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İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza sunulması Bakanlar Kurulunca 24 . 2 . 1981 tarihinde
kararlaştırılan «Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına Dahil Memurlara ödenek Verihnesi Hakkında
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğini emirlerine arz ederim.
Bülend Ulusu

GENEL GEREKÇE
Mülki idare amirleri, Devlet hayatımızda daima önemli görevler ifa edip 'büyük sorumluluklar yüklen
miş, Devletin bekası, milletin refahı yolunda daima feragat ve fedakârlık örneği teşkil eden bir vazife şuuru
içinde, kendilerini hizmete adamış kişiler olarak temayüz etmişlerdir. Bu şerefli ve şerefli olduğu kadar me
şakkatli mesleğin mensupları tarih boyunca Devlet hayatının vazgeçilmez temel unsurları olarak, diğer kamu
görevlilerinden farklı bir hukuki ve mali statüye sahip olagelmişlerdir. Bu gelenek yakın zamanlara kadar
devam etmiş, ancak 657 sayılı Kanunun uygulanmasını sağlayan 1327 sayılı Kanunla ihmale uğramış, önem
li statü kaybına maruz bırakılmışlardır.
|
Bu ihmalin idare hayatında açacağı yara ve meydana çıkaracağı acı sonucun farkına varılmasından
sonra, sözkonusu statü ikaybımn telafisi gayretlerine girilmiş ve 12 sayılı Kanıjın Hükmünde Kararname ile
mülki idare amirlerinin ayrı bir sınıf olarak tanınması sağlanmış ve 1897 sayılı) Kanunla da, ifa ettikleri gö
revin Devlet için taşıdığı önem ve yüklendikleri yönetim sorumluluğu dikkate) alınarak, bu sınıf mensupla
rına, diğer sınıflara dahil kamu görevlilerinden ayrı olarak, ek gösterge verilıjıesi esası kabul edilmiştir.
Bu hamle mülki idare amirlerinin kayba uğratılan statülerinin telafisi yolunda atılmış önemli bir adım
olmakla beraber kamu düzeni ve güvenliğin korunmasında, milli kalkınma planlarının uygulanması, sosyal
ve idari gelişmenin sağlanmasında, mahalli idarelerin milli plan hedeflerine uygun bir biçimde planlı çalış
maya sevk edilip, onların merkezi idare adına denetlenmesinde, netice olarak Devletin tüm hizmet ve çalış
malarının halka götürülmesi, Devlet düzeninin halk içinde tarafsız ve adil şekilde tesis ve idame edilmesin
de birinci derecede görevli ve sorumlu olan, Devlet ve Hükümet temsilcisi mülki idare amirlerinin muhtaç
olduğu, Devletin Devlet olma haysiyeti açısından temini zaruri bulunan statümLn gerçekleştirilme'si için yeter
li olmamıştır.
Bilindiği gibi 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar mülki idare amirlerine «Mülki İdare Amir
liği Tazminatı» adıyla tazminat verilmekte, bu tazminattan vali ve kaymakamlar ile, bu sıfatları kazandık
tan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve iller teşkilatında görev alan mülki idare amirliği sınıfına dahil bü
tün kamu görevlileri yararlanmakta idi. 1327 sayılı Kanun bü tazminatı kaldırmıştır. Daha sonra uygulanma
sına başlanan İş Güçlüğü, İş Riski ve Eleman Teminindeki Güçlük zamları olarak bazı görevlilere verilmesi
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öngörülen yan ödeme uygulamasında, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil personel farklı işleme tabi
tutulmuş, meydana getirilen farklılıklar sınıf bütünlüğünü bozan, hizmetteki merkez - taşra dengesini zede
leyen sonuçlar doğurmuş, meslek büyük ölçüde cazibesini kaybetmiştir.
Ortaya çıkan sakıncaları şöylece açıklamak mümkündür :
Değişik miktarlarda verilen yan ödemeler, kaldırılan mülki idare amirliği tazminatını telafi edecek oran
da olmadığı için sınıf mensuplarının 1327 sayılı Kanunla uğratıldıkları maddi kaybın telafisi mümkün olma
mış, bu durum mesleğin çekiciliğini azalttığından gittikçe daha çok sayıda meslek mensubu görevden ay
rılma durumunda kalmıştır. Personel Kanunu uygulanması başladıktan sonra başka bakanlıklara geçen, istifa
edip özel teşebbüste çalışan hizmet verecek yaşta iken emekli olan mülki idare amiri sayısı hızla artmıştır.
Şu anda 572 ilçemizin 97'sinde kaymakam yoktur. Bu rakam Türkiye nüfusunun büyük şehirlerde yaşayan
kısmı hariç yaklaşık 1/5'ini teşkil eder. Ayrıca ilçelerde Hükümet temsilcisinin ve sorumlu bir idare amiri
nin olmaması demektir. Boş ilçelerle birlikte toplam 1 612 mülki idare amiri kadrosundan 422 adedi mün
hal bulunmaktadır.
Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunlarından seçilip üç yıl staja tabi tutulan ve yapılan
kaymakamlık kursunda başarılı olanlardan sağlanan mülki idare amirlerinin 7 yıl süren bir eğitimden sonra
mesleğe kazandırıldıkları düşünülürse boş görevlerin doldurulmasının ne kadar güç olduğu anlaşılır.
İdare amirlerinin ülkemizde cereyan eden şiddet olayları ve anarşinin önlenmesi konusunda canla başla
çalıştıkları, kanun hakimiyetinin sağlanmasında ağır görevler ve sorumluluklar yüklendikîeri düşünüldüğün
de mali bakımdan bu derece ihmal edilip, mağdur edilmelerinin adil bir davranış olmadığı açıktır.
Tasarı, yukarıda açıklanan sakıncaları gidermek, mesleğe cazibe kazandırmak ve meslek mensuplarının
mali ve maddi imkânlarını biraz olsun düzeltmek üzere '(Mülkü İdare Aımlidıiğli Tazminatımı) yendıden (ihdas
etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Uygulamada tereddüt yaratmaması bakımından, mülki idare amirlerinde bu tasarı ile verilmesi öngörü
len tazminatın, yürürlükteki mevzuata göre kendilerine ödenen İş Güçlüğü, îş Riski, Teminindeki Güçlük
v.b. gibi ödemelerin yerini allan bir ödeme biçimi olmayıp, onlarla birlikte ödenecek bir mali hak olduğunu
belirtmekte yarar görülmüştür.

MADDE GEREKÇELElRt
'Birindi Madde :|
Madde, Vali ve Kaymakamlarla, Kaytaaikamlık sıfatını mevzuatta yer ailaln özel hükümlere göre kazandıkıtan Sonra, İçişleri Bakanlığının merkez kuruluşunda; Müsteşar, Mıeıifcez Valilisi, Müsteşar Yardımcısı, Genel
Müdür, Kurul veya İdare Başkanı, Huıfculk Baışmüşaviri, Balkan veya Bakanlık Müşaviri, Genel Müdürlük, Ku
tru! veya İdare Başyardımcısı yalhıuıt Yardımcısı, Mülkiye 'Müfettişi, Hulkuik Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Mü
dürü, Mühakemat Müdürü, Uzman v.b. görevleri yapmaik üzere Mülki İdare Amiriği Hizmetleri sınıfına
dalhiıl 'kadrolara atanan veya illilerde Vali MuaJvini veya Hulkuik İşleri Müdürü olarak görevlendirilen personel
i e Mıaiyet Memurlarına, yanii, 657 sayılı Devlet Memorlan Kanununun 1'897 sayılı Kamumla değişik 36 ncı
maddesinde tarifi yapılan (MüM İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı) 'kapsamında olup, Mülki İdare Amirliği
Sınıfına dlahliıl kadrolarda görev yapan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu i e ek ve değişâlklükleriıne göre almakta oldukları ayhklarımın (Ek göstergeler .dahil) brüt tutarının ı% 20i'sinıin, hiçbir kesinti'
yapılmaksızın, (Mülki İdare Amirliği Ödeneği) olarak ödenmesini hükme bağHamaktaldır.
İkinci Maddb :
Maidde, 1 ndi mialddleye göre verilmesi öngörülen ödeneklere ne zsaman halk Ifcazamılacağı hususunu tespit
etmekte ve ödeme zamanım (belirlemektedir. Maddeye ıgöre ödeneğe, Ödenek verilmesi gereken kadroya ata
nanların 'bu göreve başlaması ile müstehiak olunmakta ve halk edilen ödeneklerim müteakip aybaşında maaş
la aynı zamanda ödeneceği hükme bağlanmaktadıri
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Üçüncü IMadde :,
Madde ile, ödeneğin hangi hallerde kesileceği hükme bağlanmaktadır. Ödenek ülke olarak, 'görevle hu
kuku ilişki devam ettiği sürece verilecektir. Görevle hukulkü ilişki devam ettiğ: halde fiilen görev yapılmayan
yıllık Mirilerde, »mazeret dinlerinde, geçici görevle yurt içli veya yurt dışında başka ibtir yere gönderilmelerde,
yurt 'isçündie (meslelk içi eğitim programlarına klatıllma hallerinde ödemek kesilmeyecek bülfarz Maliyet Memurlafinin Kaymakamlık kursuna katılmaları hainde veya diğer meslek mensuplarının bakanlıklarca açılan kurs,
seminer, sempozyum, konifeırans gibi meslek İçi eğitim faaliyetlerine katılma haillerinde veya Âmme idaresi
Enstitüsü programlarına iştkıalk edlillmesi halimde ödenek kesilmeyecek, hastalılk halinde ise yılda 60 güne
kadar verilen hastalık izninde de ödenek verilmesine devam oOlunacaktır. 60 günün hesabında bir takvim yılı
içinde aiknain siağhk izinlerinin tümü dikkate 'alınacaktır. Hastalık izni, ıgörev sırasında veya görevden dioliayı
yaralanma veya sabatlianma sebebiyle verilmişse bu takdirde izin 60 günden fazla sürse de ödenek Ikesıilllmeyeöelkir^
Memuriyet naklileri sıirasunda kanunda öngörülen mehil müddetinde de ödenek kesiîmeyecektiır. Bu suretle
ödeneğin daha düzenli ve istikrarlı şekilde verilmesi sağlanmakta, ödenekten mahrum kalmamalk için yıiılk
izlin kullanmaktan vazgeçme veya bir eğitim programına katılmaktan sarfınazar etme gibi halerin mey
dana gelmesi önlenmiş olmaktadır,
Yukarıda sayılanlar dışında görevin fiilen yapılmaması halinde mesela izinsiz ve mazeretsiz göreve gel
meme, eğitim maksadıyla veya bilgi ve görgü artırma amacıyla yurt dışına gütmede, izin tecavüzünde, 60
günden fazla hastalık izdi alınmasında ödenek kesilecekltür.
Dördüncü Madde :
Kanunda Mülki idare Amirliği Hizmetleri Ödeneği ödenmesine ilişkin hüküm 'bulunmaması durumunda
657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmiekltedia-.
Geçidi Madde : ,.
114.7.1980 tarihli ve 8/1249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere
ödenmiş 'bulunan avansların Mıaliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre malhsup ©dilmesini hükme bağ
lamaktadır.
Beşindi Maddi© :
Yürürlük tarihini içermektedir.
Altıncı Madde :!
Yürütmeye ilişlkin bulunmaktadır.
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M i l i Güvenlik Konseyi Başkanlığına
'Mülki İdarle Amiırliiğii Hizmleltibri iSnnıfımia D a h i M e m u r l a r a Ödenek Verilmesi Hakkında K a n u n Tasarısının
K'oimlilsiyolnıulmıuızca yalpıflaJnı iıntaelelrnJelsıi ısıoıniulculntdla 'tasarınım Itlüimıü Igetnelkçeididki laiçılkıliaimiaPaırı d a göztöınünidie 'bulllundıniularak ıbelnllmıs'einmiş ve imiadldefafn mlüzalkeırfeisiime geçı-ıllmliişltliır1.,
657 sayılı Devlet Memurları K a n u n u n u n 36 ncı maddelsliınide yar atom İMıülki İ d a r e Almirîiği iHizmleMeri Sımıııfı
Itarlilfkıia uiyigün^k sağtaınımlalsı ive ıvarülleeiek ıtazımlihaltın İMıülki Üdtasrte AimiMıiği) Huznıeltlerli kaidırolariıınida gıörlelv İfa
edenlere ürihlîsiair idttliiriDmlelai amacıylatialsaiMmını1 nüi hıialddleisd' mieltindie IdlüZeınfanldiği şieklıylls dieğliişltliırilimiiış v e takarıdakliı ödenldk Silbairtesi yierine yalpDlIain ödemıetye d a h a uiyumüu ıgönülleln ıtalzmliinat Iteırimiınlio Jkaımesli uıyguin builulnimıuş-
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(tıulr. T/eırlilm ıdeğliîşiilkliğfi Idliğfer ımalddlellleırie ide lyalnlsııltıfllaırialk: g e ı l e t t Idüaelttmldllar yıapılllmıılşltııır. 1 midir miaıdjdle dleğişilkiğıi
mieıyiamıınidıa KJaınıuın. Tais&ıuisunııın adiı ıdia omiacunıi iilfîaldte ede'btolacdk iblilç&nıdfe Ikı/saJiüıllaınalk ıdbğişItŞıniHmıiştir.
Tlaisıaratnııln;
T a z m i n a t a l m a y a h a k k a z a n m a başlangıcım v e ödemle aalmianııma (tlaıyliln etyÜteiyieoı 2 ncli mlaidldeisli medlalkisliyomia
Itaibli ftultıudlaıralks
Tlaztaiinialüa hlamig'i İhalende öidönımiey© devamı oflluınacağılnı vle hıam(gi hialeırjdle Ikeisiecıeğiimli düiızeınleiyıeln 3 v e 4 n c ü
mialdldlefllerliı;
M a h s u p işlemlerini d ü z e n l e y e n geçidi m a d d e y l e yünüıılliülk. vle yürlultımieıye iliışjküin 5 v e 6 n c ı (mialdldJelleırfiı lilsie laiynıenı berL%rıısie(nımliışıtliîr.
Mfü Güiveınıfflk KJoınjsfe'yiilnülnj ttasvipfleırinie airz olümiıır.
Komisyon Başkanı
Muzaffer
BAŞKAYNAK
Hâkim Tuğgeneral

Üye
İsmet ONUR
Hâkim Albay

Üye
Feridun BALATLIOĞLU
Hâkim Albay

Üye
Tahsin EKİNCİ
Mly. Dnb.

Üye
Orhan PİRLER
içişleri Bakanlığı
Özlük işleri Gn. Md. V.

Üye
İlham KÜSMENOĞLU
Maliye Bakanlığı
Bütçe - Mali Kontrol Gn. Md. Yrd.
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(HÜKÜMETIN TEKLIFI

İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNl

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına Dahil
Memurlara Ödenek Verilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu
Tasarısı

MADDE 1. — Valiler ve kaymakamlar ile kay
makamlık sıfatını özel mevzuatına göre kazanmış alup
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşlarında gö
rev alanlara ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sını
fına dahil diğer görevlilere; 657 sayılı Devlet Memur
ları 'Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre almakta ol
dukları aylıkların (ek göstergeler dahil) brüt tutarı
nın % 20'si «Mülki İdare Amirliği Hizmet Ödeneği»
olarak verilir. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesinti
ler yapılmaz,

MADDE 1. — Mülki İdare Amirliği Hizmetleri
sınıfında olup bu sınıfa dahil kadrolarda çalışanlara,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Ek ve De
ğişikliklerine göre almakta oldukları aylılklann (Bk
göstergeler dahil) brüt tutarının ;% 20'si «Mülıki İda
re Amirliği Hizmet Tazminatı»! olarak ödenir.
Bu tazminat, müteakip aybaşında aylıklarla bir
likte verilir ve damga resmi hariç, herhangi bir ver
giye tabi değildir,

MADDE 2. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Öde
neği verilmesini gerektiren bir kadroya atananlar göre
ve başladıkları günden itibaren bu ödeneğe hak kaza
nırlar. Halk edilen ödenekler müteakip ay başında ay
lıkla birlikte ödenir.

MADDE 2. — Mülki idare Amirliği Hizmet Taz
minatı verilmesini gerektiren bir kadroya atananlar
göreve başladıkları günden itibaren bu tazminata hak
kazanırlar.

MADDE 3. — Yıllık izin kullananlar ile yurt için
de veya yurt dışında geçici görevle başka bir yere gön
derilenler, yurt içinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümleri uyarınca yürütülen hizmet içi eğitim
programlarına katılanlar ve bir takvim yılı içinde top
lam 60 günü geçmemek üzere sağlık izni verilenler ve
mazeret izni kullananlar ya da memuriyet yerlerinin
değiştirilmesi sebebiyle yeni memuriyetlerine gitmek
üzere eski görevlerinden ayrılıp kanuni mehil müdde
tini kullananlar hariç olmak üzere, herhangi bir se
beple görev başında bulunmayanlara, görevlerinden ay
rı bulundukları müddetçe ödeme yapılmaz. Ancak gö
rev sırasında veya görevden dolayı yaralanma veya sa
katlanma sonucu alınan hastalık izinlerinde Mülki İda
re Amirliği Hizmet Ödeneğinin ödenmesine devam olu
nur.

MADDE 3. — Yıllık izlin kullananlar ile yurt
içinde veya yurt dışında geçici görevle başka bir yere
gönderilenler, yurt içinde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uyarınca yürütülen hizmet içi
eğitim programlarınla 'katılanlar ve bir takvim yılı
içinde toplam 60 günü geçmemek üzere sapık izni
verilenler ve mazeret izini kullananlar ya da memu
riyet yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle yeni memu
riyetlerine gütmek üzere eski görevlerinden ayrılıp
kanuni mehil müddetini 'kullananlar hariç olmak üze
re, herhangi bir sebeple görev başında bulunmayantera, görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe öde
me yapılmaz. Ancak görev sırasında veya görevden
dolayı yaralanma veya sakatlanma sonucu alman
hastalık izinlerinde Mülıki İdare Amirliği Hizmet
Tazminatının ödenmesine devam olunur.

MADDE 4. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Öde
neğinin ödenmesine ilişkin olarak bu Kanunda hü
küm olmayan durumlarda 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 4. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Taz
minatının ödenmesine ilişkin olarak bu Kanunda hü
küm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — 14.7.1980 tarihli ve 8/1249
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bütçe dışı
avans olarak yapılan ödemeler Maliye Bakanlığınca
tespit olunacak esaslara göre mahsup olunur.

GEÇlCl MADDE 1. — Tasarının Geçioi Madde
1 'i aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklifi)

(İçişleri Komisyonu Metni)

MADDE 5. — Bu Kanun 1 . 3 . 1980 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
24 . 2 . 1981ı

Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı Başbakan Yrd<
Z. Bay kara

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. V.
K. Erdem

Devlet Bakanı
Prof. Dr. İ. Öztrak

Devlet Bakam
M. Özgüneş

Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdaş

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

İçişleri Bakam
S. Çetiner

Dışişleri Bakam
/ Türkmen

Maliye Bakanı
K. Erdem

Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. ÖnaJp

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. N, Ayanoğlu
R. Baturalp

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı
Prof. Dr. T. Esener

Turizm ve Tanıtma Bakam
/. Evliyaoğlu

İmar ve iskân Bakanı
Dr. Ş. Tüten

Köy işleri ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side

Kültür Bakanı
C. Baban

Ulaştırma Bakanı
İV. Özgür

Sanayi ve Teknoloji Bakam Ener. ve Tabii Kay. Bak
Ş. Kocatopçu
S. Bingöl
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Gençlik ve Spor Bakam
V. Özgül

