getirdiği metin ihtiyacı karşılı-
yacak ve bu denge içinde de mükemmel sayıla
cak bir metindir. Komisyon metnine itibar bu-
yurulmasını rica ederim. 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Bu durumda Komisyon filhal katılıyor mu 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. O halde 
önergeyi Komisyonunuza vereceğiz, Yüce He
yetin bu karan muvacehesinde yeni bir metin 
getireceksiniz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin din 
hizmetleri sınıfının (b) ve (c) bendlerinin asa
daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Denizli 
Sami Arslan 

«b) imam - hatip okulunun 1 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 14 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 8 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) İmam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatip, müftü, vaiz ve me
murlar 12 nci derecenin ilk kademesinden 5 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) Mülhak vakıflarda görevli imam ve mü
ezzinler, vakıf şartı ne olursa olsun 15 nci de
recenin ilk kademesinden başlar, 10 ncu dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. Va
kıf geliri maaşı karşılamıyorsa Devlet bütçesin
den tamamlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, buyurun. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
önergemde teklif ettiğim imam - hatip oku

lu 1 nci devresi, 2 nci devresi ve ilkokul mezu
nu imam, müezzin, kayyımlar, müftü ve vaizler 
için bahsettiğim hususu Sayın Başkandan oyla
maya koymamasını rica edeceğim. Çünkü Enver 
Akova ve arkadaşlarının teklif ettiği önerge ka
bul edildiği için, artık onun üzerinde durmıya-
cağım. 

Ancak, 633 sayılı Kanun gereğince mülhak 
vakıflarda bulunan, sayılan birkaç yüzü geçen, 

1965 yılından beri diğer arkadaşlan, aslî me
muriyete intıbaklan yapıldığı, ücrette geçen 
hizmetleri memuriyetten sayılıp terfi ve kıdem 
aldıkları halde, 1965 yılından beri, vakfın şart-
lanna bağlı kaldığı için ylılardan beri ıstırabı 
devam eden bu arkadaşlarımızın halen bu mad
delerde ismi geçmediğinden, yeniden ilâvesini 
istediğim (e) fıkrasının oylanmasını istirham 
edeceğim. Çünkü, vakfm şartında; eğer o vak
fın aylık geliri 5 bin lira ise yine imama verilen 
para 300 lira, eğer vakfın geliri 100 lira â»e yi
ne imama verilen para 300 lira. 

Benim yaptığım teklif şu; madem ki, imam
dır, mademki müezzindir, Türkiye Cumhuriyeti
nin bayrağının dalgalandığı her yerde imamlar, 
şartlar ne olursa olsun, aynı haklan kanun na
zarında almalıdırlar. Eğer vakfın geliri; şu ka
nun gereğince imamlara verilen haklan, parayı 
karşılamıyorsa, «Devlet bunu karşılamalıdır» 
diye verdiğim önergeye ilginizi rica eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi Sayın 
Sami Arslan, daha evvelce Sayın Akova'nın 
önergesi Yüce Heyetçe kabul edilmiş olduğu 
için, önergesinde zikrettiği (b) ve (c) bendle-
riyle ilgili kısımlarından vazgeçiyor, yalnız (a) 
fıkrası olarak, mülhak vakıflarla ilgili teklifin
de ısrar ediyor. Yalnız o kısmı oylatacağım. 

Komisyon, katılmadığını söyledi, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin din 
hizmetleri sınıfının (a) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Denizli 
Sami Arslan 

«a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 
16 ncı derecenin ilk kademeisnden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri 
15 nci derecenin ilk kademesinden, müftü ve va
izler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar. Bunlardan kayyımlar 10 ncu drecenin, 
imam - hatipler, müezzinler ve Kur'an kursu 
öğretmenleri 9 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 
6 ncı derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, bu da biraz 
evvel kabul edilen önergeyle paraleldir... 
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SAMİ ARSLAN (Denizli) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — önerge, sahibine geri verilmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 9 

ncu maddesinin dinî hizmetler sınıfının (b) ve 
(c) bendlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne mü
saadelerinizi arz ederim. 

b) İmam - hatip okulunun 1 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 14 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 8 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) İmam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 12 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Efendim, bu, ikinci kısmı ile 
zaten Komisyonun getirmiş olduğu metnin aynı. 
Arkadaşımız da yok, soramıyoruz. 

Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Efendim, bizim getirdi
ğimiz metnin aynı. O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sizin getirdiğiniz metnin aynı 
olduğu için, ayrıca bir önergeye katılmıyorsu
nuz. 

Komisyon katılmıyor, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ö 

ncu maddesinin dinî hizmetler sınıfının (b) ve 
(c) bendlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne mü
saadelerinizi arz ederim. 

b) imam - hatip okulunun 1 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 14 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 8 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 12 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sivas 
Enver Akova 

ENVER AKOVA (Sivas) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — önerge, sahibine geriverilmiş-
tir. 

Diğer önergeyi okutuyoruın : 
Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
9 ncu maddesinin (dinî hizmetler sınıfının) 
(b) ve (c) bendlerinin değiştirilerek aşağıdaki 
ilişik şekilde kabulü için gereğine müsaadeleri
nizi saygılarımla arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Balıkesir 
Fuat Ak İbrahim Aytaç 
Balıkesir Maraş 

Osman Tan Attilâ İmamoğlu 
Diyarbakır Hatay 

Necmettin Gönenç Halil Akgöl 
Sivas Kırklareli 

Tevfik Koraltan Peyzullah Çarıkçı 
Hakkâri Kocaeli 

Ahmet Zeydan Sabri Yahşi 
Antalya Muş 

Hasan Akçalıoğlu Nimet Ağaoğlu 
Gaziantep Amasya 

Mehmet Kılıç Salih Aygün 

Madde 9. — Dinî hizmetler sınıfı » 

«b) imam - hatip okulunun 1 nci devresi
ni bitirmiş olan (imam - hatip) 1er, 14 ncü de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 8 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan (imam - hatip) 1er, 12 nci derece-
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Fuat Ak burada mı efen
dim? Yok. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin dinî 
hizmetler sınıfına aşağıdaki (e) bendinin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 
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Madde 9. — Dinî hizmetler sınıfı : 
e) Mülhak vakıflarda vazife gören imam -

hatipler (a) bendinde zikredilen imam - hatip
ler gibi mütalâa edilirler. 

Sivas 
Enver Akova 

BAŞKAN — Sayın Akova, aynı önerge Sami 
Arslan tarafından verilmiş ve reddedilmiştir. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Müsaade buyu
rursanız ben önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, reddedilmiş. Yani 5 
dakika evvel reddedilmiş bir önergeyi geri 
alın... 

ENVER AKOVA (Sivas) — 'Geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge, geriverilmiştir efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin dinî 
hizmetler sınıfının (a) bendinde geçen vaiz ve 
müftüler hakkında aşağıdaki derecelerin kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Madde 9. — Dinî hizmetler : 
a) Vaiz ve müftüler 14 ncü derecenin ilk 

kademesinden işe başlarlar ve 7 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sivas 
Enver Akova 

ENVER AKOVA (Sivas) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — önerge, geriverilmiştir. 
Şimdi emniyet hizmetleriyle ilgili olarak ve

rilmiş olan önergeleri okutacağım : 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Personel Kanununun 155 nci sayfasındaki 
VII - Emniyet hizmetleri sınıfı 1 nci paragrafı
nın aşağıda arz ettiğim şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komi
ser muavini, komiser, başkomiser, emniyet mü
fettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri, emniyet 
müdürü ile orman muhafaza ve gümrük memur
ları unvanlarını haiz Devlet memurlarını kap
sar.» 

Saygılarımla. 
Amasya 

Yavuz Acar 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 

efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURt 
BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmemişıtir. 

Sayın Başkanlığa 
Adliye personelinin 36 nci maddedeki emni

yet hizmetleri sınıfına alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Coşkun Karagözoğlu 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ 

BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, açıklama 
mı yapmak istiyorsunuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Evet 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Tasarının en önemli maddesini teşkil eden 

9 ncu maddede yapılmış bulunan çok büyük 
haksızlığı bir müşahhas misalle ortaya koyabil
mek, getirildiği iddia edilen reformun sadece 
sözden ibaret olduğunu bir vesika ile tevsik ede
bilmek için bu önergeyi Yüksek Başkanlığa 
takdim etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi bu kanun Devlet hizmetlerinin 

sınıflandırılması esasına dayanır. Bu sınıflan
dırmanın bir ölçüye göre yapılması lâzımdır. 
Getirilmiş bulunan kanun tasarısında bu ölçü 
mevcut değildir. Anayasamızın 117 nci madde
si sarahatle, kamu hizmeti personelinin kanun
la işleme tabi tutulacağını göstermiştir. Eski 
kanunda mevcudolan bu kriter, bu kıstas yeni 
tasarıda ortadan kaldırılmıştır. 

Şimdi, Devlet personelini sınıflara tabi tu
tuyorsunuz. Her sınıf ayrı statüye tabi, , baş
langıcı, tabanı, tavam ve içindeki şartlan fark
lı. Neden bir sınıfı diğer sınıftan farklı işleme 
tabi tutuyorsunuz? Bunun cevabını bu kanun 
içinde vermek mümkün değil. 

Şimdi ortadan kaldırılmış bulunan eski ka
nunda, buna ait hüküm vardı arkadaşlarım. 
Hizmetin Devlet için ifade ettiği öneme göre 
hizmetler sınıflandırılacak idi. O zaman bunun 
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hakiki mesnedi vardı. Şimdi mesele hukuki I 
mesnetten mahrumdur, keyfî, karakuşî bir sı
nıflandırma yapılmıştır. Bütün, birbiriyle alâ
kası olmıyan hizmet grupları bir kaos halinde 
bir araya getirilmiş, bir torba sınıf meydana ge
tirilmiştir. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Sınıflandırmanın esası, hizmetin niteliğine 

göre yapılması gereken sınıflandırmadır. Aynı 
hizmeti gören insanlar, aynı statüye tabi ola
caklar. Şimdi önergemde bahsettiğim adliye 
personeli.ile emniyet hizmetleri sınıfı arasında
ki ilişki nedir? Kısaca onu arz etmek isterim.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Emniyet hizmetleri; toplumun maddi nizamı 

bozulduğu zaman, bu maddi nizamı iade etmek 
iğin, ilk tedbiri alan ve maddi nizamı ihlâl eden
leri kaza mercilerine sevk eden hizmetlerdir. 
Mahkemelerin gördüğü fonksiyon ile, emniye
tin gördüğü fonksiyon arasında hizmetin niteli
ği itibariyle ayniyet vardır. 

Bu itibarla, «emniyet hizmetleri» diye bir sı
nıf ayıracaksınız, ama adliyede nöbet tutmak-
sa, nöbet tutmak, mesai saati dışında çalışmak-
sa, mesai saati dışında çalışmak şeklinde cemi
yetin bozulmuş maddi nizamını tesis edebilmek 
için karar vermek, hizmet görmek için didinen 
insanları bu hizmetin dışında bırakacaksınız. 
Bunun, akılla ve mantıkla izahı mümkün değil
dir. Bu, kanunun iskeletini teşkil eden 9 ncu 
maddede yapılmış bulunan sınıflandırmanın ne 
ölçüde haksız olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu suretle, eğer önergemiz kabul edilmiye-
oek olursa, matematiksel olarak ortaya çık
mış bulunacaktır ki, kanunun bırakın reform 
niteliğini, adalet niteliği yoktur. Çünkü, aynı 
hizmeti gören, aynı nitelikte hizmet gören in
sanları farklı gruplarda hiçbir kanuni norma 
dayanmadan keyfi olarak toplamış, bunları 
farkflı farklı işlemlere tabi tutmuş olacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım; hiç olmazsa şu açık, 
bariz ve kesin müşahhas misalde olduğu gibi 
aynı nitelikteki hizmeti görmekte bulunan ad
liye personelinin, emniyet hizmetleri sınıfına 
alınması suretiyle bir büyük mağduriyetin ön
lenmesine önergenin kabulü suretiyle yardım
cı olmanızı, istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılma
dığını beyan etti. Oyunuza sunuyorum. Kabul I 

— 87 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun VII nci 'bölü
münü teşkil eden «emniyet hizmetleri sınıfı» 
kapsamının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Edirne 
Yusuf Ziya Yağcı Cevat Sayın 
«VII nci Emniyet Hizmetleri ve Adalet Hiz

metleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komi

ser muavini, komiser, başkomiser, emniyet mü
fettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri ve emni
yet müdürü unvanlarını haiz Devlet memurları 
ile hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan adalet 
personelini kapsar.» 

(BAŞKAN — Efendim, aynı önerge Sayın 
Karagözoğlu tarafından verilmiş ve reddedil
miştir. 

Binaenaleyh, aynı mahiyetteki bu önergeyi 
anuamelleye koymaya lüzum görmüyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Personel Kanunu tasa
rısının 9 ncu maddesiyle değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 36 nci maddesinin emniyet hizmetleri 
sınıfına ait fıkranın aşağıdaki belirtildiği şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Malatya 
Tevfik Koraltan Ahmet Karaaslan 

Tokat Bolu 
Mehmet Kazova Mehmet Şükrü Kiykıoğlu 
«6 Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komi

ser muavini ve emniyet âmiri uzmanlarına haiz 
Devlet memurlarıyla, orman muhafazası ile gö
revli orman muhafaza memurlarını kapsar.» 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyette bir 
önerge daha önce Sayın Yavuz Acar tarafından 
verilmiş, Komisyon katılmamış ve Yüce Heye
tiniz reddetmiştir. 

Binaenaleyh, yeniden muameleye koymaya 
lüzum yoktur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
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tasarısının 36 ncı maddesinin VII nci bendinde 
emniyet hizmetleri sınıfı başlığı altındaki met
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve ta-
lebederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

•«Madde 36. 
V i r Emniyet hizmetleri ısmıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre, polis, detek

tif, basdetektif, komiser muavini, komiser, baş-
komiser, emniyet müfettiş muavini, emniyet 
müfettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri ve em
niyet müdürü unvanlarına haiz Devlet memur
larını kapsar. 

Bu sınıfta; 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul 

mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan polisler, de
tektifler, başdeteklifler 8 nci, komiser muavin
leri, komiserler, başkomiserler, emniyet müfet
tiş muavinleri, emniyet müfettişleri ve emniyet 
âmirleri 7 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

h) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler, detektifler, başdetektif-
ler 7 nci derecenin son kademesine, komiser 
muavinleri, komiserler, başkomiserler, emniyet 
müfettiş muavinleri, emniyet müfettişleri, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 6 ncı derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işe (başlarlar ve bun
lardan polisler 7 nci, komiser muavini ve komi
serler 6 ncı, başkomiserler ve emniyet âmirleri 
5 nci, emniyet müdürleri 1 nci derecenin 'son ka
demesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

Sayın İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz önergemde bir hatanın giderilmesi

ni ileri sürdüğüm için, ısayın Komisyon ve Hü
kümet temsilcisinin önergeme katılacağını tah-
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min ediyorum. Çünkü, emniyet hizmetleri ken
di kanunlarında gösterildiği üzere bir bütündür 
ve emniyet hizmetleri yapılırken bunların içeri
sinde vazife alan detektif, basdetektif, emniyet 
müfettişlerini emniyet hizmetlerinin dışında 
mütalâa etmek mümkün değildir. 

Esasında, daha önceki tedvin edilen Hükü
met teklifinde, başkomiserlere, emniyet müfet
tişlerine ve emniyet müdürlerine dahi yer ve
rilmemiştir. Bunu sonradan komisyon görmüş, 
kendi tadil teklifi içerisinde, emniyetin asli gö
revini yerine getiren (başkomiserlere, emniyet 
müfettişleriyle, emniyet müdürlerine yer ver
miştir. 

îşte bunun gibi detektiflerin başdetektifle-
rin ve emniyet müfettişi olacak müfettiş mua
vinlerinin Tbu tasarının içerisine alınmamış ol
ması gerçekten acıdır, bir hatadır, Ibunun gide
rilmesi gerekir. 

Çünkü, 3201 isayılı Emniyet Teşkilâtı Kanu
nunun 13 ncü maddesinde; 9, 10, 11 ve 12 nci 
maddelerin derecelerine giren emniyet müfettiş 
muavinleri, başdetektifler, detektifler, teşkilâ
tın silâhlı sınıflarından telâkki edilmiş ve de
tektifler, müfettiş muavinleri de müfettişlik un
vanlarını kazanacak (birer sınıf olduğuna göre, 
Komisyonun buna katılmamış olmasını anlamak 
mümkün değildir. 

Ayrıca, detektiflerin kendi teşkilât kanun
larına göre en (büyük vazifeleri, Ibaşdetektiflerin 
bütün macera romanlarında, filmlerde ve esas 
emniyetin hizmetlerini yerine getirmede en Ibü-
yük vazife alan kişiler olduğunu ve detektifle
rin 60 lira, başdetektiflerin 70, emniyet müfettiş 
muavinlerinin 80 ve emniyet müfettişlerinin de 
100 lira asli maaşa kadar yükselecekleri kendi 
kanunlarında gösterildiğine yer aldığına göre, 
Sayın Komisyonun ve Hükümet temsilcisinin bu 
hususa dikkatlerini çekmek isterim. Hk Hükü
met teklifinde olmıyan, başkomiser, emniyet 
müfettişleri ve emniyet müdürlerinin sonradan 
madde metnine ithal edildiği gilbi, şimdi de, 
önergeme iltifat etmek suretiyle, sadece bir hak
kın teslimi ve fiilen Ibugün vazife gören detek
tiflerin, başdetektiflerin ve emniyet müfettişle
rinin emniyet sınıfı içerisinde vazife aldıklarını 
dikkate almak suretiyle bu kanunun içerisinde 
yer almasını istirham ediyor ve (bu şekilde rey 
vermenizi rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerini değiştiren tasarının 9 ncu mad
desinin içinde mütalâa edilen «adliye görevlile
rinin» aynı maddenin emniyet hizmetleri sını
fında mütalâa edilerek VII nci Ibölümün; 

«Emniyet hizmetleri ve adliye hizmetleri sı
nıfı» 

Olarak değiştirilmesini dileriz. 
'Saygılarımızla. 

Tekirdağ îzmir 
Yılmaz Alpaslan Kemal önder 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

BAŞKAN — Sayın önder, sizin önergenizle 
aynı mahiyette olan iki önerge, - yalnız siz «ad
liye görevlisi» diyorsunuz, diğer arkadaşlar 
«adliye personeli» diyorlardı - reddedildi. Ben 
îkîsi arasında foir fark görmüyorum. Müsaade 
ederseniz muameleye koymıyalım. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — «Adliye gö
revlileri» derken farklı olabilir efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? Katılmıyor. Buyurun ıSayın 
önder. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bir noktayı uısulî olması 
itibariyle peşinen ifade etmek işitiyorum. 

Bir takrir birkaç arkadaş tarafından imza
lanıp verildiği zaman, komisyon iştirak etme-
'diği halde, takrir sahibi arkadaşlardan biri 
(takririn müdafaası için kürsüye çıkmak hakkı
na sahıibolur ve takrir sahipleri aralarında mu
tabık kalırlar, ama, aynı mahiytte verilmiş bir
kaç takrir bahis konusu olduğu zaman, tak
rirlerden birisi müzakere ediliyor, takrirlerden 
biri müzakere edildiği zaman ancak imza koy
muş bulunan arkadaşımız geliyor müdafaasını 
yapıyor, kabul veya reddediliyor; ama ay
rıca takrir vermiş bulunan ve ıaynı mahiyette 
olan takrirlerde müdafaa yapmak hakkı diğer 
arkadaşlarımızdan fiilen alınmış oluyor. Hiç 
olmazsa sayın Başkanlıktan şunu istirham ede
lim; aynı mahiyette olan takrirler birleştiril
mek suretiyle, o takrir sahibi arkadaşların da 

aralarında mutabık kalması suretiyle takriri 
bir arkadaşın müdafaa etmesi için birbirlerini 
tevkil etsinler ve ıbu yol açılsın. 

Bu yol vardır ve bundan evvelki tatbikat
ta da yapılmıştır. Divan Başkanı; aynı mahi
yette olan takrirler bahis konusu olduğu zaman, 
diğer arkadaşlardan katılıp, katılmadığını 
sormuştur; katılma sağlandıktan sonra arala
rından birisi gelip burada, bu kürsüde müda
faa yapmıştır. „ 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim takririmin büyük bir kısmı sizin oy

larınızla reddedilmiştir. Kabul etmek lazım ki, 
ben bu kürsüye çıktığım zaman benim takri
rimin de reddedileceğini biliyordum. Niçin bft-
liyordum? Çünkü daha evvelde Adalet Partka 
Grupu prensip kararı almış; Hükümetle ko
misyon ret şeklinde oy kullandığı zaman ıgrup 
ittifakla parmak kaldırıyor ve reddediyor. Bu 
itibarla burada ayrıca takrir sahiplerinin mü
dafaa yapması, müdafaasını zabıtlara geçirme 
mahiyetinde kalıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu takrirler paralel şekilde verilmiş diğer 

bir takrir sebebiyle gıelen arkadaşımız yaptığı 
müdafaada; adliyede çalışan görevlilerin, ad
liye personelinin yaptığı vazifenin mahiyeti ve 
önemi üzerinde durdular; bu personelin emni
yet hizmetleriyle vazife yönünden ve vazifenin 
önemi yönünden olan ilişkisini ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun hazırlanışındaki şu anlayış ben

de bir peşin hüküm haline geldiği için üzüle
rek ifade etmek istiyorum; sınıflamalar yapı
lırken âdeta bugünkü kadrolar nazara alın
mış, bugünkü kadroların bünyeleri nazara 
alınmış. O vazifenin mahiyeti, önemi değil, 

kadroların bugünkü mahiyeti ele alınmış sı
nıflamalar yapılırken. Meselâ adliye personeli 
bakınmından; bakılmış iki, icra memurları, za
bıt kâtipleri ve başkâtiplerin büyük kısmı ilk
okul mezunu; ortaokul mezunu olanlar ve hat
tâ meslek okullarından yetişenler az; o halde 
mademki bunların büyük kısmı ilkokul mezu

nudur, o halde bunlara, - sınıflama yapılırken, 
bu sınıflamada dereceler tesıbit edilirken - ve
rilecek olan esasların genel idare hizmetleri 
içerisinde kalması kabul edilmiştir. Benim an
ladığım adliye hizmetlerindeki tatbikat bu. Hal-
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Ibuiki böyle olmaması lâzım. Aslında olması 
lâzımgelen nedir? Aslında bütün adliye görev
lilerinin meslek okullarından yetiştirilerek va
zife alması gerekir, kaide budur. Bu kaide
nin dışımda her hangi (bir ilkokul veya orta
okul mezununu alarak pratikten memuriyette 
yetiştirmek istisnadır. Aslında Devletin ve Hü
kümetin görevi, adlice meslek okullarının ade
dini çoğaltarak, bütün adliyeye yetecek ölçüde 
ve biçimde memur yetiştirmektir. 

E, şimdi bu sınıflamada, (adliye görevlilerinin 
(bu genel hizmetlerdeki yerinde bırakılması de
mek, bu Hükümet, bu Devlet, meslek okulları
nı, icra memuru, zabıt kâtibi yetiştiren meslek 
lakullannı, adliye görevlisi yetiştiren meslek 
okullarını çoğaltmayacak, adliyede bugün ol
duğu gibi pratikten yetişenler, ilkokul mezun
ları yine çoğunlukta kalacak ve onların tahsil 
derecesine göre 14 - 15 - 16 arasında ücret al
makta devam edecek. Ama ne olacak? 8 400 
lira ücret alan hâkimin yanında 400 - 500 - 600 
liraya mahkûm insanlar çalışacak. Çalışır ını? 

Değerli arkadaşlarım; 
İki yönden de konu üzerinde durmaya de

ğer. Evvelâ Devlet ve Hükümet olarak biz ne 
yapmak durumundayız, ne yapmamız lâzım? 
Aslında kaide; adliye görevlilerinin okuldan 
yetişerek vazife almasını ve adliyede hâkim 
miktarın, ölçünün okuldan yetişenler olması 
mıdır, değil midir? Bunda kararlı olmak lâ
zım. Eğer böyle değil ise, o zaman adliye 
görevlilerinin yeri burası değildir. Yok böyle 
ise, yani pratikten yetişenlerle, ilkokul, orta
okul mezunu arkadaşlarla, pratikten adliyede 
yetiştirilerek görev yapılmasında hizmetin önem 
ve ehemmiyeti nazara alındığı halde, bu böyle 
devam etsin diyecekseniz o zaman mesele yok
tur arkadaşlarım. Bizim ıtaJkririmizin aslında, 
temelinde yatan gerekçe, prensip bu. Şimdi siz 
karar vereceksiniz; bu böyle devam etsin mi, 
etmesin mi?... 

Değerli arkadaşlarım, adliyede «Personel» 
dendiği zaman bunun içine hademesi de girer. 
Bu itibarla «adliye görevlisi, ifadesini kullan
dım. Adliyede mübaşirin yeri ayrıdır, hademe
nin icra memurunun, başkâtibin yeri ayrıdır. 
O halde, «Adliye görevlisi» tâbiri içerisinde el-
betteki bu farklılık vardır, elbetteki adliye gö
revlilerinin, - benden evvel konuşan arkadaşı

mızın da eklenecek gerekçesiyle birlikte mü
talâa edildiği zaman - bugün huzurunuzda gö
rüşülmekte olan 9 ncu madde içerisinde, emni
yet hizmetleri sınıfı içinde mütalâa edildiği za
man geçici olarak durumunu kurtarmış ola
caksınız, ama meseleyi kökünden halletmiş ol-
mıyacaksmız arkadaşlarım. Yani, biz bu takriri 
verirken bunu bilerek verdik. Bu durum meseleyi 
kökünden halletmiyecektir, ama bugün için hiç 
olmazsa meselenin rüknüne, esasına vâkıf ve 
hedefini bilen bir Meclis olarak, durumu bu
günün şartları içerisinde halletmek için emni
yet sınıfı içine koyacaksınız, ama yarın Hâkim
ler Kanunu geldiği zaman adliye bir bütün te
lâkki edilecek veya öyle olması lâzımgelecek 
ve o zaman Hâkimler Kanunu geldiğinde adli
yenin bir bütünü olan adliye görevlilerinin sta
tüsünün. bunun içinde mütalâa edilmesi lâzım-
gelecektir. Onun içindir ki, geçici olarak bura
da adliye görevlilerinin yer alması gerekir ar
kadaşlarım. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 
efendim Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum:. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu madde
siyle değiştirilen 36 ncı maddenin 6 numaralı 
fıkrasında gösterilen «Emniyet hizmetleri sını
fı» bölümü başlangıç kısmı ile (c) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Münir Daldal 

«Bu sınıf; özel kanunlarına göre, polis, ko
miser muavini, komiser, başkomiser, emniyet 
müfettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri, emni
yet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazan
mış emniyet mensubu Devlet memurlarım kap
sar.» 

«c) Yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar. Bun
lardan polisler 7, komiser muavini ve komiser
ler 6, başkomiser ve emniyet âmirleri 5, em
niyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını ka
zanmış emniyet mensupları 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler.» 

— 90 — 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Bu teklife katılıyoruz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu madde
siyle değiştirilen 36 ncı maddesinin 6 numara
lı fıkrasında gösterilen «Emniyet hizmetleri sı
nıfı» bölümü başlangıç kısmı ile (c) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederini. 

Samsun 
llyas Kılıç 

«Bu smıf; özel kanunlarına göre, polis, ko
miser muavini, komiser, başkomiser, emniyet 
müfettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri, emni
yet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazan
mış emniyet mensubu Devlet memurlarını kap
sar.» 

«c) Yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar. Bun
lardan polisler 7, komiser muavini ve komiser
ler 6, başkomiser ve emniyet âmirleri 5, emni
yet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını ka
zanmış emniyet mensupları 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Kılıç sizin önergeniz 
zannedersem biraz evvel kabul edilen önerge 
ile aynıdır. 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Komisyon da iş
tirak etmiş olduğuna göre zaman kaybına sebe
biyet vermemek için... 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz?... 
1LYAS KILIÇ (Samsun) — Geri almıyorum, 

beraberce mütalâa edilmesini istiyorum, bu tek
life iltihâk ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmişjtir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 ncu madde

siyle değiştirilen 36 ncı maddesinin 6 numara
lı fıkrasında gösterilen «Emniyet hizmetleri sı
nıfı» (başlangıç kısmı ile (a) ve (b) fıkraları

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Münir Dalda! 

«Bu sınıf; özel kanunlarına göre polis, de
dektif, komiser muavini, komiser, başkomiser, 
emniyet müfettiş muavini, 'emniyet müfettişi, 
polis müfettişi, emniyet âmiri, emniyet müdürü 
ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet 
mensubu Devlet meurlarmı kapsar. 

Bu sınıfta; 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, orta

okul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve bunlardan polisler, 
dedektifler 8 nci; komiser muavinleri, kamiser-
ler, başkomiserler, emniyet müfettiş muavinle
ri, emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 
7 noi derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olan
lar 12 nej derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve bunlardan polisler, dedektifler 7 nci 
derecenin son kademesine, komiser muavinleri, 
komiserler, başkomiserler, emniyet müfettiş 
muavinleri, emniyet müfettişleri, polis müfet
tişleri ve emniyet âmirleri 6 ncı derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Daldal buyurun. Yalnız 
şunu arz edeyim, biraz evvel Sayın Hilmi İşgü-
zar'm da dedektiflerin ilâvesiyle ilgili bir tek
lifleri vardı, reddedildi. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — Ben bir husu
sa tema» edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Emniyet hizmetleri sınıfında benden önce 

verilmiş bir önergede «dedektifler ve foaşdedek-
tifler» deniliyordu. Hattızatında bir «dedektif» 
tâbirinin ilâvesinde büyük isabet vardır. Baş
komiserler. emniyet müfettişleri, emniyet mü
dürleri, Hükümet teklifinde sehven sınıfın kap
samı dışıdna bırakıldıkları halde, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda yapılan uyarma neticesin-

— 01 — 
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de bu personelin de emniyet hizmetleri sınıfına 
dâhil edildikleri, emniyet müfettiş muavinleri 
ve dedektiflerin ise yine sehven emniyet hiz
metleri (sınıfının dışında bırakıldıkları görül
müştür. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 
13 ncü maddesine göre, 9 - 10 - 11 ve 12 nci 
maddelere giren emniyet müfettiş muavinleri, 
dedektifler, teşkilâtın silâhlı sınıfındaıdırlar ve 
diğer silâhlı emniyet mensuplarının hak, vazife 
ve salâhiyetlerine eşittirler. Aralarında hiçbir 
fark bulunmamaktadır. Terfi sisteminde de, 
emniyet müfettiş muavinleri, emniyet müfettiş
liğine terfi etmek suretiyle yükselirler. Ayrıca 
dedektifler 60 ve 70 emniyet müfettiş muavin
leri 80 ve emniyet müfettişleri de 100 lira aslî 
maaşa kadar yükselirler. Bunda da bir fark 
mevcut değildir. Bu duruma göre başkomiser-
lerin, emniyet müdürlerinin ve bilhassa emniyet 
müfettişlerinin, emniyet hizmetleri sınıfına alı
nıp, emniyet müfettiş muavinlerinin de dedek
tiflerin bu sınıfın dışında bırakılmaları perso
nelin mağduriyetini ve mevcut sınıfın ikiye ay
rılmasını intacedecektir ve büyük bir huzursuz
luğun meydana gelmesine yol açacaktır. Bu du
rum, bir teşkilât içerisinde çalışan aynı hak ve 
salâhiyetlere sahip teşkilâtta iki ayri zümrenin 
meydana gelmesine yol açacaktır. Zühulen em
niyet hizmetleri sınıfına alınmadığı anlaşılan 
emniyet müfettiş muavinleri ile dedektiflerin 
de polis sınıfına ithal edilmeleri lüzumu hâsıl 
olmaktadır. Bunu bilhassa istirham edeceğim ve 
bu istirhamımın kabulünü istiyeceğim. 

Teşekkürler sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — önergeyi ıoyunuza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili 
Önergeler vardır. 

Sayın Enver Turgut arkadaşımız, bir öner
gesinin sehven verildiğini, yedinci bendde de
ğil sekizinci bendde olacağını söylüyor. Yani 
bu önerge muamele görmiyecektir. Bilâhara 
doğru olarak verdiği önerge ayrı ayrı iki tane
dir. Bir tanesini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Kanunun de
ğişiklik tasarısının 9 ncu maddesinin 8 nci 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Enver Turgut 
«8. Yardımcı hizmetler sınıfı: 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yozı ve dosya dağıtmak ve toplamak, 
müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göster
mek, basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama 
yapmak veya yaptırmak, kurumlarda ko
runma ve muhafaza hizmetleri gibi 
anahizmetiere yardımcı mahiyetteki gö
revlerle her kurumun özel bünyesine 
göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına 
lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile gö
revli bulunanları kapsar.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. Bu mevzuda bizim ayrıca bir öner
gemiz olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Komisyon, «bu 

konuda pyrıca bir önergemiz olacak diyor. 
Önergede getirmek» istedikleri nedir? Bunu bil-
lelim de ona göre oy kullanalım. Komisyonun 
ayrıca bir önergesi olduğuna göre ya komisyon 
bu önergeyi alsın kendi önergesiyle birlikte 
mütalâa etsin veyahut da önergelerinde kendi 
getirmek istediklerini beyan etsinler. Buna 
göre oy kullanalım. 

BAŞKAN — Efendim, bu yardımcı sınıf
larla ilgili iki tane önerge var; bir tanesini 
okuttum, diğeri de yine Sayın Enver Turgut'
un. Eğer tensibedersenizbu iki önergeyi ko
misyona takdim edelim. Madem, «Yeni bir tek
lif getireceğiz» diyorsunuz, belki bunları mecze-
der getirirsiniz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — önergeleri alalım Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut'un bir 
önerges? daha var, bu iki önergeyi birlikte tak
dim ediyorum efendim. 

Şimdi maddenin son fıkralarını teşkil eden 
müşterek hükümlerle ilgili önergeler vardır. 
Önergeleri okutuyorum efendim: 
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9 ncu maddenin (e) fıkrası maddi hata ola
rak yanlış tabedilmiştir. 

Aşağıdaki şekilde düzeltilmesini saygıları
mızla arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanlığı sözcüsü 

Ankara 
Mustafa Kemal Yılmaz 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alınan bakanlık müfettiş yar
dımcıları, maiyet memurları, dışişleri meslek 
mensupları, Maliye hesap uzman yardımcılan 
ve bankalar yeminli murakıp yardımcılarının 
özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapı
lacak yeterlik sınavında basan göstererek mü
fettiş, kaymakam, başkâtip, hesap uzmanı ve 
yeminli murakıplığa atanmalan sırasında 8 nci 
dereceden göreve başlatırlar. 

BAŞKAN — Efendim bu okunan önerge, 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı tarafın
dan, sözcü tarafından verilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum)) — Sayın Başkanım, bu 
okunan önergenin komisyona havale edilmesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Bunu geri verelim, bunda bir 
yanlışlık var gibi geliyor bana,. 

Diğer önergeleri okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte bulunduğumuz Devlet Me-
murlan Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki tasarının 9 ncu maddesiyle 
değiştirilmesi öngörülen kanunun «Tesis edilen 
sınıflar» başlıklı 36 ncı maddesinin sonuna 
I romen rakamı altında (e) fıkrası olarak Büt
çe Plân Komisyonunca eklenen hükmün aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

«e) Mesleke özel yanşma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alınan bakanlık müfettiş 
yardımcıları ile. Bakanlık Merkez Teşkilâtı 
kontrolör adaylan, maiyet memurları, dışişle
ri meslek mensupları, Maliye hesap uzman yar
dımcıları ve bankalar yeminli murakıp yar
dımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmelikleri
ne göre yapılacak yeterlik sınavında basan 
göstererek müfettiş, kontrolör, kaymakam, he-
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sap uzmanı ve yeminli murakıplığa, dışişleri 
meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığın
ca sınavla geçilmesi şart koşulan bir dereceye 
atanmala,rı esnasında ve bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce bu görevlere atanmış olan
ların ise intıbaklannda bir «defaya mahsus ol
mak üzere aynca bir dereceye yükselmesi uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, bura
da «kontrolörler» ilâve edilmiş durumdadırr 
Bakanlıklarda kontrolörler genel olarak ayn 
bir statü içerisinde görev yaparlar. Burada ka
bul ettiğimiz müfettiş, müfettiş muavini, he
sap uzmanı, statüsünde olmıyan bir sınıftır. 
Bâzı yetkilere dayanılarak kullanılan personel 
durumunda bulunmaları cihetiyle bu sınıfa it
halini uygun bulmuyoruz. Kabul edemiyeceğiz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı madelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı ımadelerin eklenmesine dair kanun tasansı 
metninin 9 ncu maddesinin son bölümündeki 
(b) ve (c) şıklarında ihtisas ve doktora yap
mış meslek mensuplarına tanınan ek kademe
lerden bahsedilmiştir. Ancak, her İM şıktaki 
meslek gelişmeleri aynı mahiyette olduğu hal
de, bu ikisi arasında değerlendirme farkı oldu
ğu görülmektedir. 

Meslekî gelişmenin değeri, kendi hesabına 
veya Devlet hizmetinde sağlanmış olmakla de-
ğişemiyeceğine göre (c) şıkkının tamamen (b) 
sıkkındaki «Devlet memurluğuna girmeden ön
ce» ibaresinin kaldınhuasını arz ve teklif edi
yorum. Saygılanmla. 

Denizli 
İlhan Açıkahn 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-
ÛIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» nun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın 9 ncu maddesine aşağıdaki (f) fıkrasının 
eklenmesini arz ve teklif ederiz : 

Madde 9. — (f) fıkrası: 
Vali, vali muavini ve kaymakamlardan 8 ve 

7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o 
kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o kademenin gösterge rakamına 
ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 ve bucak müdürle
rinin derece ve kademeleri ne olursa olsun ay
lıklarına ilâve edilecek 50 rakamından sonra bu
lunacak sayının belli katsayı ile çarpılması so
nunda elde edilecek miktar esas tutularak ya
pılır. 

Sivas Uşak 
Enver Ekova Fahri Uğrasızoğlu 
Diyarbakır Sakarya 

Necmettin Gönenç Yaşar Bir 
Erzurum Malatya 

Fethullah Taşkesenlioğlu Ahmet Karaaslan 
Muş Manisa 

Nimet Ağaoğlu Süleyman Çağlar 
Çanakkale Hakkâri 

Zekiye Gülsen Ahmet Zeydan 
Sivas Adana 

Kadri Eroğan Oavit Oral 
Kırklareli Gaziantep 

Hasan Korkut Mehmet Lûtfi Söylemez 
Kars Diyarbakır 

İsmail Hakkı Alaca Abdullâtif Ensarioğlu 
Çanakkale Kütahya 

Kemal Bağcıoğlu Fuat Azmioğlu 
Nevşehir Kırşehir 

Hüsamettin Başer Mustafa Kemal Güneş 
Kırşehir Kocaeli 

Oevat Eroğlu Sabri Yahşi 
Ağrı Muğla 

Nevzat Güngör Ahmet Buldanlı 
Bingöl Bize 

Mehmet Bilgin S. Zeki Köseoğlu 

Hatay Çanakkale 
Halil Akgöl Mesut Hulki önür 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergede imza sahibisiniz, 
değil mi efendim? 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bir kişiye söz vereceğim, ara
nızda anlaşın. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu takrir
le talebedilen şey, bu kanunun getirdiği siste
min tamamen ortadan kalkmasına müncer ola
cak mahiyette bir tekliftir. Bu bir, ikili ödeme 
şeklidir. 

Sayın Başkanım bu, kanunun bugüne kadar 
çok suiistimal edilmiş olan bir şeklini, bugünkü 
statünün bir şeklini ihya mânasını taşır. Eğer 
bu takrirde kabul edilecek unsurlar Yüce Mec
lis tarafından makbul görülürse, itiraf etmek 
lâzımdır ki, eski sistemden daha gayriâdil bir 
duruma düşer, ücret sistemi. Yedi katsayı ile 
tasavvur olunan bir ücret sisteminde böylesine 
ilâveler, akla, hayale gelmez derecede ücret eşit
sizliklerine ve müdafaası gayrikabil bir duru
mun tahaddüsüne meydan verir. O itibarla ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Ahmet Karaaslan, buyurunuz efen

dim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Tasarının tümü üzerinde konuşan bütün sa

yın üyelerin, üzerinde ittifak ettikleri bir hu
sus varsa, o da şudur : 

Tasarıda, mülki idare âmirlerine, hizmetin 
ve meslekin Devlet için taşıdığı değer ve göre
vin sorumluluğuna eşit bir yer verilmediği gö
rülmektedir. 

Şöyle ki : 
Bugün mevcut yasalarımıza göre vali, Dev

letin ve Hükümetin temmsilcisi ve ayrı ayrı her 
bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 
yürütme organıdır. 

İlçe idaresinde de kaymakamın durumunun 
buna mütenazır olduğunu görmekteyiz. Bu sı-
fatlariyle vali ve kaymakamlar, ilin ve ilçenin 
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genel idaresinden, valiler, her bakana karşı ay
rı ayrı, kaymakamlar da valiye karşı sorumlu
durlar. 

Kanun, tüzük, yönetmelik, Hükümet karar
larının neşir ve ilânını ve uygulamasını sağla
mak, bakanlıkların talimat ve emirlerini yürüt
mekle de ödevlidirler. 

Adlı ve askerî teşkilât hariç, bütün Devlet 
daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerleri
ni, özel idare, belediye, köy idareleriyle bunla
ra bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş 
ederler. 

İlin ve ilçenin her yönden genel idare ve ge
nel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorum
ludurlar. Vali ve kaymakam, il ve ilçe sınırları 
içerisinde bulunan genel ve özel kolluk, kuvvet 
ve teşkilâtının âmiridirler. 

Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve gü
venini korumak için gereken tedbirler alırlar. 

Bunlar, vali ve kaymakama yüklenen ağır 
yetki ve sorumluluklar mecmuasının sadece bir 
kısmıdır. 

Burada vali ve kaymakamların sorummluluk-
larmı sadece saymak saatleri ve belki de günle
ri alır. Çünkü, vali ve kaymakama bir veya bir
kaç maddesinde sorumluluk yüklemeden Yüce 
Meclislerden geçmiş olan kanunlar parmalda 
sayılacak kadar azdır. Nitekim, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu da tetkik etiğimiz za
man, yine, bizatihi bu kanunun içerisinde en 
ağır yetki ve sorumlulukların vali ve kayma
kamlıklara yüklendiğini görmekteyiz. 

Kısaca; Devlet çarkı nerede ağır işlemeye 
yüz tutmuş, nerede ârızalanmışsa, orada vali ve 
kaymakama görev verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu kısa maruzatımdan sonra şöyle bir sonu

ca varmak mümkün : 
Vali ve kaymakam, günün 24 saatinde görev

li durumdadır. Devleti ve Hükümeti temsil et
menin yüklediği ağır vecibeler ve halkımızın 
«Devlet baba» olarak tanıdığı ve tanımakta de
vam ettiği vali ve kaymakamlar, çoğu zaman 
şahsi hürriyetlerinden f edakârlık yapmak zorun
dadırlar. Çünkü, onun özel hayatındaki bir hata 
dahi Devlete mal edilir. 

Kısaca : 
11 ve ilçelerinde, uçan kuştan esen rüzgâra 

kadar her şeyden sorumlu tuttuğumuz bu insan-
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larda, hiçbir memurda aramadığımız nitelikleri 
aramak zorundayız. Bu nitelikteki insanlar için 
kamu görevinin cazibesini kaybetmemesi, ancak 
bunlara ödenecek ücretlerin, bunların ifa ettiği 
görev, yetki ve sorumluluklariyle mütenasibol-
masına bağlıdır. Aksi halde, 570 ilçenin 300 ti
min kaymakamsız kaldığı günlerin Devlet yöne
timinde yarattığı çöküntünün ve halk efkârın
da uyandırdığı üzüntünün tekrarı mukadder 
olur. Şimdiden birçok idarecilerde meslekten 
kopma emareleri belirmiştir. 

Bugün, ilmî araştırmaların ortaya koyduğu 
bir sonuç vardır. Vali ve kaymakamlar 36 ko
misyona başkanlık etmekte ve 1940 iş çeşidi ile 
meşgul olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi şu soruyu sormakta haklı olduğum 

kanısındayım : 
Hangi meslekte bu kadar ağır bir görev ve 

bu görevin yüklediği ağır sorumluluklar vardır? 
Hangi meslek mensubu, yangın, su baskını, dep
rem, çığ, orman yangını gibi tabiî bir âfetin top
lumda yarattığı maddi ve mânevi üzüntünün mal 
ve can kaybının hesabını vermek durumunda
dır? Hangi meslek mensubu, seyrettiği maçta 
çıkan olayların hesabını vermek durumundadır? 
Hangi meslek mensubu, vatandaşın malına, ca
nına uzanan ellerin hesabını vermek durumun
dadır? Hangi meslek mensubu, görevi cümle
sinden olmıyan vatandaşın kederinde, tasasında, 
kıvancında onun yanında olmak, onu dinlemek 
durumundadır? 

Sayın milletvekilleri; 
Bunlar sadece klâsik Devlet idaresi anlayışı

nın vali ve kaymakamlara yüklediği görevler
dir. Bunun dışında modern Devlet anlayışının 
vali ve kaymakamlara yüklediği görevlerin ağır
lığı bunlardan çok daha fazladır. 

Plânlı kalkınma devresinden sonra vali ve 
kaymakamlara koordinasyon, yatırımları izleme 
ve bunların gerçekleşmesini sağlama görevi ve
rilmiş, toplum kalkınmasında sorumlu tutulmuş
tur. Köye su götürülecektir; borusu verilir, 
kanalı kazılmaz, vali ve kaymakam gerçekleş
tirmek zorundadır. Köye okul yapılır, taşının, 
kumunun kaymakamın delaletiyle temini iste
nir. Resmî bina inşa edilir, arsasının temini vali 
ve kaymakamdan beklenir. Yol yapılır, yol gü
zergâhının temini vali ve kaymakamdan istenir. 
ödeneği yetersiz olan bir inşaatın mutlaka bi-
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tirilmesi vali ve kaymakamın şahsından bekle
nir. En az mesai sarf eden bir vali ve kaymaka
mın senede Devlete kazandırdığı miktar en as 
yarım milyon liradır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütün bu gerçekler karşısında Sayın Komis

yon Başkanı ve Hükümetin, mutlaka bunların 
ödev, yetki ve sorumluluklariyle mütenasip ola
cak şekilde göstergelerinde yapılacak bir deği
şikliği mutlaka bir tazminat olarak alınmasının 
esbabı mucibesini anlıyamadık. 

Komisyonda yapılan görüşmelerde de arz et
tiğimiz veçhile, bütün reform tasarılarında, per
sonel raf orm tasarılarında esas şudur: 

Her meslek mensubuna, ödev, yetki ve so
rumluluğunun ağırlığı ile mütenasip bir ücretin 
tediyesi esastır. 

Bu önergemiz de, bu hususu esas olarak al
maktadır. Kabul buyurmanızı istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başka

nım, müsaade ederseniz usuli yönden mütaâamı 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — 14 ncü madde 

tazminat müessesesini getiren bir maddedir. Sa
nılmasın ki, sayın idareciere böyle bir tazmina
tın verilmesine karşıyım, o ayrı bir konudur, 
ama tazminat müessesesi bu kanunda olacak mı 
olmıyacak mı meselesi halledilmeden bu konu
nun da haline imkân yoktur. Kaymakam ve 
valilere böyle bir tazminatın verilmesi şimdi ka
bul edildi mi, bu 14 ncü maddenin de peşinen 
kabul edilmesi demektir. Bu itibarla 14 ncü 
madde ile birlikte mütalâa edilmesi lâzımdır. 
Sayın komisyon lütfetsinler 14 ncü maddeyi de 
burada müzakere edelim. 14 ncü maddenin pren
sibini hallettikten sonra tazminat müessesesi ka
bul edildiği takdirde, idare amirîerine verilmesi 
lâzımgelen konu da kabul edilsin. 

BAŞKAN — Sayın Önder, mesele tavazsur 
etti efendim. 

Efendim, arkadaşımız önemli bir noktaya 
dikkati çekiyor; 14 ncü madde henüz görüşül
medi, komisyondadır. 

Sayın Komisyon bu hususta mütalâanız ne
dir? Önergeyi geri alın isterseniz, yeniden ted
vin edin, görüşün. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — önergeyi geri lütfediniz 
etendim. 

BAŞKAN — Bu önerge komisyona geri ve
rilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesi «Yardımcı hizmetler sınıfı» bölü
münün (b) ve (c) fıkralarının aşağıdaki şekil
de birleştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sayfa 155 - 157 
(b), (c) memuriyet öncesi ve memuriyet 

içinde ihtisas ve doktora yapmış olanlardan, 
ihtisas belgesini haiz olanlara bir kademe, dok
tora belgesine haiz olanlara da bir derece yük
selmesi uygulanır. 

Maraş Kırklareli 
M. Nejat Çuhadar Beyti Arda 

Erzincan Zonguldak 
Hasan Çetinkaya Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı metninin 9 ncu maddesinin son bölümün
deki (b) ve (c) şıklarında ihtisas veya doktora 
yapmış meslek mensuplarına tanınan ek kıdem
lerden bahsedilmiştir. Ancak, her iki şıktaki 
meslekî gelişmeler aynı mahiyette olduğu halde, 
bu ikisi arasında değerlendirme farkı olduğu 
görülmektedir. 

Meslekî gelişmenin değeri, kendi hesabına 
veya Devlet hizmetinde sağlanmış olmakla de-
ğişmiyeceğine göre, (c) şıkkının tamamen, (b) 
şıkkının da «Devlet memurluğuna girmeden ön-
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ce» ibaresinin kaldırılmasını arz ve teklif edi
yorum. 

Saygılarımla. 
Gaziantep Konya 

Lûtfi Söylemez Baha Müderrisoğlu 
BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyette bir 

Önerge Saym ilhan Açıkalın tarafından verilmiş 
ve reddedilmişti. Bir fark olmadığından bu öner
geyi ayrıca muameleye koymuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tirmeyi öngören kanun tasarısının 9 ncu mad
desindeki (Tesis edilen sınıflar) matlabı yerine 
(Devlet memurları grupları), (Genel idare hiz
metleri sınıfı) deyimi yerine (Genel idare hiz
metleri grupu), (Teknik hizmetler sınıfı) deyi
mi yerine (Teknik hizmetler grupu), (Sağlık 
hizmetleri sınıfı) deyimi yerine (Sağlık hizmet
leri grupu), (Öğretim hizmetleri sınıfı) deyimi 
yerine (öğretim hizmetleri grupu), (Avukat
lık hizmetleri sınıfı) deyimi yerine (Avukatlık 
hizmetleri grupu), (Din hizmetleri sınıfı) deyi
mi yerine (Din hizmetleri grupu), (Emniyet hiz
metleri sınıfı) deyimi yerine (Emniyet hizmet
leri grupu), (Yardımcı hizmetler sınıfı) deyimi 
yerine (Yardımcı hizmetler grupu) deyimleri
nin kabul edilmesini ve tasarının diğer madde
lerindeki (sınıf) sözcüğü yerine (grup) sözcü
ğünün konulması şekliyle maddelerin değişikli
ğini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan Özgüner 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Buyu
run Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 

Anayasanın 3 ncü maddesi sarahaten şöyle 
der : «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütündür.» 

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütündür, sınıf bahis mevzuu değildir, 
yekvücut bir millet bahismevzuudur ve şüphe
siz bunu, gerek bu Anayasada ve gerekse bun-
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dan evvelki Anayasada sarahaten görmek müm
kündür. 

Arkadaşlarım, Devlet personelini «sınıflara» 
ayırmakta kasıt, onları gruplar halinde değer
lendirmektir. Esasen bu tasarının temas ettiği
miz maddelerinden birinde - bunun münakaşa
sını bir vesile ile ve daha evvel ben yapmıştım -
«Gruplandırma» deyimi aynen kullanılıyor. Sı
nıflandırmadan kasıt grupları belirtmek ise 
«grup» kelimesini kullanmak daha isabetli olur. 
Buradaki «sınıf» kelimesi şüphesiz bunun garplı 
anlamı ile «clas» mânasında kullanıldığı şek
linde bir «sınıf» değil, «grup» tur ve şüphesiz 
sınıf farkı gözetmiyen bir bütün Türkiye'de, 
imtiyazsız, sınıfsız bir Türkiye'de «sınıflar de
yimi alerji yaratır, kanısındayım. Bu sebeple, 
kastın bu olmadığı da aşikâr bulunduğuna göre, 
«sınıf» demek suretiyle kamu oyunda bir kelime 
kargaşası içinde bilhassa münakaşaya vesile 
vermektense, bundan kastın grup olduğu da na
zarı itibara alınarak, bunun «gruplandırma» 
olarak kabul edilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş

tirmeyi öngören kanun tasarısının 9 ncu mad
desinin en sonundaki (Yukardaki sınıflara gire
ceklerden) başlığını taşıyan bölümdeki (I ve II) 
rakamlariyle bu maddenin sınıflarını ayıran ra
kamlar karışıklığa sebebolabileceğinden, madde 
sonundaki (I ve II) rakamları yerine (A ve B) 
harflerinin konulmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan Özgüner 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Bu olabilir, Sayın Başkan, 
buna katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saym Başkanlığa 

657 sayılı Kanunun 36 ncı madesini de
ğiştiren 9 ncu maddesinin birinci bölümünün 
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(e) fıkrasına ekli mJetinde görüleceği üzere : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı uzman yardım

cıları) ile (DPT uzmanı) nm ilâvlesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Şevket Doğan 
Ek : 1. Metin; 
9 ncu madde, birinci bölüm (e) fıkrası, 3. 

Sayısı 200 sayfa : 157; 
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesini de

ğiştiren 9 ncu maddesinin birinci bölümünün 
(e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(e) Meslieke, özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alınan Devlet Plânlama 
Teşkilâtı uzman yardımcıları, Bakanlık mü
fettiş yardımcıları, maiyet memurları, Dışiş
leri meslek mensupları, Maliye hesap uzman 
yardımcıları ve bankalar yeminli murakıp yar
dımcılarının özel yetlerlik sınavı yönetme
liklerine göre yapılacak yeterlik sınavında 
başarı göstererek, DPT uzmanı, müfettiş, kay
makam, hesap uzmanı ve yeminli murakıplığa, 
Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri 
IBaknlığmca sınavla geçilmesi şart koşulan bir 
dereceye atanmaları esnasında ve bir defaya 
mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir de
rece yükselmesi uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz, 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Söz isti

yorum. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan, buyurun, 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan ve değerli arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye'de Devlet Plânlama Teşki

lâtının memleketimizin terakkisi bakımından 
ifa ettiği rol her çeşit izahtan uzak bulunmak
tadır. Bunun kıymetini bütün politikacılar 
olduğu gibi, Devlet mekanizmasını işgal eden 
(bütün arkadaşlarımız da kabul ve takdir eder
ler. 

Bu durum muvacehesinde 9 ncu maddenin 
şifreromten birinci maddesinin son (e) fıkra
sında «Mesleke, özel yarışma sınavına tâbi tu
tulmak suretiyle alman» denildiğine göre ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtında büyük bir uz
manlar topluluğu bulunduğuna göre, bu fık-
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raya Devlet Plânlama Teşkilâtı uzman yar-
dımcılariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı uzman
larının dâhil edilmemesi bende ve ilgililerde 
hayret uyandırmıştır. 

Sayın Bakanla ve bâzı yietkili müşavir ar-
kadaşlariyle görüştüğümüz zaman, bunun itha
linde isabet bulunduğunu geçen gün ifade bu
yurmuşlardır. Halbuki gelen değiştirgede buna 
ait her hangi bir kayda raslanmamıştır. 

Bugün Devlet Plânlama Teşkilâtı bir uz
manlar topluluğudur, bir uzmanlar demetidir. 
Buraya uzman yardımcılığı için alınan ar
kadaşlar müsteşarlıkça tesbit edilen bir im
tihan kurulundan geçirilirler. Buraya girebil
mek için 35 yaştan yukarı olmamak, yapı
lan imtihanı mutlaka kazanmış olmak gerek
tiği gibi, ayrıca imtihanda eşit puvan alan
lar üzerinde de ikinci bir dil bilmek, yüksek 
öğretimden başka ayrıca bir ihtisas sahibi 
olmak ve yine resmî veya öztel Jbir kuruluşta 
mesleki ile ilgili bir hizmette bulunmuş ol
mak şartı aranır, sırf uzman yardımcılığı 
için. Uzman yardımcısı olarak üç yıl çalış
tıktan sonra uzmanlığa geçebilmesi için Dev
let Plânlama Teşkilâtında yine de bunun 
şartları vardır. Teşkilâtta uzman olarak üç 
yıl çalışmış olmalıdır, uzman ehliyet imtiha
nını kazanmış olmak şartı vardır, ayrıca 
burada seçimde eşit rey alanlar mevcut ise, 
yine birden fazla dil bilmek, ihtisas dalında 
yayını bulunmak mastır veya daha yüksek bir 
akedemik ihtisası yapmış olmak şartı mev
cuttur. 

O itibarla sayın Komisyondan ve değerli 
'Bakanlıktan istirham ediyorum; Devlet Plân
lama Teşkilâtı uzman yardiimcılariyle uzman
larının buraya ithalinde zaruret görüyoruz. 

Hepinizi saygılarla selâmlar, bu hususu tak
dirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyeniler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Başkanlığa 

057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının 9 ncu maddesine aşağıdaki (f) fıkrasının 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 



M. Meclisi B : 122 8 . 7 . 1970 O : İ 

Madde 9 (f) fıkrası : 
Vali, vali muavini, kaymakamlarla bu sı

fatları kazanmış olup içişleri Bakanlığı merkez 
ve iller teşkilâtında görevlendirilmiş olanların 
kylık ödemeleri 8 ve 7 nci derecelerin kademe
lerinde bulunanlara o kademenin gösterge ra
kamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara o kademe
nin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 
ve 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara 
o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
200 ve bucak müdürlerinin derece ve kademe
leri ne olursa olsun aylıklarına ilâve edilecek 
50 gösterge rakamından sonra bulunacak sa
yının belli katsayı ille çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

Konya Konya 
Vefa Tanır ihsan Kabadayı 

'BAŞKAN — Sayın Bayar, biraz evvel Sa
yın Ahmet Karaarslan'm bu mahiyetteki bir 
önergesini 14 ncü madde ile ilgili görerek geri 
istemiştiniz, bunu da alıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Bunu da lütfedersiniz efen
dim. 

'BAŞKAN — Bu önergeyi de Komisyona ve
riyoruz. 

Sayın Başkanlığa 

057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştirmeyi öngören kanun 
tasamsının 9 ncu maddesinin en sonuna (III) 
•numaralı fıkranın eklenmesini öneriyorum. 

'Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 
III - Devlet memuru iken, halen mevcut 

bulundukları derecenin üstündeki derecelere 
girmeye hak verecek bir tahsili bitirmiş olan
lara, tahsil derecelerine uygun derece ve kade
me intibakları derhal yapılır. 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım. 

I Dünkü görüşmeler esnasında buna yakın 
bir önerge gelmiş ve bu sebeple de Sayın Ma
liye Bakanı söz almışlardı. MaJliye Bakanının 
görüşmeleri esnasında ve bilhassa Komlisyon 
Başkanının konuşmaları esnasında intibakın 
mevcudolup olamıyacağı hususunu sormuştuk, 
Sayın Komisyon Başkanı Nuri Bayar, intibakın 
ibahis mevzuu olmadığını belirtmişlerdi. O se
beple önergemizi müdafaa ediyoruz. 

Arkadaşlarım, üniversite mezunu olanın 
başflaması icabeden dereceyi geçmiş ise yüksek 
tahsilini lise mezunu olarak girdiği bir memu
riyet esnasında bitirmiş fakat yıllanmış bir me
mur, esasen üniversite mezununun yeni bir me
mur olarak gireceği dereceden daha üstün bir 
dareceye çıkmıştır; o halde bunun durumu ne 
olacaktır? 

Farzedin ki, bu kişi 8 nci dereceye kadar 
çıkmış, oysa ki, kendisinin diploması 10 ncu 
dereceden veya 9 ncu dereceden başlamayı ge
rektiriyor, ama kendisi 8 nci dereceye kadar 
yükselmiş; bunun intibakı nasıl olacak? 

Yetkili arkadaşlarımız, «bunun intibakı ba
his mevzuu değil», dediler. 

Bu intibakın bahis mevzuu olmaması mağ
duriyeti mucibolur. Yıllarca kendisinin hakika
ten elde ettiği hak, müktesep hakkıdır. Bu mük
tesep hakkına İlâveten, bugün üniversite dipllo-
ması almıştır. Bu durumda ayrıca kendisine bir 
hak tanımadığımız takdirde, sureti katiyede bu
nun yıllarca geçirdiği müddet hiç nazan itibara 
alınmaksızın üniversiteden yeni mezun olmuş, 
memuriyete yeni girmiş bir memur muamelesi 
görmesi bahis mevzuu olmaz mı, arkadaşlarım? 
Bu hususa dikkatinizi çekmek isterim. Üniversi-

I teyi yeni bitirmiş hir Devlet memurunun başlı-
I yacağı derece ne idiyse buna da aynı derece ve-
I rilecek, geçirdiği yıllar kademe veya derece 

yükselmesinde nazan itibara alınmıyacak... 'Bu, 
hakikaten açık bir haksızlıktır. 

İBu 'sebeple Devlet memuru iken üniversite 
1 tahsilini yapmış ve bitirmiş, hir diploma ifctisa-

betmiş olan bir şahsın bu kanun tasan'sında mu
hakkak intibak isuretiyle yeni durumunu iktisa-
betmesi nazan itibara alınmalıdır. Bunun için 
önergeyi verdim. İltifat edilmesini rica eder, 

I saygılar sunanm. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

I YAR (Sakarya) — Müsaade eder misiniz Sayın 
I Başkan? 
99 — 
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'BAŞKAN — Buyurun, (Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — iSayın Başkanım, bu mesele 
hakkında noktai nazarımızı dün âriz ve amik 
anlatmıştık, ama Iblr kere daha ifade etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Şimdi mesele şudur, iSayın Başkanım : Bu, 
işin önemine dayanan 'bir «istemdir, işe önem 
veren bir sistemdir. Bunu şöyle müşaJhhas bir 
misalle anlatmak istiyorum : 'Bir kütüpihane me
murunu düşünün, bu kütüphane memuru o gö
revde kalacaksa, isterse üç tane doktora yapsın, 
bunun Devlet için önemi yok. Buna, o görevi 
yaptığı sürece müktesep haklarını dikkate ala
rak, yaptığı doktora için, bitirdiği üniversite 
tahsili için 'bir üst derece verme hususu (bu ka
nunun sisteminde yok, Sayın Başkanım. 

Bu kanun, yetkisinde ve 'sorumluluğunda bir 
değişiklik 'olmadığı nislbette bir derece terfüni 
zaten mümkün kılmıyor, birtakım imtihan (şart
lan, ibirtakım (barajlar koymuş. 

Şimdi, durduğu yerde bir derece terfii ver
me teklifi, tamamen işe önem atfeden Ibir sistem 
içerisinde bahis konusu olmamak lâzım. Dedi
ğim gibi, !bu son derece demode Ibir usuldür ve 
terk ettiğimiz Ibir usuldür. 'Terk ettiğimiz bir 
usulü bir başka şekliyle iihya etmek, izahı «müm
kün <olmıyan bir davranış »olsa gerektir. 

Az evvel ifade ettiğim gibi, bir kütüphane 
memurunun üç tane doktora vermesi neyi değiş
tirir, o kütüphane memurluğunu yaptığı sürece? 

Devlet için kütüpihane memurluğu Ihangi de
receyi kapsıyorsa, o görev, o derecedeki adam 
tarafından ıgörüılecektir. Bunun tahsil derecesi 
değişti diye olduğu yerde derece terfii yapmak, 
bu sistem içerisinde müdafaası mümkün olmı-
yan şeydir. 

O itibarla Ibu önergenin reddini talebederim, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner'in önergesine 
Komisyon katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ıGrörüşülmekte olan «057 'sayılı Devlet Me

murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna ıbâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 

personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun "ta
sarısı» nm 9 ncu maddesiyle değiştirilen 657 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesinin «yukarda sayı
lan sınıflara gireceklerden» bölümündeki (E) 
fıkrasından sonra (F) fıkrasının ilâvesini say
gılarımızla talebederiz. 

Gerekçesi sözlü 'olarak sunulacaktır. 
Ankara Bolu 

ıSakıp Hiçerimez Kemal Demir 
Trabzon Niğde 

Ahmet Şener İNuri Kodamanoğlu 
F) Devlet memurluğu sırasında bir üst öğ

renimi başarı ile bitirenlere bir derece yüksel
mesi uygulanır. 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettiği gerekçe 
ile Komisyon katılmıyor... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Tamamen aynı mânada Sa
yın Başkanım. Yalnız ıbir hususa daha işaret et
mek istiyorum. 

Memuriyeti sırasında yüksek tahsil yapmış 
olan kişi için, o tahsil derecesinin, bu kanunla 
tanınan imkânları şüphesiz açıktır, ama, otoma
tik bir derece vermek kabili müdafaa değildir. 
Teşekkür ederim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Söz istiyorum 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bu konuyu intibaklarla ilgili madde vesile

siyle bir defa daha görüşmüştük. Orada, halen 
intibaka tabi olacak kamu görevlileri arasında 
bir üst öğrenimini yapmış olanlar, intibaklarda, 
bir üst derece hesabiyle intibaka tabi tutulsun
lar, görüşünü savunduk. O önergemiz redde
dildi. 

Şimdi, burada bu önergeyle koymak istediği
miz fıkra; bundan sonrası için, kamu görevlisi 
görevi süreci içerisinde bir üst öğrenim yaparsa, 
bu, kendisine bir derece yükselme hakkını tanı
sın. Ortaokul mezunu iken lise mezunu olursa 
bir derece; lise mezunu iken üniversite mezunu 
olursa bir derece yükselme hakkını tanısın. Ko
misyonun, üniversite mezunları için tanıdığı 
hak; - geçen gün burada da izah buyurdular -
üniversite mezunları için tanınmış olan tabana 
getirici bir haktır ki, bunun tatbiki mümkün 
değildir. Bir lise mezunu, işe başladığı zaman 

— 100 — 
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üniversite mezununa nazaran bir derece ve en I 
çok iki derece aşağıdan başlıyor. Bir üniversite 
tahsili de en az dört yıl olduğuna göre, demek 
ki o kamu görevlisi üniversiteyi bitirdiği za
man, esasen normal derecesi olan bir üniversite 
mezununun intibak edeceği dereceye ulaşmış ola
caktır. Bu itibarla, bu, bir kapı açmış değil
dir. 

Komisyonun yerinden verdiği izahatta; bu 
sistemle, bu teklifin bağdaşmadığı söylenmekte
dir. Bu görüşe katılmak mümkün değildir, işe 
önem veren bir sistemdir... Doğrudur. Bir kü
tüphane memuru, bir arşiv memuru, arşiv me
muru olarak kaldığı sürece, lise öğrenimi yap
mış olsa dahi, onu bir derece yukarı çıkarmış 
olmak, bu kanunun getirdiği genel espriyle bağ
daşmaz... Doğrudur. Kimsenin böyle bir iddi
ada bulunduğu yok ki. Bir arşiv memuru lise 
mezunu ise, esasen dört yıl sonra otomatik ola
rak bir üst dereceye çıkıyor. Bu kanun, bunu, 
arşiv memuru kadrosunda kaldığı halde bir üst 
dereceye çıkarıyor. Lise mezunu ise ve dört yıl 
daha geçerse bir derece daha yukarı çıkıyor, 
üniversite mezunu ise ve üç yıl daha geçerse bir 
derece daha yukarı çıkıyor. Sıfatı arşiv memuru 
olarak kalsa dahi çıkıyor, Çünkü, onun görevi 
arşiv memurluğu. Uygulanacak olan bu kanu
na göre, bir kamu görevlisi arşiv memurluğu 
yaparken, bir derece terfi etmesi için mutlaka 
bu sıfatı üzerinden atıp, arşiv üst memurluğu 
sıfatını mı alacak? Bu görüşe ben nasıl katıla
yım? Bu kanunun getirdiği genel espri de bu. j 
Başından sonuna kadar bütün maddelerinin ana-
esprilerini biliyoruz. 

Bu kanun, görevi esas alıyor... Doğru; ama 
bir kısım derecelerden sonra görevi esas alıyor, 
önemli olarak alıyor. Her derece yükselmesin
de mutlaka görev değişmesini şart koşan bir ka
nun nasıl uygulanabilir? Sayın Komisyon Baş
kanının izahatına göre; bir görev düşününüz 
ki, o görevi yapan bir insan, bir derece terfi 
edebilmesi için mutlaka sıfatının değişmiş ol
ması lâzım. Bu nasıl mümkündür? Hangi gö
revler için bu mümkündür? Bu, fikir olarak 
doğrudur, ama bir personel rejimi içerisinde uy
gulanması mümkün olmıyan ve esasen bu rejim- I 
de de bulunmıyan bir görüştür. 

Yani, teferruata girmek lüzumunu hissetmi
yorum, ama kendilerinin verdiği örneği alıyo- | 
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rum; bir kütüphane memuru, bu tasarıya göre 
lise mezunu ise, kütüphane memuru olarak da 
bir derece terfi edecektir, sıfatı kütüphane me
muru olarak kaldığı halde terfi edecektir. Ter
fi edebilmesi için, onun sıfatını değiştirecek ne 
imkân vardır? Bir derece terfi etti diye onu 
oradan alıp başka yere, başka sıfata mı verecek
siniz Her üç yılda veya her dört yılda bir, 
kütüphane memurluğu sıfatı mı değişecek? Bu, 
bir meselenin karşısına çıkmak için tutulur dal 
değildir. 

Şimdi, bunun üzerinde neden ısrarla duruyo
rum? 

O gün do konuştum; bu personel tasarısı, 
657 üzerine bina edilmiş olan bu personel tasa
rısı diplomayı esas almıştır. Sayın Bakan da 
izahları arasında bunu belirttiler. Esasen, ger
çek de budur, diplomayı esas almıştır. Doğru 
bulunabilir, yanlış bulunabilir, iyi kabul edile
bilir, kötü kabul edilebilir. Bana göre doğru
dur. Diplomayı esas almıştır. Diplomayı esas 
almış bir rejim, nasıl olur da kendi bünyesinde 
diplomayı reddeder? Arz ettim; bir lise mezu
nu, kamu görevini yaparken bir üst öğrenimini 
yapmışsa, kamu görevini daha iyi yapar, halkla 
olan ilişkilerini daha güzel düzenler ve Devlete 
de daha yararlı bir kamu görevlisi olur. Bunu 
kabul etmemek mümkün müdür? Bütün bunla
rın yanında, dün söylediklerimi tekrar etmemek 
için bunları bir tarafa bırakarak, bu sağlam 
gerçekleri bir tarafa bırakarak, arkadaşlarımın 
dikkatini bir başka gerçeğe çekeyim. 

Bugün Türkiye geri kalmışlığın mücadelesi 
içerisindedir. Türkiye'de düzeltilmesi, değişti
rilmesi lâzımgelen pek çok konular vardır; adı
na ne derseniz deyiniz; siz, «ıslahat» dersiniz, 
biz, «düzen değişikliği» deriz. Türkiye'de bugün
kü eğitim düzeni bozuktur. Bu bozuk düzenin 
ortaya koyduğu bir kısım sonuçların cezasını, 
bu bozuk düzenle karşı karşıya kalmış olan, im
kânsızlıklar içerisindeki gençlere çektirmeye 
hakkımız yoktur. Bugün, Parlâmento üyeleri 
olarak hepiniz, benim de karşı karşıya kaldı
ğım bu durumla karşı karşıya kalmışsmızdır. 
Bugün Ankara'da yüksek öğrenimini yapabil
mek için hastanelerde müstahdemlik yapan lise 
mezunları var, lise tahsilini yapabilmek için mü
esseselerde kapıcılık, odacılık yapan gençler 
var. Anadolu'nun değişik bölgelerinde olsuma 
imkânı bulamadığı için, yeteri kadar A-ÜCÜ ol-
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madiği için ve kendisine yıllarca bunun kapı
sını, bunun imkânlarını açamadığımız, açmadı
ğımız için, okuma arzusunda olduğu halde, bu 
fırsata, bu imkâna sahibolamadığı için, Anka
ra'ya gelip iş bularak lise öğrenimini, yüksek 
öğrenimini yapan gençler var. Ben, kendi elimle 
hastanelere, üniversite tahsilini yapan hademe
ler yerleştirdim. Şimdi, böylesine bir düzenin 
içerisinde 'bir genç, okumamanın ıstırabiyle kar
şı karşıya, çalışarak okumak ihtiyacını duyu
yorsa, bunun karşısında saygıyla eğilmek lâzım. 

Ben, bir kapıyı açmak istiyorum, bundan 
dolayı bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Bir 
önergeyi değişik yerlerde iki defa savunmak 
ihtiyacını duyuşum bundandır. 

Şimdi, bir görev bulmuş, girmiş. Diplomayı 
esas alan bir tasarıda, «Sen, görev yaparken bir 
üst öğrenim yaptın, yapmasaydın...» bu görüşü 
savunmak mümkün değildir. 

Bu, yukarda konuşulduğu zaman, Hükümet 
şu görüşü savundu : Kamu görevlisine bu kapı
yı açarsak, esas görevini ihmal eder, esas göre
vini yerine getirmez, bir üst öğrenimini yapmak 
için esas görevi aksar.. 

Bu, yanlış bir görüş. Çünkü, gece okuluna 
gidecek. Esas görevini yerine getirtecek olan, 
onun âmiridir. Âmiri bunu yapmaktan âciz ise, 
o âmirle meşgul olalım, onu halledelim, onu dü
zeltelim ; ama bugünkü düzen içerisinde okumak 
imkânını bulamıyan, okumak için bir görevin 
içerisine giren, ağır şartlarda hizmet gören ve 
üst öğrenimini tamamlamaya çalışmış olanı bu
na teşvik eedlim, ona yardımcı olalım, «Okur
san oku, bunun hiçbir faydası yoktur, sana biz 
hiçbir kapıyı açmayız» demiyelim. 

Sonra, Sayın Komisyon Başkanının belirtti
ği gibi; daha üst görevlere yükselebilmesi için, 
yalnız sıfatının değişmesi isteniyorsa, sıfatının 
da değişebilmesi için, tahsilinin de bir üst dere
ceye çıkması lâzım. Bir ortaokul mezunu, mu
ayyen sıfatlara salıibolamaz; lise mezunu 
olursa, daha başka ve daha yeni sıfatlarla kar
şı karşıya kalabilir. Lise melunu ise, üniversite 
mezunu olduğu zaman daha güzel sıfatlarla, 
Idaha ileri sıfatlarla karşı karşıya kalabiir. 
Böylece, Devletin ihtiyacı olan daha üst öğreni
mini yapmış kamu personeli meydana gelmiş 
olur, teşekkül etmiş olur... 

'BAŞKAN — Sayın Demir, konuşmanızı lüt
fen toparlayınız. 
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KEMAL DEMİR (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

İstirham ediyorum; Ihlükümet, bir üst öğreni
mini yapmış olanın, bir derece yükselmesinin 
ne zararını görüyor? Lûtfeln Ibunu, böylesine 
açıklasın. Bu Kanunun esprisi içerisinde müta
lâa edilemez bu gömüşü, ıdoğru bir görüş değil
dir. Bu (kanunun esprisi içerisinde, bu var. De
rece yükselmesinde mutlaka sıfat değişmesi şar
tı, bu kanunda yolktur. tJst derecelerdeki muay
yen makamlara gelebilmek için, muayyen sıfat
lara ihtiyaç vardır, ama biz, halihazırda taban
da hayat mücadelesi, geçim mücadelesi içerisin
de öğrenimini (tamamlamaya çalışan ve gündüz 
sabahtan - akşama kadarki 8 saatlik mesaisini 
tamamladıktan sonra, gece öğrenim'iyle, dışa 
olan, ilme, bilgiye olan penceresini biraz daha 
artırmaya çalışan memleket gençlerine, mem
leket çocuklarına imkân vermek istiyoruz. Bu 
tasarı, bu Meclistten reform hüviyetiyle çıka
caksa, mutlaka bunu bünyesinde getirmelidir, 
bunu bünyesinde ytürütmelildir. Teşekkür ede
rim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (ISakarya) — ıSayın Başkan, müsaade eder 
misiniz 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın De
mir, bu mevzuu reform karinesi olarak müdafaa 
ediyorlarsa, sarahatle ifade etmekte fayda var, 
bu, tamamen statik bir düzen miüdaf aasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet, bir işin, görevinin maliyetini tâyin 

ediyor ve bu maliyet çerçevesi içerisinde de o 
göreve bir bedel tâyin ediyor; «Bu bedel çerçe
vesi içerisinde bulunacak bir memurla, bu gö
revi gördüreceğim» diyar. 

Eğer bu unsuru kabul etmezseniz, doktora 
yapmış, üç tane doktora yapmış bir arşiv me-
muriyle, bu Devletin gördüreceği başka görev
ler varldır; işte o memur o gcıreve gitsin. Bu 
yol açılk, ama arşiv memurluğunu yaparken, 
doktorasının verdiği imkânlar çerçevesinde bir, 
iki, üç üst derece terfii; statik, demode, bütün 
dünyada terkedilmiş bir sistemin miüdafaasıdır, 
bir reform müdafaası değildir. 

ıSaygılanmı sunarım. 
BAŞKAN — önerge Komisyonca kabul edil

miyor. önergeyi oyunuza sumıyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
9 ncu maddesiyle »değiştirilen 36 ncı maddesinin, 
«yukarıda sayılan sınıflara gireceklerden» fık
rasının Ibirinci bendinin sonuna aşağıdaki (f) 
şıkkının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

iSinop 
Hilmi İşgüzar 

«f) Devlet memuru iken mevcut tahsilleri 
üzerine, sınıflarında daha üst dereceye girme 
hakkı veren bir tahsili ikmal edenlerin, her 
başarılı öğrenim yılı için bir kaideme ilerlemesi 
uygulanır ve bu suretle bulundukları derecede 
asgari bekleme süresini dolduranlar üst derece
lerin ilgili (kademelerine yükseltilirler.» 

BAŞKAN — Efendim, evvelce reddedilen 
önergelere benziyor. Bununla beraber soruyo
rum, Komisyonunuz bu 'önergeye katılıyor mu? 

PLÂN KOMSSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (iSakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi ofkutuyoırum : 

Yüksek Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maJddeler 
eklenmesi ve bâzı hükümlerinin kaldırılması 
hakkındaki tasarının 9 ncu maddesiyle değişti
rilen 36 ncı maddesinin «yukarıda sayılan sınıf
lara gireceklerden» fıkrasının (I) bendinin so
nuna aşağıdaki (f) şıkkının eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Siirt 
İhsan Kabadayı Mehmet Nebil Oktay 

İKonya 
Vefa Tanır 

«f) Devlet memuru iken, mevcut tahsilleri 
üzerine, sınıflarında dalha üst dereceye girme 
hakkı veren bir tahsili ikmal edenlerin, her ba
şarılı öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi 
uygulanır ve bu suretle bulundukları derecede 
asgari bekleme süresini dolduranlar üst derece
lerin ilgili kademelerine yükseltilirler.» 

BAŞKAN — Efendim, simidi reddedilen üç 
önergeyle aynı mahiyette bir teklif getirdiği 
için, muameleye koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısının 9 ncu maddesiyle 
değiştirilen 36 ncı maddesinin «yukarıda sayı
lan sınıflara gireceklerden» bölümündeki «E» 
fıkrasından sonra (F) fıkrasının ilâvesini arz 
ederiz. 

ISaygılanmızla. 
Amasya 

Yavuzl Acar 
«P) Devlet memurluğu sırasında bir üst 

öğrenimi basan ile bitirenlere bir derece ve 
ikinci bir yüksek öğrenimi başariyle bitirenlere 
de bir derece daha yükselmesi uygulanır» 

BAŞKAN — Efendim, bu da aynı mahiyet
tedir. Bu teklifler reddedilmiştir. Bu önergeyi 
de muameleye koymuyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerini değiştiren ve bâzı maddeleri ek
leyip, bâzı hükümleri kaldıran tasarının 9 ncu 
maddesi ile değiştirilen 36 ncı maddesinin son 
fıkrasına aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 
f) Devlet memuru iken yüksek öğretim 

kurumlarını bitirenlere, bitirdikleri öğretim ku
rumlarının öğrenim süreleri kadar kıdem verilir. 
Müktesep aylık dereceleri üzerinden, normal 
yükselme süresi esas alınarak üsit kadrolara de
rece intibakları yapılır. 

BAŞKAN — Bu da Sayın özgüner'in tekli
fiyle müşabihtir reddedilmiştir, muameleye koy
muyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değiştirilmesini öngören tasarının 9 ncu madde
si ile değiştirilen 36 ncı maddesinin son fıkrası
na (yukarıda sayılan sınıflara gireceklerden : 
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I) kısmına aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

TraJbaon 
Ali! Rıza Uzuner 

«Devlet memuru iken yüksek tahsil kurum
larını bitirenlere, bitirdikleri taJhsıl kurumları
nın öğrenim süreleri kadar her yıl için bir ka
deme ilâvesi uygulanır.» 

BAŞKAN — Efendim, bu da reddedilen di
ğer 'önergelere müşabihtir, ayrıca muameleye 
koymuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
057 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
ler eklenmesi ve bâzı hükümlerin kaldırılması 
hakkındaki tasarının 9 ncu malddesi ile değişti
rilen 36 ncı maddesinin, «yukarıda sayılan sı
nıflara gireceklerden» fıkrasıînm (I) bendinin 
sonuna (f) şıkkının eklenmesi arz ve teklif olu
nur. 

Manisa Balıkesir 
'Selçuk Grümüşpala Cihat Bilgehan 

f) Devlet memuru iken, mevcut tahsilleri 
üzerine, sınıflarında daha üslt dereceye girme 
hakkı veren bir talhsili ikmal edenlerin, her ba
şarılı öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi 
uygulanır ve bu suretle bulundukları derecede 
asgari bekleme süresini dolduranlar üst derece
lerin ilgili kademelerine yükseltilirler. 

BAŞKAN — Reddedilen önergelerle aynı-
Idır, ayrıca muameleye koymuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı maddeler 
ekleyip bâzı hükümleri kaldıran tasarının 9 ncu 
malddesi ile değiştirilen 36 ncı maddesinin son 
fıkrasına aşağıdaki bendin ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

Diyarbakır 
'Sabahattin ISavcı 

ve arkadaşları 
e) Devlet memuru iken yüksek tahsil ku

rumlarını bitirenlere bitirdikleri tahsil kurum
larının öğrenim süreleri kadar kıdem verilir. 
Müktesep aylık dereceleri üzerinden normal 
yükselme süresi esas alınarak üst kadrolara de
rece intibakları yapılır. 

Ek geçici madde — Bu kanunun yayımı ta
rihinden önce genel, katma bütçeli idarelerle, I 

belediye ve özel idareler ve İktisadi Devlet Te
şekküllerimde... 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin konu
muzla ilgili kısmı reddedilen önergelere müşa
bihtir. O bakımdan muameleye koymuyoruz. 

Ek maddelerle ilgili kısım şayet kabul edil-
memişse ayrıca muamele görür. 

ISaym Münir Daldal'ın da biraz evvel redde
dilen önergelerle aynı mahiyette bir !(f) ıbendi 
ilâvesini istiyen önergesi var, reddedilmiş olidu-
ğuna göre ayrıca muameleye koymuyorum. 

ıSayın Vefa Tanır ve Nebil Oktay da keza, 
36 ncı maddenin «yukarıda sayılan sınıflara gi
receklerden» diye başlıyan bölümüne yine tah
sille ilgili bir ilâve getiriyorlar. Bu da redde
dilmiştir, ayrıca muameleye koymuyoruz. 

Şimdi, bâzı iönergeler var ki 9 ncu madde 
ile ilgili diye komisyona verilmiş, fakat komis
yon, bunların yerinin 9 ncu madde değil ek 
geçici 9 ncu madde olduğuna karar vermiş. 
Meselâ bu arada Sayın Mehmet Tükmenoğlu 
ve Vefa Tanır'in, ,Sayın Mehmet Türkmenoğlu 
ile Nebil Oktay'ın, Sayın Şükrü Kiykıoğlu'nun, 
Sayın Hasan Güngör'ün ve Sayın Hüsamettin 
Başer'in önergeleri rvar. Komisyon, «Bunların 
yeri burası değildir, ek geçici 9 ncu maddede 
ele alınması gereklidir.» diyor. Binaenaleyh o sı
rada görüşülmesi gerekiyor. 

ıŞimdi Sayın Bayar, 9 ncu madde ile ilgili 
önergeler bitti. Yalnılz, «izin fühal katılmadı
ğınız bir önergeyi Yüce Heyet kabul etlti, siz 
de onu yeniden tedvin etmek üzere aidimiz. 

Ayrıca 14 noü madde ile, tazminatlarla il
gili görüldüğü için iki önerge komisyonunuza 
havale edildi. Bunları şu anda hazırladınızsa, 
onları da tekrar ımüızakere konusu yapalım, 
oya koyalım ve bir de dün vermiş olduğunuz 
komisyonun tadil önergesi vardı, o da (henüz 
oya konmamıştır. 

Sayın Bayar, sizin dün verdiğiniz ve 9 ncu 
maddede öngördüğünüz değişiklikleri kapsıyan 
bir önergeniz vardı. Bunu yine geri almışısınız, 
bu şu anda yok Başkanlıkta. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, ona küçük bir 
ilâve yapacaktık.. 

BAŞKAN — Şu halde ben istirham etsem, 
şu ayrı ayrı vermiş olduğunuz önergeleri de 
hepsini bir metin içinde tevhidederek getirseniz.. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, bu kabule iktiran 
ederse öyle yapalım, bu sabah geriye aldığımız 
önergeyi... 

BAŞKAN — Kabule iktiran ederse, artık, 
.o kabul edilen (önergelerle birlikte 9 ncu mad
deyi oyunuza sunuyorum diyeceğim, sonunda 
öyle kapatacağız. 

Sayın Bayar, komisyonunuzda 12 tane öner
ge var. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Hepsini birden mi emredi
yorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Dana isabetli olacağı kanısın
dayız. Parça parça olursa, maddeyi monte 
etmek çok güç olacak. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Efendim, hazırlıyabildikle-
rimizi takdim ettim, ama nasıl münasip görür
seniz öyle cereyan etsin müzakereler. Usul ba
kımından... 

BAŞKAN — Sonra maddeyi monte etmek 
çok güç olacak ve bir yanlışlığa sebebolacağı-
mızdan endişe ediyorum da.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sonra maddeyi yeniden ya-
ızarız. 

BAŞKAN — Onun için, onu istirham ediyo
rum ben. Bunları da verelim, hepsini birden 
hazırlayın efendim. Yani, birlikte monte etme
seniz bile, hiç olmazsa hepsi komisyondan çık
mış olarak gelsin, ondan sonra görüşelim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Onu halledelim sayın Baş
kanım, mütebakisini buyurduğunuz gibi yapa
lım. 

BAŞKAN — Bunları mı halledelim diyorsu
nuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Evet, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının 9 ncu mad
desinin VI ncı; Din hizmetleri sınıfının (a) fık-

ı asının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 
16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 
nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve 
Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu derecenin, 
vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi bu. Bu 
teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde, Sayın Enver Akova ve Mustafa 
Mağden'in geri almış olduğunuz önergesi üze
rine getirdiğiniz tadil teklifi bu olduğuna gö
re, artık bunu ayrıca muameleye koymuyoruz. 

Şu halde 9 ncu maddenin oya konulabilme
si için komisyona almış olduğunuz tadil önerge
leri hakkında da komisyonun nihai görüşünü 
elde etmemiz lâzım. Binaenaleyh, bu maddenin 
müzakeresini ve oylanmasını tehir ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Komisyon
dan sorularımız var, bunları ne zaman sorabile
ceğiz? 

BAŞKAN — Onu oylamadan evvel yapalım 
Sayın özgüner. Hepsi gelsin, 9 ncu maddeyi 
oya sunmadan önce komisyon başkanından, te-
reddüdettiğiniız noktaları soralım. 

Şimdi tasarının 67 nci maddesi, ki 057 sa
yılı Kanunun 178 nci maddesini değiştüyor, 
Sayın Kemal Demir'in ve Sayın Baha Müderris-
oğlu'nun ayrı ayrı vermiş oldukları iki önerge 
.üzerine komisyona gitmiiş idi. Komisyon, bu 
husustaki tadil teklifini getiriyor. 

Evvelâ 67 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
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 kanunun 
99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü uygula
nır. 

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

Hangi meslek ve görev mensuplarına ne 
miktar fazla mesai ödeneceği 'her yıl bütçeler 
kanunlarında gösterilir ve uygulamaya Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafın
dan hazırlanacak /bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyonun değiştirişi 
maddenin 3 ncü fıkrasında, yani «hangi meslek» 
diye Ibaşlıyan (bölümünde. Teklifleri şu : 

Yüce Başkanlığa 

Komisyonumuzda yeniden incelenmek üzere 
geriverilmiş bulunan tasarının 67 nci maddesi
nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayar 

«Hangi meslek mensuplarına ve hangi gö
revler için ne miktar fazla çalışma ücreti öde
neceği her yıl bütçe kanunlarında gösterilir ve 
uygulama ilgili kuruluşun görüşü alınmak su
retiyle Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Da
iresi tarafından hazırlanacak 'bir yönetmelikle 
düzenlenir.» 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Değişen bu 
kadar mı efendim? 

BAŞKAN — Evet, zaten teklifler de o mad
deye aitti, Komisyon da bunu teklif ediyor, ge
tiriyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Usul hak
kında mâruzâtta bulunabilir miyim efendim 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Efendim, Ibu 

67 nci madde dün Komisyona iade edilirken, 
iade Sebebi, 67 nci maddenin, anakanunun 99 
ncu maddesine atıf yapması idi. Anakanunun 99 
ncu maddesini değiştiren 45 nci madde de geri 
alınmıştır, ne 'şekilde geleceği belli değildir. O 
sebeple geri alınmış idi. 45 nci madde halen geri 
gelmedi. İade sebebine aykırı bir müzakere ba
his mevzuu olmuş oluyor. 45 nci madde halen 
geri gelmediği için, onun müzakeresi yapılma
dan ıbu yapılamaz, geri gönderiliş sebebine ay
kırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, ıbu mütalâaya... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, Ibu itibarla alma

dık. 45 nci maddeyle bu maddenin organik bir 
irtibatı yok. 45 nci maddede hangi hükmü tesis 
ederseniz, otomatik olarak bu madde o hükme 
göre işliyecek. Hiçbir alâkası yok, (bir organik 
irtibatı yok, müzakere edilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ilgili gör
müyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Komisyon 
maddeyi geri çekmiş, maddenin müzakeresi so
na ermedi efendim. 

BAŞKAN — Tabiî ermedi. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Yani, konuş

mak hakkımız var, mafhuzdur. 
BAŞKAN — Var efendim, burada elimizde 

liste var. 
Şimdi, 67 nci madde üzerinde 5 arkadaş ko

nuşmuş idi, bu sırada Komisyon geri aldı. Baki
ye söz istiyen arkadaşlarımız Sayın İsmail Hak
kı Alaca, Sayın Uğrasızoğlu. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, müzakere yeni açıldı. Yeni bir önergeyle 
geldiler. 

BAŞKAN — Değil efendim. 
Şimdi söz istiyen arkadaşlarımız; (Sayın Sa

lih Aygiin, Ahmet Şener, Turhan Özgüner, Sa
kıp Hiçerimez. 

Şimdi, söz 'sırası Sayın İsmail Hakkı Alaca'
da... 

İSMAİL HAKKI ALAOA (Kars) — Vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu.. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Ben de 

vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Kanun tedvin edilirken, esbabı mucibe lâyi

hasında gayet güzel açıklanmış bir husus var. 
Diyor ki : «Memurun, çalışma saatlerinde, ken
dine tevdi edilen vazifeyi yapması gerekir ve 
Ibu iş, 'bu saate göre ayarlanacaktır.» Buna göre 
iş tevzii, vazife taksimi yapılacak. 

Diğer taraftan; 45 nci maddeyle geliyorsu
nuz, çalışma saatlerini, daha doğrusu mesaiyi 
5 güne indiriyorsunuz, «Cumartesi, Pazar günü 
tatil» diyorsunuz, sonra da fazla mesai için me
mura iş tevdi etmeye «çalışıyorsunuz. Ben, bu
nun nasıl olduğunu anlıyamıyorum. Eğer, Dev
let memuru, memuriyet vazifesini bulunduğu 
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yerde lâyikiyle yaparsa, fazla mesaiye katiyen 
lüzum yoktur. Bugün yapılan hesaplara göre de 
daireler tıkabasa Devlet memuruyla doludur. 
Bâzı hesaplara göre, yüzde 50, bâzı hesaplara 
göre yüzde 40, bâzı hesaplara göre yüzde 00 me
mur tensikatı yapılabileceği veyahut bu vazife
lerin dışına kaydırılabileceği sabittir. 

Devlet dairelerinde istatistikler vardır; dı
şardan getirdiğimiz, rasyonel çalışmayı plânlı-
yacak arkadaşlarımızın raporları da vardır. Ben 
anlamıyorum. Bu maddenin mutlak surette ka
nundan çıkması gerekir. Bizim görüşümüz fou-
dur, Yalnız öğretmenlik müessesesi hariç, diğer 
memuriyetlerde kesin olarak fazla mesainin kal
dırılması gerekir. Bir sürü dedikodulara, itişip -
takışmalara, sürtüşmelere sebebolur. 

Bunun bir misalini gene Maliye Vekâletin
den vereceğim. 

Maliye Vekâleti, saat 17,00 den sonra, ıbâzı 
dairelere bakarak bir saat mesai eklemiştir. 
Üzüm, üzüme bakarak kararır... Bu memleket 
(bizimdir. Bu memleketteki memur kadrolarına 
göre fazla mesaiye İhtiyaç yoktur, her ne sebep
le olursa olsun suiistimal edilir. 

Komisyondan istirham ediyorum, maddeyi 
geri çeksin, buraya fazla mesaiyi (koymasın, bu
na başka bir hal şekli düşünsün. 

'Saygılar sunarım. 

İBAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
|07 nci madde, eski kanundaki 178 nci mad

deyi düzenliyor. Şimdi, evvelâ 45 nci maddenin 
düzenlenerek gelmesi lâzımdı. 45 nci maddeyi 
geri alınca, Sayın Komisyon (bu 67 nci madde
nin de geri alınmasının zaruri olduğunu söyledi 
ki, geri alındı. Evvelâ 45 nci madde tedvin edi
lip, Sayın Başkanlığa takdim edilecekti, ondan 
sonra da 07 nci maddenin gelmesi gerekir idi. 

!Sonra ıburada, «günlük çalışma saatleri dı
şında, fazla çalışılan süreler hakkında bu kanu
nun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası» diyor. 
Halbuki 45 nci maddeye göre hükmedilmesi lâ
zımdır. Zaten eski kanunun 3 ncü fıkrası yok
tur. Eski kanunun 3 ncü fıkrası olmadığına gö
re, yani burada bilmiyorum, (belki Sayın Komis
yon beni tenvir ederse elbette ki, onlara uyaca
ğız, ama burada bir tabı 'hatası olaJbilir. Geçen 
gün de bunu söyledim, eleştirdik; «99 ncu mad-
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denin 3 ncü fıkrası» değil, «45 nci maddenin 3 
ncü fıkrası» olaibilir. Bunun düzeltilmesi ve bu 
ımadde gelmeden evvel 45 nci maddenin gelmesi 
gerekir; bununla ilgilidir. Bir defa teknik ba
kımdan bu hatayı düzeltmek gerekir. 

Ayrıca, şimdi Sayın Komisyonun, fazla ça
lışma ücretini tanzim ederek getirdiği şeyi, de
min de söylediğim gibi, 45 nci maddeyi getirme
den tanzim etmesi mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, buyu
run. 

TURHAN ÖZGÜNER ı(tçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

67 nci madde ve keza bununla ilgili gör
düğümüz 45 nci madde geri alınmadan evvel 
söylediğimiz hususları, bâzı noktalarda tekrar 
edeceğimiz için özür dilerim. 

Arkadaşlarım, biz fazla mesainin, Anayasa
nın .42 nci maddesine aykırı olduğu iddiasın-
ctayız. Fazla mesainin, karşılığı olmadığı tak
dirde «angarya» olduğu şüphesiz münakaşa 
edilmiyecek bir gerçektir. Fazla mesainin kar
şılığı «15 gün» olarak 45 nci maddede göste
rilmektedir. 45 nci madde gereğince, âmirin 
(lüzumlu gördüğü hallerde, memura fazla me
sai yaptırması mümkündür, bir yıl zarfında 
îmnun karşılığı 15 günlük izin ilavesidir; bir 
aylık izne, 15 gün daha ilâvedir. 

Arkadaşlarım, eğer yaptığı fazla mesai top
lamı itibariyle bir yıl zarfında 15 gtünü geçer 
ise, fazlası neyle karşılanacaktır? Şüphesiz 
fazlası karşılıksız kalacaktır. Çünkü, 15 gün-
dan fazlasını vermiyor. Karşılıksız çalışma an
garyadır. Angarya ise, kesin olarak Anay asa
rın 42 nci maddesine aykırıdır. Anayasaya bu 
derece aykırı olan bir maddenin, çeşitli şe
killere sokularak geçmesi mümkün olsa dahi, 
Anayasa Mahkemesinin geçebileceğine, Ana
yasaya inanan her kişi gibi ben de inanamıyo
rum arkadaşlarım, geçmez. 

Şimdi, bir defa bunun, «15 gimü geçen mik
tarı Anayasaya aykırıdır» iddiasından daö te-
ye, bizatihi tamamı Anayasaya aylandır. Şöy
le ki : 

Arkadaşlarını, memur; çalışmayı muayyen 
saatler içinde, mesai saati içinde yapmayı esas 
alarak memuriyete girer. Oysa ki bu madde, bu 
esası tamamen ortadan kaldırmaktadır. 45 nci 
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.nadideyle çalışma saatlerine biraz ilâveler ya
kılarak, 6,5 saatlik günlük mesainin 8 saate 
çıkarılacağı zannedildiğine göre, daha madde 
geçmedi, ama 8 saate çıkarsa, akşamın 18 inde 
veya 18,30 unda tatile girecektir, mesai saati 
bitmiş olacaktır; oysa ki bu 45 nci madde ve 
67 nci madde ille âmir memur isterse çalışma 
saatinin sonunda, «sen bugün iki saat daha ça
lışacaksın» diyebilir veya dem'iyebilir. Âmirin 
ne gün bunu diyeceği, hangi hallerde diyeceği 
bJHnmiyeceği için memur; mesai saati bitmek 
üzere olduğu saatte, âdeta bir diken üzerinde 
otururcasına, âmir onu iki saat daha oturma
ya mecbur edecek, çalışlmaya mecbur edecekmiş 
gibi bir endişenin içinde olacaktır arkadaşla
rım. 

Bu, iki sebeple getirilebilir : 
1. iyi niyetle ve hakikaten memurun ça

lışması, o günkü kurum için gereklidir, yapı
lır. Memuru çalıştırmak suretiyle 15 gün izin 
ilâvesiyle hakikaten taltif etmek için yapıla
bilir. 

2.1yi niyetin dışında, kötü niyetle de ya
pılabilir. 

Bir defasında söyledim, tekrar ettiğim için 
özür dilerim arkadaşlarım; memur, çalışma 
saatinin bittiği, mesai saatinin nihayete erdiği 
saatte çıkabilecek iken, onu her nedense gözü 
tutmayan âımiri, «sen bugün de bir saat, iki 
saat daha çalışmaya devam edeceksin» demek 
suretiyle, onun yakın dostlarıyla, aile fertle
riyle randevularını, verdiği sözleri kolaylıkla 
elinin tersiyle itip, iptal ettirmesi ve böylece 
cezalandırması mümkün olacaktır. 

Arkadaşlarım, getireceğiniz 45 nci mad
deyle memur 8 saat çalışıyor. Zaten 8 saat sê  
inere vermez, ben bu iddiadayım. 8 saat seme
re vermez, ama 8 saatin üzerine bir 9 ncu saat 
daha, 10 ncu saat daha siz bir âmir olarak bu
nu hapsedeceksiniz ve bundan semere bekliye-
ceksiniz... Memuru, yorulduğu saatte çıkıp ta, 
şöyle yaptığı programlara göre kafasını din
lendirmesi, evinde istirahat etmesi veya sine
maya veya tiyatroya gitmesine nasıl mâni ola
bilirsiniz? Mâni olacaksınız, çünkü âmirsiniz. 
Siz, bu maddeyle bu hakkı almışsınız ve «bugün 
sen cezalısın» dercesine, memuru hapsedecek
siniz. 

Arkadaşlarım, bu derece tehlikeli ve geliş 
sebebine esprisine bu derece aykırı bir maddeyi 

tedvin etmekten kaçınınız. Bunu daha evvel de 
söyledim, bu partilerüstü bir meseledir. Haki
katen memura ferahlık verecek bir tasarı ge
tirdiğimiz iddiasındayız, aksine bu iki mad
deyle, 45 ve 67 nci maddelerle, Anayasaya ay
kırı olduğu bir yana, ama endişe getirmektesi-
riz. Memur, her gün evinden çıkarken çocu
ğuna, karısına veya yakınlarına bugün mesai 
saatinden sonra benim çıkabileceğim belirsiz, 
çünkü, dünden itibaren âmirle iyi geçinememe
ye başladık, âmir beni hapsedebilir» dercesine, 
bir endişeyle evinden çıkacaktır arkadaşlarım. 

Bunu dikkatinize arz eder, saygılar suna
lım. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurun. 

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

Fazla mesaiyi, ben iki ayrı kategoride mü
talâa edeceğim : 

Birisi, işin gereği olarak yapılmak mecburi
yetinde olan fazla mesaidir. PTT de, Devlet 
Demiryollarında, Devlet Hava Meydanları İş
letmelerinde, Devlet Deniz Yollarımda, Em
niyet Teşkilâtında ve benzeri yerlerde bu görev
ler 16 - 18 ve 24 saate varan bir mesai şeklinde 
yapılmaktadır; bunlara fazla mesai vermek zo
runluluğu vardır. Bunun aksini yapmak için, 
o memur kadrosunu artırmak gerekir. Artırdı
ğınız takdirde elbetteki Devlete olan külfeti da
ha fazla olacaktır. Çalışan kimsenin fazla mesai 
yapmak suretiyle telâfisi ise, Devlete daha ucu
za malolacaktır. 

İkinci fazla mesai şekli, bir arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi, suiistimal edilen şeklidir, fakat 
bu suiistimal edilen şekli de mazur gösterecek 
sebepler vardır. Türkye'de gittikçe artan ha
yat pahalılığı karşısında memurların geçineme-
diğini gören daireler, ilgili bakanların da mu
vafakatlerini almak suretiyle, her dairede mu
ayyen saatten sonra mesai yapılıyormuşçasına 
veyahut da yapılması önerilerek, fazla mesai ya
pılması öngörülmüştür ve bunun parası veril
miştir. 

Şimdi bunu birleştirmemiz gerekir. Bizim 
birleştireceğimiz husus şudur : 

Fazla mesai yapılması gereken yerler vardır, 
zaruridir; fazla mesaiyi bizatihi yapmaktadırlar; 
bunlara, karşılığı olan ücret ödenmelidir. 
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Ben, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
ketinde, belli saatten sonra fazla mesaiye tabi 
tutulan bir memurun, bir gün yerinden isyan 
ederek, «Ne fazla mesai yapmak istiyorum, ne 
de burada oturmak istiyorum ve ne de bunun 
karşılığı olan parayı almak istiyorum. İnsan 
gibi yaşamak benim de hakkım» diye feryat et
tiğini bilirim. 

Bunun için, bu arkadaşlarımızın fazla mesai 
karşılığı ücretlerini almaları ne kadar yerinde 
olacak ise, çalışan insanları fazla mesaiye sü-
rükliyecek yoğun işlerin içine de itmemek lâ
zımdır. Bu sözüm, yani «iş yapmasın» mâna
sına gelmesin. Kadroları o nisbette artırmak 
lâzımdır. Emniyet hizmetleri sınıfı içinde farz 
edelim ki, 10 000 emniyet mensubu vardır; 
10 000 emniyet mensubu 20 000 emniyet mensu
bunun hizmetini görmektedir. Bu kadro hiçol-
mazsa 15 000 e çıkartılırsa, elbetteki fazla mesai 
yapan insanın da biraz daha insanca yaşama ola
nağı sağlanacak ve böylece onun da külfeti ha-
fifliyecektir. 

Ayrıca bu madde - diğer arkadaşlarımın da 
ifade ettiği gibi - 45 nci madde ile çok yakın
dan ilgilidir. Bu maddenin müzakeresinin 
45 ne madde gelmedikçe mümkün olabileceği 
kanaatini taşımıyorum. 

Tekrar ediyorum; buraya memuriyetten gel
memiş, yahut memuriyeti yakından tanımamış 
bâzı arkadaşlarımız fazla mesainin şiddetle kar
şısına çıkıyorlar. Bunun karşısına çıkmak için, 
memur kadrolarını ya yeteri derecede almak ve
ya oralara memurları tâyin etmek lâzımdır, ya
hut da iş hacmini ona göre taksim etmek lâzım
dır. Bu her iki husus da yapılamadığına göre, 
biraz evvel misâlini verdiğim gibi, Devlet De
miryolları, Devlet Denizyoları, Devlet Hava 
Meydanları, Devlet Karayoları ve PTT gibi 
yerlerde fazla mesai yapılması zorunludur. Çün
kü, o kişi zaten 16 - 20 veya 24 saat hizmet gör
mektedir. 

Maddenin bu şekilde düşünülmesi ve 45 nci 
madde ile beraber müzakere edilmesini teklif 
ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
runuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Memur zümrtesi elbette Devlet çarkını çe
viren, âmme hizmetini yürüten kimselerdir; 
cümlesine saylgımız, sevgimiz vardır. Ama, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu şartları, nüfus, iş 
hacmi, iktisadi durumumuzu göz önüne alır
sak; maalesef memur kadrosu bu ölçülerin 
çok üstünde ve fazla bir ağırlık taşımaktadır. 
Bu yolda gerek yerli ve (gerekse yabancı müte
hassısların verdikleri raporlar, Türkiye'de me
mur kadrosunun ve miktarının kendi çapı
mıza göre çok yüksek olduğu ve bunu bu ağır
lığı ile taşımaya devam ettiğimiz müddetçe 
Türkiye'de arzu edilen kalkınmanın da ola-
mıyacağı mierkezindedir. 

Açık söylemek lâzımdır, kadrolar öylesine 
şişmiş ve memur kadrosu öylesine çoğalmış
tır ki; birçiok dairelerde, nerede ise bir 
yumurtayı 40 memur taşıyacak kadar izdi
ham haline gelmiştir. Türkiye ̂ deki kadar 
şişkin mlemur kadrosu, memur çoğunluğu 
olan bir başka millet, Devlet bulamazsınız 
ve Türkiye'nin adına, bir anlayışa göre de 
«Memurlar Devleti memurlar memleketi» de
mek gerekir. 

Kalkınan bir memleketiz. Kalkınma lâfla 
olmaz; kalkınma hep dışarıya avuç açmakla 
'olmaz. Biz kendimize yeteni vermeye, âzami 
tasarrufu yapmaya, yetiremedeğimiz ki3mı da 
dışardan bekliyerek öyle kalkınma yapmaya 
mecburuz. Halbuki, Türkiye olarak maaleslef 
lükste, israfta birçok şeylerde olduğu gibi, 
memur kadrolarında da tasarrufa hiçbir za
man niyede'ttiğimiz, adım attığımız; gelmiş 
geçmiş iktidarların da, bugünün iktidarının 
da buna niyet ettiği, hamle yaptığı yoktur. 
Dünyanın hiçbir yerinde, tüm bütçenin yüzde 
25 in'den fazlası cari giderlere, yani perso
nel giderlerine harcanmaz. Halbuki, Türki
ye'de son çıkan Personel Kanunu ile bunun 
yüzde 40 a yaklaşacağı söylenmektedir ve Tür
kiye'de 40 vatandaşa 1 memur düşmektedir ki, 
bu <Jok fazladır. 

Ağırlık bu kadar fazla vie kadro bu ka
dar şişkin iken, bu maddeye geliyorum, fazla 
mesai verilmesini; israf üstüne israf, günah 
üstüne günah anlayışına kabul etmekteyim. 
Geliniz, bu fazla mesai formülünü getiren DU 
maddeyi reddediniz. Bu madde eğer şimdiki 
şekli ile çıkacak olursa, birçok anlaşmalı 
yollar, kasden vazife ve hizmetini bitirmeyip 
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de fazla mesai alma yolları doğacaktır. Zaten 
bu durum birçok dairelerde vardır. Banka
larda ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde ge
zerseniz, pek çok memurun gazete okudu
ğunu ve bir kısım memur hanımların örgü ör
düğünü görebilirisiniz; bunların işi ve hiz
metleri hiç yoktur, roman okurlar ve bir de 
saat 5 ten sonra 6 ya ve 7 ye kadar mesai ya
parlar. 

Devletin ve hizmetin içinde gezip dolaşan 
insan olarak bu durumları daima görmekte
yiz. Hiç işi olmıyan birçok Devlet teşek
küllerinde saat 5 ten sonra fazla mesai ver
mek şeklindeki israfı göre göre, bir de mesai 
saatini artırmak şeklinde prim verirseniz, hiiç-
<bir zaman hiçbir şekilde vatandaş sizi tasvi-
(be'tmiyecektir. 

Nefsimize hâkim, vicdanımıza esir olalım. 
Kaidede halkın içinde bulunduğu dertleri gö
relim ki, bu maddeyi kabul etmiyelim, 

Eğer, hizmeti mesai saatinde bitir emiy en 
memur kadroları, memur sektörü, Devlet sek-
İJÜıii varsa; onlar da Allah rızası için, va
tan, millet aşkına; vatan millet sevgisine, 
hizmetlerini saatinde bitirmlek yolunda gay
rete düşsünler. Karşılığında bir prim, para 
almak değil de, vicdanen huzur duyma, Alla-
hın ve milletin, tarihin huzurunda günlük ic
ramı yapmanın verdiği ferahlıkla yaşıyabil-
mek duygusu ile hizmetlerini bitirmek yolu
na sapsınlar da, mesai saatlerini böylece ka
patmış olsunlar. 

(Bu madde eğer böyle çıkarsa, birçok me
murun huyunda, karakterinde ahlâkında bo
zucu, çökeltici tesirler icra edecektir. Bir kı
sım memurun; âmirinden, üstünden fazla 
mesai saati almak için - <?ok özür dilerim - riyali 
ve boynunu, belini büken yollara sapmak sure
tiyle ahlâk yapısında çöküntüye slebebolacak, 
yine de hizmet arzu ettiğimiz gibi görüle-
miyecektir. 

«Âmir» diyoruz, bakınız, birçok âmirlere 
üst dereceye kadar yükselme imkânları ver
dik. «Devleti yürütlen bin işçiye bir başçı» 
derler. Devletin kilit noktasında bulunan baş
çılar da, Allah rızası için, kendilerine veri
len bu imkânlar karşısında maiyetini iyi güt
sün, iyi kovalasın; hizmetini saatmda bitir
mek anlayışında vazif eperver olsun. Bir as

ker kişi olarak söylüyorum, eski askerilerin 
gelmiş geçmişlerini rahmetle anarım, onlar 
ne büyük duygu ve vatanperverlik sevgile-
riyle dolu bir yapı idi, «Askerin hizmeti 
saatla mukayyet değildir, hizmetin bitiminle 
bağlıdır», derlerdi. İşte bu anlayışla yetiş
tim. Bu duygulu inançlaniı hâkim olduğu 
sürece her iş ve hizmet görülürdü. Bir mil
letin askeri başka, sivil sektörü başka değil
dir. Devletin kilit noktalarının başında bu
lunan âmirler, de, maiyetini saatla mukay
yet değil, hizmetin bitimine dayanan anla
yışı, bir, ahlâk duygusu olarak yerleştir
mek suretiyle; gözünü prime, mesaiye, değil; 
gönlünü işe ve hizmete, işi bitirme anlayışına 
yöneltmek suretiyle hizmetin daha salim ve
rilmesi" anlayışını yerleştirmiş olsunlar. 

(Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, bu

yurunuz. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan bâzı sayın üye ar

kadaşlarım, meseleyi yanlış vaz'ediyorlar ka
naatindeyim. 

Şimdi, Devlet kadrolarında verimli çalış-
mıyan mlemurlardan bahisle, sanki bu fazla 
çalışma ücretinden hepsi faydalanacakmış gibi, 
bir heyecanla, asıl meselenin ağırlığını ve 
önemini bir tarafa bırakmaktadırlar. Devlet 
idaresinin daha iyi çalışması, bu reform ve 
Ibunu takilbedeoek Devlet idaresinin yeniden 
düzenlenmesine taallûk eden reorganizasyon 
çalışmalariyle gerçekleşecektir, bu ayrı bir ko
nudur. Devlet memurlarının bir kesimde verimli 
çalışmadığı hususundaki, bir ölçüde vâridolan 
sağlam gerekçeleri mesnet yapıp, fazla ça
lışma ücreti mecburiyetini - ki, bu bir mec
buriyetten doğmaktadır - hisli bir plâtformla 
örtmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu maddenin 
fazla çalışma ücreti ile ilgili üçüncü parag
rafını canı gönülden benimsiyorum. Benden 
önce konuşan değerli arkadaşlarımın da be
lirttikleri gibi, yetişmiş eleman azlığı ve mes
leklerinden olan özellikler dolayısiyle fazla 
çalışma zarureti vardır. Bu, yalnız memleke
timize has bir konu değil, diğer ülkelerde de 
mevcuttur. Şimdi, örnek olarak arz etmek ge
rekirse, yaratıcı ve üretici fonksiyonu olan 
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teknik slnıtün hizmetlerini düşününüz, o zaman 
Mnu bir noktada kesmemiz mümkün değildir; 
kurada yetişmiş eleman azlığı da vardır. Fazla 
^aİişma ücreti, birçok sınıfları ilgilendirmekle 
%eraber, özellikle teknik sınıfın mesaisinin 
tabiî sonucu olan bir haldir ve bunu karşılamak 
zorundasınız. 

Efendim, gazete okumak, mecmua okumak 
meseleleri ile fazla çalışma ücretini karıştırma
mak lâzımdır, arkadaşlarım. Eğer bu haller var
sa, bunun <la tedbirlerini Sayın Hükümetimiz 
Ve Yü€% Parlâmentomuz mutlaka bulacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, benim katılamadığım 
Ve benden önce de arkadaşlarımın üzerinde dur
dukları önemli konu; 67 nci maddenin birinci 
paragrafında yer alan, «günlük çalışma saat
leri dışında fazla çalışılan süreler hakkında bu 
kanunun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası hük
mü uygulanır» diyerek, 45 nci maddeye atıf ya
pan tarfıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 45 nci madde 
vuzuha kavuşturulmadan, bu madde üzerindeki 
görüşler tebellür etmeden, 67 nci maddeyi ted
vin etmek teknik bakımdan mümkün değildir. 
haddizatında 67 nci madde, ağırlık olarak 45 
iıci maddeyi almaktadır, ama 45 nci madde Yüce 
Parlâmentoda henüz görüşülmemiştir, çünkü 
komisyon bunu geri almıştır. Bu hali ile bunu 
kabul edersek, bir bakıma 45 nci maddeyi ay
nen kabul eder bir duruma düşüyoruz. Bu ne
dir? Karşılıksız çalışma imkânı getiriyor ki, bu 
angaryadır. Bunu yapmak, bugünkü Anayasa
mız ile - özür diliyerek işaret edeyim - bağda
şamaz; çalışma hukukunun temel prensipleriyle 
bağdaşamaz. Fazla çalışmayı izne mahsubetmek 
veya izne ilâve etmek gibi bir görüş gayet sa
kat, gayet hatalı tatbikatlar yaratacak bir gö
rüş olur. Çünkü; 45 nci madde bunu söylüyor : 
Memurların çalışma saatleri kanunla tesbit edi
lir. Fazla mesai için hangi meslek ve hangi gö
rev için bunun yürütüleceği bu kanunla getiril
miştir, onlar tesbit edilir. Bunun dışında kurum 
amirlerince tesbit edilecek fazla çalışma zama
nının izne ilâvesi gibi, çok sakat bir hüküm bu 
kanunda yer almamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, konuşma süre
niz doldu efendim. 

ALI RIZA U3UNER, (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan, 

Büyük ölçüde suiistimaller yaratır. Yıllık 
izin belirlidir, süresi zaten hizmet müddeti ile 
ayarlanmıştır. Bunun fazla çalışma ile uzatıl
ması gayet saHmcalıdu:, Çünkü, şunu ifade ede
yim; bir memurun fazla çalışmasına ihtiyaç 
varsa, bunu yıllık izin olarak boşlukta bırak
mak daha sakıncal ı^ daha çok zaman israfı 
doğuyor demektir. Bu, reform kanununun te
mel ilkeleriyle de bağdaşamaz. 

Fazla çalışma mutlaka karşılıklı olur. Bu
nun izin müddetine ilâvesi suretiyle yürütül
mesi mümkün değildir. Her hal ve kârda bu 
yönden 45 nci maddenin evleviyetle görüşülüp 
karara bağlanması, ondan sonra 67 nci madde
nin tedvin edilmesi zarureti aşikârdır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, buyurun. 
MEHMET ARSMNTÜRK (Trabzon) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bendeniz tamamiyle ihsan Kabadayı ve Sa

lih Aygün arkadaşlarımın fikirlerini tekrarlıya-
cağım. 

Kanaatimce fazla mesaiye hiç ihtiyaç yok
tur. Şimdi, reformist bir hüviyet taşıyan bu 657 
sayılı Personel Kanununda; «Pazar günleri ve 
Cumartesi günlerinin tatil yapılacağı, çalışma
nın haftada 40 saate çıkarılacağı ve her memu
run günde 8 saat çalışacağı tesbit edilmelrte ve 
bu 8 saati çalıştıktan sonra da ayrıca fazla me
sai yapacağı ileriye sürülmektedir. 8 saatten 
fazla mesai aslında zaten yapılmaz. 

Bir arkadaşımız da; «Fazla mesaiye ihti-
yacolmadığını ileriye sürenlerin memuriyeti bil
medikleri» gibi bir söz sarf ettiler. Bendeniz 38 
sene Millî Eğitim Bakanlığının her kademesin
de çalıştım. Fazla mesai düpedüz bâzı kimsele
re terfih makşadiyle verilir, örneğin : özel ka
lemde çalışır; özel kalemde çalışıyor diye ora
da 8 - 10 kişiye siz istediğiniz kadar, «Fazla 
mesai vermem» deyin, size âmiri ita yetkisi ve
rilmiştir, imza etmezsiniz, fakat bakana gider
ler, tabiî bakan asıldır imza eder ve onlar da 
özel kalemdedirler diye mutlaka fazla mesai 
alırlar. Ondan sonra; «özel kalemin işi ağırdır» 
veya «sana fazla mesai vermek istemiyoruz, se
ni asıl yerin neresi işe oraya alalım, saat 17 de 
mükemmelen çıkar sın» deriz. «Yook».... Çünkü 
özel kalemin bir özelliği vardır, özel kalemde 
bulunmak herkesi» arzuladığı bir iştir; mebusu 
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ile ahbaptır, senatörü ile ahbaptır, zengini ile 
ahbaptır, sununla bununla ahbaptır ve birçok 
işlerini de ayrıca yürütür. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Doğru. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Devamla) — 

Onun için, bir insan namusluca çalıştığı takdir
de, zaten 8 saatten fazla çalışamaz. Zaten, umum 
müdür ve daha üstün çaplı olanlar bugün 8 saat
ten fazla çalıştıkları halde fazla mesai almıyor
lar. Eğer fazla mesai çıkacak olursa 99 de-
miyeyim, ama 90 ilgili dairelerin umum mü
dürlerinin veya bakanlıkların muhtelif kimsele
rinin daha fazla para almasını sağlamaktan öte
ye geçemez. 

Sonra ayrıca; İhsan Kabadayı arkadaşımı
zın da dediği gibi Türkiye'nin iktisadi şartları 
da bellidir. Bugün «memuriyet» diye hepimize 
başvuran bir yığın kimse varken, her sene de 
bu yeni reformist Personel Kanununa göre kad
rolar da yapılacağına göre, eğer normal olarak 
8 saat çalışmak ihtiyaca kâfi gelmiyorsa kadro
lar artırılır. 

Bu belki teknik personel için ileriye sürüle
bilir, fakat teknik personel için de yine ihtiyacı 
karşılamak mümkündür. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. Bu maddenin 
külliyen çıkarılması taraftarıyım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

çok var mı? 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim : Saym 

Hilmi İşgüzar, özdenoğlu, Müderrisoğlu, Başer, 
Türkay, Okyayuz ve zatıâliniz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

67 nci maddede yer alan fazla çalışma ücreti 
üzerinde bendeniz de kısaca maruzatta buluna
cağım. Ancak, 45 nci madde görüşülmeden bu 
madde üzerinde fikir beyan etmenin sakıncalı 
olduğunu ileri süren arkadaşlarımın fikirlerini 
bendeniz de aynı şekilde kabul ediyorum. 

Yalnız bâzı arkadaşlarımızın burada ifade ve 
beyan ettikleri fazla mesai, fazla çalışma ücreti
nin tüm aleyhindeki görüşlerinin, gerçeklerin 
biraz dışına taşmış olduğunu da burada ifadeye 
mecburum. Şunu hemen ifade edelim ki, fazla 
çalışmaya ihtiyaç duyulmadan, 45 nci madde
de gösterilen normal bir haftalık süre içerisin

de, 40 saatlik mesai saati içerisinde vazifelerin 
normal bir şekilde yapılması esastır, ama öyle 
meslekler vardır ki, bu mesleklerin bünyesin
den, bu mesleklerin kuruluş ve cemiyete yap
tıkları hizmetlerin bünyesinden doğan bâzı za
ruretler vardır ki, bunları; haftanın 40 saatlik 
çalışma süresi içerisine sokmak suretiyle fazla 
çalıştırmamak durumunu ortaya atamazsınız. 
Esasında bu maddenin 3 ncü fıkrasında hangi 
meslek ve görev mensuplarının ne miktar fazla 
mesai yapacakları hususunun her yıl bütçeye 
konulacağı ve bunun Devlet Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığı tarafından tedvin edile
ceğine dair bir kayıt vardır. 

Bizim temennimiz; bu meslek mensuplarının, 
fazla çalışma ücretine hak kazanacak meslek 
gruplarının çok iyi bir şekilde, itina ile seçilmiş 
olmasıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımızın bâzıları 
ifade buuyrdular, dediler ki; «Hiçbir zaman 
fazla mesai saatine ihtiyaç yoktur.» Bunlara 
sormak lâzım; 45 nci madde Cumartesi ve Pa
zar günlerini tatil olarak kabul etmektedir; has
tanelerdeki ameliyat meselelerini ne şekilde hal
ledeceksiniz? Orman yangıları devam edecek
tir, bunların önlenmesi nasıl olacaktır? Memur 
çalışmıyacak mıdır? Hastanelerdeki operatör
lerin yapacakları ameliyatlar için siz, «Fazla 
mesai vermiyoruz», «Devlet Personel Kanunu 
bunu tanımıyor» derseniz Devlet hizmetinde gö
revli olan memurlar da o zaman, «Ben çalışmı
yorum» deme hakkına haiz olacaktır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Nöbeti var, 
sırası var. 

HİLMÎ İŞGÜZAR (Devamla) — Ama, yan
gında nöbet yoktur arkadaşlarım. Orman yan
gınları haftalarca, aylarca devam eder. Siz 
oraya hangi memuru göndereceksiniz? Devlet 
Demiryollarında nöbet yapamazsınız, PTT de 
nöbet yapamazsınız... Esasında bu görevi üze
rine alan Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesi, yaptıkları yönetmeliklerde çok titiz bir 
şekilde hareket etmek suretiyle bunu tesbit 
eder, ama umumiyetle, «Mesai ücreti tanımı
yorum» diye düşünmek gerçekleri bilmemek 
olur. 

Bu yönü ile bendeniz fazla mesai ücreti üze
rinde hassasiyetle durulmasının lehindeyim. Dev
let dairelerinde çalışan insanların tutumların-
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dan müşteki olan arkadaşlarımıza bendeniz de 
iştirak etmekteyim, ama bunlar böyledir diye 
bunların nedenlerini aramadan genellikle bir 
preisibi, 657 sayılı ve «reform» diye adlandır
dığınız, bütün dünyada olduğu gibi, bu kanun 
içerisinde de fazla mesai ücretlerini ortadan kal
dırmak istemek doğru olmaz. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, süreniz doldu 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Büyük inşaatlar, barajlar ve sairede çalışan 
teknik personele; «Mesai saati bitmiştir, çekil 
evine git» demek mümkün değildir arkadaşla
rım. 

Bu bakımdan bunu iyi bir şekilde organize 
etmek lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi 
verilmiştir. Komisyon veya Hükümet adına 
görüşecek misiniz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Baıkan; bu mad
denin arkadaşlarımızın ileri sürdüğü şekilde 
45 nci madde ile beraber mütalâa edilmesi kana
atindeyiz. Her ikisini müşterek olarak mütalâa 
etmek mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü-
tarya) — Sayın Başkan, şimdi mesainin bitme
sine 5 dakika vardır. Burada konuşan arkadaş
larımızın birçoğu her iki maddeyi birlikte mü
talâa ederek mütalâada bulunmuşlardır. Ken

dilerinin mütalâalarına arzı cevap edebilmek 
için 5 dakikalık zaman da azdır. Muvafık bu
lursanız öğleden sonraki oturumda konuşalım 
efendim. 

BAŞKAN — Olur efendim. 

Bir de Hükümetten bir soru var efendim, 
onu da acaba sonra mı cevaplandırırsınız? «Has
tanelerde normal mesaisini yaptıktan sonra ge
ce nöbeti tutan hekim ve personel için fazla me
sai ücretinin uygulanıp uygulanmıyacağının, bu 
maddenin bunu kapsamı içine alıp almadığının 
Hükümetçe açıklanmasını arz ve teklif ederim» 
diyor Sayın Kemal Demir arkadaşımız. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, bu fazla mesai ücreti 
ile ilgili madde bilhassa hastanelerde çalışanları 
istihdaf etmektedir. Bu sebeple uygulanacak 
efendim. 

BAŞKAN — Tabu... 
Efendim, şimdi Komisyon bu maddenin 

45 nci madde ile birlikte görüşülmesini teklif 
ediyor. Yani bu maddeyi geri alıyorsunuz ve 
«Müzakeresini tehir edelim» diyorsunuz, 

Bu madde ile ilgili olarak verilmiş olan Sa
yın Baha Müderrisoğlu'nun bir önergesi henüz 
muamele görmemiştir, önergesinde bu madde
nin son fıkrasının tadilini teklif ediyor. Ben 
Komisyona onu da birlikte veriyorum. 

Efendim, bugün saat 15,00 te yapılacak 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,58 

- İ lâ -
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,04 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — dturumu açıyorum. Çoğunlu
ğumuz vardır. Genel İKuruİumuzun ittihaz ettiği 
karar veçhile aralıksız çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 

43 ncü madde Komisyondan gelmiştir. Bu 
madde, Sayın Vefa Tanır ve Mehmet Türkmen
oğlu'nun müşterek takriri ile Komisyona gön
derilmişti. Komisyonun getirdiği teklif i okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanun'a bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının 43 ncü maddesinin son 
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkam 
Nurifiayar 

Madde 92. — Son fıkranın sonuna eklenecek 
cümle : 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1Ö46 sayılı Kanunun 
diğer hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hasan 
Çetinkaya ve Sayın Turhan Özgüner söz almış 
bulunuyorlar. Maddeye DU fıla*anın eklenmesin
den sonra Sayın Çetinkaya, söz almayı arzu bu
yuruyor musunuz? 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, zatıâliniz bu, 
fıkra eklendikten sonra görüşmek arzu ediyor 
musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen? Bu
yurun Sayın önder. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
şimdi bu takrir 43 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
hakkındaki bir eklemeden ibarettir. 

BAŞKAN — Tahmin ediyorum zaten teklif 
de öyleydi. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Halbuki bisim 
bu 14 ncü maddenin kanun kapsamı dışında bı
rakılmasına dair önergemiz var. Şimdi bir oyla
ma yapmak demek, bu maddeyi peşinen kabul 
etmek demektir. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeden bahsediyor
sunuz efendim, bahse konu plan 43 ncü madde
dir, 92 nci maddeyi tadil eden 43 ncü maddeyi 
görüşüyoruz, 

Sayın Vefa Tanır, takrir sahibi olarak Ko
misyonun getirmiş olduğu tekliften sonra konuş
mak istiyor musunuz? 

VEFA TANIR (Konya) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Başkaca görüş
mek istiyen yok. 43 ncü maddeyi tadil edilen 
şekliyle tekrar okutuyorum efendim. 

Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan ken
di istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet me
murluğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıf
ta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın nitelikle
rini taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte almak
ta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin 
aynı kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 
nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer 
bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da atana
bilirler. 

Devlet memuru veya emekli veya müstafi 
iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya 
yasama organı üyesi iken emekli olanlardan tek
rar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gereği 
istifa edip yasama organı üyeliğine seçilemiyen
ler yasama görevi sona erenler ile dışardan atan
mış bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna 
dönmek istiyenler bu maddenin 6 nci fıkrası 
hükmüne göre iktisabettikleri memuriyet dere
cesindeki açık kadrolara atanırlar. 
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"Bu gibilerin iktisabettikleri dereceÖe aç& 
bir kadro buhmmairıası faalinde ıraalariyie da
ha aşağı derecelerdeki kadrolara "atanmaları 
mümkündür. Ancak, müktesep İrcÖdaTina muadil 
dereceden bir kadronun boşalması MfatÖe bu 
yerlere tâyin hazfları saklıdır. 

Ytıkârdaki frkrada yazılı $a¥ftara'ğ8re "tâyin
leri yapılamiyanlara açık maaşları t̂am -olttrrik 
ödenmeye devam olunur. Btöilarm açik aklığı 
almak suretiyle geçen süreleri 'terfi ve •emdîöi-
Üklerme tam olara!* sayilfr. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacak
lar girecekleri -derece için bu kanunda «öngörü
len yarışma seçmesine veya yarışma sınavına 
tabidirler. 

Yasama görevinde ve bakanlıkta geçirilen 
her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir 
derece yükselmesine esas olaoak .şekilde ^değer
lendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun 
diğer hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — >Buyurun Sayın öagüner. 
TURHAN ÖZ&ÜNER (içel) — 'Bu «m fık

ranın dahi nazarı itibara alınarak değiştiril
diğini zannetmiştim, daha evvel sarfıaDaz&r et
miştim, şimdi konuşmak istiyorum efendim. 
Değiştirildiğini zannediyordun. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, ben konuşma 
hakkını müteaddit defalar hatırlattım. TVTad-' 
deyi okutup oylamaya geçmiş bulunuyaıpam. j 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Madde okun-' 
du, oylamaya geçilmedi Sayın Başkan. l 

BAŞKAN — Madde okundu, oylamaya ge
çiyoruz. Bu husus'tavazzuh -etmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Oylamaya. 
geçilmedi. 

BAŞKAN — Efendim, tadil teklifimi tokat-
tum. Zatıâ/linize sordum, .Sayın IÇefâaskaya'ya 
ve takrir sahiplerime'Mrdum, tekrar üâTe'oda-
rak, «madde üzerinde bu şeMiyle |förüş.mek 
istiyen sayın üye var : mıdır?» «dedim, İrianeeımn 
görüşmiyeceğmi işaret' ettikten: sonra, «son sek
imi okutup oylarınıza arz edeceğim» 'dcRÜan. 
"Oylamaya ge§mif olduk. 

TURHAN ÖZGttöÖfcR (İ<^\) — TofcElsfekli 
hakkında söz İstiyorum. 

BAŞKAN — O bakımdan .mazur görmenizi 
rica edeceğim. s 

43 "neti mftâdeyi tadil şekliyle oylarınıza 
ttrz -ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul ^edümi^tir. 

Personel Kanunu üzerinde 9 ncu madde, 
14 neti madde, .27 nci madde, 40 ncı madde, 
4b, 46, *4ff, l67, #4, ek geçici 2, ek geçici 3, ek ge
çici -4, -«k geçici 5, ek geçici 7, ek geçici 8, ek 
geçici 16,-ek -geçici 17, ek geçici 20, yeni ek ge
çici 22, ek geçici 22, ek geçici 23, ek geçici 25, 
^k ıge$»i '26, yeni -ek 'geçici madde Sayın Ke-
•lötaJl *Denıir *ve ar1sada$arı, yeni -ek geçici mad-
«Öe 'Ştotym GüfliÜfpala ve arkadaşları, yeni ek 
ıgeşici *madÖe flttttnir Döldril, yeni -ek geçici mad-
'ö* f̂eıftı TPanır -ra arkadaşları, yeni ek geçici 
nfadÖe 'Karaaslön *ve ^arkadaşları, yeni ek geçi
ci »ntatöRte İmamoğlu, ıyeni ek geçici madde Ok-
itey re *«rkada#ları, *yeni «k geçici madde *Wf a 
* t a ı r ^ ^ k a t t e p a r ı > 'yeni-ek geçici madde tPur-
han öagfeter, yeni ek geçici madde Başer, yeni 
ek geçici °madtte •Başer, bulunmaktadır. 

Ö̂asym Sösriisycn; bu maddekıden hazır olan 
tar ımı etendim? 

«BMJSLiDEMİR fÇBolu) —«ayın Başkan; 
İConıisyommtgeTi öMığı n^dde^^^ Yüceütec-
Stee gftMLMfsi ille İlgili mâruzâtta bulunmak 
i*t*jvmım. 

^ftŞISftN—buyurunuz efendim. 
^SNİ&L *BEMfR (Bolu) — 'Sayın Başkan; 

94 ncü maddeyi bünyesinde bulunduran bir 
tasarıyı müzakere ediyoruz. Bu tasan, reform 
*a«aı«ıı olduğu iddiasında olan bir tasarıdır. 
Maddelerin birbiri ile yakından ilişkileri var
dır. 'Komisyon, müzakereye başladığımız gün
den bu yaaa* bir kısım maddeleri geri almakta, 
bafclaau ıkullaamakta, ıaaaa bu maddeleri tek
rar buraya getirirken birbiri ile irtibatsız hal
de getirmek suretiyle, müzakereleri takibeden 
rBârUaattAo löyesi olarak - birim müşküller içine 
girmemize yol açmaktadır. 

'K«m&y«m,^ğl«ıden'«ttcet&I. nci maddeyi mü
zakereye sundu, 67 nci madde 45 nci madde; üe 
^âkBidân Ugâiildi;'fazla mesai ücreti, :fazla 
»̂•aai.-TfaiynMtti maMoktri olar ak. ayrı, ayrı mad-
<*eterdi. 

vffî ;mci mnatdde rmüzakereye i kondu, arkadaş-
tüjcnntz taramalılar,: fikirierini • söyle diler, • mü-
racdcereei yasaldı, ;-*cttwına geldi, rKamüsyon, «tBiz 
:boı ̂ anoddeıriın r45 ̂ nci madde ile ı ilgisi olduğunu 
^«•ftıııMc, nomısgeriualıyoınız, Skuâni beraber mü
zakere. edeceğiz» dedi, öyle kapattık. 

—•!«" — 
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Şimdi, Başkanlık olarak, haklı olarak soru

yorsunuz; «hangi madde hazır, hangi maddeyi 
Komisyon getirecek?» diye.. Böyle müzakere 
yürütülemez Sayın Başkanım. Komisyon ken
disinin hazır olduğu bir maddeyi getirecek, ama 
hangi maddenin geleceğini biz bilemiyoruz, 
önümüzdeki dosyadan o madde ile ilgili notla
rımı bulup takibetmekte dahi güçlük çekiyo
rum. 

Kaldı M, o müzakere edilen maddenin, on
dan evvel müzakere edilmesi ioaJbeden madde 
ile yakın ilişkisi var, o müzakere edilmemiş 
ve ondan sonra müzakere edilmesi icabeden 
madde komisyon tarafından daha önce getiril
diği için o müzakereye alınmış, onu müzakere 
ediyoruz, bir karara bağlıyoruz. Ondan son
ra geriye döndüğümüz zaman, daha önceki mad
deyi daha sonra müzakere etmek mecburiyetin
de kaldığımız için o maddeyi müzakere eder
ken, müzakere ettiğimiz madde üzerinde ya
pılacak değişikliklerin hiçbir anlamı kalmıyor. 

iBaşmdan beri bunu müşahede ediyoruz. İs
tirham ediyorum; komisyon sıkışık durumda 
olabilir, zaman istesin, ama bize, geriye aldı
ğı maddeleri kanun tasarısındaki sırası ile ge
tirsin, bu sıraları hem takilbeltanek imkânını bu
lalım, hem de birbiri ile irtibatlı olan bu mad
deler üzerinde görüşlerimizi birbiriyle irtibatlı 

şekilde ortaya koymak ve sonuç almak imkâ
nını bulabilelim. Başkanlık Divanından bunu 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı da Sayın 

Demir'in fikrindedir. Komisyon mehil istiyor
larsa Sayın Hilmi Okçu, Sayın Oıkyayuz; siz
den istirham ediyoruz, komisyonla temas etse
niz yetkili olarak, geriye alınan maddeleri bu
gün, bir saat vermek suretiyle veya bugün ge
tirmeleri mümkün değilse çalışma imkânımızı 
sağlamak İçin bize bir katî beyanda bulunsun
lar. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HİLMİ OK
ÇU (Manisa) — Sayın Başkan; komisyon baş
kanı yukarda, şimdi teşrif edecekler, hemen 
gelmek üzereler. Bu itibarla, müsaade ederse
niz bu sualinize bizzat kendileri cevap versin
ler. («Devam edelim» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, devam etmek için 
elimizde hiçbir maddemiz kalmamıştır. Kısa bir 
ara vermek mecburiyetindedir Başkanlık. Çün
kü müzakere edeceğimiz madde yok şu anda. 

Müsaade ederseniz, Başkanlık bu zaruret 
karşısında aravermek durumunda, 

Oturuma yanım saat araveriyorum efendim. 

Kapanma saati : 15,20 

mm 
ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma, saati : 15,55 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KATİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 122 nci Birleşimin Üçüncü Otu
rumu açıyorum. 

Sayın Komisyon Başkanı Nuri Rayar, bu
yurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bir silsile 
içinde maddelerin müzarekesine imkân vermek, 
kaldığımız noktadan geriye doğru gitmenin 
şartlarını hazırlamak üzere, komisyonumuza 
yarın sabaha kadar mehil vermenizi istirham 
ederim. Silsile icabı, başladığımız noktadan 
sona kadar gidebilmenin şartlarını arıyacağız. 

BAŞKAN — Yarın saat 10 a kadar hazırla
nacaksınız.. 

Gündemimizde Devlet memurlariyle ilgili ka
nundan başka bir konumuz bulunmadığı ve 
Sayın Komisyon Başkanı Nuri Bayar'ın kendi
lerine verilen sekiz anamadde ile geçici mad
deleri bir silsile içinde hazırlayıp Başkanlık 
Divanına ancak yarın sabah saat 10 da tevdi 
edeceklerini bildirmiş olmalarına göre, 9 Tem
muz 1970 Perşembe günü saat 10 da toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 
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