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MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının kadro
ları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Devlet memurlarının 657
sayıh Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılacak intibakları için kullanılır ve intibaklar so
nunda boş kalan kadroların tamamı Bakanlar Kurulu emrinde bloke tutulmak üzere kurumlarınca
Maliye Bakanlığına bildirilir.
Bu kadrolardan kamu görevlerinin yürütülmesi bakımından kullanılması zorunlu görülenler
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca ser
best bırakılabilir.
MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesi uyarınca 1971 malî yılı
Bütçe Kanununa eklenecek kadro cetvelleri ile unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar bu
kanuna ekli cetvellerdeki kadrolara intibakları yapılan Devlet memurları bu kadroların tahsis
edildiği görevlerin eski unvanlarını taşırlar.
İntibakları yapıldığı sırada teşkilât kanunlarının ilgili maddeleri veya 5439 sayılı Kanunun
2 hci maddesi hükümlerine dayanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar fiilen ifa ettikleri göre
vin unvanını 1 . 3 . 1971 tarihine kadar muhafaza ederler.
MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 4 ncü
derecelerine girecek kadrolar ve bu kadroların unvanları aynı kanunun 34 ncü maddesi hüküm
leri çerçevesinde 1970 malî yılı içinde Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi kadroları için bu tesbit, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkları Di
vanınca yapılır.
Bakanlar Kurulunca tesbit edilen unvanlara ilişkin görevleri bu görevin kadrosunu işgal et
mek suretiyle fiilen yapmakta olanlardan intibak sonucunda daha aşağı derecelere intibak ettiril
miş olanlar bu görevlerin Bakanlar Kurulunca tesbit edilen kadrolarına intibak ettirilirler.
Bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde
dikkate alınır.
İntibaklar sonucunda sınıfların 1,2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilenlerin işgal ettikleri
kadrolara ilişkin görevler için Bakanlar Kurulunca daha aşağı derecelerde kadro tesbit edildiği
takdirde bu gibilerin intibak sonucunda aldıkları kadrolar şahsa münhasır olmak üzere ve geçici
süreli olarak muhafaza edilir. Şahsa münhasır olan bu kadrolar her hangi surette boşaldığı tak
dirde kaldırılır.
MADDE 4. — İntibaklar sırasında Zaruret hâsıl olan hallerde Bakanlar Kurulu (1) sayılı
cetvelde yer alan ve boş kaldığı için bu kanunun 1 nci maddesi gereğince bloke edilmiş bulunan
kadrolarda sınıflar ve 1 nci maddede yazılı kuruluşlararâsi aktarmalar yapmaya yetkilidir.
MADDE 5. — İlişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar gerekli hallerde kullanılmak üzere Bakan
lar Kurulu enirine tahsis edilmiştir.
Bu kadrolardan gerekli görülenler Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşüne
dayanılarak yeni tâyinler için kullanılmak üzere Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir ve in-
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tıbak uygulamalarında doğacak ihtiyaçları karşılamak üzere 1 nci maddede yazılı kuruluşlara ve
rilebilir.
MADDE 6. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 'kuruluş kanunu ve kadroları bulunmıyan
bakanlıklar için bu kanunla verilen veya bu kanun hükümlerine göre verilecek kadrolara ilgili
bakan atama yapmaya yetkilidir.
MADDE 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasına geçildikten sonra har
cırahın tesbitinde 6245 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar eski hükümlerin uygu
lanmasına ve eski aylık veya ücret tutarları üzerinden harcırah ödenmesine devam olunur.
MADDE 8. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları için 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yeniden emsal tesbit edilerek uygulanma
sına geçilinceye kadar ( 1 . 3 . 1970 ilâ 1 . 3 . 1971 tarihleri arasında) halen yürürlükteki esas ve
emsallere göre ellerine geçen miktarda dış memleket aylıklarının ödenmesine devam olunur.
MADDE 9. — Bu kanunda intibaklarının yapılması için kendilerine kadro verilmiş bulunan ku
rumların evvelce ihdas edilen kadroları kaldırılmıştır.
MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bun
lara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde
görevli Devlet memurları, 657 sayılı Kanunun intibak hükümleri gereğince bu kanuna hağlı cet
vellerdeki kadrolara, yeniden Bakanlar Kurulu Kararnamesine, müşterek kararnameye veya ata
maya yetkili âmirin onayına lüzum kalmadan atanmış sayılırlar ve aylıklarının bu kadrolardan
ödenmesine devam olunur.
MADDE 11. — Bu kanun 1 Kasım 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. — Bu kanunun Yasama Meclisleri ile iEgili hükümlerini Cumhuriyet
Millet Meclisi başkanlıkları, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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B U KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
7
8

116
128
129

396
446
451:472

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
60
61

96
103
105

496
314
510:530

Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
8

137

866:867

I - Gerekçeli 228 ve 228 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 129 ve 137 nci Birle
şimine, 1468 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 105 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. I I - B u kanunu; Millet Meclisi Plân, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân komisyonları görüş
müştür.
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