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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Üyesi M. Kâzım Kara- Komisyonîarda açık bulunan üyeliklere, gös-
ağaçlıoğlu'mm, teknik persnelin yan ödenıele- terilen aday seçildi. 
ri ile ilgili 18 . 8 . 1972 gün ve 7/4821 sayılı 
Kararnameye dair gündem dıgı demecine Dev- i 
let Bakanı - Doğan Kitaplı cevap verdi. 

! T. H. Y. Araştırma Komisyonu Başkanlığı-
ı nm, komisyonlarına, ek rapor hazırlamak üze-
) re, yeni bir görev süresi tanınmasına dair tez-

Vazife ile yurt dmııa gedecek olan Ticaret | keresi okundu; konunun Başbakanlık Divanm-
Bakanı Nalın Talû'ya, Sanayi ve Teknoloji Ba- \ da görüşülerek gerekli işlemin yapılacağı bil-
kanı Mesut Erez'in; \ dirildi. 

Vazife üe v^r*t dlc;Voa D iden "Di-^sl-01*' B^ka- i 
„ . . . _, ...V" , " % , ' V , "„ '5V"" 1. , V I Cumhuriyet Senatosu İçel üyesi Lutfi Bil-

gen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair sözlü so
rusuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 

nı Halûk Bayülken'e, Easbakan Ferid Melen'ln 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

İstanbul Üyesi Mebrr 
İsler Komisyonu üveTiğ'h 

Aksoley'in, Sosyal ; Erez cevap verdi. 
I 5 Ekim 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
| toplanılmak üzere Birleşime saat 17,12'de son 

İstanbul üyesi Cs-ma! Yüdînmın, Milli Sa- i verildi, 
vunnıa Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine I 
dair önergeleri Gene! Kurulun bilgisine sunul
du. 

istanbul Üyesi Mebrure Aksoby'e hastalı
ğına binaen 25 gün izin verilmesine dair Baş- j 
kanlık tezkeresi kabul olundu, I 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Melun d Vnuldı Hüseyin Öd ürk 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Cauıhr" 
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Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulanun 

3 Ekim 1972 tarihli toplantısında alman 3 sayılı 
Karar ilişik olarak sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet, Senatosu Başkanı 

Karar No. : 
Karar tarihi 

Danışma Kurulu Kararı 

3 
3 Ekim 1972 

1. 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince 6 gün içinde (karara bağlanması gereken 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkmana Plânının, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda, ilişik prog
ramda tespit edilen gün ve saatlerde görüşül
mesi, 

2. Toplantıların her gün saat 10,00 - 13,00, 
15,00 - 19,00 arasında yapılması (Lüzumu ha
linde Genel Kurul Kararı ile çalışma saati sü
releri uzatılabilecektir.) 

3. Şahısları adına söz alacak sayın üyele
rin söz sırası kaydının, programa göre, bir gün 
evvel oturumun açılışından kapanışına kadar 
Divana çıkan Başkanın solunda oturan Kâtip 
üye tarafından yapılması, 

4. Son sözün, isteyen gruplara ve 20 daki
ka olarak verilmesi, 

Kararlaştırılmıştır. 

Tekin Arıburun 
Başkan 

iskender Cenap Ege 
Başkanvekili 

Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Enver Bahadırlı 

Mehmet Ünaklı 
Başkanvekili 

Hayri Mumcu oğlu 
Başkanvekili 

Hüseyin öz t ürk 
Kâtip 

Bahriye Üçok 

Kâtip 
Azmi Erdoğan 

Kâtip* 
(Bulunmadı) 

M. Şükranı özkaya 
idare Amiri 

Salih Tanyeri 
C.H.P. Grup Başkan V. 

Mucip Ataklı 
M.B.Gr. Başkanvekili 

Kâtip 
Akif Tekin 
İdare Âmiri 

Osman Salihoğlu 
A.P. Grup Başkanvekili 

i. E tem Karakapıcı 
M.G.P. Grup Baglkan V. 

Fahri Korutürk 
Kontenan Gr. Başkanı 

BAŞKAN — 9 Ekim Pazartesi günü saat 
10,00'da müzakeresine başlayacağımız Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının müzâkeresi hak
kında, Danışma Kurulumuzun almış olduğu 
karar Yüksek Hey etim ıttılaına arz edildi. 

Bu hususu oylarınıza arz ekliyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,2. — Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere 
secim. 

BAŞKAN 
rum. 

Bir önerge var, takdim ekiiyo-

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan 
bir üyelik için adaylığımı koyuyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
istanbul 

Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Tek aday olduğu için, bundan 
önceki teamülümüze istinaden iş'arî oya arz 
edeceğim. 

Sayın Mebrura Aksoley'in talip bulunduğu 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğine seçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kamunu de
ğiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu 

kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 
sayılı Genel Kadro Kanunu uygulamasındaki 
aksaklıklar, Devlet memurları arasında büyük 
huzursuzluklara 'Söbebolmaktadır. Bilhassa, Mil
lî Eğitim Bakanlığı mensuplarının intibak, ter
fi ve van ödemelerde dücar oldukları haller bu 

— 211 — 
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topluluk içerisinde 'haksızlıkların yaygınlaştığı 
tarafmuzdan tespit edilmiştir. 

Bu durumların açıklığa kavuşturulması, bu 
hak sahiplerinin haklarının tespit edilip biran 
önce tanınması maksadıyle Cumhuriyet Senato
su içtüzüğünün 127 nci maddesi gereğince Hü
kümet hakkında (Genel görüşme) açılması hu
susunu arz ve rica ederiz. 

Aydın Kastamonu 
İskender Cenap Ege Mehmet Çatmlıca 

Sivas Ankara 
Hüseyin öztürk Yiğit Köker 

Antalya 
M. Akif Tekin 

BAŞKAN — Tüzüğümüz hükmüne göre ge
nel görüşme isteyen üyelerden birisinin söz is
temesi lâzımdır. 

Sayın iskender Cenap Ege, önerge sahibi 
olarak gözüküyorsunuz; siz veya Önerge sahip
leri adına konuşacak herhangi bir arkadaş var 
mıdır? Bize intikal etmiş bir talep henüz yok
tur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Hüseyin öztürk konuşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, öner
ge sahipleri adına buyurum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Sayın senatörlerden birkaç arkadaşımız gün
dem dışı konuşmalarla bu önemli konunun çe
şitli yönlerini dile getirdiler. Teknik personel 
yönünden olsun, öğretmenlerin intibakları ile 
ilgili olsun, diğer konularda olsun, aşağı-yu
karı 'Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri 
bu konu üzerinde aydınlığa kavuşmuş durum
dadır. Bizim konuyu biraz daha esasları ile or
taya koymaktan amacımız, Hükümete, memur
ların içinde bulunduğu bu sıkıntıdan, perişan
lıktan, huzursuzluktan ve hattâ bu küskünlük
ten, daha öteye giderek kızgınlıktan kurtarıl
ması yönünden yardımcı olmaktadır. 

Biliyorsunuz, bir Hükümeti ve bir Devleti 
meydana getiren memurlardır. Devletin ve Hü
kümetin elemanı olan, onu teşkil edem, onun 
gücü ve onun nüvesi olan insanlar 
huzur içinde olmalıdır. Çünkü, bunlar 
genel olarak Türkiye'nin fikir membaa, 

fikir kaynağı olan kimselerdir; yani 
rejimimizde ağırlığı olan insanlardır. Rejimimiz 
üzerinde ağırlığı olan bu insanların küskün ol
masının, kızgın olmasının Türkiye'de içinde bu
lunduğumuz bunalımdan çıkışımızda zorluk ya
ratacağı kanaati yaygındır. Bu yaygın kanaat
ten kurtulmanın tek çaresi de Anayasamıızın 
bu insanlara verdiği hakların mutlaka iadesi
dir. 

Kanunların Meclislerde görüşüldüğü zaman
ki lâfzına ve kanunların hukuka ve felsefesine 
uygun olarak çıkarılma esasının tatbik^ herke
sin kendi arzu ettiği gibi uygulamadan mutla
ka uzak kalması için, uygulanmış olan yanlış 
ve çelişik örnekleri aız ederek durumu ortaya 
koymaya çalışıyoruz. 

Değerli üyeler; Türkiye'mizin bugün için en 
önemli sorunu, memurların içinde bulunduğu 
ekonomik ve sosyal rahatsızlıkları ve huzursuz
luklarıdır. Memurlar günden güne orta sınıf 
özelliklerini kaybetmekte ve alt tabakalara doğ
ru hızla kaymaktadır. Bu kayışın çöküntüye 
dönüşmesi tehlikesi belirmektedir. Bu oluşun ve 
olumsuz gelişimin demokratik Cumhuriyet re
jimi için getireceği tehlike büyük olur. Orta 
sınıfı çökertilmiş bir toplumda yüksek gelirli
lerle, az gelirli fakir halk arasındaki uçurum 
büyür. Bilhassa bu çöküntüden en çok faydala
nan da komünizm gibi sinsice çalışan ve fikir
lerini yayan rejimler olur. Bu akımlara imkân 
vermemek için orta tabakanın sağlam tutulma
sı kanaati bizde hâkimdir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve onu 
değiştiren 1327 sayılı Yasanın uygulanmasından 
doğan aksaklıklar, intibak ve yan ödemelerdeki 
adaletsiz işlemler, 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nunu yetersizliği ve yine 1972 yılı Bütçe Ka
nununun kadroların kullanışını kısıtlayan 15 
nci maddesi, sene içinde boşalan kadroların kul
lanılmasını engelleyen, yeni kadro alma olana
ğını ortadan kaldıran hükümleri ile Devlet me
murlarının mağduriyetinin yanında, Devlet hiz
metlerinin de geniş çapta aksaması ve verimsiz
liği sayın hükümetlerin de dikkatinden kaçma
mıştır sanıyorum. Çünkü, bugünkü durumdaki 
kadrolar bundan 30 - 40 yıl önceye göre ayar
lanmış olan kadrolardır. Bir de bu şekilde kad
rolar seyyaliyet arz eden bir durumdan çıkarı
lırsa, yine Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
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maddesine göre de kısıtlanmış olan bu kadrolar 
kendi sınıfı içerisinde, kendi dairesinde başka 
bir yere kullanma zorunluğunu çıkarırsa, o 
dairelerin bu kadrosuzluk yüzünden, boş kalan 
kadrolarında işletilememesi yüzünden çektiği 
İstırap yanında, verimsizliği, yarattığı huzur
suzluğu ve bu memurların hak ettikleri derece 
ve kademe terfilerine ulaşamamış olmasını göz-
önünde tutarsak, Türkiye'deki memurların du
rumunu ve personel sisteminin işleyişindeM ak
saklığı ve düzensizliği gayet iyi teşhis etmiş 
oluruz. 

Bu olumsuz uygulamalar, huzursuzluk ve 
çalışmalarda iştahsızlık, bundan başka Devlete 
itimatsızlık, küskünlük ve hattâ kızgınlıkların 
artmasına sebebolmuştur. Yüz binlerce memur 
kendisini temsil eden Devletin gücü ve dayana
ğı olma kuvvetini kaybetmeye başlamıştır. 

Birkaç örnek verelim : 
Bir PTT memurunun acı gerçeği ifade eden 

bir mektubunun bir gazetede yayınlanan kıs
mındaki ifade aynen şöyle : 

«Ben bir PTT dağıtıcısıymı.» diyor ve mek
tup sahibi okuyucumuz devam ediyor; «Per
sonel Kanunundan önce 405 lira brüt maaş, 
her ay 25 lira yem tazminatı, 30 lira kasa taz
minatı ve yılda iki maaş tutarında ikramiye 
alıyor, o günkü şartlar içerisinde iyi kötü idare 
ediyorduk.» diyor. 

Bu tabiî 1960 lardan çok daha önce başlar; 
ama biz 1960 tarihini ele alalım. 1960 tarihin
den Devlet Memurları Kanununun uygulandığı 
güne kadar aldığı para ve o günden bugüne 
kadar hayat şartlarının, hayat pahalılığının 
yüzde yüz artışı, para değerinin düşmesi dik
kate alınırsa, bu memurun bundan sonraki, 
yani kanun çıktıktan sonraki, durumu nedir?.. 
Grörelim : 

«... O günkü şartlar içinde iyi kötü idare 
ediyorduk. Personel Kanunundan sonra ise, 
bütün bu yan ödemelerle iki maaş tutarında
ki ikramiye kaldırıldı. Şimdi aldığım ücret 
sadece brüt 493 liradır. Bu para ile hanımı ge
çindireceksin, çocukları yedirip içileceksin ve 
sonra da kar yağmur demeden bir ay görev 
yapacaksın, apartman tepelerine çıkacaksın, 
çalışacaksın, yorulacaksın ve bununla geçine
ceksin» diyor. 

I Personel Kanunu uygulanmadan önceki 
I aldığı maaş, bundan sonra aldığı maaş, hayat 
I pahalılığının artan durumu, para değerinin 
I düşmesi... 
I Şimdi, bâzı bakanlıklardan örnekler vere-
I rek işi daha çok objektifleştirmek, daha çok 

maddî delilleriyle ortaya koymak istiyoruz. 
Sağlık Bakanlığındaki durum : 
1. —- intibaklar esnasındaki aksaklıklar ne

deniyle personel arasında büyük ölçüde sız-
I Tanmalar vardır, bunların mutlaka giderilmesi 

zaruretine inanıyoruz. Şöyle ki, halen işgal et
tiği kadro üzerinden maaş alan sağlık perso
nelinin büyük bir çoğunluğu terfi imkânı bu
lamamaktadır. örneğin, 9 ncu dereceden kad
royu işgal edip bu kadrodan birinci, ikinci ve 
üçüncü üst dereceden maaş alanlar Personel 
Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 12 . 1970 den 
bugüne kadar, iki senedir, aynı maaşı almak
tadırlar. Bu nedenle terfi edememiş ve mağdur 
olmuş personele terfi imkânının sağlanması için 

I kadro verilmesi şart. Oysa ki, verilmemiş. 

2. 1327 sayılı Kanunun intibaklarla ilgili 
maddelerindeki aksaklıklar yüzünden intibak
lar esnasında personel arasında büyük ölçü
de aksaklıklar olmuştur. Meselâ, 1970 yılında 
mezun olan bir tabiple altı yıldır hizmette 
olan bir tabip aynı yere intibak ettirilmiş ve 
aynı maaşı alma durumuna düşürülmüştür. 
Demek ki, arada altı yıl mesafe var, birisi 
altı yıldır çalışmış öteki :*se yeni mezun ol
muş ; ama ikisi de aynı maaşı alıyor, 

3. 13 . 1 . 1971 gün 7/3434 sayılı Karar
nameye kadıro verilenlerin nakilleri yapılama
maktadır. Şöyle ki, 1 - 4 kararnamesiyle kadro 
tahsis edilen bir görevde çalışan personelin 
nakli icâbettıiği zaman, aynı derecedeki bir 
kadronun nakledileceği görevde tahsis edilmesi 
gerekmektedir. 1 - 4 kararnamasiyİe Sağlık 
Bakanlığına verilen kadrolar az sayıda oldu
ğundan ve tamamen görevlere tevzi edilmiş 
bulunduğundan, nakil işlemleri yapılamamak
ta ve hizmetin büyük ölçüde yürütülmesine 
engel olmaktadır. 

Bu nedenle 1 - 4 kararnamesindeki kadro
lara seyyaliyet verilmediğinden işler aksamak
tadır. 

4. Sağlık Bakanlığı hizmetlilerinin özelliği 
gözönüne alınarak mahrumiyet bölgelerinde 

218 -
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bugünkü maaş ölçüleri içinde hekim 'bulunama
dığı malûmunuzdur. Sağlık hizmetleri sınıfında 
tavan açılmak üzere sözleşmeli istihdam ile mu
vakkat istihdamın sağlanması da kaldırılmıştır, 
bu bakımdan hizmet aksaması devam etmekte
dir. 

5. 'Sağlık ve yardımcı hizmetler sınıfında 
olup diğer sınıflarda görev alan personele, hiz
met niteliği değişse dahi giriş derecelerinin sağ
lık hizmetleri sınıfına tanınan derecelerden baş
lattırılmadı ve inıtiJbaklarının bu esasa göre ya
pılması gerekirken, buna uymamışız. Oysa, dok
tor her yerde ve her görevde doktordur. Bugün 
sağlık müdürü olan bir doktor,' yarın hükümet 
ta/bibi olabilir, sağlık merkezi tabibi olabilir, 
ocak tabibi olabilir, öğretmen olabilir. Bugün 
hükümet tabibi olan bir doktor, yarın imğlık 
müdürü olabilir, genel müdür olabilir. 

6. Bugün memleketimizde tıp tahsilinin 
altı sene oluşu dahi dikkate alınmamış, diğerleri 
gibi 9 tticu dereceden başlatılmıştır. 

Aynıca, Sağlık Bakanlığının hizmetleri çok 
çeşitli olup mutlaka yürütülmesi icabeden hiz
metlerdir; asili bulunmadığı için vekâleten yü
rütülen tabiplik ve müessese baştabiplik hizmet
leri gibi. 657 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
siyle bu hizmetler gör dürülemez halle getiril
miştir. Bugün 'bu hizmetlerin gördürülememssi 
sebebiyle birçok sağlık merkezleri, hastaneler 
ve sağlık ocakları doktorsuzdur, halk ta hasta
lıklarla karşı karşıya bırakılmıştır. 

örneğin, sağlık merkezi tabibi bulunmayan 
yerlerde hükümet tabipleri sağlık merkezi ta
bipliğine, hükümet tabibi bulunmayan yerlerde 
belediye tabibi veya dispanser tabibinin hükü
met tabipliğine vekâlet etmesi imkânsız hale 
gelmiş; hastane, sağlık merkezi ve dispanserlere 
baştabip bulamama zorunluluğuyle karşı karşı
ya kalınmıştır. Münhal görevlere vekâlet etme 
müessesesinin kaldırılması buna sebebolmakta
dır. 

Bu kanunla memur ve yardımcı sınıfların 
birbirinden kesinlikle ayrılması •sağlanamamış
tır. Bunun için kanun, bütün müesseseleri çık
maza sokmuştur. Uygulamada da bu aksaklık
lar devam etmektedir. 

Sağlık ve yardımcı sağlık hikmetleri sını
fında çalışmakta iken sıhhî seebplerlie sabit hiz-
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mette çalışması icabeden sağlık ve yardımcı sağ
lık personeli için 657 sayılı Kanunda bir hüküm 
bulunmadığından, bu personel hakkında bir iş
lem yapılamamaktadır. Yüksek derece! bir kad
roya, maaş derecesi kadroya göre daha aşağı 
olan bir kimsenin tayininin yapılaması imkânı 
da ortadan kalktığından bu Bakanlığın işleri 
aksamaktadır. Bunları bir özet olarak veriyo
ruz. 

Ayrıca, genel olarak 657 ve 1327 sayılı ka
nunların «Geçici hükümler» başlığı altında bi
rinci kısmında başlayan hükümleriyle kanunun 
esas hükümleri arasındaki aykırılıklar göze 
çarpmaktadır. Bilhassa, intibak hükünıjleırinde 
kanunun çıkarılma amacmdaıki Devlet hizmeti 
gördürülen kişilerin hukukî ve malî statüleri
nin birleştirilmesi ve istihdam şekli temelini 
tamamen sarsmıştır. Aynca, yapılan intibakla
rın Sayıştay ve Danıştay kararlarına Maliye 
Bakanlığı tebliğlerine göre durmadan değişti
rilmesi, idarî mekanizmayı bir keşmekeş içinde 
bıraktığı gibi, intibak derecesinin ısıık sık değiş
tirilmesi memuru, da büyük bir huzursuzluk 
içine sokmuştur ve böylece bu uygulamalar 
bir personel anarşizmi yaratmıştır. 

Kanunun 36 ncı maddesinde, memurken yük
sek okulu bitiren personele kademe ilerlemesi 
bakımından bir hak tanınmadığı (halde, geçici 
36 ncı madde intibaktan evvel yüksek okulu 
bitirene bu haktan faydalanmayı tanıyarak iki
lik doğurmaktadır. 

Geçici hükümlere göre intibakı yapılan bir 
personelin 36 ncı maddedeki tavan seviyesini 
aşarak yapılan intibaklarda kadrosunda müsait 
olması halinde intibak ettirildiği derecenin son 
kademesine kadar terfi ettirilip ettirilemeyece
ğinin aydınlığa kavuşturulamamış olması da 
endişeler yaratmış; bir yerde bunu yapmışlar, 
başka bir yerde yapmamışlar. Yapılan bir 
yerde saymanlara bunu vermiş, maliyeciler bu 
parayı ödemiş; bir yerde ise, ödememiştir. Ay
rıca, şimdi bir de bunların tahsil durumu or
taya çıkmıştır. 

125 ııci maddede, disiplin cezaları tadat edil
mektedir; fakat hangi fiillere hangi disiplin 
cezalarının verileceğinin belirtilmesi büyük bir 
noksanlıktır. Şimdi dairelere, hangi fiillere 
hangi disiplin cezalarının verilmesi gerektiği
nin sıkıntısı içerisindedirler. 
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68 nci maddede, sınıfların 1, 2, 3, 4 dere
celerdeki kadrolarına tâyin edileın personelin 
atandıkları derecenin ilk kadeıme aylığı kendi
lerine verildiğine göre, emeklilik müktesep hak
kı bu derecelere yükselinceye kadar bu kimse
lere kademe ilerlemesi verilip verilmeyeceğinin 
açıklığa kavuşturulamamış olması da mühim 
bir mesele teşkil etmektedir, ilerleme kabul 
edildiği takdirde, 65 nci maddedeki senede üç 
defa yapılan kaideme ilerlemesi tarihlerine uy
mama halinde, yalnız maaş bakımından yük
selme halinin açıklığa kavuşturulması da gerek
lidir. Oysa ki, bu kısım da kapalı kalmıştır 
ve uygulamada büyük sıkıntılar çıkabilmekte
dir. 

Yevmiyeli teknik personelin intibaklarında 
ise durum başkadır. Askerliklerini yedek su
bay ve yedek subay öğretmen olarak yapanla
rın bu hizmetlerinin 657 sayılı Kanunu değişti
ren 1'327 sayılı Kanunun 84 ncü maddesine gö
re kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesinde 
değerlendirildiği V3 bu kanunların uygulama
sından sonra erlikte geçen hizmet de nazarı 
itibara alındığı halde, teknik hizmette olup da 
askerliğini er olarak yapanların durumları 
nazarı itibare alınmamıştır. 

Gerekçeyi anlatırken de arz etmiştim, ik
tisadî Devlet Teşekküllerinde göreve başlayan
lar, kamu kesiminde çalışanlardan bir derece1 

aşağıdan vazifeye başlıyorlardı. Sonradan bun
ları telâfi etmek için 3659 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine göre birkaç üst derece verdi
ler. Bunlar, 1 5 - 2 0 yıl bu şekilde bir tatbi
kat gördü; yani müktesep hak haline geldi. Bu 
haktan faydalanan memurlar bu dereceleri 15 -
20 yıl işlettiler, kadrolar aşağıda, dereceler yu
karıda olmak üzere. Ama bu dereceler, mesle
ğe girişi ile aldığı maaşın derecesine ulaşmak
taki süre kanunlar bakımından hak ettiği bir 
süre iken, getirilen Devlet Memurları Kanunu 
ile bunlar kaldırılınca iktisadî Devlet Teşek
küllerinde çalışan memurlar da en çok mağdur 
edilen kimseler olmuşlardır. 
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rı, aynı görevi yaptıkları halde terfi ve dere
celerinde büyük farklılıklar doğmuştur. PTT 
personelinin (D) cetvelinde geçen hizmetlerinin 
tümü değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Bil
hassa 1940 - 1950 seneleri arası hizmetleri de 
dikkate alınmayarak mağduriyetleri çoğaltıl
mıştır. 657 sayıh Kanunun hukuk esprisine ve 
ilkelerine uyularak üç yılda bir derece terfii 
yapılır esasına riayet edilmiş, terfiler yapılmış, 
maaşlar ödenmiş; r..ma derecelerine uygun kad
roların verilmemesi nedeniyle bu arada Sayış-
tayın bir kararı ile karşılaşılmıştır. Sayıştaym, 
18 . 3 . 1971 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
1971/3472 sayılı Kararma uyularak verilen bu 
dereceler geri alınmış ve ödenen maaşların da 
istirdadı yoluna gidilmiştir, Bu üzücü olay, 
memurun 21, 22 ay aldığı paraların geri alınma
sı ile nihayetlenmiştir. 

Şimdi, önce kanunun uygulanmasında dai
reler olsun, Hükümet olsun bu işte gerçekten 
boş bulunmuşlar; yani işin gerçeğini bu işi ya
panlara anlatamamışlardır. Bugün de öyle. 
Hangi bakanlıkta olursa olsun, uygulamalar 
bakımından hepsinde ayrı ayrı farklılıklar var
dır. Bir kere bunu darmadağınık oluşdan kur
tarmak lâzımdır. Hâlâ kurtaramamışız. 1970 
senesinde 657 sayılı Kanunun uygulandığı anda 
10 ncu derecenin 1 nci kademesine intibak et
tirilen bir Devlet Üretme Çiftliği veznedarı al
tı ay sonra 11 nci derecenin 1' nci kademesine 
indiriliyor. (D) cetvelinde dört semerik çalış
tığı süre sayılmıyor. Oysaki, Emekli Sandığı
na borçlanmış ve bunu hikmetine aktarmıştır. 
Bu, (E) cetvelinde sayılıyor, (D) cetvelinde sa
yılmıyor. Bunun neticesinde de kademe ilerle
mesi olmuyor. Demek ki, kanunun yürürlüğe 
girdiği günden beri görevine 11 nci derecede 
devam ediyor. 1970 senesinden beri kadrosu 
400 imiş ve 450 liradan maaş alıyormuş ve kad
rosu müsait değilmiş, Kadrosunu bilmem ki 
kim müsait hale getirecek de, bu zavallı insa
nı ve bunun gibileri bu durumdan kurtaracak. 
O memur mu kadrosunu hak kazandığı halde 
müsaidolmayan bir hale getirmiş? Anayasamız, 
«Kazanılan haklar kaldırılamaz, alıommaz, ve
rilir.» der. Bu hükme uymak gerekir. Hâlâ, 
Hükümetin bu konuları çözdüğü görülm'eımek-
tödir. 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür
lüğü, «yanlış intibaklar» olarak nitelediği bu 

Değerli üyeler, başta PTT personeli olmak 
üzere 1950 senesinden beri Emekli Sandığına 
borçlanarak ve gereken meblâğı ödeyerek hiz
metine eklenen süreler için de (D) ve (E) cet
vellerinde çalışanlar arasında da aynı tahsili 
gördükleri, aynı hizmet süresine sahiboMukla-
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durum&akilerden, Hazine alacaklarının Mart -
Ekim 1970 ayhMarından kesilmesini emrediyor. 
Bir genelge çıkarıyor, Sıra No. 268 ve 
141291-484/49465 sayılı genelge ile !bu keskutüer 
yapılmaktadır. Böylece 1 . 12 . 1970 tarihîn
den, beri ödenen maaşların derece farkları geri 
almıyor ve 21, 22 aylak farklar kesiliyor. Ka
nunun uygulamasında ne Hükümet ve ne de 
ügdli daireler bu türlü çeşilti uygulamayı önle-
yemiyor. Hâlâ bu durum devam ediyor. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve onu 
değiştiren 1327 sayılı Kamuna göre 30 .11.1970 
de ve daha sonra yapılan intibaklarda yaratı
lan huzursuzluğun kaynağı, maaşına ve derece
sine uygun kadroların verihneyişidir ve bu, 
çıikmazlara sebeboîmaktadır. Maliye Bakanlı
ğı, kanun hükmündeki kararnamelerle bunun 
kısa zamanda halledileceğini söylüyor. Ara
dan bir süre geçiyor ve sonra bunların bir ka
nunla çözümlenebileceği ifade ediliyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 Nisan 1972 gü
nü Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramını açış 
konuşmasında bilhassa öğretmenleri ön plâna 
alarak, öğretmenlerin derece ve kademe terfile-
rindeki adaletsizliğin çözülmesi gereğine ve öne
mine değiniyor, çözümünü istiyor. Aradan altı 
ay geçiyor, fakat bir olumlu kıpırdama görül
müyor. 

Bu acı gerçekler ortada iken öğretmenlerin 
ve tüm memurların meselelerinin çözümüne yar
dımcı olmak fikri, nedense Hükümetin başı 
tarafından hoş karşılanmıyor. Meclis ve bura
daki konuşmalarından anlıyoruz, bu işe deği
nen arkadaşlarımıza acı dille dokunuluyor, hü
cum ediliyor. 

Ortaya konan gerçeklerin, adaletsizliklerin 
ve kaybolan hakların dile getirilmesi karşısında, 
Sayın Melen «Siyasiler öğretmenlerin üzerin
den ellerini çeksinler» diyor. 

Türk Ulusunun vekili, temsilcisi olan par
lamenterin, seçmenine yardımcı olma ve içinde 
bulunduğu çıkmazdan kurtulması için gösterdiği 
hizmetler, bence Hükümetler tarafından hoş 
karşılanmalı. Biz bunu böyle düşünüyoruz. 
öğretmenin veya diğer memurlarımızın içinde 
bulunduğu bunalımdan, ıstıraptan kurtulması 
için, sorunlarının dile getirilmesi, çözümleyici 
yollar gösterilmesi, noksanlıkların ortaya kon
ması, hiç bir zaman bir olumsuz eleştiri değil; 

daha çok olumlu bir eleştiri ve yol gösterme 
olarak kabul edilmelidir. Bu sözlerin gelişmiş 
kafalara sahibolan Devlet adamlarının ağzın
dan çıkması şöyle dursun, aklının kenarından 
geçirmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bilhassa 
Sayın Melen gibi uzun süre Devlet hizmetinde 
bulunmuş insanlar; bu görüşlerimize, arkadaş
larımızın ortaya koyduğu bu fikirlere karşı 
olumlu davranmak ve birlikte bunların çözül
mesi yollarına başvurulmalıdır. 

Bugünkü personel çıkmazı, adaletsizlikleri 
ve haksızlıklarının tümünün Sayın Melen Hü
kümeti zamanında olduğu söylenemez; ama bir 
çözüm yolu bulup olumlu bir sonuca gitmek ise, 
Hükümetin görevi olsa gerektir. Görüyoruz ki, 
bugüne kadar bu konuda olumlu bir iş yapılma
mıştır. Çıkarılan yan ödemelerle ilgili Karar
name ise, daha da adaletsizliklere ve güvensiz
liklere, huzursuzluklara sebebolmuştur. Bu ka
nunu çıkaranların düştüğü hataya, kararnemeyi 
çıkaranlar da düşmüştür. Sebebi şudur: Ka
rarnamenin uygulanacağı yerlerde bu işin ba
şında olan, bu işi bilenlerle, kararnameyi hazır
layanların ve maliyecilerin nedense karşılıklı 
müzakereli bir oturuma girmeyişleri, bunları 
birlikte hazırlama ortamını yaratmayışından do
layı, tepeden hazırlanışın hatası hâlâ devam et
mektedir. 

1965'ten beri bakıyorsunuz gelişmeler olmuş, 
bilhassa 12 Mart Muhtırasından sonra «Millî 
eğitimde reform» demişiz, reform yerine öğret
men kıyımı hâkim olmuş; yani reformdan önce 
gelmiş, öğretmen bugün bu bakımdan huzur
suzdur, öğretmen haksızlıklara uğramıştır. Di
ğer aydınlar da, diğer memurlar da aynı durum
dadır; ama öğretmenler içersindeki huzursuzluk 
büyüktür, beni en çok endişeye sevk eden de 
öğretmenlerin içindeki huzursuzluktur. Çünkü, 
onlar her an yetişmekte olan çocukların, genç
lerin karşısında sağlam bir ruh yapısı içinde, 
bir güç içinde, iç huzuru içinde, Ulusunu, Dev
letini ve ülkesini seven ve bütünüyle kalbinde 
bunu duyan, rahat rahat dersini veren kimseler 
olmalıdır. Devletinden şikâyetçi olursa, Hükü
metinden şikâyetçi olursa, öğrenci bunu gözün
den sezer, en ufak bir davranışından anlar. Böy
lece de reformlarla düzeltmeye çalıştığımız bo
zuk düzenin içinden bir türlü çıkamayız. 

Değerli üyeler; öğretmen sınıfında başarma 
olduğu müddetçe, gösterilen derecelerin sön ka-
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demesine kadar ilerlemeleri terfi müddetlerini [ 
doldurdukça önüne engel çıkarılmaması ve j 
kadro manileriyle bunun engellenmemesi, dur- j 
durulmaması gerekir. Oysa ki, bugün başlatıl- j 
mış, aynı hızla yürümektedir. I 

Bu konuda ikinci husus; bir dereceden di- j 
gerine ulaşma süresi önceleri 3 yılken, şimdi Ş 
4 yıla çıkarılmış. Yeni mezun olanla, 3 yıl önce j 
mezun olan, 4 yıl önce mezun olanın aynı dere- | 
ceye gedilmiş olması öğretmenlerde büyük 
üzüntüye sebebolmaktadır. Yeni mezun olanla, | 
4 sene önce -mezun olanın aynı paralelde kalma
sı ise, bu huzursuzluğun kendi aralarında bir 
bakıma değişik duygulara sapmanın etkisini 
sürdürmektedir. 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde ta
mamen olmamakla beraber, kısmen derpiş edil
miş ve ilk terfi müddetleriyle telâfi edilmeye 
çalışılmıştı. 1327 sayılı Kanunda ise, buna dair 
bir hükme rastlanmamaktadır; yani bunu te
lâfi edecek bir açıklık getirilmemiştir. Bu vazi
yet ise adalete uygun düşmedikten başka, uzun 
süreli tahsil ile kısa süreli tahsili aynı mahiyet
te görüyor, bu görüş kökleşiyor ve yerleşiyor. 
O takdirde uzun tahsile ne lüzum var diye, 
uzun tahsilin de rağbeti kalmıyor. Biır yüksek 
okulu alalım; birisi 2 sene, birisi 3 sene, birisi 
4 sene, hepsini 10 ncu derecenin 1 nci kademe
sinden başlatmışız, bu yüzden «Uzun tahsilin i 
ne lüzumu var» deniyor ve en kısa yol seçili
yor. Oysa ki, uzun tahsilin, iyi kültür almanın, | 
iyi yetişmenin memleketin menfaatine olduğu 
herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Böylece şu durumlar ortaya çıkıyor: Ehli
yetli öğretmenin, 1327 sayılı Kanuna da uyarak, 
meselâ 11 nci dereceden ve iki senelik yüksek ı 
okul mezunu öğretmenin 10 ncu derecenin 1 nci 
kademesinden, 3' senelik yüksek okul mezunu ; 
öğretmenin 10 ncu derecenin 2 nci kademesin- j 
den, 4 senelik yüksek okul mezunu öğretmenin ! 
ise 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden, 5 yıl- j 
lık öğrenim yapmış olanların ise 9 ncu derece- ] 
den, doktora yapmış olanların 9 ncu derecenin ' 
2 nci kademesinden ise başlatılması gibi imkân- i 
lar verilerek; bu tahsilin çekici hale getirilme- j 
si Ve hakikaten aradan geçen sürelerin adalete j 
uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekirken, bu ! 
kanun gelişi güzel başlatmış, iki sene tahsil ya- î 
panla, 5 sene tahsil yapanı aynı hizaya getirmiş- \ 
tir. : 

657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uy
gulanması için, Büyük Meclise sevkedülen ta
sarı; herkesin, bulunduğu kadro derecesine in
tibak ettirilerek, gerek 4598 ve gerekse 242 
sayılı Kanunlar muvacehesinde dalha önce ter
fi edenlerin, bu terfilerini derece terfii olarak 
telâkki etmeyerek; intibak ettirildikleri kadro 
derecelerinde kademe ilerlemesi olarak vermek 
suretiyle bir intibak meydana getirilmesi der
piş dilmişti. Büyük Meclis buna müdahale ede
rek, kazanılmış haklann ihlâl edilemeyeceğini 
ve memurların terfi derecelerine eşit kadroya 
malik olmalarında hiçbir sun'u taksirleri bu
lunmadığını beyanla, müktesep hakların ihlâl 
edilemeyeceği esasını hakim kılarak; bulun
dukları maaş dereceleri, kadrolarının üstünde 
bile olsa, o maaş derecesinin tekabül ettiği kad
ro derecesinin 1 nci kademesine intibak ettiril
mek suretiyle orada, o dereceye denk kadro ve
rilinceye kadar beklemesini kabul etmişti. 

Bakın uygulama böyle mi olmuş. : Ek geçici 
2 nci maddenin (B) bendinin 3 ncü fıkrası, 68 
nci maddenin (B) ve (0) fıkraları, yani başarı 
unsurunun inzimamıyle, «Uyarınca aldıkları ay
lıklara muadil kadroları ihraz etmeleri halinde, 
kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar» 
demek suretiyle, intibak zamanında kazanılmış 
haklardan, intibak ettirildikten sonra geri ka
lan varsa, intibak ettirildiği dereceyle eşit 'kad
ro ihrazı halinde, o kısmın da hesaba katıla-
ralk kademe ve derece ilerlemesinin verilmesi 
öngörüldüğü halde, her nedense Maliye Bakan
lığının yanlış ve zorlayıcı bir görüşü ille bu in
tibak zamanında verilmeımiş olan müdldet yok
muş farzedilmiştir. Meselâ, 10 ncu derece kad
rolu bir memur 7 nci derecenin 1 nci kademe
sine intibak ettirildiğinde, 7 nci derecede 2 se
ne 11 ay 25 gün, yahut 29 gün geçen müddetin 
yokmuş farzeldilmesi, adalete asla uygun düş
mediği gibi bu şekilde intibak ettirilen bir me
murun kendisinden üç sene sonra mezun olan 
kişi ile aynı maaşta birleşmesi gibi bir durum 
'meydana getirmektedir ki, elbette bu da tas-
vibddilir bir hal olmamıştır. Bu sebeple de ek; 
2 nci madde Anayasa Mahkemesince iptal ediE-
mistir; Maliye Bakanlığımın görüşü gibi olma
mıştır, Maliye Bakamlarının burada beyan et
tikleri gibi olmamıştır, maliyecilerin düşündü
ğü gibi olmamıştır. Maliyecilerin Hazine kafa-
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sı ile hareketi eden bütün dairelealinin şiimdiye 
kadar !bu hazinleci kafanın etkisiyle hareket 
edip ezen anilayişryle bu karar bağdaşmamiB-
tır. 

Ücretliler, 1327 sayılı Kanun gereğince inti
baklarının yapılması zamanında başlangıçtan 
itibaren her üç sene (bîr deır|ece terfihle esas ol
mak suretiyle kadro düşünülrneksizıin ücretinin 
ulaiştığı yere intibak ettirilmiş. Ve o derece 
kaJdro varmış gilbi işleme tabi tutulmuş ikan, 
maaş statüsünde bulunan arkadaşının almakta 
olduğu ımaaşının çoğu zaman üç aîtındajki kad
roya intibak ettiırlleıriek, almakta olduğu maaş 
derecesinde g'öçjen müddeti 'de kazanılmış halk 
olarak kalbul edilmeksizin, kadrosunun birin
ci kademesine intibak ettirilmesi ve sonradan 
kadro verilse bile geçmişteki o derecede gecem 
müddetlerinin kajbul leidilmeyişd kanunsuzdur 
ve aynı zamanda en azından ücretliler lehine 
bir imtiyaz olmuştur ve bir imtiyazdır. Bu, 
meydana getirilmiş bir hatadır. Bu ise, memur
lar ajriaisında fbir ayırıcalik ve imtiyaz yarattığı 
kanııaatinin doğmasına söbebolmuştur. Huzur
suzlukların kaynaklarından birisi de budur. 

1327 isayılı Kanuna göne ilkokul öğretmen
liği maaş başlangıcı olarak 12 nci (dereceyi, yani 
25 ajsilî maaşı kalbul etmiş bulunmaktadır. Hal
buki, daha önce bu başlangıç derecesi 13 ncü 
derece idi, yani 20 lira aslî maaştı. Bu duruma 
göre dört senle evvel okuldan mezun olmuş öğ
retmen üe bu sene mezun olmuş öğretmen maaş 
derecesinde intibak konusunda eşit hale geti
rilmiştir. Bu ise, bir haksızlık ve huzursuzluk 
doğuruyor. 

Ek geçici 27 nci maddede «öğrenim derece
lerine göre girebilecekleri derecenin daha aşa
ğısında bdr dereceye intibak ettirilenler sınıf
larının giriş derecesine yükseltilirleır. Bunların 
eski dereicelerinde gâçir'dlikleri sürerin her yı
lı bir kademe ilerlemesine esas olacak şekilde 
yeni derecelerinde dikkate alınır.» denilmek
tedir. Bu duruma göre hemen hemen gerek ilk, 
gerek orta dereceli okul öğretmenlerinin baş
langıç dereceleri, girebilecekleri derecenin al
tındadır1 Buna rağmen yapılmamıştır, bu. Me
selâ, 20 başlangıç detrlecesinde 242 sayılı Kanu
na göre 35 aslî maaş dâJbil bütün bu şekilde
ki derecelerde çalışması mümkündür. Eğer ek 
geçici 27 nci maddeye göre işleme tabi tutula-
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caik olursa, bu üç derecede, yani 25, 30, 35 de
recede bulunup, kadrosu 20 ye iıntübak ettiri
lenlerin hepsine 20 ilâ 25 'arasında gecen sene
lerinin kıdam -olarak verilmesi gerekmektedir. 
Halbuki, tatbikatta yalnız 25'te buluşanlara 20 
de göoen müddetin kademe ileı-Ieımiesi olarak 
verilmesi giibi bir durum vardır ki, bu adaletli 
değildir. Nitekim, Sayıştay Başkanlığınca da 
müphem olmakla beraber bu konu bizimi bura
da arz ettiğimiz görüşümüz iatikâmetinde bir 
genelge ile mevzu edilmiş, sanıyorum 126 sayılı 
G'anelge ile ifade edilmiş. 

Orta dereceli okullardaki başlangıç derece
si daha da değişik. Daha önceleri 30 aslî maaş
la başlarken, 1327 sayılı Kanuna göre 35 le baş
lamış, yani 10 nem dereceye çıkarılmış. Bu
rada ilkokul öğıiatımenleri konusunda (belirtme
ye çalışılan durum, 35 aslî maaş ile 30 aslî ma
aş arasındaki başlangıç derecesi yönünden mev
cut aynı sonucu vermektedir. 

Meselâ, 30 lira aslî maaşlı kadrodan 35, 40, 50 
alabilen öğretmen (Memurlarda da aynı. Ben 
öğretmeni örnek verirken, bütün Devlet daire
lerinde genel olarak buna benzeyen işlemleri 
de belirtiyorum; yani birini alıyoruz, bunu Ta
rım Bakanlığını da, Enerji Bakanlığını da, 
İçişleri Bakanlığını da kapsayan örnekler ola
rak kabul ediyoruz. Çünkü, aynı şeyler.) için 
yeni başlangıç derecesi olan 35in altındaki 30 
luk kadroya intibak ettirilmesi halinde, 30'luk 
kadrodaki müddetin üst derecede kademe ilerle
mesi olarak verilmesi gerekmektedir. Oysa ki, 
bu işlememiştir. Bunda da yalnız 30dan 35 
alanlar için bu konunun düşünülebileceği bil
dirilmektedir. Bu ise, yukarıda belirtildiği gibi 
adalete uygun düşmemektedir; memleket ger
çeğine, yıllardır işleyen gerçeğe uygun düşme
mektedir. Çünkü, kadro gözetilmeden memur ve 
öğretmen üç üst dereceden maaş alabiliyordu. 

Değerli arkadaşlarım; gerekçeyi anlatırken 
ve önergemizde bahsettiğimiz gibi, 1 - 4 karar
namesi ile 1 - 4 derecelerin verilişiyîe ilgili du
rum da büyük huzursuzlukların kaynağı olmuş
tur. Bu derecelerin verilmesinde elbette ki, liya-
kata göre secimin, kıdemin ve terfi düzenine gö
re işleyişin önemi vardır. Bunlar pek dikkate 
alınmamıştır; yani ölçüler taşırılmıştır. Bir 
yönü ile adam kayırma bu işin içine girmiştir. 
Kanun bu kapıyı açmıştır. Ehliyetli insanların 
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getirilmesi başka; ama bunun yanında 1 - 4 de
receye yerleştirilen insanların 10 ncu derece
den, 7 nci dereceden alınıp getirilmesi gibi du
rumlar olmuştur Türkiye'de. Bir çok örnekler 
var burada; o gün de bir kaç örnek vermiştim. 

Ayrıca, başka bir durum daJha var. Bakan
lıkların kendi bünyesindeki çalışmalarında 1 - 4 
dereceyi almış olanların içinde 1 nci derecede 
bulunan insanların taşıdığı mesuliyetleri taşı
yanlar var. Ankara'da vali muavinidir, İstan 
bul'da vali muavinidir yaihut Tarım Bakanlığın
da genel müdürdür, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğında genel müdürdür. Belli toplantılarda bu 
kurulların başkanlığını yapar. Meselâ, Ankara'
da vali muavini 1 nci derecede birçok memurun 
toplandığı idare meclisi toplantılarında, çeşit
li toplantılarda başkanlık eder, maiyetinde ça
lışan insanlar 1 nci derecededir, onun başında 
olan vali muavini 4 ncü derecededir. Bunun 
ölçüleri de iyi tutulmamış. 

Ayrıca, diyelim ki, Ankara'da 6 tane vali 
muavini varsa, bunun 6'sı da aynı derecede, 
aynı yeterlikte ise bunun üçüne vermişiz, üçüne 
vermemişiz ve onlar arasında da bir huzursuz
luk yaratmışız; yani verilen derecelerin, veri
len bu kademelerin ölçüsü memleket gerçeğine 
uygun değil. Bu yeni baştan mutlaka düzenlen
meli, bu ihtiyaçlar iyi tespit edilmeli, huzur
suzluklar kaldırılmalıdır. 

Değerli üyeler; Türkiye'nin en ücra köşele
rinde çalışan öğretmenler var. Bu öğretmenlerin 
bugün içinde bulunduğu sıkıntıyı herkes bilir 
ve dile de getirilmiştir; ama bunun karşılığını 
dile getirmekle değil, bir şey vermekle ve ona 
orada tatmin etmekle bir neticeye varılır ka
naati var bizde. Şöyle ki; memleketimizin en 
ücra köylerine kadar gidip orada bir ömür boyu 
vazife görmekte olan bu aydın kişiler, işnün 
hususiyeti bakımından oralardan ayrılmak im
kânı bulamamaktadırlar. Bunların sayıları gün
den güne artmaktadır. Bu, memleket için övü
nülecek bir durumdur. O köylerde vazifelerinin 
bütün gereklerini tarafsız ve memleket istikba
linin icabettirdiği yönde, vukufla kullanmasını 
sağlamak amacıyle gerek 657 sayılı Kanunun 
gerekse o Kanunun tadili olan 1327 sayılı Ka
nunun esprisinin icabettirdiği veçhile meslekdaş-
lara bir işgücü zammı veya mahrumiyet öde
neği verilmesi nedense düşünülmemiş. Mahru

miyet bölgesi olan Ağrı'nın köylerinde, Van'ın 
köylerinde çalışan öğretmenler var. Bunlar bu 
aylardan sonra kolay kolay kasabalara da ine
miyorlar. Bu kadar mahrumiyet içinde olan in
sanların, bunun gibi mahrumiyet bölgesinde ça
lışan diğer memurların durumları nedense bu 
kanunlarda dikkate alınmamış. 

Biz diyoruz ki, «Ülkenin geri kalmış bölge
lerinde kalkınmaya öncelik vereceğiz.» Ne ile 
vereceğiz? Orada çalışan insanların çalışma or
tamını çekici hale getirmekle vereceğiz. Bu ka
nunun uygulanması ile çekici hale getirmemiş
siniz ki, Kanunun uygulanmasından beri geçen 
iki yıllık bir zaman içinde hiç bir şey yapama
mışız, bunları gördüğümüz bildiğimiz halde. 
Bu bakımdan Saym Hükümetin bu konularda 
dikkatini çekmek istiyoruz. 

Ödenek miktarını, mahrumiyet mmtakaları-
mızı ve bütün köylerimizi çeşitli bölümlere, ka
tegorilere ayırarak tespit etmek mümkündür. 
Birinci derecede mahrumiyet bölgeleri vardır, 
ikinci derecede vardır. Birincisine 200 lira ko
yarsınız, ödenek miktarını bölgesine göre 50 li
raya kadar indirirsiniz. Belli rakamlara kadar 
inmek mümkündür. 

Yan ödeme, ilkokul öğretmeninin mesleği ile 
maddî yönden de gurur duyan bir hale getiril
mesi bakımından da önemlidir. Yani, kendisine 
bir değer verildiğini, çalıştığı mesleğin önemini, 
bulunduğu görevin önemini ve kendisinin içinde 
bulunduğu sıkıntıyı, idrak eden bir Devletin bu
lunduğunu düşünmesi, öğretmenin mesleğine da
ha çok bağlanmasını, orada çalıştığı zaman hu
zur içinde verimli olmasını sağlayacaktır. Mah
rumiyet bölgesindeki diğer memurlar için de ay
nı şeyler düşünülmelidir. Biz doğudaki ge
ri kalmış bölgelerin ihtiyaçlarını biliyorsak, 
illâki oranın kalkınmasını onplâna alırsak, ki 
Sayın Erim Hükümetinin ilk programından 
itibaren görüyorduk ki, ağırlık Doğuya verili
yordu, az gelişmiş kasabalarımıza, illerimize ve
riliyordu, ama sözde kaldı. 

Mahrumiyet bölgelerini ve ımntakalarını sı
nıflandırmak suretiyle bir sıraya koymak ve 
böylece de buralarda vazife görmeyi mümkün 
kılacak maddî bir tahrik, maddî bir dayanak 
olan bu yan ödemelerin de mutlaka uzak köy
lerde, mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğret-
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menlere verilmesinin faydalı olacağı kanaatinde
yiz. 

ilkokul öğretmeninin günlük mesai saatle
ri yönetmeliklerde tespit edilmiştir. Günlük ça
lışma saatleri dışında çalışma mecburiyeti için
de bulunan öğretmenlere de yine mâkul ölçü 
içinde yan ödeme yapılması gerekmektedir, bu
nun önemine inanıyoruz. Sebebi şudur : 

Bugün öğretmenler belli süre için görevini 
yapıyor, fakat bakıyorsunuz okul çift tedrisat
tır, okulu yöneten devam ediyor, ayrıca öğret
men yetersizliği sebebiyle öğretmen öğleden ön
ce ve öğleden sonra da bazen ders okutmak zo
runda kalıyor, ama maaşının ötesinde bir şey 
alamıyor, önce bu vardı; böyle çalışan, dışarı
dan vekil öğretmen bulunmadığı zaman bu gö
revi yapan öğretmenlere bu şekilde bir imkân 
tanınıyordu. 

Orta dereceli okullarda ders ücreti, 439 sa
yılı Kanuna göre yürütülüyordu. 1964 te 5 lira
dan 10 liraya çıkartılmıştı, hâlâ 10 lira olarak 
devam etmekte, 1964 ten beri hayat pahalılığı 
% 100 artmıştır, fakat 10 lira yine devam eder. 
Ayrıca bu, maaşıyle birlikte vergiye tabi tutu
lur. Bâzı yüksek maaşlı öğretmenlerde bu 10 lira 
5 liraya, 4,5 liraya kadar düşer. Ayrıca prog
ramda, yönetmelikte belirtilen belli ders saati
nin dışında olan imtihanlar ve çeşitli çalışma sü
releri, seminerleri vardır; bu sürede ise öğret
men ders ücreti alamaz. Meselâ, dersler bitmiş
tir, Haziranda imtihanlar olur, öğretmene ders 
ücreti verilmemiştir. Yine öğretmen Ağustosta 
başlayan güz döneminde gelmiş imtihan etmiş
tir, yine verilmemiştir. Anayasada angarya, ça
lıştırma yasağı varken, bu hjikme uymamanın 
yeri var mıdır bilmiyoruz. 

Yeni çıkan Kararname ile İlkokul müdürleri
ne yan ödeme verilmiş, derse giren öğretmene 
125 lira verilmiş. Bu, köyde olabilir, kasabada 
olabilir, nahiyede olabilir. Derse girmeyen okul 
müdürüne bu verilmemiş, ama okul müdürü yi
ne derse giriyor, öbürü günde şu kadar saat 
girerse, onun da en az 6 saat derse girmesi lâ
zım. öbür ilkokul müdürünün okulunda derse 
giren, belki 100 öğrenci var 50 öğrenci var, 60 
öğrenci var; okula? girmeyenin okulunda 1 000 
öğrenci var, 1 500 öğrenci var, 3 000 öğrenci 
var. Çift devreli, üç devreli öğrenim görür ve 
okul müdürü bunun başında bekler, bu okul mü
dürüne hiçbir şey verilmez. 
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Bakın, şimdi çıkan kararnamede bu var. 
Çıkaa kararnamede, yatılı bölge okulu müdü
rün© 200 lira verilirken, onun emrimde çalışan 
hemşireye 300 lira verilirse, gerçek, hakikat ve 
adalet bunun neresinde 

Yine bu yatılı bölge okullarında «Belletici» 
diye öğretmenler görevlendirilir, onların kon
trolü altımda gece mütalâaları yapılır, öğrenci
lerim yatıp kalkmaları sağlanır. Şimdi, bu belle
ticilere de hiç bir şey verilmez, öğrencilerin ya
nımda hiç kimse yoktur, sahipsiz kalmışlardır, 
yani gece hiç kimjse bakmamaktadır. Çünkü bu 
hizmot karşılığı ücret alacak kimse yoktur, bir 
ücret tespit edilmemiştir. Şimdi bu aksaklıklar, 
çıkan kararnamede bu şekilde dikkati çekmek
tedir. 

Sayın Musa Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun be
lirttiği gibi, çıkan kararname ile teknik perso
nele 300 - 500 lira gibi yan ödemeler verilmiş. 
Zannederim İzmir Mühendisler Odası Başkanı, 
«Bunu, size bağışladık, bu çok gülünç oluyor. 
Çünkü biz, teknik elemanlar olarak bir yan öde
me alıyor diye millettin gözümde büyütülüyoruz; 
ama hiç değilse aldığımız, size bağış olsun» di
yor. 

Şimdi bununla şunu arz etmek istiyorum. 
Nedense kanundan gelen hatalar hâlâ ortada. 
Bu kararnameyi çıkarırken, memleketin gerçek
lerini bilen ve ilgili dairelerde bu işlerin başın
da olan insanlar neden bir araya gelip otur
mazlar, yalnız sizin ihtiyacınız nedir diye sorar
lar. Biz bunu şöyle de düşünüyoruz, biz onu dü
şünürüz filân... Kim düşünür? Hazineci kafalı 
maliyeciler düşünüyor. Kararname öyle gelmiş
tir, Hükümet de bunu getirmiştir; ancak çıkan 
kararnameden Türkiye'de memnun olan yok
tur. 

Meselâ çıkan kararnameye göre, tapulama 
müdürlüklerindeki kâtip ve tapucular yan öde
me alırken, arazide yaz kış her gün çalışan top
rak komisyonlarının tapucu ve kâtipleri yan 
ödeme alamıyor. Burada ölçü nedir ve bu neye 
dayanarak yapılmıştır? 

Arz ettiğim gibi, izmir Mühendisler Odası 
Başkanı zannederim Mustafa özyavuzgil: «Tek
nik personele verilmesi kararlaştırılan yan öde
me miktarı, şahıslara bir fayda sağlayamayaca
ğı gibi, Devlet bütçesine de büyük külfetler 
yükleyeceği kanaatindeyiz. Maliye Bakanlığı 
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ilgilileri bu kararnameleri bızırlarken, her hal
de bizim gerçeklerimizi bilmedikleri için böyle 
bir durumu getirmişlerdir. Biz, bu parayı ba
ğışlıyoruz» diyor. 

Yine bizde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 
derece verilmiş millî eğitim müdürleri vardır, 
onların yanında çalışan müdür muavinleri var
dır ve aynı sorumluluğu yüklenmişlerdir. Nasıl 
M, çeşitli işlerde, vali muavini, valinin sorumlu
luğunu yükleniyorsa bunlar da Millî Eği
tim Müdürlerinin sorumluluğunu yüklen
mişlerdir. Millî Eğitim Müdür yardım
cılarının ve ayrıca ilkokul müdür yardım
cılarının da yan ödemeleri yoktur. Müdür 
olmadığı zaman yerine bakarak hizmetleri bir
likte yapanlardan birine 125 Ura verirseniz, di
ğeri için de 75 lira verebilirsiniz. Yok... Benim 
arz ettiğim giıbi, 3 bin öğrencinin müdürü için 
bir yan ödeme yokken, diğer tarafta 50 - 100 
öğrencisi olup derse giren şahıslara 125 İ ra ve
riyorsunuz; yani öyle bir adaletsiz ve öyle ger
çeklere uymayan kararname çıkmış M, bu ba
kımdan yan ödemeler bir huzursuzluğun kay
nağı olmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olaı? 
22 522 kadro alınmıştı. 657 sayılı Devlet Ma
murları Kanununun tatbikatına geçilmek üzere, 
1322 Layık Genel Kadro Kanunu kabul edilir
ken, fru arada Devlet Memurları Kanununda da 
birtakım değişiklikleri öngören bir kanun tasa
rısı da görüşülmüş, bilhassa kadro gibi malî ih
tiyaçları gerektiren 1327 sayılı Tadil Kanunu 
da, kadroları veren 1322 sayılı Kanundan sonra 
kabul edilmiş, böyle bir tedbir olmak için de 
bildiğiniz gibi, Bütçe Kanunundan faydalana
rak Millî Eğitim Bakanlığına 22 522 kadro ve
rilmiş. 

657 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30 
Kasım 1970 tarihinde Millî Eğitim mensupları
nın çok az bir kısmı maaşlarına denk kadrolar
da bulunmaktaydı ki, bunun ancak verilen bu 
torba kadrolarla telâfi edileceği düşünülüyor
du. Bu kadrolar nedense uygulanamamıştır ve 
yeteri kadar ahnmayışının yanında, alman kad
rolar yüksek derecede olanların sayısına yet
memiş aşağı derecedekalerinin de ihtiyacını kar
şılamadığından huzursuzluk devam etmiştir. 

Bu tatbikat olurken, bir tarafta terfi süresi
ni dolduran öğretmenler yeniden derece yüksel

me imkânlarına kavuşmuşlar; fakat kadro j.an 
olmadığından aynı yerde kalmışlardır. Bakıyor
sunuz 7 nci derecenin 3 ncü veya 4 ncü kademe
sinden maaş alması gereken bir öğretmen, 9 ne a 
derecede veya 8 nci derecenin birinci kademe
sinde beklemektedir. Ayrıca kademe ilerlemesi
ni Maliye Bakanlığı vermiyor. Diyor M, «An
cak, kadrosuna uygun kademeler alınabilir. Siz, 
7 nci dereceden bir kadroya sahibolduğunuzda 
bunu alabilirsiniz» 7 nci dereceden bir kadroya 
sahibolsa bile, geçmiş kademe ilerlemelerini 
ve derece terfilerinin karşılığını alamıyor, öyle 
bir çıkmaza girilmiş ki, bu çıkmazdan nasıl çı
kılacak, bu huzursuzluktan nasıl kurtulunacak? 
Hükümet, dinamik bir çalışma içinde de görül
memektedir. Memleket hayrına olacağı düşünü
lerek üzerinde çalışılan eğitim reformunun tat
bikatçısı olacak öğretmenleri bu haksızlığa lâyik 
görmek ve onları bu durumda bırakmak doğru 
olmayacaktır. 

Yapılacak iş, en kısa zamanda bu durumun 
sağlanması için Kadro Kanununda bir değişik
lik ile mi, yoksa getirilecek kararnamede yer 
vermek suretiyle mi olur; boşalan kadroların 
mutlaka kullanılması, bu kadroların seyyanen 
Maliye Bakanlığına aktarılıp oradan geri iste
mek gibi bir durumun kaldırılarak, bakanlıkla
rın kendi bünyesinde kullanılmasının sağlan
ması Türkiye'de bir ferahlık getirecektir. Sayın 
Hükümetin bu konuda dikkatini çekmek isteriz. 

1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren tahsis edilen 
kadroların da, 1 . 3 . 1970 olarak düzeltilmesi 
gerektiği Hükümet arasında görüşülmüş, «Uy
gundur» denildiği halde, nedense bu düzeltme 
bir türlü yapılmamış ve hâlâ 1 . 3 . 1971 olarak 
uygulanmaktadır. 28 Temmuz 1971 tarihinde, 
Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı da 
dâhil, diğer ilgili daireler bu konuda anlaşma
ya varmışlar. Ayrıca emeklilerin de bu konu
daki durumları dikkate alınmış; fakat nedense 
sonradan bu durum sağlanamamış, netice alına
mamış. 

1327 sayılı Kanunun görüşülmesi sırasında 
cereyan eden müzakerelerde (Millet Meclisinin 
23 ncü Birleşim müzakerelerini havi Tutanak 
Dergisinin 188, 189, 190 nci sayfalarında) konu 
enine boyuna tartışılmış, aslında da bu imkân
lar verilmiş. Yani o gün Komisyon Başkam 
«Bekleme kaydına tabi olmaksızın o kadroya ta-
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lip olacaklar elbette oradan itibaren de terfi 
edeceklerdir.» diye ifade etmiştir. Terfi âtiye 
muzaf olamaz. Ancak geçmiş teraküm etmiş, 
hak teşkil etmiş bir husus olarak mütalâa edile
bilir. Terfi edilmesi, bir devrenin son hali ol
mak gerekir, öyle ise o son an o memurun 
hakkıdır. Bu hakkı elinden alıyorsunuz; 2, S, 
5, 6 yıl... Getirilen çeşitli adaletsizliklerle, ka
nunun uygulamasındaki yanlışlıklarla mağdu
riyete sokuyorsunuz. Bunlar, kanunların Mec
lislerde görüşülürken ona esas olan mesul kişi
lerin, yani ilgili bakanın, komisyon başkanının 
ve sözcüsünün ortaya koyduğu bu gerçekleri 
kanunun uygulamasında bir tefsir olarak kabul 
etmek gerekir. Yoksa bâzı bakanların «Ben 
tefsir mi yapacağım, bunu yapmakla Anayasa 
suçlusu mu olacağım, böyle uygulayıp da hata
lara mı düşeceğim?» değil; uygulamanın esas
ları burada gösterilmiştir. Tabiî sayın bakan
lar incelemek lütfunda bulunurlarsa, kapıların 
bu kanunlarda açık olduğunu görürler; ama onu 
iyi niyetle uygulamak için bence Maliye Bakan
lığının yetersiz (Çünkü, hazırlanan kanunlar
dan görüyoruz.) kişilerin elinden çıkartılıp, 
kurulmuş olan Personel Dairesine verilmelidir. 
Personel Dairesi fonksiyonunu yürütmelidir. 
Personel Dairesine fonksiyonu ifa ettirilmedik-
çe, dumura uğratıldıkça bu aksaklıklar da de
vam edecektir. Çünkü, yıllardır devam ettirilen 
bu aksaklıkların kaynağı olan kişiler bellidir, 
hâlâ onların o şekilde boş bırakılması, bu ta
rafta kurulmuş ve bu meseleleri en iyi çözecek 
olan Personel Dairesinin işletilmemesi ise, çok 
acıdır. 

Ayrıca Hükümetin iki bakanlığı arasındaki 
veya diğer daireler arasındaki çekişmelerin ön
lenmesi mümkün olmuyor. Bakıyorsunuz İçiş
leri Bakanlığından, Tapu Kadastro G-enel Mü
dürlüğünden, Sağlık Bakanlığından, Millî Eği
tim Bakanlığından gidiyorlar, münakaşa müna
kaşa bir türlü neticeye varılanrryor Bu mese
lenin hiç değilse bakanîararası çözümüne gidilme
li; yani bakanlar bunu kendileri çözecekleri 
bir ortam yaratmalılar. İşte çözemiyorlar; ay
lardır, gönderdikleri insanlar bekliyorlar, gi
dip geliyorlar, kadro alacağız, kadro verecek
ler diye. Bu arada yeni mezunlar oluyor, ha
riçten tâyinler oluyor, teknik elemana, ihtiyacı 
vardır tâyin etmezse teknik eleman özel teşeb
büse kaçıp gidecek. Bu durumda teknik elemanı 

bir daha bulması zorlaşıyor. Böylece o teknik 
eleman Devletin hizmetinde olsaydı, bulundu
ğu yerde randıman % 1 nispetinde artacak idiy
se, bulunmadığı sürece de bunun tersine ters 
orantılı olarak düşüyor; ama o teknik eleman 
bu kadrosuzluk yüzünden aylarca, yıllarca bek
lemek yüzünden başka yere gidiyor. 

İki yıldır kadro alamıyorlar. Hele Bütçe 
Kanunun 15 nci maddesiyle de sınırlamışız. 
Devlet Memurları Kanununun 45 nci maddesine, 
sınıfları içindeki derecelerin birinden diğerine 
aktarılmasında engeller koymuşuz. Onu da ya
pamıyorlar. Bu daireler nasıl çalışacak? Zaten 
başlangıçta da bahsettiğim gibi 40 - 50 yıl ön
cenin yetersiz kadrosu ile hâlâ Devlet dairele
ri çalışmaktadır, yeteri kadar kadro sağlana
mamıştır. Dikkat edilirse, Türkiye'de yüzde yüz, 
yüzde beşyüz gelişen iş hacmine göre kadrolarda 
yüzde onluk bir gelişme yoktur. 

Çok sayın üyeler, diğer arkadaşlarınım ve 
bilhassa bu konu üzerinde şimdiye kadar güzel 
fikirleriyle bu konuyu ortaya koymuş olan ar
kadaşlarımın verdiği bilgilerden sonra şu ger
çek ortaya çıkıyor : 

Türkiye'de bugün personel rejimi sebebiyle 
personel arasında bir sıkıntı, bir huzursuzluk, 
bir küskünlük, bir kırgınlık vardır. Bu, en bü
yük memurundan en küçük memuruna kadar 
hepsinde vardır. Kıskançlıklar, randımansızlık-
lar vardır. Bunların çözümüne elimizdeki ka
nunlar yetmiyorsa, çıkarılacak kararnameler 
hâlâ gizli kapılar arasında hazırlanarak çıkarı
lacaksa, bu işin içinden çıkamayacağız. 

Hükümetin bu konudaki çıkış yolları ne ola
cak? Bu işin arkasını biz bırakmayacağız. Çün
kü, bu 800 bin memurun meselesinin ötesinde 
bir Türkiye rejimi, bir Türk Milletinin huzur
lu yaşaması, verimli çalışması meselesidir. Bu 
sağlanamıyor, Bugün Türkiye'de verim düşük
lüğü varsa, ele aldığımız çeşitli konularda olum
lu sonuçlara varamıyorsak, kaynağı her halde 
bu olsa gerektir. 

Değerli üyeler; Sayın Hükümet, Türkiye'nin 
memur rejimini yeni baştan organize etmek için 
uygulanam kanunların noksanlıklarını giderici 
kanun tasarısı getirmeli ve noksanlıkların bir 
kısmım kararnameler halletmelidir. Zaten Ana
yasa, ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrasını ip
tal etti. Hükümetin 6 ay içinde bir çare bulma-
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sı lâzımdır. Zaman az kaldı, ne zaman halledil
mesi geerkiyorısa, (ille de son sınıra gelmiş ol
ması lâzım değil) bunu halletmeli. Bu huzursuz
luğu onlar da biliyorlar, bizim kadar idrak edi
yorlar, ama nedense... 

Bu, 'bence bütün reformların önünde gelir. 
Çünkü reformları 'biz Türkiye'deki meımurları-
mızla yapacağız. Bu memurları, reformu yapa
cak güçte, anlayışta, rahatlıkta olmazlarsa biz 
onlardan randıman alabilir miyiz? Alamayız. 
Öyle ise, bu Anayasanın verdiği s üremin içinde 
bu iş mutlaka halledilecek; ama edilirken de 
çıkarılan şu son Kararname gibi ise yaramayan, 
huzursuzluğu artıran bir kararname olmamalı
dır. Memleket gerçeğini, dairelerin gerçeğin:!, 
memleketin içinde "bulunduğu nazik durumu bi
lerek hareket edem ve memurlar arasında karşı
lıklı dayanışmayı sağlayan bir çare bulunma
lıdır. Ben anlıyorum, malî yönü önemindir. An
cak şu veya hu yönü önemlidir değil, memleket 
meseleleri önemlidir, memleket önıemlidir. Bu 
kafada birleşiyor mu Hükümet, Hükümetin ba
kanları bu kafada birleşiyor mu, Başbakan 
bunları birleştirebiliyor mu? Hâlâ birlesememiş-
lerdıir, (bakanlar birbiri ile bu konuda çakışmak
tadır, Daire müdürleri, genel müdürler, müste
şarlar birbirleriyle her gün çakışma halinde, 
kavga halindedirler. Bu nasıl hükümet etmediır, 
bu nasıl demokratik sistem içerisinde hukuk 
devletinin işleyişidir? 

Değerli arkadaşlarım; söyleııecek çok şey 
var, ama arz ettiğim gibi bu konular çok işlen
diği için. bâzı yönleriyle, bâzı örnekleriyle biz 
bunu ortaya koyduk. Diğer arkadaşlarım da 
şüphesiz, 'benim noksan bıraktığım ererleri ta
mamlayacaklar, Sayın Hükümet görüşlerini 
söyleyecek, Yüksek Heyetimiz de, bu konudaki 
görüşlerini belirtecek ve böylece buna bir çare 
bulacağız. Biz, bu konunun önemini bilerek hu
zurunuzu işgal ettik. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, 
arkadaşlarım adına saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakikanızı 
istirham edeceğim. Silsilei kelâmınızı bozma
mak için müdahale etmedim; bir sürçü lıisan ol
duğu kana atin deyi m ve onun tavzih ve tashihi
ni istirham edeceğim. Konuşmanızda, «kifayet
siz memurlar» tabiri geçer gibi oldu. Halbuki, 

ben sizin konuşmanızı dikkatle taJdıbettiım; siz 
zannediyorum, çalışmanın kifayetsizliğinden 
bahsediyorsunuz. Bu hususu tavzih ederek kür
süden inmenizi istirham edeceğim efendimi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

Ben memuru şahıs olarak almaktan ziyade, 
yapılan hizmeti ve o hizmeti yapan insanları, 
ortaya çıkardıkları sonuçla kıyasladığımı, yargı
ladığım zaman, çıkan sonucun olumsuzluğu, 
yetersizliği, onu yapanlara da raci ölüyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Ben doğru anlamışım. Siz çalışmayı kastetmiş
siniz. 

Bir »önerge var, takdim ediyorum. 

Başkanlığa 

657 ve 1327 sayılı Kanunların uygulanma
sından doğan aksaklıklar üzerinde genel görüş
me talebeden 18 . 9 .1972 tarihli ö^erfgemıize, 
«Hükümet hakkında» ibaresi sehven gnirmuiş bu
lunmaktadır. 

Zabıtlara intikal etmiş olan «Hükümet hak
kında» ibaresinin zabıttan çıkarılmasını arz ve 
rica ederim. 

iskender Cenap Ege 
Aydın 

BAŞKAN — Yani önerge sahibi Sayın se
natör, İçtüzüğümüzün 127 nci maddesine göre 
yanlış geçmiş olan bir ibareyi tashih etnuekte-
dirlıer. Zaten Başkanlıkça da, gündemimize, Tü
züğe uygun bir ibare ile intikal ettirilmiştir. 
Tashih ettiğinizden dolayı teş'ekkür ederim Sa
yın Ege. 

Sayın Salih Tanyeri, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA SALİH TANYE
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Beş senatörün imzası ile verilen ve gündeme 
alınması kabul edilen genel görüşme isteıninim 
konusu, 657 sayılı Devlet Memurları ile bu ka
nunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sa
yılı Genel Kadro Kanununun uygulanmasındaki 
aksaklıklarm. Devlet mamurları ve özellikle 
Millî Eğitim Bakanlığı mensupları arasında bü
yük huzursuzluklara sebebolduğu, bu durumla
rın açıklığa kavuşturulması, bu hak sahipleri-
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nin haklarının tespit edilip biran önce tanınma
sının teminidir. 

iyi niyetlerle ve milyarlara varan malî por-
tesiyle bir reform niteligir.de hazırlanıp yürür
lüğe konulan bu kanun, bünyesel ve uygulama
ya ilişkin nedenlerle, Devletin büyük fedakâr
lıklarına rağmen, arzulanan sonucu getirmemiş 
ve önergede belirtildiği gibi, memurlar arasın
da büyük huzursuzluğa ve dolayısıyle âmme 
hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermiştir. 
Denebilir ki reform yerini bulmamıştır. 

Hükümet, belli bir uygulama sonucunda ka
nunun bünyesinden doğan aksaklıkları müşahe
de etmiş ve bunları gidermek amacıyle Anaya
sanın değişik 64 ncü maddesine dayanarak, 
kanun kuvvetinde kararname çıkarmak için yet
ki istemiş ve almıştır. 

Hükümete kanun kuvvetinde kararname çı
karmak yetkisi veren çerçeve kanunu inceledi
ğimiz zaman, 657 ve 1327 sayılı kanunların, 
hemen bütün maddelerinin yeniden gözden ge
çirilmek istendiği görülür. Hemen ilâve edelim 
ki, Yetki Kanununun görüşülmesi sırasında da 
işaret ettiğimiz gibi, bir kanunun bütün mad
delerini kapsayan bir revizyon, onun bünyesin
de çok daha geniş yaralar açmaktan ve dola
yısıyle huzursuzluğu artırmaktan başka bir ne
tice hâsıl etmez. Hele bu kadar geniş bir tasar
rufun, kanun hükmünde kararname ile gerçek
leştirileceğine biz bir türlü inanamıyoruz. 

Uygulamada, kanunun, bünyesinden ileri ge
len aksaklıkları sınıflandırmada, intibaklarda; 
uygulamadan doğan aksaklıkları da kadro da
ğıtımında, yan ödemelerde, eşit hizmetlere 
farklı muamelelerde görmek mümkündür. 

Genel olarak bütün aksaklıkları aslında bir 
noktada toplamak kabildir. O da, 657 sayılı Ka
nunun anafelsefesini teşkil eden esas unsurun, 
1327 sayılı Kanunla ortalan kaldırılmış dola
yısıyle kanunun felsefeden yoksun bir hale gel
miş olmasıdır. Bu felsefe personel reformunun 
ana ilkesini teşkil eden, «Hizmetin Devlet için 
taşıdığı değer» prensibidir. 

Personel reformunun amacı̂  kamu kesimin
de iş ile insan arasındaki ilişkiyi yeniden dü
zenlemek ve kamu yönetiminin etkenliğini ve 
verimliliğini artıracak, personel rejimini kur
maktı. Bunun için ilk yapılacak muamele, iş 
analizleri vücuda getirmek ve buna göre kamu 

! hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan 
j Devlet memurlarını görevbrinin gerektirdiği ni-
I teliklere, mesleklere ve Devlet için taşıdığı de-
j gere göre sınırlara ayırmak olacaktı. Bu analiz

ler yapılmadan ve memurların Devlet için taşı-
i dığı değerler tespit edilmeden, iş - insan ara-
1 sında gerçek ilişkiyi kurmaya ve smıflandırma-
İ yi yapmaya imkân yoktu. Bu analizler yapılır

ken, hizmetin üretilen bir meta olduğu, memu
run Devlete bu metaı sattığı gözönünde tutu
lacak; sınıflandırma da, değerlendirme de bu 
metam vasfına ve değerine göre izah edilecek
ti. Aksi halde, yapılan iş bir sınıflandırmadan 
ziyade bir gruplandırma olurdu. 

işte bu kanunla sınıflandırma, bu anlamdan 
ve hedeften yoksun olduğu için, bir gruplandır
ma hüviyetinde kalmış, meselâ temsil sıfatını 
taşıyan yöneticilerin durumları dikkate alınma
dan yapılan yöneticiler sıfatı, rasyonel olama
mış; türlü hoşnutsuzluklara ve huzursuzlukla
ra sebebiyet vermiştir. 

| Gene bu felsefeden yoksun sınıflandırmanın 
I sonucu olarak, sınıfın kendi bünyesi içinde vü

cuda getirilen ve sırf tahsil süresi kriterine da
yandırılan taban ve tavan dereceler, bugünkü 

| huzursuzluğun amileriııden en önemlisi olmuş-
I tur. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı bunun 

belirgin bir örneğidir. 
i 

Gerçekten, ilkokul öğretmenleri eski yasaya 
\ göre 3 yılda bir terfi edip baremin son kade-
• meşine kadar çıkarlardı. 1327 sayılı Kanun, 4 
; yılda bir terfi etmek ve 4 ncü dereceye kadar 
\ çıkabilmek kuralını getirmiştir. Bunun sonucu, 

4 ncü dereceye 3 yılda bir yükselme esasına na-
; zar-an 8 yıl geç gelmek ve 1 ııci dereceye kadar 
i çıkmamak sebebiyle, diğer öğretmenlere göre 
; mağdur olmuşlardır. Bunu, meselâ aralarında 
: 2 yıl öğrenim farkı olan ortaokul öğretmeni ile 
; kıyaslayarak somutlaştırmak mümkündür. Ay-
•• m tarihte işe başlayan bir ilk ve bir ortaokul 

öğretmenini ele aklını. Ortaokul öğretmeni 10 
ncu dereceden işe baslar ve 1 nci dereceye 27 
senede gelir ilkokul öğretmeni 12 nci derece
den işe baslar ve eğer kanunî imkân olsa 
1 nci dereceye 44 senede gelir. Aradaki 
fark 17 yıldır. Şu halde 2 yıllık tahsil farkına 
mukabil zararı 17 yıl gibi insan hayatında ko
layca göze alınamayacak uzun bir süreye va
rır ki, 2 yıl farkın uygulamada bu kadar açıl-
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mam adalet ilkelerine uygun düşmemektedir. 
Kaldı ki, ilkokul öğretmenlerinin büyük bir 
çoğunluğunun intibakları 13 ncü dereceye ya
pılmış olduğuna g'öre, bu takdirde fark 21 yı
la çıkar. Bu, öğretim fonksiyonunun bir bütün 
olduğu ilkesi göz önün de tutulmadan yapılmış 
olan sınıflandırmanın vardığı, eğit'melerin ara
sında cidden büyük huzursuzluk yaratan bir 
sonuçtur. 

Eğitim fonksiyonu, kademelerin birbirini 
tamamladığı bir bütündür. Bu tüm içinde ilk
öğretim kişiye ilk formasyonu veren bir temel
dir. Diğer kademelerdeki öğretimin verimli el
ması, bu tentelin sağlamlığına bağlıdır. Oysa ki, 
ilkokul öğretmenine sınıflandırmada verilen 
önem ve yükselmede sağlanan olanak, fonksi
yonun bu önemi ile ters oran t ıh dır. ELI durum 
ence meslek mergupları arasında öğretim ve 
yetiştirme faaliyetini de etkileyen bir huzursuz
luk ve .hattâ bir bezginlik, sonra da eğitimin 
bu kademesinden uzaklaşma eğilimini doğurur. 
Devamında ısrar edildiği takdirde usun vâde-
ded'e bu kademeye vasıflı eleman bulamamak 
teıhiliketsln! meydana getirir. Oysa ki, Üçüncü 
Beş Yıllık Plân 8 yıllık bir öğrenimi öngörmek
tedir ki. bunun anlamı bugün dahi bu alanda 
büyük bir açığın ortaya çıkacağıdır ve ihtiya
cın fazlalığıdır. 

Felsefesiz ve özendirisiz sınıflandırma eği
tim ve öğretimde olduğu gibi teknokratlar ve 
idareriler arasında da huzursuzluk ve meslek-
ten ayrılma eğilimini meydana getir mi? lir. Bu
gün teknik servislerin boşaldığı, teknokratların 
(kamu kuruluşlarından özel keıelme döndükleri 
ve hattâ dış memleketlere gittikleri ve içlileri 
Bakanlığının iki kurs açmasına rağmen ilçelerin 
tamamına kaymakam tayin etmek olanağına 
kavuşmadığı bilinen bir gerçektir. Bu sınıflan
dırmadan doğan tartışma ve hattâ direnimler 
henüz unutulmamıştır. Bunların nedeni ilk 
hamilede ekonomik türden gözükmüş ize de, 
gerçekte kariyerin muhafazası, kariyerde gü
venlik ve sınıflandırmada hizmetin vasfının 
iyi değerlendirilmesi gibi meslekî faktörleri 
kaplamaktadır. 

Kanunun bünyesinden doğan aksaklıkların 
başında intibak hükümleri vardır. Ek geçici 2 
nöi maddenin b) fıkrası 4598 ve 242 sayılı ka
nunlarla ve bir zaruretin sonucu olarak kabul 

edilen kadroda bir, iki, üç üst derece aylık al
ma olanağını kazanılmış hakların ihlâli paha
sına kabul etmemiş ve bundan yüzbinleree me
mur mağdur olmuştur. 

Bilindiği gibi 3853 sayılı Kanun kadroları 
tespit etmiş ve bir üst dereceye yükselmeyi İa
dem, ehliyet, ve kadrocun mevcudiyeti şartına 
bağlamıştır. Bir an geldi memurlar yukarı kad
ro boşalmadığından terfi edemez oldu. Kadro
sunda ehliyeti sabit olmasına rağmen 5, 6, 7 se
ne bekleyen memurlar görüldü. Bunun üzerine 
baikı^Iıklar arasında bos kadro avcılığı ve 
transferler başladı. Kariyer tehlikeye girdi. Bu 
durumu ve onun ortaya koyduğu sakıncaları 
gören kanun koyucu 4598 sayılı Kanunla kadro
da iki ülit dereceyi ve 212 sayılı Kanun ile de 
üç üst dereceyi kıdem ve ehliyet şartları baki 
kalmak üzere vermeyi kabul etti. Bu, administ-
ra-yoııda büyük bir ferahkk yarattı; şikâyet
ler, transferler durdu, Bu üst dereceler emeklili
ğe de esas oluyordu. Artık memurun kadro en
dişesine mahal kalmamıştı. Meselâ 60 liralık 
kadroda memur 9 yıl kalabilir, her 3 yılda bir 
ehliyeti sabit olduğu takdirde, 70, 80, 90 üzerin
den aylıklarını alabilir ve emekli de olabilirdi. 

1357 sayılı Kanun bu gibilerinin intibakın
da şu esası getirdi. Bu gibiler esas kadrolarına 
intibak ettirilirler, almakta oldukları ü^t dere
cenin birinci kademesinden aylık alırlar. Bu 
aylığı müktssebolarek alıncaya kadar ne yan, 
ne üst terfi yapamazlar. Tabiî bu büyük bir 
haireıskktı. Teşekkür olunur ki, kanun tedvin 
edilirken hakimler ve hâkim sınıfından olanlar 
için bu haksızlığı getirmedi. Tabiatıyle İm kanu
nun iyi bir hükmü ve kanun koyucunun iyi bir 
tutumu idi fakat bu netice de kamu sektörün
de eş it s isliklere, farklı muamelelere sebebe! du. 

Ben şahrem bu hususun düzeltilmesi için bir 
kanun teklif etmiştim; fakat kanun Meclisler
de görüşülme sanem a nail olmadan Anayasa 
Mahkeme~i hu ek gseiei 2 nci maddenin (b) fık
racını iptal etli; fakat Hükümetten onun yerini 
tutacak ve haksızlıkları düzelt se Ek bir metin 
getirilip kanunlaşitırılmad'ğı için huzursuzluk 
devam etmektedir. Binlerce memur emekli ol
mak için bu kanunun çıkmasını beklemektedir. 
Umarız ki, bu genel görüşmenin ortaya koyaca
ğı gerçekler muvacehesinde sayın Hükümet bu
nu bir an evvel Meclislere getirmek suretiyle 
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hem bir haksızlığı kısa bir sürede tamir etmiş 
ve hem de emekli olacaklara bu imkânları, bu 
olanağı yaratmak fırsatını vermiş bulunacak
tır. 

Huzursuzluk yaratan bünyesel ve uygulama
dan doğan bir aksaklık da (D) cetvelinden ay
lık alanların durumu olmuştur. Bu âdeta bir 
serencam haline gelmiştir. Önce intibak ettiril
mişler, paraları ödenmiş, sonra bir Bakanlar 
Kurulu kararı ile paraların geri alınması öngö
rülmüş, bir kararla 9 aylık farklarla takası ten-
sibedilmiş; fakat sonra tahsiline de başlanmış
tır. 

Uygulamadan doğan sakıncalar daha da 
ağırdır. Her şeyden önce 9 aylık farkların öden
meden sürüncemede bırakılması ve bunları 
ödenmesinin enflasyonist etki yaratacağından 
bahsedilmesi ve âdeta ekonomik istikrarın şartı
nın bunların şimdi ödenmemesi olduğunun ifa
desi memurlar arasında büyük üzüntü ve sıkın
tı yaratmıştır. Emeklilerin durumu da bu şekil
dedir. Sayın Maliye Bakanının Mecliste yaptığı 
konuşmada emeklilerin bu fanklarmın önümüz
deki bir iki ay içinde verileceği; fakat memur
ların 9 aylık farklarının 1973 yılında düşünüle
ceği sözleri, konuya bir açıklık ve dolayısı ile 
bir ferahlık getirmemiştir. Bu itibarla, Sayın 
Hükümetin bir ödeme programı ile kamuoyunu 
tatmin ve memurları da ferahlığa kavuşturması 
şayanı temennidir. 

intibak uygulamalarında yeni atananlarla 
31 . l i . 1970 tarihinden önce tayin edilenler 
arasında farklılık yaratılmıştır, öğretmenlerin 
durumu böyledir, ilkokul öğretmenlerinin 
de başlangıçlarında yeni ile eski arasında bir 
fark doğmaktadır. Eskiler 13 ncü, yeniler 12 nci 
dereceden başlatılmıştır. 

Barem dışı hizmetlerde bulunanların 3656 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit edilen 
derecelerin altında geçen süreleri bir dereceyi 
geçmemek üzere derece yükseltilmesinde ve ka
deme ilerlemesinde nazarı itibara alınması ge
rektiği 17 . 10 . 1970 tarihli Resmî Gazete
de çıkan ve intibak esaslarını gösteren tebliğde 
öngörülmüşken, Sayıştaym kararı kadrosuz
luk sebebi ile bu durumda kalmış olanları mağ
dur etmiştir. Diğer taraftan yüksek Sayıştaym 
3512 1 ve 3514 2 sayılı kararları kurumlar ara-
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; sında farklı bir şekilde uygulama alanı bul
muş bu da tabiatıyla bir istikrar, bir intizam 
unsuru olmaktan uzak bulunmuştur. 

Ek geçici 2 nci maddenin (f) fıkrasında de
ğerlendirmeye tabi hizmetlerin nazara alınma
sında tahsil şartı konulmamış, bu suretle farklı 
uygulamalara yer verilmiştir. 

Uygulamada kadro dağılımı da şikâyetlere 
yol açan esaslı bir unsur olmuştur. Millî Eğitim 
Bakanlığında hemen hiçbir öğrğetmene maaşına 
denk kadro verilmediğinden öğretmenlerden 
en az % 801 terfi edememektedir. Her ne ka
dar 1971 yılı Martında maaşa denk kadro, ya
tay ve dikey terfi kararları çıkartılmışsa da, 
Maliye Bakanlığı bir yorumla kadro tahsisinden 
önceki süreleri muhasses kadroda geçmiş say
mayarak kabul etmemiş ve bâzı saymanların 
yaptıkları ödemeleri de muteber addetmemiştir. 

Bakanlıklar özellikle teknik personel ihti
yaçlarını zamanında kadro sağlayamadıkların
dan giderememiş, bundan memleket çapında bü
yük zarar görülmüştür. Boşalan kadrolara eş 
kadroda memur bulunmadığından tayin yapıla
mamakta, kamu hizmeti aksamaktadır. 

G-enel ve katma bütçeli idarelerin bir, iki, 
üç ve dördüncü derecelere girecek kadrolarının 
ve 50, 100, 150, 200 ek göstergelerin saptanması 
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı da belli 
bir kıstasa dayanmadığından büyük şikâyetlere 
yol açmaktadır. Örneğin ek göstergelerin hangi 
esasa göre tespit edildiği belli değildir. Merkez 
teşkilâtında bütün bakanlık müsteşarlarına iki 
üst ek gösterge verilmesi bunun fonksiyonel ol
duğu hakkında bir kanaat verebilir idi ise de, 
taşra teşkilâtında Devletin ve Hükümetin tem
silcisi olan valilere, dışta temsilcisi olan büyük 
elçilere 200, 150, 100 ve 50 göstergelerin tahsis 
edilmesi ve tevziinin bakanlıklarına bırakılması, 
bunun fonksiyonel olmayıp takdirî ve sübjektif 
olduğunu belirtmektedir. 

Oysa ki, Kanunun 43 ncü maddesinde: «Bu 
kanuna tabi kurumların kadrolarında aylıklar, 
hizmetin Devlet için taşıdığı değere göre tespit 
edilir» denilmektir. Sözlerimizin başında be
lirttiğimiz gibi, bu değer iş analizleri yapılarak 
tespit edilmemiş olduğundan (1-4) kadro ve ek 
gösterge tespit ve tevziatı tamamen sübjektif 
esaslara istinadetmiş bulunmaktadır. Huzur
suzlukların kaynağı da budur. 
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Yan ödemeler dediğimiz «iş Güçlüğü, iş Ris
ki, Teminindeki Güzlük Zamları Kararnamesi» 
de sübjektif görüşün mahsulüdür. Bunun neti
cesi, kurumlar arasında aynı işler ve unvanlar 
için eşitlik de yoktur, örneğin, İmar ve İskân 
Bakanlığında «A» grubu uzman mühendis için 
iş güçlüğü 700 lira tespit edilmişken, Köy İşleri 
Bakanlığında aynı iş için 800 lira denilmiştir. 

Vali muavinleri ve kaymakamlara iş güçlü
ğü ve eleman teminindeki güçlük karşılığı 900 
lira uygun görülmüşken, valilere ödenek öngö
rülmemiştir. 

Büyük mahrumiyet içinde feragatle vazife 
gören köy öğretmenlerine herhangi bir ödeme
nin derpiş edilmemiş olması ise, hiçbir şekilde 
izahı mümkün olmayan bir tutumdur. 

Teknik personelde, (bâzıları hariç, iş güçlü
ğünün yanında eleman teminindeki güçlüğün 
düşünülmemiş olması da tedbirin özend'iriciliik 
niteliğini kısıtlamıştır. 

Bunun yanında mahrumiyet yeri ödeneği, 
buns, eş ve çocukların tedavi olanağı gibi sos
yal hükümler dle tüzükleri henüz çıkınladığın
dan uygulanmamaktadır 

Kanunun uygulanmasında görevden uzak
laştırılan. Devlet memurlarının bu süre içinde 
hak ve yükümlülüklerinin devam edeceği hük
mü de en az öğretmenler için uygulammamak-
ta, ya da farklı uygulanmaktadır. Sayın Baş
bakan Millet Meclisinde yaptığı konuşmada: 
«Millî Eğitim Bakanlığında gereken temizliği 
yaptık^ diyerek öğretmenler konusunda Dev
let Memurları Kanununun görevden uzaklaştır
ma hükmünü geniş olarak uyguladığı intiba
ını vermiştir. Görevlerinden uzaklaştırılan bu 
öğretmenlere kanundan gelen hakları da veril
mezse, durumlarının ne olacağı izahtan vares
tedir. 

öğrendiğimiz kadaıiyle sıkıyönetim ve aslk 
ye mahkemelerinden Iberaet, ya da savcılıklar
dan takipsizlik kararı alan öğretmenler henüz 
bakanlıklarında bir türlü temize çıkamamıştır. 
Üç yıl önce belli nedenlerle yapılmış ve kaza 
oılganında hesabı verilerek beraatle sonuçlan
mış olan boykotun üzerinde durulmasında faz
la bir yarar yoktur. 

Memur Yardımlaşma Kurumu Kanunu-
da henüz çıikmaJmış olması ve fakat % 5 kesin
tilerin kesilmesine devam edilmesi şikâyetleri 
muoipitir. 
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Düvlet Memurları Kanununun uygulannm-
sından ve özellikle kurumlar arası farklı tatbi
kinden: doğan haksızlıklar ve sebebiyet verdi
ği şikâyetler üzerinde günlerce konuşmak müm
kündür sayın arkadaşlarım. Ben. fazla vaktini
zi israf etmemek için; esasen konunun da mü
saadesi olmadığı kanaatindeyim, ayrıntılarına 
girune&'kn, mümkün 'mertebe prensipler ürerim
de durdum; fakat ayrıntılara da girmek müm
kündür. örneğin, kanunun uygulanması vete
riner hekimler arasında da büjyük huzursuzlu
ğa sebebiyet vermiştir. Kadrolar ve yan öde
meler üçüncü plânın hayvancılık sektörüne 
vsrdiği değerle orantılı olarak tespit edilme
miştir. Bu sebepten kadrolarda tıkanıklıklar 
olmuştur. Eşit işe eşit ücret verilmemekte; 
meselâ Malatya'da çalışan bir veıtterliıner hekim 
ayrı, aynı işi Kayserilde gören ise ayrı muame
leye tabi tutuflmaktadır. 

İktisadı Deıvlet Teşekkülleri, bıeleıdiyeler ve 
özel idareler mensuplarının durumüaın da he
nüz ele alınmamıştır. 

Çeşitli eleştiri ve uyarılara rağmen merkez 
valilerimin durumları düzeltilmemiş, bunlar hâ
lâ ihmal edilmiş bir vaziyette bırakılmıştır. 

Sayın Balkan, değerli arkadaşlairüm; bü
tün bunların düzeltilnıssi, kamu personelinim 
huzur ve güven içinde memleket kalkın masının 
gerektirdiği hızlı ve verimli çalışmaya yönel
tilmesinin tedbiri iledir? 

Kanaatimizce, mesele bu noktada düğüm-
lenmektıedir. Sayın Başbakan da bu kürsüde 
yaptığı konuşimada, kanundan doğan bâzı hak
sızlıklardan ibaihsetmiş, Hükümetin yetki aldı
ğını, haksızlıkları ortadan kaldırmak için 5 
mlilyara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Biz, 
düğümün para ile çözüleceğimle kaani değiliz; 
hiç değilse kifayet etmeyeceği kanısındayız. Pa
radan evvel bu kamu sdkticründ'e, kamu per
sonelinin statülerinde ladaletıi tesis edecek hü
kümlerin getirilmesi lâzımdır. Mesele, biır te
mel felsefeye dayanan yenli bir personel poli
tikası getiırmek, iş analizleri yaptırarak objek
tif esaslarla tespit edilecek eşit işe eşit ücreit 
prensilbinli uygulamak ve hizmetin Dlevlelt için 
taşıdığı değeri tespit etmektir. Mesteflle, fazüla 
para vermelk de değildir, verilen parayı adalet 
esasları içinde ve eşit şartlarda vermektir. Fa-
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kat "bas 'bu islerin Kanun Hükmüırdis Kararra-
me ila *s 3 ğlaı-aşağını umuyoruz. Esasen hsr 
şeyden evvel kccıunun, 'bir sahibinin ^ulusüm-
•sı ve onun sorumluluğuna teslim ediîmıesi lâ
zımdır. Mevzu bugüne kadar olduğu gibi Dev
let F&rsoEisl Daire» ile Maliye Bakıaalığı ara
sında boci ahiliği sürece salim 'bir somca var-
maıya imkân yoktur kanısındayız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Sözlerime, bu genel görüşmeyi açmak iç'in 
önerge vermiş olan arkadaşlarıma teşekkür et
mekle başlamak istiyorum. Çünkü Hükümet, 
Personel Kanunundan doğan aksaklıkları, sız
lanmaları kanun kuvvetinde bir kararname ila 
düzeltmek istemektedir. Böyle bir düzeltmeden 
önce Parlâmentonun görüşlerinin ortaya çıkma
sı, meselesinin basında geniş ölçüde tartışılma
sının büyük faydaları vardır. 

Gönül ister ki, Hükümet yapacağı diğer re
formlardan önce de Anayasanın bu müessesesi
ni işletsin; mesele evvelâ Parlâmentoya gelsin, 
burada enine boyuna münakaşa edilsin, basın
da ele alınsın ve ondan sonra Hükümet refor
ma gitsin. 

Gazetelere kadar akseden şekliyle, Hükü
met bir millî eğitim reformu yapma arefesinde-
dir. Eğer, o da tıpkı personel reformu gibi ka
palı kapılar arkasında yapılırsa kanaatimiz 
odur ki, bunun varacağı netice de tıpkı Perso
nel Kanununun varmış okluğu netice olacaktır. 
Biz, gazeteden okuduğumuz kadariyle Ameri
ka'nın ancak zengin eyaletlerinde tatbik edilen 
bir sistemin Türkiye'ye adaptasyonu şeklinde 
belirecek olan millî eğitim reformunun da, bu 
yola gidilmeyerek mutlaka Parlâmentoya go-
tirilmesi, Senatonun vs Millet Meclisinin görüş
lerinin ortaya çıkması, hsb basında meselenin 
tartışılmasında büyük fayda umuyoruz. 

Arkadaşlarım, Personel Kanunundan doğan 
aksaklıklar, bu kadar sızlanmalar acaba neden? 

Hatırlayacaksınız, Sayın Mesut Erez; ki, 12 
Mart'tan önce Maliye Bakamı idi, bu kürsüden 
şöyle söylemişti : «7 milyar lira veriyoruz, hâlâ 
herkes huzursuz, herkes şikâyetçi.» 
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Ben Kabinedeyken bu 7 milyar 22,5 milyara 
çıkmıştı; hâlâ herkes huzursuzdu. Geçenlerde 
burada Sayın Başbakan sızlanmaların bir ölçü
de giderilebilmesi için daha 5 milyara ihtiyaç 
olduğunu belirttiler. Ben o kanaatteyim ki, 
10 milyar daha verilse sureti kafiyede bu sız
lanmaları, haksızlıkları, aksaklıklan önlemek 
mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Mü
saade ederseniz şimdi bu konuyu arz etmek is
tiyorum. 

Arkadaşlarım hatırlayacaklar, Personel Ka
nunu üzerindeki son konuşmayı ben yapmış ve 
orada anlatmıştım. Gönlüm çok İsterdi ki, be
nim o söylediklerim bugün yanlış çıksın. Ancak 
ne yazık ki, hepsi doğru, çıktı. 

Söyle düklerim şunlardı : 
Evvelâ bir idarî reform yapılamadan per

sonel reformu yapılamaz. Bir defa aksaklık 
burada, idari reform yapılmadan bir personel 
reformu yapılamaz. Çünkü, personel reformu 
idari reformun bir parçasıdır. 

idarî reformun adımlarımı sayalım: idarî re
form, rasyonel bir organizasyona, bu organi
zasyon içerisinde ehliyetli personelin 'kullanıl
masına ve nihayet rasyonel bir iş akımı sistemi
nin ve iş hevesinin yaratılmasına bağlıdır. 

Bu durumda şu üç adımdan ikincisi, perso-
(ÎÜ&I reformudur. Yani, rasyonsl organizasyon 
içerisinde ehliyetli personelin kullanılabilmesi 
bir personel reformudur. Birinci adımı atmadan, 
orga-nizasyonu, ta imparatorluk devrinden beri 
çeşitli ehliyetli ve ehliyetsiz eklemelerle şişir
dikten sonra bu organizasyon içerisinde bir re
forma gitmek mümkün değildir. Şu halde gö
nül isterdi ki, Hükümet evvelâ bir idarî re
forma gitsin. Bu idarî reform yürürken per
sonel reformu hazırlıklarını yapsın ve idarî 
reform tatbik edildikten sonra ikinci adım ola
rak personel reformu gelsin. Birinci büyük ha
ta kanaatimizce burada yapılmıştır. 

Biz yine o kanaatteyiz ki, rasyonel organi
zasyon kurulmadıkça yapılacak her personel 
reformu netice vermeyecektir. 

İkincisi arkadaşlarım, personel konusu bu
gün artık bir ihtisas konusudur. Bütün dün
yada bunu mütehassısları yürütür. Yalnız biz
de bunun aksi yapılmış; Maliye Bakanlığı bu
nu üzerine almıştır. Kanaatim odur ki, Ça
nakkale'nin savunma plânlarını Maliye Bakan-
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lığının yapması mıe kadar abes ise, bir perso
nel reformunu da Maliye Bakanlığının yürütme
si o kadar altestir. Gömül çoık isterdi ki, Ma
liye Bakanlığı bu cesareti göstermemiş olsun, 
«Benim konum değildir, benim ihtisasım de
ğildir» desin ve meseleyi mütehassıs kurula, ya
ni Devlet Personel Dairesine havale etsin. 
Devlet Personel Dairesi bugünkü durumu ile 
yeterli olmayabilir. Atacak, durum şudur ki, 
multlâka burası yeterli uzmanlarla takviye edil
meli ve problem mutlaka Personel Dairesine ha
vale edilmelidir. Eğer bu işi yine Maliye Ba
kanlığı yürütecekse, bu işin çeşitli; arkadaş
larımın uzun uzun müşahhas misalleriyle anlat
tığı huzursuzluklarını gidermeye yine Maliye 
Bakanlığı çallşacaksa mümkün değildir. Çün
kü kendisinin ihtisası dâhilinde değildir. Mut
laka mesele Personel Dairesini© havale edilme
lidir. 

Peraonel Dairesi işi ele aldığı zaman mese
leye 'mutlaka amıpriırilk yollardan, «olsa oba» me
totlarla girmelidir. 

Arkadaşlarım, bütün dünya bilir ki, Perso-
nı(l reformunun üç anaadımı vardır. Bunlardan 
birincisi is tahlilidir. İstisnasız her görev, fert
ten ne gilbi kabiliyetler, ne gibi bilgiler, ne gibi 
melekeler daS&r, bunlar tespit 'edilmelidir. Han
gi görevin o görevi yapacaklardan neler iste
diği tespit edilmeden, yani iş tahlili yapılma
dan bir personel reformu yapmak mümkün de
ğildir. Bu, âdeta arasi etüdü yapmadan hare
kât plânı yapmaya 'benzer. Mümkiin değildir, 
abes olur, abesle iştigal olur. Biz bu albesle maa
lesef iştigal ettik. 

Şu halde birinci adım; iş tahlili yapılmalı
dır. Bundan sonra sınıflandırma yapılmalıdır. 
Çok kıymetli arkadaşım burada 'belirtti; biz 
Personel Kanununda terimi dâhi yanlış kul
lanarak «Meslek grupiandırma» larıııa, «'sınıf
landırma» dömişiz. Ben bunu bu kanun üzerin
de konuşunken uzun uzun anlattım. Hükümet 
de bu sorumu, bu sözümü cevaplandırmadı Sı
nıflandırma, yani beynelmilel ismi (ile «Klâsi-
fikasyon» demek, fertlerde hangi kabiliyetler, 
naniği ımlelekalsr ve naniği bilgilerin mevcut 
olduğunu tsepit etmek demektir. Siz bl'r insan
da ne olduğumu .'tespit etmeden, ne glilbi ka'blli-
yet, meleke ve bilgisi mevcut olduğunu orta
ya koymadan !bu insanı nasıl olur da tutar 

maaşa bağlarsınız veya şu ücreti alacaksınız, 
şu kademeye geçeceksiniz dea: İsimiz? İmkân yok 
buna. 

Fertler sınıflandırıldıktan sonra Hbiir puan
lama yapmak zaruridir. Bütün dünyada böyls 
yapılmaktadır. Puanlaana yapılırken evvelâ o 
mıavkie g'a'lmike için takiteülen maslak yılla
rı, yani tahsil müddeti; ikincisi o meslek esna
sında o iü yapakken kafâanıiam fizikî ve ruhî 
yıpranma ve nihayet o görevim ferde tatımil et
tiği sorumluluk ve bir de rayiç bedeli gözönün-
de tutulmak gerekir. Dışarıda bir doktor 10 bin 
lira alabiliyorsa, 'siz hunu Devlet sektöründe 
3 ibin liır'aya çalıştıramazsınız. Mutlaka rayiç b&-
d'sle önem vermek zorundasınız. 

KUhayet 5 nci unsur, Devletin anapolitika-
sının sıklet merkepleridir. Hiçbir Devlet, ne ka
dar zengin olursa olsun, bütün sahalara müsa
vi şekilde para tahsisi yapamaz. Şu halde, im
kânlar ihtiyaçlarla tanı karşılaşmadığı zaman, 
sıklet merkezi yapmak zorundadır Devlet. Ben, 
acaba bütün gücümü hangi sahalara tahsis 
edeceğim, beri'm için öneırJi sahalar hangilei-
r'idir?.. Bizim kanaatimizce hugün Türkiye'nin 
sıklet merkezi üretim ve üretime dönük eği
timdir. Tesadüfe halkın ki, Personel Kaınunu-
nun mağdur etlği 2 sınıf da bunlardır. Tek
nik personel ile eğitim personeli tamamıyla 
mağdur edilmiştir. 

Şu halde arkadaşlar görülüyor ki, ilmî ol
mayan yollardan giitmenin, «Biz yaparız olur» 
dememin faydası yoktur. Sonunda bu hâle ga
diriz. 7 milyar lira veıijıiz huzursuzluklar ar
tar, 22,5 milyara çıkarırız yine huzursuzluklar 
artar ve böylelikle bu işin 'sonunu alamayız. 
Ben derim ki, şu Personel Kanunun hu hâle 
gelmiş almasında ve bu huzursuzluklarda en az 
sorumluluğu olan bugünkü HlikümelUr. An
cak kanaatim odur ki, bu Hükümet kanun kuv
vetinde kararname -ül-e Ibu işi üstlüne almakla 
bu Ijşin günâhına girmektedir. Bunu yapmama
lıdır. Bu cesareti göstermemelidir. AC-sslna, me-
seüisyl mutlaka (demin de söylediğim gibi, Per
sonel Dairesini evvelâ taikviye ederek) g&riek-
11 uzmanlara havale ederek, orada meseleyi 
esaslı şekiMla ine eilcı itmeli ve mutlaka Omıî yol
dan gitmelidir. Gitmezse?.. Gitmezse sonu yok
tur. Bizim stratejide bir anakaide vardır. Der
ler ki, «Seferin ıbaşmda, yani yığınakta yapı-
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lâjı hata safarin, sor/ûina kadar devanı eder, dü-
zoltiÎ!3rû!S3.» Personel Kanununun yığınağında 
halr: yapılmıştır. Hem büyük ilmî hata yapıl
mıştır. Bu hatayı şu veya bu şekillide yamalar
la diizslilmsîk mümkün değildir. 

Binaenaleyh, ıbem sözlerimi Birinci Erim Ka
binesine getirmiş olduğum bir teklifle bitirmek 
i:- tiye mm: 

irersonel Kanunumu düzeltmek için sarf edi
len gayretler bosunaidır. Bu Personel Kanunu 
mutlaka, ya iptal edilerek .memurlara muay
yeni yiiade :bir zam yapmalı ve yeaiden bir Per
sonel r^ınımıı yapılmalıdır, veya eğer buna im
kân yoksa, Personel Kanunu 'bu hali ile devam 
ederken kı:a zamanda yeni bir Personel Ka
nunu e:karikmuıd-r. 

Saygılarımla. (C. H. P. ve Kontenjan Gru
ba sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAM — Sayın Fehmi Baysoy, Milî Gü
ven Partici Grubu adına, buyurunuz. 

rEITBU ADINA FEHMİ BAYSOY 
- Sayın Başkan, sayın senat/ör-

M. a. ?. 
(iârsiıi'Câii) 
ler; 

657 sü/ilı Kanunun ve onun tatbikatınım bü
yük bir huzuıimzluik ge-tirdiği hepimizce ma
lûmdur. öğrstmsn huzursuzdur, şikâyetçidir, 

de huzursuzuz, Çünkü, nereye gitsek karşımız
daki mamur arkadaşımızı şikâyetçi görüyo
ruz. Yiini, demin de Sayın özgüııeş arkadaşı-
nrzra s'iylediği ĝ ibi. bu konunun enine boyu
na bara la tartışılmasına ve aynı zamanda bu
nun umumî efkara intikaline verile oldukları 
için önergeyi veren arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. 

Şimdi kısaca bu kanunun başlangıcına te
mas etmek isterim. 

İlerleyen saman ve iktisadî şartlar memleket
teki memur statüsünde bir değişikliğin ve bir 
reformun, yapılmasın-!. zorunlu, kılmış, bu sebep
le de hepimizin bildiği gibi, bu reformu gerçek-
k-yt irmek için 13 , Î2 . 1860 tarihinde kabul 
e :111er, 180 sayıl?. Kanımla Başbakanlığa bağlı 
bir Devlet Personel Dairesi kurulmuş ve Daire 
5 . 2 , 1961 tarihinde işe başlamıştır. Yaptığı 
en çalışmalarla Devlet personelinin hukukî, ma
li idarî, sosyal durumunu ve personel idaresin
de- çok dağınık ve çeşitli olan mevzuatı incele-
rris, bir ünraporla Hükümete ve kamuoyuna arz 

etmişti. Bundan sonra hazırlanan tasarı 
13 . 6 . 1964'te Bakanlar Kuruluna ve 7.9.1964'te 
do Meclise sevk edilmişti. Tasarı 14 . 7 . 1960 
gün ve 657 numara ile kanunlaşarak meriyete 
girmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bizde başlangıç gayet 
iyi, fakat başladığımız gibi nedense birçok işle
rimizi götüremiyoruz. işte bu Personel Kanunu 
da böyle olmuştur. Bir mesai sarf edilmiş, fa
kat kanım Meclise öyle bir zamanda getirilmiş
tir ki, seçimin arefesi bir sıkışıklık... Çünkü se
çime gidilirken bir tazyik var, o tazyiki gidere
bilmek iein biran evvel kanun sevk edilmiştir 
ve o hava içinde birinci Personel Kanunu çıka
rılmıştır. 

Bize o zaman söylenen şu idi; «Aksaklıkla
rın olacağını biz de biliyoruz, fakat en kısa za
manda bunlar giderilecektir, mesele, bir kere 
kanunun meriyete girmesidir.» Kanun meriyete 
girdi, fakat emrettiği tüzükler bir türlü çıkmaz 
oldu. Malî hükümlerin uygulanması 1966 bütçe 
yılında Bütçe Kanununa eklenen bir hükümle 
ileriye doğru, ertelendi. Nihayet 1968 yılmda ya
pılan bir müracaat üzerine Anayasa bu hükmü 
iptal edince, bu sefer 25 . 2 . 1969 gün ve 1127 
sayılı Kanunla malî hükümlerini 1971 yılı başı-

svl'2; -insanını şikâyetçidir ve dolayısıyle biz na kadar erteleyen kanun çıkarıldı, Şimdi ta
savvur buyurun; bir kanun çıkarılmış, o kanuna 
binlerce memur gözünü dikmiş, ama kanunun 
tatbikatının ne şekilde olacağını belirtecek tü
zükler ortada yok. Ben hangi kademeye otura
cağım, ben hangi maaşı alacağım, benim duru
mum, ne olacak, diye herkes huzursuz ve bu hu
zursuzluk kanunun çıkış tarihinden 1971'e ka
dar beyle devam ediyor. 

Fei"one! Kanunu noksanlıklarına rağmen bir 
reform, kanunu, olarak hazırlanmıştı ve memur
lar r\ da bir teminat tanıyordu, öyle zannederim 
ki, zamanın hükümetleri bu memurlara tanınan 
teminatı pek benimseyemediler ve bu bakımdan 
işin uzatılması safhası başladı. Netice itibariyle 
yine büyük bir zümrenin tazyiki ve yeni bir se
çim arafesi tekrar bir kanun daha sevk edildi, iş
te bu da, bildiğiniz, şimdi üzerinde durduğumuz 
kanundur. Fakat isin asıl aksaklığı, çok iyi ni
yetlerle kurulmuş olan ve ecnebi uzmanları da 
çağırarak yahut imkânları nispetinde memleket
teki uzmanları da çalıştıran bir müessesenin bir 
tarafa itilmesi oldu. Şayet bu sen safhalarda 
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onların hazırladıkları hazırlıklar bir tarafa itil-
meseydi, onlardan da istifade edilseydi, zanne
diyorum ki, bugünkü keşmekeşin içine girmemiş 
olurduk. 

Şimdi bu. huzursuzluklara âmil olan sebeple
ri usun usadıya bugün ve bundan evvelki görüş
melerde arkadaşlar izah etiler ve hatta bâzıları 
birkaç kere tekrar etti. Bizim de buna göre bir 
natırlığımız vardı, fakat aynı konulan tekrar 
size getirip samanınızı almamak için bu kısmı 
çıkarıyorum. Yalms, rahatsızlıkları gidermek 
için neler yapılabileceği hususunda kısaca ko
nuşmayı uygun buluyoruz, 

Şimdi rahatsızlıkların en büyük başlangıcı 
muhakkak ki, intibaklarda olmuştur. Burada de
ğiştirilmesi zorunlu iki husus vardır. Bunları 
şr, şekilde sıralayabiliriz; 

Anayasa Mahkemesinin iptaline karar verdi
ği e1" geçici 5 nci maddenin (b) fıkrası uyarın
ca; 30 Kasım 1.970'te maaşlı kadroda çalışan 
memurların mükteseplerine uygun kadrolar ve
rilmek suretiyle hicolmazsa kademe ilerlemesi 
yapmaları temin edilmelidir. 

3658 sayılı Kanunun giriş dereceleri ile 657 
cayıh Kanunun değişik 36 ncı maddesi ile geti
rilen giriş dereceleri arasındaki farklılık gide
rilmeli; yamsıra eski memurların giriş derecele
ri yükseltilmelidir. Bu iki iş yapıldığında 400 bin 
civarında memurun uğradığı haksızlık bir anda 
giderilmiş ve tatbikattaki rahatsızlık önlenmiş 
olacaktıa. 

İkiımisi, çok iyi niyetlerle çıkarılan ve çok 
haki1, sebeplere istinadeden 1214 sayılı Kanunun 
uygulanmalında huzursuzluk yaratan husus, 
Devlet memurlarına paralel bir tahsil barajının 
konulmamış olmasıdır'. Şöyle ki, Devlet Memuru 
Kanununda 121<a sayılı Kanun dolayısıyle yapı
lar. değiştirmelerde, 657 sayılı Kanunun değişik 
36 ncı maddesindeki tahsil tavanlarına «Aşmak» 
ibarelinin konması isi halledecek ve büyük bir 
haksızlığı ve mantıksızlığı önleyecektir. 

Demin arkadaşlarım, da buna benzer misal
ler verdiler, bir misal de biz verelim. Meselâ bir 
odacının özel sektörde işçi olarak geçen 15 yılı 
değerlendirilerek kendisine 3 ncü dereceden ma-
a-'j ödemeyi öngören hali hazır tatbikat adaletsiz
dir. Ama, bu 15 jûı ilkokul için tespit edilen li
mit içinde değerlendirmek tamamen haklı bir 
husustur. 

Kanunun diğer maddelerinin acele ile bir 
operasyona tabi tutulması, yeni müktesep haklar 
yaratacağından, hâlen tatbikat görmeyen husus
ların değiştirilmesi ileride daha büyük problem
ler getirebilir; bundan sakınmalıdır. 

intibaklar, bilhassa iktisadî Devlet Teşebbüs
lerinde kanunun maddelerine katiyen uymayan 
yanlış bir tatbikat içerisinde yapılmaktadır. 
Bunları yeknesak hale getirmek ve merkezî bir 
ünite tarafından kontrol ettirerek, kesin olarak 
düzelttirmek şarttır. Burada kanunun değil, 
farklı tatbikatın yarattığı bir huzursuzluk var
dır. 

Yine, birçok iktisadî Devlet Teşekküllerinde 
murakabesizlik yüzünden, kanunda değerlendi
rilmesi imkânsız olan birçok hizmetler değerlen
dirilebilecek, memurlar arasında farklı işlemler 
yapılmaktadır. Bütün bu işleri yapmasını bekle
diğimiz Personel Dairesini bugünkü durumdan 
kurtarmak, geniş mikyasta takviye etmek ve bu
nu Maliye Bakanlığı ile rahat çalışır bir hale ge
tirmek ; ama birisinin vazifesine ötekine müdaha
le ettirmemek, çok yerinde olur kanaatindeyiz, 

Sayın arkadaşlarını, nihayet bu Personel Ka
nununun başlangıcından bugüne gelen safhasını 
şöyle kısaca arz etmiş bulunuyorum. Hüküme
timizin işte şu gördüğünüz, şu bahsettiğim şart
lar içinde durumu ele aldığı ve hepimizin ısrar -
İr, üzerinde durup, biran evvel durumu vuzuha 
kavuşturulmasını arzu ettiğimiz için, yapılan iş
lemler henüz tatmin edici bir halde değildir. 
Ama umarız ki elbirliği ile bunlar, en kısa za
manda memurlarımızı, öğretmenlerimizi ve dola
yısıyle de bizim huzursuzluğumuzu giderecek 
bir hale getirilecektir. Bundan eminiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın ismen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve 
bu kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun uy
gulamalarından ortaya çıkan rahatsızlıklar ne
deniyle açılan bu genel görüşme, bu konudaki 
görüşlerimizi bir kez daha açıklamaya olanak 
sağlamıştır. 

Reform Kanunu olduğu işaret edilerek ge
tirilen ve Meclislerden çıkarılan bu kanun, ka
mu kesiminde beklenen özlemi, gerçek yararı 
sağlamamış; tam tersine büitün kesimleri zor 
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ve kırgın duruma itmiştir. Bu kanım, Meclis
lerden geçirilirken de bu aksaklıkların gelip 
'Çatacağı açıktı; fakat bütün uyarılara rağmen, 
bir de üstelik bozucu birçok •değişikliklerle ha
yırlı uğurlu olsun diye çıkarılmıştı. 

1970 Temmuzunda bu tasarı Cumhuriyet 
Senatosunda görüşüldüğü sırada, yaptığım ko
nuşmamın bir yerinde aynen; «Bu tasarının 
gösterge tablosuna göre ve açıklanan intibak 
prensipleri ve katsayısının yedi olması karsı
sında, bu yıl bütçeye kciinnuş olan ödeneğin bu 
tasarının öngördüğü ücretleri karşılayabilece
ği şüphelidir. Gerçekten bütçeye bu maksatla 
konulmuş olan ilâve tahsisat, iki milyar lira 
civarındadır, diğer taraftan mevcut bütçeye 
personel giderleri için konulmuş olan toplam 
tahsisat sekiz milyar civarındadır; dernek olu
yor ki, ek tahsisatla memur maaşlarına yüzde 
yirmibeş oranında bir zam yapılacaktır. Oysa 
tasan ile öngörülen zam oranı birçok hallerde 
yüzde yüzün üstündedir. Demek oluyor ki, hiç 
değilse bu sene için önemli bir sıkıntı bahis 
konusudur. Hükümetin gerekli hesaplamayı 
yaptığından ve tasarının ssbebolacağı maksadı 
tespit ettiğine dair bir bilgimiz de yoktur. 
Bundan ötürü Yüc-e Kurulumuz bu konuda ka
ranlık içinde karar vermek - durumundadır. 
Herhalde fikirlerde endi:2 yaratan bu konuda 
ayrılmış olan, ya.l-da.51k olarak iki milyar îira 
ile yapılacak zammın birbiri ile bağdaşık olup 
olmadığıdır. Hükümetin bu konuda ek açıkla
ma yapması beklenirdi. 

«Kanun uygulamasının gerektirdiği ek öde
neğinin altı milyar civarında olduğuna dair fi
kirler birleşmektedir, öte yandan, yeni ücret 
rejiminin eskisi gibi dejenere olmasını enlemek 
için, bunun bütün memlekete şâmil, yani büt
çe dışı kamusal faaliyetlerde olduğu kadar, özel 
sektörü de kapsayan bir gelir politikası ile bir
likte yürütülmesi gerektiğine işaret etmek is
teriz. GerçekL:n ösel sektörde veya kamu sek
törünün Personel Kanununun şümulüne girme
yen kesimlerinde mübalâğalı kazançlar sağlanır 
ve ücretler ödenecek olursa, bunun mutlak su
rette memur ücretlerine e tiki yapacağı ve bu ge
tirilen ücret sistemini dejenere edeceği kesin
dir. Netekim, halen cari olan baremi rejimi 
bu yüzden bozulmuştur. Bundan ötürüdür ki 
Hükümetin, bütün ekonomiyi kapsayan ve ge-
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j lirleri kontrol eden bir politika izlemesi zoran-
ı ludur. Ancak böyle bir zorunluğua Özel sek-
j törü esas alan zihniye tilerle bağdaşamayacağı 
I unutulmamak gerekir» demiştim. 

Bu ifadeler elbette ki maliyecilerin, ekono-
i miiStlerin bilimsel görüşlerini yansıtıyordu. 

Bugün bu endişeler ortaya artık somut olarak 
çıkmıştır. Bu tasarı Meclislerden geçirilirken 
böyle sonuçlar vereceğini söylemek, izah etmek 
bir kehacıet sayılmıyordu. Bu açık bir hesap 
konusu, idi. Şimdi bakıyoruz, bütün Devlet 
kerimlerinde görevli her kademedeki memur
dan haklı şikayetler yükseliyor, Parlâmento 
üycü erine mektuplar, açıklamalar yollanarak 
bu haksızlıkların giderilmesi için yardım ta
ler: ediliyor. Millî Eğitim kesimi yasanın özü 
acısından, aksaklıkları, intibak yanlışlıklarını 
terfilerin! engelleyen Kadro Kanunu, kanunun 
uygulanmasiyle ilkokul öğretmenlerinde han
gi özlük haklarının engellendiği, gibi başlık
larla, gerçekten amansız haksızlıkları sergili
yor. Ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bâzı 
sayın üyeler bunları uzun uzun aşılattılar. An
cak, bir örnek vermek istiyorum. 

1 Mart 1971 tarihinde Meclislerden çıkan 
Kadro Kanunu ile öğretmenlere maaş derecele
rine eşit kadro tahsis edilememiş, örneğin; 
maaş derecesi 5 olan bir öğretmene 6 veya 7 nci 
dereceden kadro verildiği, 15 Mart 1971, 15 
Temmuz İ'971 ve 15 Kasım 1971 tarihinde kade
me veya derece terfii süreleri dolan öğretmen
lerin, kâğıt üzerinden terfi onaylarının yapıl
dığı ve kendilerine tebliğ de edildiği; fakat 
saymanlıkların Türkiye sathında ödeme yapma
dıkları ve ödeme yapılan yerlerde de zimmet çı
karmış oldukları söyleniyor. Bu, bir gerçektir. 

1971 malî yılı içinde kademe ve derece ter
fii yaptıkları halde, bu terfileri geçerli sayıl
mayan yüzbine yakın öğretmen için Bakanlar 
Kurulundan yeniden bâzı işlemlerin yapılması 
gerekiyor. 

Demek oluyor ki, Millî Eğitim Bakanlığı 
terfi ettiriyor, saymanlıklar, mal müdürlükleri 
ödeme yapamıyorlar, para yok diyorlar; o, 
bizi ilgilendirmez diyorlar. Bu dertler küme 
anlatılacak? 

Ziraat yüksek mühendisleri de intibakların
da mâruz kaldıkları haksızlıkları açıklıyor ve 
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giderilmesi için ilgili kanun maddelerinin ana
lizlerini yaparak, şikâyet ediyorlar. 

Maaşlı (D) cetveli ücreıtli ziraat yüksek 
mühendislerinin intibakı teknik personel için 
öngörülen ek geçici 4 ncü maddeye göre yapıl
mamış, diğer maaşlı memurlar gibi uygulama 
yapılmıştır. Teknik hizmeJtler sınıfında yüksek 
mühenldiis unvanını taşıyan 4 - 5 yıllık öğrenim 
görenler arasında bir derecelik fark yaratılmış
tır. 

Askerlik hizmetleri ya kısıtlı değerlendiril
miş, ya da hiç nazara alınmamıştır. 

intibak tarihinde ihtisas veya doktora ya
panların hakları verilmemiştir. 

Teknik elemanların terfi imkânları kısıtlan
mıştır. 

Kadro Kanununu öngördüğü unvan stan
dardı yapılmadan kurumlarca dağıtılmaya baş
lanan 1 ilâ 4 derece kadrolarının tahsisinde 
sübjektif ölçüler hâkim olmuş ve çeşitli kurul 
ve kuruluşlarda çalışan ziraat yüksek mühen
disleri mağdur edilmişlerdir. Bunlar ve bunlar 
gibi öteki bütün Devlet kesimlerindeki görev
liler sürekli olarak feryat etmektedirler, aynı 
şeylerden şikâyet etmektedirler. Aylardır basın
da şikâyetler, çeşitli demeçler ve yazılar yer al
maktadır. Bu durum gerçekten çok üzücü ve 
kahredicidir. Devlet daireleri moralini yitir
miş, emekliliği yaklaşmış namusu ile çalışmış 
saygı değer insanlarımızla doludur. Bu soruna 
mutlaka bir çözüm, ama en iyi bir çözüm getir
mek gerekir. Bu, kitlenin yaşaması için önemli 
bir sorun olacaktır. 

iBeri taraftan, bu acı gerçekleri hiç umur
samadan, hazır sırası iken geleceğini sağlama 
çabası ile bâzı Parlâmento üyelerinin imzalar 
toplayarak, hangi statüde olurlarsa olsunlar, 
1 nci dereceden emekli aylığı bağlanması için 
kanun teklifleri yaptıklarını duyuyoruz. Yıllar 
boyu dağ taş demeden, mesleğinde çalışarak 
ömür tüketenlerin kanunlarla haklarını alama
dıkları bir dönemde ne kadar zalimce bir dav
ranış.. 

iSaym üyeler, Personel kanun tasarısı Meclis
lerden çıkarken malî yönünün vehameti, biraz 
evvel de açıklamaya çalıştığım gibi, açıktı. 
Ancak savsaklamak için bu kadar akıl almaz 
kargaşalığa girişileceğini düşünmeye de im
kân yoktu. Bugün bütçeye bunun milyarlar tu

tan bir açık getireceği Sayın Başbakan tarafın
dan ifade ediliyor. Kanun Meclislerden çıkarılır
ken de milyarlarca açık bahis konusu idi. O 
zamanın Hükümeti tasarıyı kamuoyuna açıklar
ken, bu kanunla memur maaşlarına önemli öl
çüde bir zam yapılacağı ve memurların bun
dan böyle sıkıntıdan kurtulacağı intibaını ya
ratıyordu. 

Sayın senatörler, memur maşlarına zam ya
pılmasının (ki, bu memur maaşlarının millî ge
lirdeki paylarının artması demektir) esas itiba
riyle politik bir mesele olduğu da unutulmama
lıdır. Politik gücü ellerinde tutan hâkim serma
yedar sınıflar, millî gelirde arsîan payını ken
dilerine ayırırlar ve bunlardan hiçbir fedakâr
lıkta bulunmazlar. Bu sınıflar ücretler, fiyatlar 
ve vergiler üzerindeki kontrol güçlerinden ya
rarlanarak, millî gelirin geri kalan kısmını 
emekçi sınıflar arasında bölüştürürler. Yani iş
çi, köylü ve memur birbirinin karşısına itilmiş, 
birbirinin gelirini diğerine nazaran artırabilir 
hale getirilmiş durumdadır Hal böyle olunca, 
memur maaşlarına yapılacak zam bir de bu yön
den engellenir. Hâkim sınıflar, diğer emekçi 
sınıfların bu zamma karşı çıkmalarını destekler 
veya tahrik bile ederler. Bunun sonucu olarak 
işçilerin ücretleri, köylülerin mahsullerinin fi
yatları yükseltilir, böylece yapılmış olan zammı 
bir kere daha memurda büyük ölçüde ifna etmiş 
oiur. Demek oluyor ki, siyasî ve ekonomik gücü 
elinde tutan ve bu sayede millî gelirden arslan 
payını alan küçük bir sömürücü hâkim sınıf 
mevcut iken, emekçilerin ve bu arada memur
ların durumlarını gerçekten düzeltmelerine im
kân yoktur. Asıl çözüm, bugünkü bozuk düzeni 
değiştirerek, bir avuç sermayedar sınıfın mem
leket üzerindeki hâkimiyetine ve sömürüsüne 
son vermektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Personel Kanunu yalnız Devlet memurları 
için değil, tüm memleketimiz için başlıca konu 
ve problem olmuştur. 

Personel Kanununun uygulanmasından hiç
bir Devlet memuru memnun değildir. Hem de, 
memur maaşlarında önemli bir artış sağlaması
na rağmen memnun değildirler. Bunun nedeni, 
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maşın miktarından çok, adil ve eşit bir uygula
manın yapilmaınasmdandır. Maaşlar ne kadar 
artarsa artsın, dağıtımda öîçü, adalet ve eşitlik 
ilkelerine uyulmadığı sürece memnuniyetsizlik 
olacak, huzursuzluk artacak ve şikâyetler ço
ğalacaktır. Çünkü adalet olmayan yerde daima 
hoşnutsuzluklar olmuştur ve olacaktır. Şunu 
açıkça ifade etmek gerekir ki, bugün memur
ların şikâyeti maaşlarına zammın azlığından de
ğil, âdil bir kadro dağıtımı ve âdil bir intibak 
sisteminin uygulanmamış olmasındandır. 

Hükümet, Personel Kanununun Eşel Mdbil 
sistemi getirdiği iddiasındadır. Gerçekte Perso 
nel Kanunu basit bir katsayı sisteminden ileri 
bir tatbikat getirmemiştir. Çünkü, hayat paha
lılığı, Personel Kanununun uygulanmaya baş
ladığı günden bugüne % 30 - 40 arttığı halde, 
katsayı sabit kalmaktadır ve memur buna razı 
değildir. Personel Kanununun gerekçesi, eşit 
görevlerle, eşit sorumluluklara eşit haklar ge
tirmeye dayanır. Gerekçe bu olduğu halde, uy
gulamada buna uyulmamıştır. Kanunun açıkla
rından doğan aksaklıklar ve kanunu uygula
makla görevli olanların ayrı ayrı görüşte bu
lunmaları konuyu içinden çıkılmaz hale getirmiş
tir. Maliye Bakanlığının görüşü Sayıştaya, Sa-
yıştayın yorumu Devlet Personel Dairesine uy
mamaktadır. Bütün bakanlıklar, her biri ayrı 
görüş acısından Personel Kanununu uygula
maktadır. Hattâ aynı bakanlık içindeki genel 
müdürlüklerde dahi çelişkili uygulamalar var
dır. 

Personel Kanunundan memur şikâyetçidir. 
Çünkü, Kanun kazanılmış müktesep hakları 
memurun elinden almıştır. Aynı sorumluluk, 
aynı kıdem ve aynı öğretim derecesine sahip 
memurlar arasında izah edilemeyecek kademe 
ve derece farkları yaratılmıştır. Personel Ka
nunu aksaklıklarının giderilmesi için Hüküme
tin ne düşündüğünü bugüne kadar öğrenmek 
mümkün olmamıştır. Çeşitli vesilelerle sayın ba
kanların söyledikleri de birbirini tutmamakta
dır. Hükümet, bu önemli konuyu nasıl ve ne za
man halledeceğini açık vs seçik olarak bildir
mekten kaçınmaktadır. 

Zaman zaman Hükümetin Personel Kanunu
nu ekonomik başarısızlığına gerekçe gösterme
sine de sahidolmakfcayız. Hükümet, bütçe açığı
nın niulenüı: de Forsone] Kanununa bağlamak

ta, hattâ büyük halk kitlesini kasıp kavuran, 
bunalım haline gelen hayat pahalılığının sorum
luluğunu Personel Kanununa yüklemek sure
tiyle işin içinden çıkmak istemektedir. Başıboş 
bırakılan piyasadaki katmerli zamların suçunu 
Personel Kanununa yükleyen Hükümet, kendi 
hatalarını ve başarısızlığını böylece örtmek iste
mektedir. 

Aldığı Yetki Kanununa rağmen, Personel 
Kanununun memur arasında yarattığı huzur
suzluğa çare bulamayan Hükümet, müsteşar ve 
genel müdürlerin maaşlarına eklediği artı 50 
ilâ 200'lerle yeni bir eşitsizliğin ve adaletsizli
ğin yaratılmasına yol açmıştır. Hükümet, bu 
kararnamesi ile aynı bakanlığa bağlı genel mü
dürlerin bir kısmına artı 50 - 200'leri vermiş, 
bir kısmını da görmezlikten gelmiştir, örneğin; 
Millî Eğitim Bakanlığına bağılı genel müdürlük
lerden bâzılarına bu artılar verildiği halde, bir 
kısmına verilmemiştir. Hem de üvey evlât mua
melesi yapılan genel müdürlükler, Millî Eğiti
min teknik öğretimle ilgili olanlarıdır. Tekni
ğe önem verdiğini her vesile ile ilân edeceksin, 
diğer taarftan teknik öğretimle ilgili genel mü
dürlükleri bu haktan mahrum edeceksin.. Bu, 
Hükümetin samimiyetinin derecesini gösteren 
en açık delildir. Hükümet icratmda âdil olmak 
zorundadır. Hükümetin adaletinden kuşku du
yulması güvenin sarsılmasına sebebolur. Hü
kümet etmede inanılır olmak, güven yaratmak 
ilk şarttır. 

Değerli arkadaşlarını; 1 - 4 kadrolarının da
ğıtımında da aynı adaletsizlikler kendini göster
miştir. Hükümetin yan edeme kararnamesi de, 
şikâyetlerin çoğalmasına sebebolan diğer bir ko
nudur. Yan ödemelerin yetersizliği üzerinde 
durmayacağız. Bu, bir bütçe imkânı meselesidir. 
Ama, yan ödemelerden yararlanması gereken
ler tespit edilirken, adalet ölçüleri bir tarafa 
bırakılırsa bunu gormemezlikten gelmeye im
kân yoktur. Yan ödemelerden öğretmenlerin ya-
rarlandırılmaması büyük bir boşluk yaratmış
tır. Şemdinli'nin bir köyünde çalışan orman ba
kım memuru, ebe, sağlık mamuru gibi kimselere 
haklı olarak yan ödeme verilirken, aynı köyün 
çocuklarını eğiten, öğreten ve halkın dünyaya 
açılan penceresini genişletmek için cansiperane 
çalışan köy öğretmenine yan ödeme vermemek 
hangi adalet ölçüsüne sığar, anlamak güçtür. 
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Bunu anlamak için her halde Maliye Bakanı 
gözü ile hâdiselere bakmak gerekmektedir. 

Haftada asgarî 55 saat çalışan, yarının Tür
kiye'sinin sahiplerini yetiştir an öğretmenlere 
verilen cezalar az görülmüş olacak ki, öğret
menler, Personel Kanunu yoiııyle de cezalandı
rılmaktadırlar. Büyük mağduriyetlerine rağ
men Türk öğretmeni üstün vatanseverliği ve 
millî inançlarından aldığı kuvvetle bütün bun
lara rağmen çalışmaktadır ve çalışacaktır. Buna 
inançlıyım. Ancak unutmamak gerekir ki, hak
sızlığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin çeşitli örnek
lerine mâruz kalan öğretmenler, çocuklarına 
hak, adalet ve müsavat fikrini aşılamakta güç
lük çekerler. 

örnek olarak öğretmenleri gösterdim. Diğer 
Devlet memurları da aynı mağduriyete uğra
mışlardır. Millî Eğitimde Maliye Bakanlığı bir 
kadro piramidi yaratmaya çalışmaktadır. Bu, 
yanlış bir görüştür. Çünkü, millî eğitimde, öğ
retmenlikte derece yok ki... öğretmenlikte, bir 
senelik öğretmenle otuz senelik öğretmen sınıf
ta aynı sorumluluğu ta sımakta dır, aynı görevle 
vazife görmektedir. Bu bakımdan millî eğitimde 
daire, şube müdürleri gibi bir kısım kademeler 
meydana getirmek büyük hata olur ve öğret
men sorumluluğunu anlamamak olur. 

Değerli arkadaşlarım, 

18 Ağustos tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan Hükümet Kararnamesine göre, orta dere
celi okul müdürlerinden 402 sine, orta dereceli 
okul muavinlerinden 770 ine yan ödeme veril
memektedir. Bu örnek dahi çıkarılan Bakanlar 
Kurulu Kararnamesinin inceleme ve hesaba da
yanmadığını göstermektedir. 

Personel Kanununun en çok şikâyet edilen 
maddelerinden birisi ek geçici 2 nci maddesidir. 
Malûmları olduğu üzere, Anayasa Mahkemesi 
bu maddeyi iptal etmiştir. Ama bu maddenin 
boşluğu doldurulma dığı için, intibaktaki hak
sızlıklar devam etmektedir. Personel Kanunun
dan evvel memurların çoğunluğunun, özellikle 
öğretmenlerin yüzde doksanından fazlasının 
kadroları müktesep hakkı olan maaşlarının bir 
iki, üç derece aşağısında bulunmakta idi. 1327 
sayılı Yasanın geçici 2 nci maddesi intibakları 
müktesebata göre değil, kadroya göre yapmaya 
âmir olduğundan, büyük mağduriyetlere sebe
biyet vermiştir. Haksızlıkların kaynağını teşkil 
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eden 1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci, 3 ncü, 
27 nci ve 38 nci maddelerinin kusa zamanda de
ğiştirilip Devlet memurlarının hiç olmazsa mük
tesep haklarının verilmesi gerekmektedir. 

Personel Kanunundan doğan aksaklıkların 
giderilmesi için alınacak tedbirleri kısaca özet
lersek; intibakta memurun fiilen aldığı aylık 
yerine kadrosu esas alındığından ve genel ola
rak da 3656 sayılı Yasaya göre memurların bü
yük çoğunluğunda kadro, maaş denkliği olma
dığından müktesep haklar ihlâl edilmiş ve son 
aylıkta geçen hizmet süreleri değerlendirilme
miştir. Bu suretle bir günden, iki yıl on bir ay 
yirmi dokuz güne kadar değişen kayıtlar mey
dana gelmiştir. Bunun telâfisi için intibakta 
kadro yerine fiilen almakta olduğu aylıik dere
cesi veya daha âdili her memurun hizmet müd
detleri dikkate alınmak suretiyle intibaklarının 
yapılması gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesi ek geçici 2 nci madde
nin (b) fıkrasını, eşitlik ve müktesep hakları ih
lâl ettiği gerekçesiyle, iptal etmiştir. Memurun 
son maaşını aldığı aylığın esas tutularak, kazan
mış olduğu derece ve kademe terfilerinin dikka
te alınarak intibaklarım yapılması zarurettir ve 
acilen alınması gereken bir tedbirdir. 

Diğer taraftan, ek geçici 2 nci maddenin 
(f) fıkrası, değerlendirmeye tabi hizmetlerin 
nazara alınmasında tahsil şartı olmadığından 
bâzı haksız uygulamalara sebebolmuş, bir kısım 
memurların hakkının üstünde, bir kısımlarının 
da haklarının çok altında kadrolara oturtulma
larına sebebolmuştur. 

(D) ve (E) cetvellerinde çalışanların bu hiz
metlerinin değerlendirilmesindeki farklı uygula
malar düzeltilmelidir. Bu farklı uygulamalar
dan mağdur duruma düşen binlerce memur bu
gün Danıştay kapısmdadır. Ek geçici 36 nci 
madde yeterli açıklık getirmediği için Sayıştay 
ve Danıştay gibi iki yüksek mahkemenin karar
ları arasında dahi çelişkiler meydana gelmesine 
sebebolmuştur. 

Personel Kanunundan önce, kadro nedeniyle 
düşük ücretle çalışan memurlar çok mağdur 
edilmişleridir. Bu bibilerin haklarımın verilmesi 
adaletin tecellisi bakımından yerinde olacaktır. 
Sınıfların giriş derecesinde, iki yıllık yüksek 
öğrenim yapanla altı yıllık yüksek öğrenim ya
panlar arasında fark olmamasının sakıncaları 
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meydana çıkmıştır. Personel Kanunu öğrenime 
ağırlık verdiğine göre, yüksek öğretimde geçen 
fazla müddetlerin derecelendirmede dikkate 
alınması zaruridir. 

ilkokul öğretmenleri Personel Kanununun 
uygulanmasından evvel 13 ncü dereceden göre
ve başlamaCkitaydı. Personel Kanununun uygu
lanmasından sonra tayin iedilenler ise on ikinci 
dereceden göreve •başlamışlardır, intifa aklar dan 
bir gün evvel göreve başlayan ilkokul öğretme
ni ile intibak günü atanan bir ilkokul öğretme
ni arasında dört ilâ altı yıllık bir fark meyda
na gelmiştir. Eski öğretmenler aleyhine meyda
na gelen bu açık haksızlığın düzeltilmesi zaru
retime 'inanıyorum. 

Personel yardımlaşma sandığı kanununun 
gecikmesi ve millî eğitim mensupları sosyal yar
dım ."andığı kanununun sürüncemede bırakılma
sı, huzursuzluk yaratan diğer bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Memurların 9 aylık maaş farkları konusun

da Hükümetin açık seçik karar alması ve kamu
oyuna açıklaması şarttır. Hayat pahalılığı me
murun boyunu aşmıştır. Memurlar borç içinde 
olduklarından loş hazırlıklarını dahi yapamaz 
duruma dürmüşlerdir. Maaş farklarına umut 
bağlayan memuru daha fazla oyalamaya hakkı
mız yoktur. Devlet düzeninin normal yürütüle
bilmesi için Hükümet, memurların maddî ve 
manevî onurunu korumak zorundadır. Memur
ların bu alacağı verilecek midir, verilmeyecek 
midir? Verilecekse ne zaman verilecektir; Hü
kümeti açıklığa davet ediyorum. 

Yukarda arz (ettiklerim, Personel Kanunu
nun uygulanıp da noksanları tespit edilen kı
sımlarıdır. Bir de Personel Kanununun hiç do
kunulmayan, uyuyan (maddeleri vardır. 

Hastalık ve analık sigortasıyle ilgili 188 nci 
madde konutlarla ilgili 190, 194 ncü maddeler; 
mahrumiyet ödeneği ile ilgili 202 nci madde; 
yiyecek, giyecek, yakacakla ilgili 211, 212, 213 
ncü maddeleri ile, ibelsdiye ve özel idare me
murlarının iş güçlüğü riski ve eleman teminin
deki güçlük zammı konularına henüz dokunul
mamıştır, 

Hükümet, Personel Kanununun uygulama
sında ibir dağınıklık içindedir. Bakanlıklar ara
sındaki çelişkili uygulamalar, hatta anlaşmaz
lıklar devam etmektedir. Millî Eğitim Bakanlı

ğınca yapılan öğretmen intibak ve terfi işleri 
Maliye Bakanlığınca geçerli sayllmamaikftadır. 
Kabinenin bir bakanının yaptığını diğeri boz
maktadır. Bu nasıl (bir kabinedir ki, bir kanu
nun uygulanmasında iki bakan arasında yıllar
dır bir görüş birliği sağlanamamıştır? Bu du
rum karsısında öğretmen, memur kime inanaca
ğını şaşırmıştır. Sayın Başbakan, bakanlar ara
sındaki tbu anlaşmazlığa nedan çözüm yolu bul
maz; anlamak güçlüğü içindeyim. Bakanlıklar 
arasındaki bu farklı uygulamalar, birinin yaptı
ğını diğerinin bozması mamuru üzmekte ve kö
tümserliğe ısevk ©binektedir. Hatta, bu kötü ör-
nak olmaktadır. Hükümet, kesin kararını almak 
zorundadır. Oyalama siyaseti bırakılmalıdır. 
Personel Kanununun getirdiği huzursuzluk me
murların çalışmalarına da tesir Bitmiştir. 

Netice vatandasın zararına olmaktadır. Per
sonel Kanunu, bugünkü hali ila reform niteliği
ni yitirmiş, pahalıya mal olan huzursuzluk ka
nunu haline gelmiştir. Hükümet tedbir almazsa, 
Yüksak Meclislerin işe el atması zaruretine 'ina
narak, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altan, buyurunuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Bir mevzua arkadaşlarımın konuşmalarını 
dinledikten sonra temas etmek üzere huzurları
nıza geldim. 

Bir genel görüşme bahis mevzu. Gündemi
mizdeki maddenin metni; «Cumhuriyet Sena
tosu Aydm Üyesi iskender Cenap Ege ve 4 ar
kadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun 
ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun uygu
lanmasındaki aksaklıklar konusunda bir genel 
görüşme açılması» dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, mevzubahis 
kanunlar iki, üç sene evvel çıkmış ve bu kanun
ların tatbikatı muhtelif hükümetler zamannıda 
yapılmış, şimdi bunlar hakkında genel görüşme 
isteniyor. 

Evvelâ, bu kanunların tatbikatı hakkında 
bir görüşme bahismevzu olamaz. Tüzüğümüzün 
127 nci maddesi, «Genel görüşme, Hükümetin 
veya bir bakanın siyaset ve icraatı ile ilgili be
lirli bir konunun görüşülmesidir.» der. 
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Yani, bu kanunları bugün tatbik eden, bil
hassa şikâyet mevzuu olan intibakları tatbik 
eden hükümetler halen huzurunuzda değildir. 
Halen huzurunuzda bulunan ve görüşülmesi 
mevzubahis olan hususa cevap verecek olan 
Hükümet veya üyesi bu kanunların aksaklıkla
rını sizler gibi görmüş ve bu aksaklıkların gide
rilmesi için yine sizlerin huzurlarınıza getirdiği 
ve 1589 sayılı Kanunla kanun hükmüne bir 
kararname çıkarılmasını sağlamış ve bununla 
aksatmakta olan kısımlarını düzeltme yoluna 
gitmiştir. 

Konuşmacıların çoğu, mevcut kanunların 
tatbikatından doğan aksaklıkları dile getiriyor
lar. Mevcut kanunların aksaklıklarını dile ge
tirdikten sonra bu kararname çıkarılmış ve bu 
kararname ile Hükümete bu aksaklıkları gider
me yetkisi verilmiştir. İntibaklarda aksaldık 
görülmüş, yetki verilmiş... Arkadaşlarım bu 
kanunların tatbikatında gördükleri aksaklıkları 
1539 sayılı Kanun çıkarılırken bugünkü gibi 
geniş çapta olmak üzere izah buyurmuş olsa
lardı, elbetteki sizin çıkardığınız kanunları 
tatbikle mükellef olan Hükümet, bundan bâzı 
dersler alacak ve tatbikatı da ona göre jTapa-
caktı. 

Mâlûmuâliniz Hükümetin vazifesi, Parlâmen
todan çıkan kanunları tatbik etmektir, icra, 
bunu yapar. Kanunla bağlıdır, kanunun dışına 
çıkamaz. Kanunim tefsiri, mutlaka lâfzı ve ru
hu ile olur. Buradaki görüşmeler, kanunun tef
sirinde ve tatbikatında icraatçıya yol gösterir. 
Ama, biz, buradaki müzakerelerimiz sırasında 
bu gibi şeylere temas etmişsek ve gelecekte bu 
gibi mahzurları görememişsek, bunları takdire 
bırakmışız demektir. Hüküm3t takdirini icra 
ederken, elbette bizim görüş ve anlatışlarımıza 
tam mânası ile uymayacak bir tedbir alabilir. 
Bu ise neden ileri gelebilir?.. 

Hükümet, kanunları çıkarırken Parlâmento
ya bâzı izahlarda bulunur; malî porteyi söyler, 
imkânsızlıkları söyler. Esasen Anayasamızın, 
zannederim 53 ncü maddesi de, çalışma hürri
yeti, ücret politikası, ücrette adalet mevzula
rını içine alan bölümünün sonunda der ki, 
«Deiviet, bu bölümde belirtilen iktisadî ve sey
yal amaçlama ulajma ödemlerini, ancak iktisa
dî gelişme iıle malî kaynaklarının yeterliği öl
çüsünde yerine getirir.» 

Demıek ki, icra organının ve Devletin va
zifesi, müce,r±ıt bu kanunda nazarî ve gayeye 
ulaşmak için konulan hükümleri ve Parlâmen
tonun ücra organına yol göstermek üzere çı
karmış olduğu kanunları taüMk edarken, Ana
yasanın diğer emredici hükümlerini vts imkan
larını da gözönürJie bulurjdurm:asıd:,r. Burada 
Eüikümet geljp de il.se, «Aı'kadaşlar, sisin ver
miş olduğunuz bu önergenin tatbikatına giril
diği zaman bütçe tamamen sarsıilmaktadur. Eli
nizdeki imkânlarla bunu karşılamaya kudre
timiz yoktur. Bunun malî portesi Demletin di
ğer sektelerinde, diğolr branşlarındaki yatı
rımlara set çekecektir; (başka şekillerde açık
lar verecektir.» 'dediği zaman, 'eğer siz bunu 
dinlemeyerek kanunu çıkarırsanız, icra organı
nın tutumunu tamamen baltalamış bir duru
ma düşersiniz. Elbette, Hükümet ıkandfeina 
vecilen salâhiyetlerini kullanırken tam mâna
sı ile Anayasanın bütün hükümlerini nazarı iti
bara alacaktır. Anayasamızda öyle hükümler 
vardır İd, sırasında gider artırıcı ve gelir kısıt
layıcı hususlarla paTİâmanterlerin önerge ve
rip, (talep etme haklarını kısıtlamıştır. Meselâ, 
94 ncü madde, «... Türkiye Büyük Miillet İVEec'i-
lüyeleri, bütçe kanunu tasarılarının genel ku
rullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı ve
ya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar.» 
demektedir. 

Bununla kastı, bütçe kanunu ile tat'tlka'ta 
gidecek olan Hükümetin durumunu iktisadî 
yönden sarsmamaktır. Burada ibiz da'lha ziyade 
görüşlerimizi elinizde mevcut dokümanlara gö
re belirtiriz. Ama Hükümet, icra organı oldu
ğu için, yetkili şalhıslarm, teknik elemanların 
ikindilerine verdiği (bilgiledi ve Ibütiin imkân
ları nazarı itibara alarak kanunları o yönden 
de 'ta'.iblk safhasına koyup koymamaikla elbet
te kendi görüşünüde belirtecektir. 

Dsvlet personel mevzuu mühimdir. Hakika
ten arkadaışlarımm belirttiği mahzurlar ba
his mcıvzu olmuştur, olaıgelmiskted) r. Bunun ça
relerini ibirbek hükümetler aramış ve aramak
tadırlar. Biz, hükümetlere daima yardımcı ola
cağız ve evvelâ hükümetlerimizin bu icraata 
yaparken bizden destslk görmelerini temin ede
ceğiz, onlara ışılk tutacağız. Fakat daima on
ların, bu işi yakinen 11 len teknik lelemanlan 
vasıl asiyle nazariye ile tatbikatı birleştiren ve 
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bununla vazifeli kişiler olduğuntfda bilerek, 
ten kilerimizde ona göre insaflı olacağız. 

Personel Kanununun maalesef tenkit edile
cek 'U'reok noktaları vardır. Bu kanunu tenkit 
edebiliriz. Amta, şimdi tatbikat o değildir. Bi
zim istediğimiz şu: Bir kararnamie çıkmış, bu 
yetkiyi biz veıiUiıkOz ve bununla ilgili olarak 
Anayasamın 64 ncü maddesinde kararnameye 
ne giibi hususlar dercedilmesi lâzım ise, burada 
bunu müzakere etmiş ve Ibunıa göre onlara han
gi maddelerde, hangi husuallarda kullanma 
salâhiyetleri verdiğimizi 'belirtmişiz. 657 ve 
onunla ilgili diğer kanunların kaldırılan hü
kümlerini de Anayasanın 57 nci maddesi ge
reğince dercetmişiz. 

Binaenaleyh, buradaki görüşmeler, ancak ka
rarname (ile kalmış hükümlerin tatbikinde ken
disine salâhiyet verilen Hükümetin, bu madde
ler üzerindeki icılaatınldan dolayı olmalüdır. Bi
zatihi Personel Kanununun yürürlükte bulunan 
maddelerinin tatbikatında aksaklık olup olma
dığı mevzuu değil; bizzat kanunun kendisin
de mevcut aksaklıkları, Hükümietin icraatında-
kii aksaklıklar şeklinde bir tenkit mevzuu yap
mamamız icaibeder. 

Meselâ; 2 senelik bir tahsil farkı için arka
daşlar anasında şu 'kadar derece farkı oluyor, 
şu kadar sene kaybı oluyor, şeklinde Hüküme
ti tenkide gitmek; eğer kararnamenin müza
keresinde bunu kaldırmamışjsaik, Hükümete 
matuf bir tenkit olmaz. Ancak, kanuna matuf 
bir tenkit olur. O zaman bu görüşmeyi isteyen 
arkadaşlarımın anavazif e& kanun çıkarmak ol
duğuna gönle, bu kanunum aksayan tarafları
nı yalnız Hükümete ibırakıp; onu tatbike mec
bur olan insanlara bırakıp, siz bu kanunları dü
zeltin, bir kanun tasarısı getirin demek değil, 
Anayasanın hükümlerine göre, her parlâmentie-
terin kanun teklifli yapma hakkı olduğuna na
zaran etüt yaparak, çalışacak, devam ederek, 
buraya kanun getirerek Hükümete yarldımcı ol
mak da vazifeleridir. 

îş yapanı tenkit kolaydır. Şimdliye kadar 
tatbikat hep böyle gelmiştir. Parlâmanter ola
rak maalesef bllzler birçok kanunları çıkarır
ken, tam tetkik ederek çıkarmıyoruz, çıkarma
dığımız için bu aksaklıklar doğuyor; doğan ak-
saıklıklarıda Hükümete yüklüyoruz. öyleyse ev
velâ ibiz, Anayasanın verdiği kanun çıkarma 

yetkimizi tam olarak kullanalım ve çalışarak 
en iyi şekilde kanunları çıkara/Iım. Hükümet 
de bunu tatUlk ederken, kendisinle mevdu va
zifeyi lâyikiyle yerine getirmiş bulunsun. 

Evvelâ biz kendimizi tenkit edelim. 657 sa
yılı Kanun çıkarken bunların çoğunu dile ge
tirmedik; zabıtlar meydanda. 1327 sayılı Ka
nun çjlkaıkende getirmedik. Şurada 5 ay evvel 
çıkardığımız 23 . 5 . 1972 tarihli 1589 sayılı Ka
nun hükmünde kararname çıkarıma yetkesini 
isteyen Kanunu çıkarırken de bunlar dile ge
tirilmedi. Ondan sonra çıkıp burada diyoruz 
iki, «Siz bu kararnameyi hangi kıstasları ele 
alarak getirdiniz?» kıstasların takdirılni ver
memişiz; kıstaslar, onların elindeki malî por
te ve diğer meseleleri nazarı itibara alarak, 
umumî politikayı nazarı itibara alarak bir tak
dir yapıyorlar. 

Eğer biz burada görüşürken deseydik ki; 
«şu şu hususüarda icra organı yetkilidir ve bu 
yetkileri kullanırken, şunlara şunlara dikkat 
ekmesi lâzımdır; çünkü, 657 sayılı Kanun ve 
1327 sayılı Kanun ve onların mütemmimi olan 
1327 sayılı Genel Kadrto Kanununun aksayan 
hükümlerinden dolayı, tatbikatını istediğimiz 
hususlar şunlardır. Binaenaleyh, bunları yapar
ken kıstas olarak şunları ele almalısınız: Mah
rumiyet bölgelerimde çalışan arkadaşlarımıza 
zam yapmak lazımsa, bunları yapalım..» o za
man mesele yoktu. 

Bendeniz bunun bir misalini vereceğim: 657 
sayiilı Kanun çıkanken şu kürsüye çıktım ve bir 
önerge verdim. Bugün tenkideden arkadaşla
rımın birçoklarını hatırlıyorum, o önergemin 
reddine dair oy kullanmışlardı. O da; köylerde 
çallışan; bugün hiçbir bakanlığın köylerde dai
mî memuru bulunmadığı halde, liıse seviyesin
de olan öğretmenlere bir mahrumiyet zammı 
verilmesi hususunda verdiğim önerge yine bu 
Medliste reddedilmiştir. Bu husus bu Mecliste 
reddedilirken, tekrar Hükümete, bunları niye 
yapmıyorsunuz, diye soru sormak, Meclisin 
kendi vazifesini iyi ifa ötmediğini kendi ağzın
dan beyan etmesi demektir. 

Arkadaşlarım birçok hususları dile getir
diler. Mahzurlar mevzuunu yine konuşmayaca
ğım. Çünkü bu, herkesçe bilinen husustur, bu
nu memur da biliyor, Parlâmanter* de biliyor, 



C, Senatosu B : 89 5 . 10 , 1972 O : 1 

dışarıdaki esnaf ela biliyor, tatbikatçı da bili
yor, ama imkân meşeler*! ıayrı bir mevzudur. 

Şurasını kısaca arz edeyimı bugün memur 
politikasındaki maaş mevzuunda anaprensip 
zannedildiği gibi 'kolay bir husus değildir. Bil
hassa bizim gCbi bütçesinde birçok yönlerden 
zaruri; fakat Ostihsale matuf, iş sahası açmaya 
matuf imkânları 'bulunmayan memleketlerde; 
bül-çeds büy'.ik yük tutan personel ücretleri hu
susunda alınacak tedbirler bir kıstasla ele alın
malıdır. Bugün bu maalesef yapılmamıştır; 
bunun hataları biraz da bundan doğmaktadır. 
Onun için personel adedi çoğalmış, yük fazla
laşmıştır. Devlette personele verilecek maaş; 
ne kaliteli ve çalışan memurun dışarı kaçma
sına sebebolacak kadar az, ne de, vasıfları ta-
lebettiği memuriyetle uygun olmayanların hü
cumuna mâruz bırakacak kadar fazlla olacak
tır. Bugün Devlet kadrosunda bu prensip tat
bik edilmediği için, bir kısım kaliteli, vasıflı 
memurlar dışarıda iş sahası bulduğu zaman kaç
makta, fakat buna mukabil, dışarıda hayat şart
ları müsait olmadığı için, kendi çalışma kud
reti de bunlara yetms'diğli. için, Devlet memuri
yetine çok fazla hücum eden ve bu yüzden bir 
kadro sıkışıklığına sebe'bolanilar vardır. 

öyleyse; memur maaşlarının prensipleri:]! 
vaz'edelim, bu prensipleri yine kanunlara der-
cedelim, yine kanunlarla bu işi halledelim. Yal
nız, takdire bırakılan husuüarda hliçibir zaman 
kendisine miyar olarak verdiğimiz kanunları 
tatbik etmekle mükellef olan Hükümeti, ya.ln.iz 
bu icraatından, bu takdirinden dolayı, (ki, tak
dirde eğer hudutlar gösterilmömişse) fazla ten-
kidetmeye hakkımız olmasa gerek. Evvelâ bi
zim kendi vazifemizi yaparak, kanunlarda ge
reken tadilllerin yapılmasını sağlamak ve bu 
arada da tavsiye halinde Bakanlar Kuruluna 
temennide bulunmamız en yerinde hareket 
olur. 

Esasen genel görüşmeler, nihaî neticeleri ge
tiren denetim yolları olmayıp, doğrudan doğ
ruya ışık tutucu müesseselerdir. Bu bakımdan 
arkadaşlarımızın görüşmesi, mevzuun dışında 
da olsa, içinde de olsa, ışık tutucu olması bakı
mından faydalı olmuştur. Bu yönden arkadaş
larımıza teşekkürü 'borç bilir, hepinize saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bu mevzuda birçok konuşmalar oldu, arka
daşlar istifadeli meselelere dokundular ve bun
dan sonra Hükümet de konuşacak, Hükümetin 
de bu mevzuda ne söyleyeceğini dinleyeceğiz ve 
öğreneceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, meselenin enhası min-
hası; bana sorarsanız meçhul değil, Ne bizim 
meçhulümüz, ne Hükümetin meçhulü, ns ilgili 
memurun meçhulü. Sebebi şu; para fıkdanı, 
yoksulluk, fukaralık, imkânsızlık. Siz, 50 küsur 
milyar liralık bütçenin, yarısından fazlasını ha
lihazırda Devlet sektöründe çalışan insanlara 
veriyorsunuz ve yapılan, görülen haksızlığın 
tamiri için de Hükümeti sıkıştırıp; şu haksız
lığı biraz daha para vererek düzelt, diyorsu
nuz, Bu talebiniz doğru. Haksızlık var, görü
nüyor, bunu Hükümet de biliyor, ama Hükümet 
karşınıza çıkıyor; «Ben bunu nereden, nasıl 
vereyim? Yaptığınız bütçeyi siz biliyorsunuz, 
bunun faslı var mı, madesi var mı; bunun fas
lında, maddesinde para var mı, İmkânım var 
da ben vermiyor muyum; elimde 8 milyarlık 
açığı olan bir bütçe var, ben bunun kapanması 
için mücadele ederken, 1 milyar da ols:., yarım 
milyar da olsa ben nereden, hangi parayı bulup 
da vereceğim» diyor, Belîki. bu kadar açık söy
lemiyor, ama bunu söylemek istiyor. Benim gö
rüşüm böyle. Yoksa, memurun mağdur olduğu
nu bizzat bu işleri yapan memurlar yanı başın
da görüyorlar, biliyorlar. Fakat, bu haklı gibi 
görünen Hükümetin bugünkü durumuna muh-
tereh arkadaşlar, gene o zamanın hükümetleri 
sebeboldu. Bugünkü Hükümeti temsil edenler 
diyecekler ki; «E! bizim ne günâhımız var? O 
zaman biz hükümet miydik, Yetkimiz, salâhiye
timiz var mı idi? Değil, rey vermek, söz konuş
mak hakkımız yoktu, çünkü hükümette değil
dik» fakat arkadaşlar, ben hükümetlerde te-
madilik olduğu için bugünkü Hükümeti, onlar 
gibi, hedef alıp konuşmaya mecburum, özür 
dilerim kendilerinden, şahısları ile hiçbir şeyim 
yok. Ama, müsaade buyurun da söyleyelim. 

Bu kürsüde birçok arkadaşlarım o zaman 
geldi, dediler ki, katsayıyı 7 yapmayınız. Esas 
itibariyle katsayı 5'in üstüne çıkamaz. Katsayı
yı 7'ye çıkardığınızda bu milyarları aşar. Bu 
büyük yükün altından kalkamayız dendi. Bü-
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yük şüpheler izhar edildi. Ve denildi ki, bunun 
tutan nedir? Maliye Vekâleti, siz bize rakamlar 
/getirin de, Parlâmento üyesi olarak iyisini kötü
sünü artık biz işin teferruatına giremeyiz, ana-
esaslar üzerinde dururuz, ama biz Parlâmento 
olarak bu milletin verdiği vergilerden yapılacak 
bütçenin tutarı içerisinden memurun alacağı al
dığı maaşla, bu yapacağımız yeni Personel Ka
nunu ile yeniden alacağının farkını rakam ola
rak bilelim; ölçümüzü takdirimizi ona göre kul
lanalım, dedik. Söylemedik değil. Sayın Nahit 
Altan, Parlâmentoyu, özür dilerim siz biraz it
ham eder gibi konuştunuz; belki haklı tarafı
nız da var. Ama, bunlar da söylendi bu kürsü
lerde. 

Muhterem arkadaşlar, o zamanın Hükümeti 
ve Maliye Vekili bu kürsüde karşımıza geldi, 
2 milyardan açtı kesenin ağzını, 2,5 milyar de
di... Bu kanunlar, bu maddeler geldi, gitti, is
met Paşanın zamanında geldi, ondan sonraki 
koalisyonlarda geldi, ondan sonra Süleyman De-
mirel geldi; kaç defa geldi gitti... Bu kürsüler 
saatlerce, günlerce işgal edildi bu mevzuda. 
Ama büyük hata yapmayalım diye Parlâman'ter 
arkadaşlarım tir, tir titredik üstüne. O -günleri 
unutmadık muhterem arkadaşlar. Bir zaman 
geldi ki, iki sene, üç sene bu isin içinden çıkıl-
madı. Kanun olduğu '»ibi bırakıldı; hükümetler 
değiştikten sonra tekrar yeniden ıslah edilerek 
geldi, bu hatalar yapılmasın diye. Ama, maale
sef bu çabaların içinde gene hataya düştük. 
Şöyle düştük: En sonunda, hiç unutmam, artık 
son rötuşlar yapılıyor, şuraya şu kadar veril
sin, buraya bu kadar verilsin, teknik elemanla
ra da bu kadar zam olsun diye... Maliye Vekili 
burada; «Aman etmeyiniz, biz 2,5 milyarla çık
tık; şimdi sizin yaptığınız zamlarla bu fark-
mdlyarı buldu, gene büyük açık veriyor, yap
mayınız, etmeyiniz, gitmeyiniz, zararı yok biz 
yarım milyar daha ekleyeceğiz bu haksızlığı 
düzelteceğiz.» dedi. Bu haksızlıkları gördük. 
En sonunda Maliye Vekili, hiç unutmam muh
terem arkadaşlar, iki milyarla buraya geldi, bi
zim yaptığımız nihayet bir milyar zam değil
di; mütemadiyen de burada maliyecilerden ra
kam alıp veriyordu, geldi 4 milyara çıkardı ra
kamı. Hiç unutmuyorum. 

Pekiyi, sen Hükümet olarak iki milyarla bu
raya gelirsin, bizim yaptığımız 500 milyon yok, 
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i en sonunda rakam hatasını kendisi böylece iti
raf etmiş oluyor; 4 milyar dedi. Heyhat! 4 mil
yar da çoktan unutuldu arkadaşlarım bugün. 15 
milyar net, 20 milyar bürüt rakamlar üzerinde 
duruluyor. Yani vergisiyle beraber 20 milyarın 
üzerinde yeniden mevcut maaşın üzerine bir 
zam. Bunun altından hangi bütçe kalkar, bunun 
altından hangi vergi mükellefi kalkar? Eh, bu 
hale düştük. Sadece bugünkü Hükümetin kaba
hati değil, ama bütün hükümetleri sıra sıra bu
raya kadar sürer getirirsek, her birinin dera-
cattan geçen büyük sorumlulukları, bugünkü 
Hükümetin sırtına bu kadar ağır yükü getirdi 
taraktı. Parlâmento olarak biz de müşkül va
ziyetteyiz. Kanunu yapan biziz, ama bize cevap 
verecek, bizim murakabemiz altında bulunan 
Hükümet de çok müşkül vaziyette. Sen Maliye 
Vekili ol da gel kalk bunun altından. Başve
kil ol da gel kalk. Bilmiyor mu vekillerimiz; 
•bugün birçok müessesede bir kalemde 300 tane 
mühendis istifa edip gidiyor. Bunun gitmesini 
arzu eder mi?... 

Bir mühendis bulunduğu yeri terk eder mi 
kolay kolay? Karnı doymazsa mecbur kalıp gi
diyor. Almanya'ya gideni var, Avrupa'ya gideni 
var bunların içinde. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin o zaman
ki tutumundan, bir kabahatinden bahsettim. Bu 
4 milyar hikâyesinden başlayıp da 20 mi'yara 
çıktığı gibi. Bununla şunu demek istiyorum : O 
zamanın Maliye Vekili ve ona rakamı verenler 
maalesef muhterem arkadaşlarım, Parlâmentoyu 
yanıltmıştır. Bunu söylemeğe mecburum, zabıt
lara geçsin. Siz 2,5 milyarla başlayınız, 20 mil
yara çıkınız; bu nasıl hesap, bu nasıl Devlet kad
rosun?.. Sen, memurunun adedini bilmezsen, her 
memura yapılacak zam miktarını bilmezsen, 

I bunun topyekûn rakamını getirip Parlâmento
ya vermezssn, Parlâmento üyesi reyini kullanır
ken nasıl, neye göre kullanacak? Ben 4 milya
ra göre reyimi kullanıyorum. Getirseydi zama
nın Maliye vekili, 20 milyar lira deseydi, benim 
kolum kırılsa rey vermezdim; nasıl verebilir
dim ben? Kim, nereden bu parayı çıkaracak? 
Ben de rey aldığım millete hesap vermek mec
buriyetindeyim. Ama, bunda memurun ne ka
bahati var. Memur zorla almadı ki; biz burada 
kanun yaptık, o kanuna göre de Hükümet tev-

I zi etmeğe başlıyor maaşı. Memurun kabahati 

240 — 



C. Senatosu B : 89 5 . 10 . 1972 O : 1 

yok. Memur o zaman tazyik etmiş... Öyle diye
cekler. Eder arkadaşlarım, memur kendine gö
re haklı bulduğu meselede kendi hakkını koru
mak için tazyik yapar. O, onun hakkı. Ama onun 
tazyik yapması demek, benim mutlaka ona iste
diğini vermek demek değil. Haklıyı haksızı 
ayırmak bana ve benim murakabem altındaki 
hükümete düşer; yapamadık.. 

Beş kat sayı hikâyesi burada mühim. Zama
nın Başvekiline ve Maliye Vekiline ben de söy
ledim muhterem arkadaşlar; açıklıyorum. Bir
çok arkadaşlarım da söyledi. Katsayının 5 ol
ması şu demekti : Nasıl olsa rakamlar mütema
diyen değişiyor. Bunun tatbikatın büyük hata
ların meydana çıkması mukadder, kaçınılmaz 
bir sonuç. O halde 5 kat sayı ile bugünkü kanu
nu çıkaralım. Yapılan hatalar zamanla bunun 
tatbikatından sonra görülecek, meydana çıka
cak, elimizde o zaman bir rezerv olacak. Kasa
mızda, kesemizde, cüzdanımızda bir miktar pa
ra kalacak. O zaman ben kim ne derece haksız
lığa uğramıştsa, ona hakkını vermekte gecikmi-
yecektim. Elimde imkânım olacaktı. Bütçeyi 
son rakamına kadar, tavanına kadar, tabanına 
kadar sarfetmiş olmayacaktım. Bu imkanımı 
elimden aldı. zamanın vekili, hükümeti, 7 kat
sayıya çıkardı. Ondan sonra gel de sen, bütçe
den para bul, imkân bul da bu haksızlıkları ta
mir için, az da olsa, çok da olsa bir miktar hak
sızlığa uğrayan memura ver.. Yok imkân yok, 
bitti... Ve arkasından hükümetler vergi, vergi, 
vergi; vergi üstüne vergi getirmeğe çalıştı, Par
lâmento bu sefer Hükümetin karsısına çıktı. 
Elbette çıkacak. Bu kadar vergiyi vatandaşa sa
lam azsın, arkasından pahalılık olur, şu olur, 
bu olur... Vergiler de bu açıklığı kapatacak öl
çüde olmadı ve olamadı, olamazdı da. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, bu kat
sayının 5 olmayışı, bu görünmekte olan büyük 
hataların tamirine imkân vermedi ve bu nokta
ya geldi. Bana kalırsa, bu noktada Hükümet 
şu anda gene işin içinden çıkamaz. Ne yaparsa 
yapsın Hükümet bunun altından bugün çıka
maz. Çıkar; yarım çıkar. Grene yeniden şikâ
yetler gelecek şekilde palyatif tedbirlerle çıkar. 
O halde yapılacak şu : Hükümet açık olsun, de
sin ki; «Benim bugün bütçemde bir şey yok, 
8 milyar lira da açığım var, bunu kapatmaya ça
lışıyorum». 

Sayın Başvekil geçen gün söyledi. Dedi ki, 
«Biz bunun belki 5 milyarını vergi gelirlerinin 
artışı itibariyle kapatabilirsek, belki yine 2 - 3 
milyar lira civarında bir açık ile kapatırız.» O 
haMe Hükümet şimdi esaslı bir hazırlık yapsın; 
doktora ne verecek, teknik personele ne vere
cek, askere ne verecek, öğretmene ne verecek; 
bunları kendi aralarında mukayese ederek, gör
dükleri vazifenin ehemmiyeti, bulundukları ye
rin mahrumiyeti, diplomalarının ehemmiyeti ve
ya diplomayı almak için sarfettikleri zaman 
v.s. esaslı kıstasları ele alsın, bu sınıfların, bu 
memuriyetlerin birini diğeri ile mukayese ede
rek bâzı bazlar elde etsin. Acele getirmesin. Eğer 
gücü ysterse, bugünden yine de tatbik etmek 
üzere, 1973 yılı bütçesine hazırlığını yapsın. 1973 
Bütçe Kanununa bunun için de, ama bugünden 
doğru bir hesap yaparak, ne verebilecekse onun 
parasanı 1973 yılı Bütçesine koysun, inşallah 
gücü yeter ve bu imkânı bulur; yine bugünden, 
hattâ 6 ay evvelinden tatbik etmek suretiyle bu 
haksızlığı giderdin. Ama, bugün «vereceğim» di
yor, balkıyorsunuz arkadaşlar, 6 aydır hükü
metler değişiyor, değişmiyor, Maliye Vekilinin 
biri gidiyor, biri geliyor; fakat hiçbir zaman 
sarih rakamla karşımıza çıkamıyorlar. Bir elleri 
varıyor, diğer elleri geri gidiyor. Çünkü, yok? 
Ellerinde esaslı bir etüt yok. Ellerinde para 
yok, imkân yok, bocalayıp duruyorlar. Biz bunu 
görüyoruz. Yani, Hükümet de nihayet bizim ar
kadaşlarımız, bizim gibi memuriyetten, surdan, 
bnrdan gelmiş insanlar. Affedersiniz, tabirimi 
mazur görün, bunlar sihirbaz değil, nihayet her
kesin aklının erebileceği, bilebileceği meselele
rin, muayyen kaidelerin içinden gelip çıkacak
lar, halledecekler. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada size misâl 
de vereyim, isim vermiyeceğim. Elimde 42 kişi
lik bir liste var. Bu kanunların tatbikatı o ka
dar sakat yapıldı ki; Hariciye Vekâletinde bir 
kısım memurlara az derece verilirken meselâ 
daktilo olana; tercüman filan değil, yani lisan 
bilir, bu işlerden anlar değil; dereceleri, mük
tesepleri kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 10/2, 
9/1, 11/3, 14'e filan böyle gidiyor... Aldıkları 
para ne biliyor musunuz?.. 4.550 lira, 5.250 lira... 
Kim yaptı bunu? Niye yaptı? Hangi Hariciye 
Vekili yaptı? Maliye Vekâleti «Evet» dedi mi 
buna? Demez, diyemez. Aklı başında Maliye 
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Vekil buna «Evet» diyemez. Muhterem arka
daşlar 10/2, 10/2, 12/3, 11/3, 12/3, 9/1, 9/1'e 
balanız... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 9/1 derece
de olan ne alıyor? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Yani, bunların derecesi, müktesebi bu, Aldığı 
para ise 5 250 lira. Nasıl alır?.. («Nasıl alır» 
sesleri) Alıyor evet, liste yanımda. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Nasıl 
alabilir? Hangi metotla alıyor canım? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
isim vermiyorum. Hariciye Vekâleti diyorum 
yalnızca. 

Zamanın maliyesi buna zannediyorum karşı 
da durur. «Yapmayın, etmeyin» der, ama za
manın Hariciye Vekili «Hayır, alacaktır» der ve 
alınır, işte Devletin asayiş tarzı... Günah, yazık, 
veremezsiniz beyefendi bunu. Ne yaparsa yap
sın veremezsiniz. İhtisas kadrosu da deseniz ve
remezsiniz. Sorbon Üniversitesinden mezun da 
olsa veremezsiniz, çünkü müktesebi 10/2. Nasıl 
5 250 lirayı verirsiniz? Ama, veriliyor ve bun
lar halen alıyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Önemli olan 
bu zaten. Uygulamadaki sosyal adaletsizlik, 
hata. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Maalesef acı. Zamanın Hariciye Vekili «Hayır, 
verilecek» der. Zamanın Maliye Vekili geriler, 
«Olmaz ama, olsun» der ve böylece gider. Alı
yorlar, isimlerini de sayın maliyeciler bilir, isim 
vermiyorum. Çünkü, burada icabetmez. 

Muhterem arkadaşlar, sözümü toparlamak 
istiyorum. Bir meseleye daha dokunacağım. O 
da şu : Maliye Vekâleti ile Sayıştayın arasında
ki çıkmaz. Biz mahkemeyi, bildiğimiz mahke
meler olarak bilirdik ve onun dışında Şûrayı 
Devlete de idarî mahkemeler derdik. Askerî 
Mahkemeleri bunun dışında mütalâa ediyorum. 
27 Mayıs ile bu memlekette bir de Anayasa 
Mahkemesi kuruldu. O da malûm, vazifeyi gör
mektedir. Ama muhterem arkadaşlar, bunun dı
şında bir mahkeme daha çıktı. O da kim bili
yor musunuz? Sayıştay. Mahkeme mahkeme 
oldu, «Ben hâkimim» diyor. «Benim verdiğim 
karar, hâkim karan gibidir» diyor, Devletin 
karsısında. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Maliye Vekâ
leti bu çıkmazın içinde. Haberiniz var mı, bil
miyorum? Maliye Vekâleti bir memura, «Senin 
müktesebin şu, senin hakkın şu, senin kadron 
şu, senin alman lâzımgelen para şu» diyor. Ta
mam değil mi?.. Aidolduğu vekâlet de, «Evet, 
sen şu kadar hizmet etmişsin, senin müktesebin 
bu, şunu alman lâzım. Bu dereceye oturacaksın, 
sen bunu alacaksın» diyor. Ne yapıyor?. Bunun 
üzerine memura kadrosuna, müktesebine uygun 
bir maaş tahsis ediliyor. Bu Devlet memuru 1 
sene, 2 sene, 3 sene parayı alıyor. Ortada bir 
hile yok, hud'a yok, hiçbir yok. Yapılan mua
mele doğru. Biliyorsunuz Maliye Vekâleti sıkı
dır. Maliye Vekâleti, «Evet, senin kadron bu
dur ve buna oturmuşsun, şu maaşı da alacak
sın, bu kadar da hizmetin var» diyor. Alıyor, 
1 sene, 2 sene, 3 sene alıyor muhterem arka
daşlar. Hem bunlar böyle bir kişi filân değil, 
20-30 kişi; bir tek yerde, bir tek vekâlette. 

Günün birinde Sayıştay, «Ben mahkemeyim, 
Devlet, Hükümet filân dinlemem Siz Maliye Ve
kâleti de olsanız kanunu yanlış tatbik ediyor
sunuz, kanundan anladığınız yok Bu, oraya de
ğil, şuraya oturacaktı» diyor. Haydi bir karar, 
Maliye Vekâletinin eli kolu bağlanıyor, ilgili 
Vekâletin eli kolu bağlanıyor; Sayıştayın kara
rma göre, bu memur 2 sene, 3 sene aldığı maaşın 
2 derece, 3 derece, 1 derece altında maaş alma
ya başlıyor. Bu mudur Devlet idaresi? Muhte
rem arkadaşlar, siz memur olsanız, isyan et
mez misiniz? 25-30 sene çalışacaksınız, şerefi
nizle iyi sicil alacaksınız, muayyen bir seviye
ye geleceksiniz, hakkınız olan verilecek, ama 
bir Sayıştay gelecek «hayır» diyecek ve o me
murun kadrosunu, maaşını, 2 derece 3 derece 
aşağıya indirecek ve Maliye Vekâleti şaşırıp 
kalacak. Sonra da Maliye Vekâleti aleyhine, 
kendi bağlı bulundukları Vekâlet aleyhine bu 
memurlar dâva açacak.. Bakın arkadaşlar ga
ripliğe : Maliye Vekâleti gelecek; «Sen niye 
dâva açıyorsun, ben senin hakkını kabul mu et
miyorum? Hattâ Şûrayı Devlette açılan dâva
ya verilen cevapta, haklısın, yerden göğe kadar 
haklısın, doğrudur. Açtığın dâva da doğrudur. 
Müktesebin de odur, hakkın da odur. Ni
tekim 2 - 3 sene de verdim» diyecek da
vacıya, kendi Bakanlığı da verdiği cevap
ta «doğrudur» diyecek. Muhasebe memu-
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ru gelecek «Hayır, beni Malye Velâketd alâka
dar etmez, bağlamaz. Her ne kadar ben Maliye 
Vekâletinin emrinde isem de, Muhasebat Diva
nının bu karan bağlar» diyecek, Aylarca, yıl
larca bu memur ya maaşını hiç almayacak, gön
lüne küsecek, haysiyet meselesi yapacak; onun 
da onuru var, çalışıyor, hizmet ediyor veya 2 
derece, 3 derece geriden maaş olmakta devam 
edecek, boynunu bükecek ve bu memur isyan 
etmeyecek, gücenmeyecek... Muhterem arka
daşlar, bu olmaz, Biz Hükümete burada yetki 
vermeye Muhasebat Divanına da «Kanunu sen 
böyle tatbik edeceksin, şöyle tatbik edeceksin» 
diye emir verir şekilde karar vermesi yetMsini 

de veremeyiz. O zaman salâhiyetler tedahül 
eder. Biri diğerinin salâhiyetine tecavüz ede
cek ve mesuliyet Hükümetin omuzlarında; salâ
hiyeti alınmış, hiçbir mesuliyeti olmayan Muha
sebat Divanı, gayrimesul kimse, kişi, müessese 
olarak memurun hakkını gasbeder halde, indî 
kararlarla Hükümetin karşısına çıkıp onun sar
sacak. Biz de Parlâmento olarak duracağız ve 
bu memurun hakkını koruyamayacağız... Acı, 

I hazin bir netice. 
i 

Daha fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. 
j Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerini su

narım. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yapılan yoklama netıicesinde 
müzâkere nisabının kalmadığı anlaşılmıştır. 

Genel Kurulumuzun almış olduğu karar ge

reğince Üçüncü Beş Yıllık Plânı görüşmek üze
re, 9 . 10 . 1972 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18,32) 

»>-w-<< 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikecligü'm, Ankara imar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşüknıesiine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Cumhuriyet Senatosu 4/81', 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1972) 
(Milîî Savunma Bakanlığı ilıe ilgili) 

4. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan' 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Grenel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
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5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunum 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

6. ı— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarib. ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

7. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 
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