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III. — BAŞKANLİK DİVANININ
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1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Ragıp Üner'in, Parlamento Grubunun
Amerika Birleşik Devletlerinde yapmış
olduğu inceleme ve edindikleri intihalara
dair gündem dışı demeci.
495:499
2. — Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz
Mete'nin, Güney - Anadolu hasat mevsi
minin buğday fiyatlarının ilânı tarihin
den evvel gelmesi dolayısıyle çiftçilerin
uğradıkları zararlar ve alınması gereken
tedbirler konusundaki demeci ve Ticaret
Bakanı Naim Talû'nun cevabı.
499:500
3. — Başbakan Ferid Melen tarafın
dan teşkil olunan Bakanlar Kuruluna
gösterilen zevatın atandıklarına dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/103)
500:501
4. — Adalet Partisi Grup Başkanlığı
nın, Tevfik Fikret Lisesi hakkındaki
Araştırma Komisyonundan çekilen Erzu
rum Üyesi Osman Alihocagil'in, yerine
Malatya Üyesi Hamdı özerin aday gös-

Sayfa
terilmiş olduğuna dair tezkeresi (10/46,
3/104)
5. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında
ki Araştırma Komisyonu Başkanlığının,
Komisyonunun görev süresinin iki ay
daha uzatılmasına dair tezkeresi (10/46,
3 101)
6. — Saym üyelerin banlarına izin
verilmesine dair
Başkanlık tezkeresi.
(3/102)

501

501

501

7. — Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurt
sever'in, Tevfik Fikret Lisesi hakkında
Araştırma Komisyonu üyeliğine, Kayseri
Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun aday
gösterildiğine
dair önergesi. (10/46,
4/25)
IV. __ UöTCÜŞÜLEN İŞLKİÎ
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1. — Anayasa Mahkemes'ne Yasama
Meslislerinden seçilecek asıl ve yedek
üyelikler için adaylığa başvurma, seçim
esas ve usulü hakkında kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 1 591;
C. Senatosu 1/71) (S. Sayısı : 93) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 5 .1972)
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2. — Devlet Memurları Kanunu ile
ilgili yetki kanunu tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet 'Senatosu Anayasa ve Adalet ve
Bütçe ve plan komisyonları raporları
Millet Meclisi 1/550; Cumhuriyet Sena
tosu 1/75) (IS. Sayısı : 97) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 5 .1972)
502.525,529:531
3. — Türkiys Büyük Millet Meclisi
Saymanlığının Aralık 1971 ve Ocak, Şu
bat 1972 aylarına ait hesapları hakkında
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarımı incele-

me Komisyonu raporu (5/4) (S. Sayısı :
96) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 5 .1972)
525:526
IV.

SORULAR VE CEVAPLAR

526

A) YAZILI
SORULAR VE CE
VAPLARI
526
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep
Üyesi Salih Tanyeri 'nin, Gaziantep ilinin
şu şebekesine dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Nezih Devres'in yazılı cevabı.
(7/35)
526:528

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ
Diyanet işleri Başkanlığında görevli Ya
şar
Tunagür'ün
faaliyetleri konusundaki
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komis
yonlarının Başkanlık Divanı seçimine dair
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin'ijn,
Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı
nın havale edilmiş olduğu komisyonlardan
üçer üye alınmak suretiyle kurulacak bir
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi kabul olundu.

hakkında kanun tasarısının maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü.
Beş üye tarafından Genel Kurulda ço
ğunluğun olmadığı ileri sürüldüğünden ve
yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından;
23 . 5 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,25'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Hayrı Mumcuoğlu

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclîsle
rinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için
adaylığa başa vurma, seçim esas ve usulü
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili iskender Cenap Ege
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Hüseyin öztürk (Sivas)
m

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimi açıyorum.

•

II. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Efendim, Millî Savunma Ko-

misyonunda bulunan arkadaşlarımızla birlikte
çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo
ruz.

III. — BAŞKANLIK DİVANIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen üye Ragıp
Ün er'in, Parlamento Grubunun Amerika Bir
leşik Devletlerinde yapmış olduğu inceleme
ve edindikleri intihalara dair gündem dışı de
meci.
BAŞKAN — Gündem dışı bir talep var,
okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Parlamento Grubumuzun Amerika ssyahati
hakkında izahatta bulunmak üzere gündem
dışı söz istiyorum.
'Saygılarımla.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Ragıp Üner
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ragıp Üner.
RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun
sayın üyeleri;
Yüce Senatonun yüksek tasvipleriyle Ame
rika Birleşik Devletlerinin davetlisi olarak
«Aile Planlaması» konusunda tetkikler yapmak
üzere dört milletvekili arkadaşımla beraber
bu ülkeye gittik. Bir yandan «Aile Planla
ması» seminerlerine iştirak ettik, bir yandan
da, her arkadaşımız ilgi duyduğu konularda
incelemeler yaptı. Bu arada Amerika'daki
Türklerin durumu, Amerikadaki talebe hare
ketleri, Narkotik Büro çalınmaları, elektronik
bey;n, kalp ve akc'ğer amel'yatlanndak; yeni
ilerlemeler, Amerikan önseç:mleri, ko^sfîrve
fabrikalarının işleyiş tarzı, Amerika'daki zi-

raat şekli gibi şeyleri yakından görmek fır
satını elde ettik.
Aile planlaması çok geniş bir konu ol
duğu için burada zikretmiyorum, bir rapor
halinde alâkalılara vereceğim.
Dünya nüfusunun artmasından dolayı her
tarafta bir korku başlamış. Demek ki, insan
lar için en büyük tehlike yine insandan geliyor.
ilk insanın bundan 100 bin sene evvel yara
tıldığı tahmin ediliyor. Dünya nüfusu üze
rindeki ilk istatistik 1650 yılnıda yapılmış
ve dünyada 500 milyon insan olduğu anlaşılşılmıştır. 1960 yılı istatistiklerine göre bu sayı
3 milyara yükselmiştir. Bu artış böyle de
vam ederse, 100 sene sonra dünyada akar
yakıt ve enerji kaynağı namına hiçbir şey
kalmayacak ve yine 100 sene sonra dünya üze
rinde 1 metrekareye 1 insan düşecektir.
Amerika'da 50'bin kadar Türk var. Ancak,
bunlar organize değil. Muhtelif tarihlerde gel
mişler. Kıbrıs Türk'ü var. Aberîler var, Rusya'
dan ve Çin'den gelenler var. Bunlar Türkiye'yi
hiç görmedikleri halde Türkçe konuşuyorlar ve
benliklerini kavbetmemişlerdir. Aynı zamanda
vasıflı insanlar, kazançları ve kültürleri iyi.
Birçok şehirlerde doktor ve mühendisler birle
şip aralarında dernekler kurmuşlar; Türkler
arasmda da bir birlik kurmaya çalışıyorlar. Bir
kaç Türkçe gazete neşrediliyor, New - York
Radyosunda haftada bir gün bir saat Türkçe
neşriyat yapılıyor. Bu vatandaşlarımız sayesinde
Amerika'da bir köprübaşı tutmak zarurî.
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Hepinizin bildiği gibi, Amerika'da muayyen
bir işte çalışmak için Amerikan tabiiyetine gi
renler, anavatanla bağlarını, koparmıyorlar.
Birçok vatandaşımız, Türk Hükümetinin de bu
usulü uygulamasında büyük faydalar olacağını
beyan ediyorlar.
Heyetimiz Cape Kennedy'de Apollo 18 nm
atılışını yakından izlemek fırsatını buldu, Uzay
çalışmalarından tıbbî sahada da istifade edilme
ye başlanmış. Verilen bilgiye göre. uzay adam
larının kullandığı araç ve gereçler, felçli insan
ların tedavisinde kullanılıyormuş. Yıllardır
felçli olan hastalar bu sayede yürütülmüş. Tabiî,
bu. gerçekleşirse, insanlık için büyük bir adım
olacaktır.
Gezi sırasında Amerikan üniversitelerini zi
yaret ederek, bazan da üniversite içinde yatıp kalkarak öğrenci hareketlerini izledik, öğretim
üyeleri ve öğrencilerle yakından görüşüp ko
nuştuk.
üniversite öğrencileri içinde kıravatlı ve düz
gün kıyafetle dolaşan bir kimse yoktu, Saçlar
omuzlardan aşağıya perişan bir şekilde dökül
müş, ekserisi hippi kılıklı bu gençlerin kalenderane bir yaşayışları var. Üniversitenin büyük
salonlarında kitaplarını yastık yaparak yerle
re, masa üstlerine, kanepelere boylu boyuna
u"akmışlar, kız ve erkek karmakarışık, kendi
âlemlerinde, kendi yaşantılarını devam ettiri
yorlar,
Amerika'da özellikle zencilerle gençler ara
sında esrar otu yaygın bir şekilde içiliyor. Ge
nel olarak gençliğin bir ideali yok, tutumları
belli değil, birçoğu bugünkü sosyal hayatın ko
şulları dışında ve her türlü baskıdan uzak yaşa
mak arzusunda. Birçoğuna göre de, evlilik mü
essesesi mânamız bir bağlantıdan ibaret,
Amerika'nın muhtelif üniversitelerinde gö
revli 150 Türk profesörü var. Aralarında bir
dernek kurmuşlar. Derneğin amacı; Türk dili,
tarihi ve kültürünü tanıtmak ve okutmak. Türk
öğrenciler için burs temin etmek, Türkiye'ye
hizmet edebilmek, bizi yanlış tanıyanlara ger
çek kişiliğimizi tanıtmak.
Amerika'nın 20 büyük üniversitesinde «Türk
dili- dersi veriliyor. Bu dersi verenler; Macar
lar ve Amerikalılar, Buna karşılık 150 üniversi
tede Arapça dersi veriliyor. Araplar çok müca
deleci bir ırk olmuşlar, Amerika'da sözleri geçi
yor. 80 üniversitede İslâm Tarihi okutuluyor,
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Biz, oradaki Türk profesörlerinin birçoğu
ile görüştük. Bilhassa Profesör Kemal Karpat,
Amerika üniversiteleri ve öğrenci hareketleri
konusunda bize değerli bilgiler verdi,
İlk zamanlarda Amerika'da öğrenci hareket
leri şiddetli olmuş, büyük olaylar çıkmış, 6 mil
yon dolar sarar olmuş, üniversiteye ait. 4 bina
havaya uçurulmuş ve 3 öğrenci ölmüş.
Bugün halen Amerika'da 9 milyon üniversi
te öğrencisi var. Yani her 25 kişiden biri üni
versite öğrencisi. Bunlardan 650 bini siyah ırka
mensup, geri kalanı çeşitli ırk ve dinlere men
sup. Bu ülkede en çok çocuklarını okutan züm
re, yahudiler. Hemen hepsinin maddî gücü ye
rinde olduğu için, çocuklarına üniversite tah
sili yaptırabiliyorlar.
1950 yılma kadar Amerika Hükümeti bütün
gücünü ekonomiye harcamakta, eğitim alanını
ihmal etmekte idi. 1957 yılında Rusların «Sputnik» isimli uyduyu fezaya fırlatmaları Amarika'da büyük bir panik yarattı, hükümet ve
halk şaşkına döndü. Amerika eğitim alanında
çok geride kaldığını anladı. Bu defa bütün gü
cü ile eğitim sahasına döndü. Okulların, üni
versitelerin, lâboratuvarlarm sayısını süratle
artırdı. Bir yandan da öğrencilerin kaliteli bir
şekilde yetişmesini mümkün kılacak her fedâ
kârlığı göze aldı. Eskiden belirli bir zümrenin
çocukları üniversite öğrenimi yapabilirken, bu
defa her smıftan öğrenci tahsile başladı, birçok
zsnci talebeleri üniversiteye girme imkânını
buldu. Neticede, büyük bir ruh devrimi oldu.
Sonunda 1952 yılında 3 milyon olan üniversite
öğrencisi sayısı 9 milyona yükseldi. Bu çoğalış
bir buhrana sebeboldu ve öğrenci hareketleri
başladı.
Üniversite öğrencileri ne istiyordu? Öğrenci
hareketlerine sebeboîan başlıca neden, üniver
sitede okutulan derslerin İnsan yaşantısına
pratik bir güç katmaması ve nazarî bir bilgi
den ibaret kalmasıydı. Öğrenciler, «Biz bu ders
leri boşu boşuna okuyoruz, hayatta bu bilgiler
bize lâzım olmuyor» diyorlar.
Bundan başka, bütün eğitim sistemi yalnız
ekonomiyi hedef almıştı. Oysa ki, insan deni
len varlığın manevî bir âlemi vardır. Bu mane
vî âlem ihmal edilmiştir. Oraya bir dönüş lâ
zımdır, «insan, bu eğitim süresince evvelâ inson olduğunu öğrenmeli, daha sonra ekonomiyi
öğrenmeli diyorlar,
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Yine bu öğrenciler, beyaz insanlara tanınan
hakların zencilere ve İspanyol'ca konuşan in
sanlara da tanınmasını istiyorlar.
öğrenciler; «Vietnam'da niçin harbediyoruz? Amerika'dan bu kadar uzak bir yerde ne
den Amerikalılar ölüyor? Şehirlerimiz berbat,
perişan, milyonlarca insan başı boş dolaşırken
her sene 25 milyar doları niçin Viyetnam'a har
cıyoruz?» diyorlar.
Şurası şayanı dikkattir ki, sokaklarda ve
üniversitelerde nümayiş yapan Amerika genç
liği devlet nizamına ve rejimine karışmıyor,
«Eğer bu gidişe bir tesir yapmak lazımsa, par
lamentoya girmek ve o yolla mücadsle etmek
lâzım» diyorlar.
Bir kısım öğrenciler, seçimler sırasında ken
dilerine yakın buldukları adayları destekliyor
lar. O adayın kampanyasına katılıyorlar. Bu su
retle gençliğin fikri kanalize oluyor, istedikleri
adayı seçtirmek suretiyle; parlamentoya düşün
celerini götürmeye uğraşıyorlar, ideolojik fi
kirleri yok. Profesör ve öğrenciler bu gibi fi
kirlere gülüp geçiyorlar. Üniversitelerde muh
telif fikirde olan öğrenciler eşit İmkânlara sa
hip. Her toplantı için üniversite belirli bir yer
gösteriyor, toplantı muhakkak orada yapılıyor.
Bir grup ne kadar konuşursa, karşı grup da o
kadar konuşuyor. Bir grubun diğer grubu bas
tırmasına imkân yok. Hükümet, üniversite ve
Amerikan toplumu buna katiyen müsaade et
miyor.
Asıl önemli olan nokta, üniversitenin belirli
bir düzeni, kaidssl ve statüsü var. Bu düzenin
temeli «devlet» düzeni, üyeleriyle, idarecileriyle bir bütün olarak kale gibi duruyor; ne
sağ, ne de sol hiç bir cereyan bu statüyü boza
mıyor.
öğretim üyeleılyle fikirlerini serbest olarak
söylüyorlar, hükümetin tutumunu şiddetle ten
kit ediyorlar; en ağır dili kullanıyorlar, ama
eyleme geçmiyorlar, «Biz fikir adamıyız, silâ
hımız fikirdir. Biz bununla savaşırız» diyor
lar.
Nihayet, sonunda üniversite idaresi ve ni
zamı galip gelmiştir. Öğrenciler, «Toplanıp, bo
şu boşuna vakit geçiriyoruz, dersler heba olu
yor, bu işlerden vazgeçelim» demişler ve ders
lerine çalışmaya başlamışlardır.
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Orada her üniversitenin bir polis teşkilâtı
var; üniversite içinde oturuyor, kapısında da
polis arabaları duruyor. Bunlar üniversitenin
emniyetini koruyor, baş aramazlarsa dışarıdan
yardım istiyorlar. O yardım da kâfi gelmezse
ordu birliklerini çağırıyorlar.
Muhterem arkadaşlarım, kısaca parlamento
hayatına da değineceğim.
Amerika Parlamentosunda 100 senatör ve
435 milletvekili var. 12 tane de bakanlık mev
cut. Bakanlara sekreter deniliyor. Milletvekil
leri 2 sene, senatörler 6 sene için seçiliyorlar.
Kontenjan usulü yok. Her üye için büyük bir
ofis ayrılmış. Burada 3 ilâ 25 kişi çalıştırılıyor.
Burada çalışanların maaş ve masraflarını kar
şılamak üzere, milletvekillerine yılda 150, sena
törlere de 200 bin dolar veriliyor. Ayrıca her
üye kendi seçim bölgesinde özel ofis kiralayabi
liyor; gerek kira, gerek içinde çalışan memur
larının masrafını da devlet veriyor. Senatör ve
milletvekillerinin senelik maaşı 42 bin dolar.
Üyelerin mektupları ve matbu evrakları para
sız gidiyor. Kağıt ve zarf gibi şeylerin basıl
ması için 3 500 dolar veriliyor. 20 bin dakika
telefonla konuşma hakları var. Her üye ayda
iki defa uçakla Amerika'da istediği yere gidip
geliyor, para ödemiyor.
Parlamento her yıl 3 Ocak'ta açılıyor; Ekim,
Kasım, Aralık aylarında tatile giriyor. Meclis
her gün toplanıyor. Çalışma saati sabah 9'da
başlıyor ve 5'e kadar devam ediyor; 5'ten 7'ye
kadar da üyeler kendi ofislerinde çalışıyorlar.
Senatör ve milletvekillerinin devamsızlığı
halinde uygulanacak bir müeyyideleri yok. 500
sayfayı bulan bir içtüzük mevcut, içtüzüğün
tefsiri kocaman 11 cilt. Ben, Encyclopsdia Britanica zannetmiştim, meğer içtüzüğün tefsiri
imiş.
Senatör ve milletvekillerinin hariçte yapa
cakları iş tahdit edilmemiş. Avukat, doktor,
mühendis yine bürolarında çalışıyorlar. Ben,
«Bir parlamenterin konfeksiyon mağazası varsa
ne olacak?» diye sordum. Hiç bir mahzuru yok
dediler.
Amerika Parlamentosunda Başkan, üye sa
yısının 1/5'i toplandığı anda celseyi açıyor. Bir
konuda oylama için 1/5 kâfi geliyor. Şayet bir
üye kalkıp, 1/5 çoğunluk yok derse; etrafa ha
ber gönderiliyor, üyeler çağırılıyor, eğer bir
itiraz yoksa, 4 kişi ile dahi kanun çıkıyor.
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Amerika Parlamentosuna bağlı muazzam
ve muhteşem bir kütüphane var. Burası aynı
zamanda danışma merkezi. 450 uzman ve yüz
lerce memur çalışıyor. Burada çalışanların hiç
bir partiye mensubolmamaları şart. Her Parla
menterin müracaat yeri burası. Meselâ; «Japon
ya'nın Brezilya'daki büyükelçisi kim? Napolyon'un Avusturya imparatoru ile yaptığı mua
hedenin tam metni nedir? Yahut, Danimarka
bisiklet sanayünin 5 sene sonra Amerika bisik
let sanayiine ne gibi bir tesiri olacak?» diye so
rabiliyor. Ofisler bunun cevabını hemen veri
yorlar.
Parlamenterlerin kanun teklifleri de burada
kaleme alınıyor, kanun tekniğine uygun bir
şekle sokularak sevk ©diliyor.
Bütün oylamalarda parti disiplini yok. Her
üye oyunu istediği gibi kullanmak imkânına sa
hip. Karşı partinin paralelinde de oy kullanıla
biliyor, bundan dolayı da bir sual ve cevaba
maruz kalmıyor.
Biz orada iken Filadelfiya'da önseçimler ya
pılıyordu. Meşhur adayları yakından görüp,
görüşmek fırsatını da bulduk. Amerika'da seçim
demek para demektir. Biz orada iken, Cumhur
başkanı adayı Muskee televizyona çıktı, «Pa
ram bittiği için seçimlere devam edemeyece
ğim» dedi ve çekildi.
Seçimlerde, propaganda için para toplanı
yor; çaylar, balolar veriliyor. Oraya gelen kişi
lerin hamiyetine başvuruluyor ve ekseriya çok
muazzam para toplanıyor. Birçok kişiler ve zen
gin insanlar adaylara muazzam paralar veriyor
lar. Bu, kanunî sayılıyor. Sonunda, «Bal tutan
parmağını yalar» sözü burada tatbik ediliyor
mu edilmiyor mu, tabiî onu bilmiyorum.
Milletvekili olmak için o eyaletin hudutları
dahilinden olmak mecburi. Senatörlük için böy
le bir kaide yok. Seçim kütükleri gayet munta
zam. Her seçmenin künyesi ve imzası sandık
kurulu önünde mevcut. Seçmen, oyunu atacağı
zaman oraya imza atıyor ve eski imzası ile kar
şılaştırılıyor. Oy verme işlemi otomatik maki
nelerle yapılıyor. Bu makineler kullanıldığın
dan beri seçim suçu kalmamış. Seçmen otoma
tik makineye girerken evvelâ hangi partiye oy
vereceğini bildiriyor ve makinenin kolu çevri
liyor. Sonra oy hücresine giriyor. Hücreye gi
ren seçmenin başka partiye oy vermesine de
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imkân kalmamış olur. Çünkü diğer partinin
düğmeleri artık işlemez oluyor.
Bir seçmen iki sene seçime iştirak etmezse,
seçim kütüğünden çıkarılıyor. Seçmen hasta ise
doktor raporu ile oyunu gönderiyor, bu mute
berdir. Askerlik görevi veya bir memuriyetle
yurt dışına giden kişi oyunu mektupla göndederebiliyor. Polis oy verme hakkına sahiptir;
ancak seçim günü sandığın yaz metre ilerisinde
duruyor. Birçok eyaletlerde, oy verme hakkı
için bir sene o eyalette kalmak şart. Amerika'
da seçime girenlerin % 90 nının da avukat ol
duğunu gördüm.
Her şehrin her sokağında adayın bir kapta
nı var. Bu kaptanları adayın yardımcıları seçi
yor. Kaptanlığı kabul eden zat koluna adayın
alâmeti farikasını takıyor ve o sokaktaki bütün
evleri birer birer dolaşarak; meselâ, «Humphrey'nin size selâmı var, hürmeti var, oyunuzu
bize verin» diyor, kapı kapı dolaşıyor. Seçim
gimü yine sabahleyin kapı kapı dolaşıyor, «Bu
gün seçim var, unutmayın, Humphrey'nin yine
size selâmları var» diyor.
Aday, şehir içinde birçok yerlerde ofis ki
ralıyor. Bu seçim ofisleri bir âlem. Giren çıkan
belli değil. Herkes heyecanlı, herkes atılgan.
Koca bir salonda birisi konferans veriyor, «Ne
yapalım da bizim aday kazansın» diye müzake
reler başlıyor. Bir salonda oy kullanmanın şek
li gösteriliyor. Bir başka salonda gençlerin eğ
lenmeleri için danslı çaylar tertibedilmiş, çay,
kahve, pasta her masanın üstünde. Herkes iste
diği kadar yiyip içiyor. Bir başka odada da iki
yaşında, beş yaşında falan küçük çocuklar var
dı. Hepsinin önünde oyuncak ve mama var. Ben
kreş zannettim. Meğer seçim propagandasına
giden hanımlar çocuklarını buraya bırakıyorlarmış.
Telefon bankası da çok enteresan. Bir salon
da 15 kadar telefoncu kız oturmuş, hepsi tele
fonların başına geçmiş, önlerine şehir rehberini
almışlar, bütün şehir halkına birer birer telefon
ediyorlar; meselâ, «Bizim adayımız Humphrey'
nin selâmları var, hürmetleri var, oyunuzu bi
ze verirseniz birçok dertleriniz halledilecek»
diyorlar. Bunlar aşağı yukarı günde 10 - 18 bin
kişiye telefon ediyorlarmış.
Muhterem arkadaşlarım, dönüşte Alman
ya daki işçilerimizin durumu ile de alâkadar
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olduk. Genel olarak işçilerimizin arzularını
şöylece sıralıyorum :
. İşçiler bize bazı taleplerde bulundular, ev
velâ; «Türkiye'de cereyan eden olaylardan çok
üzgünüz, 37 milyonluk koca Türkiye neden
çabucak bu işin hakkından gelemiyor?» diye
sordular.
İkinci nokta; «Almanya'da ölen işçilerimizin
cenazelerinin Türkiye'ye nakli bizim çok has
sas bir noktamızdır, ne olursa olsun Hükümet
bu işin üzerinde titizlikle durmalıdır» diye ri
cada bulundular.
«Hükümet bizim paralarımızın çarçur ol
maması için faaliyete geçmelidir, işittik ki, fab
rika olmadığından çaylarımız denize dökülü
yormuş, Hükümet bize yol göstersin, bizi orga
nize etsin, yalnız Frankfurt'ta çalışan biz iş
çiler 70 çay fabrikası yapacak durumdayız» de
diler.
Bundan başka, «Yurt dışından alınan trak
törlerin yurda girişinde çok büyük müşkülâta
uğruyoruz. Traktör Türkiye'nin kalkınmasına
yardım eden bir araçtır, bunda hiçbir kayıt ve
şart olmamalıdır; olsa bile bize kolaylık gös
terilmelidir» diye ricada bulundular..
Ben, işçilerimizin bu arzularını Hükümete
duyurmak için not alıyordum; aralarından bi
risi; «Beyhude zahmet etmeyin beyefendi, bu
raya şimdiye kadar yüzden fazla parlamenter
geldi, hepsi de sizin gibi not aldı, neticede hiç
bir şey olmadı» dedi.
BAŞKAN — Sayın Üner..
RAGIP ÜNER (Devamla) — Bitti efendim.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken
burada bir noktayı tebarüz ettirmeden geçeme
yeceğim.
Yurt dışına gitmiş ve hattâ ömrünün 50 yı
lını orada geçirmiş vatandaşlarımız dahi, «Tür
kiye için ne yaparız, Türkiye'ye nasıl yardım
yaparız?» diye çırpmıyorlar. Anladım M, dün
ya'da hiçbir şey Türk'ün asil kanındaki mert
lik, cömertlik, vatanseverlik hislerini yok ede
miyor. Onlara da buradan minnet ve şükranla
rımı sunmayı borç bilirim.
Saygılarımla. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üner.
2. — Adana üyesi Muslîhittin Yılmaz Mete'
nin, Güney Anadolu hasat mevsiminin buğday
fiyatlarının ilâm tarihinden evvel gelmesi do-
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layısıyle çiftçilerin uğradıkları zararlar ve alın
ması gereken tedbirler konusundaki demeci ve
Ticaret Bakanı Naim Talû'nun cevabı
BAŞKAN — Bir gündem dışı konuşma arzu
su daha var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Buğday fiyatları hakkında üç dakikalık gün
dem dışı söz verilmesini istirham ederim.
Adana
Muslihittin Yılmaz Mete
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, buyuru
nuz.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana)
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım;
Bugünkü mevcut kanuna göre, Hükümet,
buğday fiyatlarını 15 Haziranda ilân edebilir.
Bu ise, Güney Anadolu çiftçilerinin zararını
gerektirmektedir.
Şöyle ki :
10 Mayısı takibeden günlerde arpa, 15 Ma
yısı takibeden günlerde de buğday hasadı Güney'de yapılmaktadır. 15 Haziran'a kadar, An
talya'dan Diyarbakır'a kadar olan bölgede bir
çok çiftçinin elinde buğday kalmamaktadır.
Türkiye'de Devletin tanzim satışı yapmadı
ğı veya tanzim alışı, düzenleme alışı yapmadığı
yerlerde serbest piyasanın pek düzenli olduğu
iddia olunamaz. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi
belirli bir fiyatla piyasaya girer, çiftçinin buğ
dayını alırsa, serbest alıcılar da, tüccarlar da
bu kadar veya bazan bundan daha fazla
fiyat vererek
çiftçinin
malının değerine
yakın bir fiyat bulmasını temin edebilir. Eğer
Toprak Mahsulleri Ofisi zamanında, yani hasat
mevsiminde piyasaya girip alım yapmaya baş
lamazsa, çiftçinin malı değerinden çok daha
aşağı fiyatla satılır.
Bendeniz Toprak Mahsulleri Ofisi hakkın
daki Kanunun ilgili maddesinin değiştirilmesi
(hakkında bir kanun teklifi hazırladım. Ancak,
bu yıl, Hükümetin 1 Haziran'da fiyatı ilân et
mesi mümkün olmayacağı kanaati ile, hiç ol
mazsa derhal Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen
yıl ki, fiyatla alıma girmesini sağlamasını is
tirham edeceğim. Alım başlarsa, kimin kaç kilo
buğday verdiği belli olacağı için, bilahara, fi
yat farkı olursa, bu da ayrıca çiftçiye ödene
bilir. Daha evvelki yıllarda da vakidir, prim
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vermek suretiyle veyahut fiyat farkını ödemek
suretiyle peşin satanların mağduriyeti önlen
miş olur. Hükümetten bilhassa istirham ediyo
rum, Toprak Mahsulleri Ofisi alım yerlerine
biran evvel emir verilsin, hasat edilen buğda
yın alımına başlansın. Bu, hiç olmazsa geçen
yıl ki, fiyatla olmalıdır.
Bu G-üneyin bir derdi. Ziraat odaları bunu
bizlere yazılarla bildirdiler. Ben de sizlere ve
bilhassa ilgili Hükümete de duyurmuş oldum.
Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı su
narım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz
Mete.
Sayın Bakan, söz mü istiyorsunuz efendim?
Ticaret Bakanı Sayın Naim Talû, buyuru
nuz.
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ ~~~ Sayın
Başkan, muhterem senatörler;
Muhterem senatörler, buğday fiyatları ile
alâkalı bir uyarmada bulundular, taban fiyat
larının biran evvel ilânı hususuna değindiler.
Şunu sarahatle ifade etmek isterim ki; Hükü
metimiz, her zaman olduğu gibi müstahsilin ya
nındadır ve kendilerinin herhangi bir şekilde
zarara uğramaması için her türlü tedbiri al
mıştır ve alacaktır.
Bu münasebetle arz etmek isterim ki; bu
mevzudaki kararname birkaç gün içinde meri
yete girecek ve zaten hazırlığını yapmış olan
Toprak Mahsulleri Ofisi gerekli alımlara baş
layacaktır.
Arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
:•:. — 'Başbakan Ferid Melen tarafından teş
kil olunan Hakanlar Kuruluna gösterilen .zevatın
alandddanna dair <'umhurbaşkanhğı tezkereni
C-i/UKi)

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ilgi : Cumhurbaşkanlığının 15 Mayıs 1972
tarihli ve 4 - 546 sayılı yazısı.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci
maddesi uyarınca teşkil edilen Bakanlar Kuru
luna, ilişik listede gösterilen zevatın atanmış ol
duğunu arz ederim.
23 . 5 . 1972
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
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Ekler :
1 Bakanlar Kurulu listesi.
Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu listesi
Başbakan : Ferit Melen, Cumhuriyet Sena
tosu Van Üyesi, eski Millî Savunma Bakanı,
Devlet Bakanı : Doğan Kitaplı, Samsun Mil
letvekili, eski Devlet Bakanı,
Devlet Bakanı : ismail Arar, İstanbul Mil
letvekili, eski Millî Eğitim Bakanı,
Devlet Bakanı : Zeyyat Baykara, Başbakan
lık Müsteşarı,
Devlet Bakanı : Prof. ilhan Öztrak, eski Dev
let Bakanı,
Adalet Bakanı : Fehmi Alpaslan, Cumhuri
yet Senatosu Artvin Üyesi,
Millî Savunma Bakanı : Mehmet izmen, Cum
huriyet Senatosu Kontenjan Üyesi,
içişleri Bakanı : Ferit Kubat, eski içişleri
Bakanı,
Dışişleri Bakanı : Ü. Halûk Bayülken, eski
Dışişleri Bakanı,
Maliye Bakanı : Ziya Müezzinoğlu, Avrupa
Ekonomik Topluluğu nezdinde Türkiye Daimî
Temsilcisi Büyükelçi,
Millî Eğitim Bakanı : Prof. Sabahaddin Öz
bek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde
Profesör,
Bayındırlık Bakanı : Mukadder Öztekin,
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi eski Bayın
dırlık Bakanı,
Ticaret Bakanı : Naim Talû, eski Ticaret Ba
kanı.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı : Dr. Ke
mal Demir, Bolu Milletvekili,
Gümrük ve Tekel Bakanı : Haydar Özalp,
Niğde Milletvekili, eski Gümrük ve Tekel Ba
kanı,
Tarım Bakanı : iîyas Karöz, Cumhuriyet Se
natosu Muğla Üyasi, eski Devlet Bakanı,
Ulaştırma Bakanı : Rıfkı Danışman, Erzu
rum Milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı,
Çalışma Bakanı : Ali Rıza Uzüner, Trabzon
Milletvekili, eski Çalışma Bakanı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Mesut Erez,
Kütahya Milletvekili, eski Sanayi ve Teknoloji
Bakanı,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı : Nuri
Kodamanoğlu, Niğde Milletvekili,
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Turizm ve Tanıtma Bakanı : Erol Yılmaz I mezkûr tarihten itibaren muteber olmak üzere
iki ay daha zaman verilmesini arz ederim.
Akçal, Rize Milletvekili, eski Turizm ve Tanıt
Saygılarımla.
ma Bakanı,
Niğde
imar ve iskân Bakanı : Turgut Toker, An
Hüseyin
Avni
Göktürk
kara Milletvekili,
Komisyon
Başkanı
Y.
Köy İşleri Bakanı : Prof. Necmi Sönmez, es- I
ki Köy işleri Bakanı,
(A. P. sıralarından, «Ne komisyonu?» ses
Orman Bakanı : Prof. Selâhattin İnal, eski
leri)
Orman Bakanı,
BAŞKAN — Tevfik Fikret Lisesi hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı : Adnan Karaküçük,
Araştırma
Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi, eski Gençlik
Avni Göktürk,
ve Spor Bakanı,
Söz isteyen var mı?.. Yok. Oylarınıza arz
(Alkışlar)
ediyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu adına ye
edilmiştir.
ni Hükümete başarılar dilerim. Hayırlı, uğurlu
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın
olsam.
Başkan, bir üyelik de müstakillerden noksan.
BAŞKAN — Efendim, onu da hazırlar ve
/. — Adede! Partisi (İnip Başkanlığının, Ter- 1
rirseniz, nazarı itibara alırız.
fih Filin t Lisesi hedikındaki Araştırma Komisyo
Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nunda)) çekilen Erzurum iyesi Osman AlilıocaBirleşik Toplantısı yarm, 24 . 5 .1972 Çarşamba
giVin yerine Malatya İ'yesi Hamdi Özerin aday
günü saat 15,00"te yapılacaktır. Sayın üyelerin
gösterilmiş
olduğuna dair tezkeresi (10/1(1,
hazır bulunmalarını duyururuz.
SI'W i)
BAŞKAN — Bir tezkere var,
efendim,

okutuyorum

(i. - tiaynı ü-y el erden bazılarına izin reıilme
sine dair Başkanlık teıluresi (H/102)

BAŞKAN — izinle ilgili talepler var, okutu
Yüksek Başkanlığa
yorum.
Tevfik Fikret Lisesi hakkındaki Araştırma
Genel Kurula
Komisyonundan istifa eden Sayın Osman AliAşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu
hocagil'in yerine Sayın Hamdi Özer aday ola
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle
rak gösterilmiştir.
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı,
Gereğini arz ederim.
A. P. Grup Başkanvekili | Başkanlık Divanının 22 . 5 .1972 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır.
Bitlis
Orhan Kürümoğlu
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur,
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum, Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
C. Senatosu Siirt Üyesi Abdurrahman Ka
vak, mazeretine binaen, 15 . 5 .1972 trihinden
.). — Tevfik Fikret Lisesi hakkındaki Araş
itibaren (15 gün),
tırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gö
C. Senatosu istanbul Üyesi Fikret Gündorev süresinin iki ay detha uzatılmasına dair tez
ğan, hastalığına binaen, 5 . 5 . 1 9 7 2 tarihinden
keresi (1G/İ6, 3/101)
itibaren (1 ay),
C. Senatosu Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu,
BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
hastalığına binaen, 16 . 5 .1972 tarihinden iti
rum.
baren (20 gün).
BAŞKAN — Efendim, Sayın Abdurrahman
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Kavak'ın 15 günlük iznini oylarınıza arz ediyo
Komisyonumuzun çalışma süresi 20 . 5 .1972
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
tarihinde sona ermektedir.
miştir.
Konunun vuzuha kavuşmasını sağlamak için
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Sayın Fikret Gündoğan'ın mazeretine binaen
1 aylık iznini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Sayın Edip Somunoğlu'nun 20 günlük iznini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

IV _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu (31. Meclisi 1/591; C.
Senatosu 1/71) (S. Sayısı : 93) (1)
BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu
Sözcüsü Sayın Ömer Ucuzal'm bir takriri var,
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin, «Haklarında ivedilik kararı veri
len işler» kısmında bulunan, «Anayasa Mahke
mesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve
yedek üyelikler için adaylığa başvruma, seçim
esas ve usulü hakkındaki kanun tasarısı» nın,
verilen önergelerin ışığı altında Komisyona geriverilmesini arz ve teklif ederim.
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Sözcüsü
Eskişehir
Ömer Ucuzal
BAŞKAN — Komisyonun talebi yerine geti
rilecektir.
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Anla
yamadım Sayın Başkan.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyo
ruz.
BAŞKAN — Komisyon geri alıyor efendim.
Müzakere edilmekte olan tasarı geri alınmıştır.
2. — Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yet
ki kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
(Millet Meclisi 1/550; Cumhuriyet Senatosu
1/75) (S. Sayısı : 97) (1)

(1) 93 sıra sayılı basmayazı 11 . 5 .1972 ta
rihli 57 nci Birleşim tutanağına eklidir.
(1) 97 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna
eklidir..

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu Baş
kanı Sayın Mehmet Faik Atayurt'un bir öner
gesi var, onu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Devlet Memurları Kanununun bütünüyle uy
gulanmaya başlandığı tarihten günümüze kadar
geçen sürede, uygulayıcılar tarafından tespitt
olunan - aksaklıkları - ve - eksikleri - ve nihayet
gerek uygulayanlar ve gerek haklarında uygu
lananlar ile bilim çevrelerinin - eleştirileri - ve
- araştırmaları - esaslarına tasan metninde yer
alan maddelerde yine tasarı tarafından benim
senen ilkelere uygun olarak icabeden değişiklik
lerin yapılabilmesini gerçekleştirici olup bu ni
teliği ile kamu oyuna mal olmuş bir hüviyet ta
şıyan Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yetki
kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulması Komisyo
numuzca karar altına alınmıştır.
Gereğine saygı ile arz ederim.
16 Mayıs 1972
Bütçe ve Plân Komisyonu
Başkanı
Mehmet Faik Atayurt
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Dev
let Memurları Kanunu ile ilgili yetki kanunu
tasarısı üzerirde Sayın Bütçe ve Plan Komis
yonu Başkanı Mehmet Faik Atayurt bir önerge
ile öncelik ve ivedilik isterler.
Aynı mesele ile ilgili olarak Anayasamızda sa
rahat vardır. Madde 64'te bu tarz yetki kanun
larının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gerek
tiği hakkında kayıt vardır.
Buna rağmen, ben, Sayın Atayurt'un öner
gesini oylarınıza arz edeceğim.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Oylanmaması gerekir. Müsaade ederseniz arz
edeyim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna.
AHMET NUSRET TUBA (Kastamonu) —
Muhterem arkadaşlarım,
Anayasamn 64 ncü maddesinde yetki kanun
larının öncelik ve ivedilikle konuşulacağı sara-
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hati var: «öncelikle konuşulur» diyor, «İvedilik
le konuşulur» diyor.
Oylamaların sonucu müspet olabileceği gibi
menfi de olabilir. Yani, bir ekseriyet, hilâfına
oy verebilir. Halbuki, Anayasaya hep beraber
riayet etmeye mecburuz. Bu itibarla, oylama
gibi, neticesinin ne olduğunun belli olmayacağı
bir ameliyeye başvurulmadan Anayasa hükmü
nün yerine getirilmesi lâzımdır. Sarahat muva
cehesinde oylama olmaz. Mademki Anayasa,
«ivedilikle görüşülür» diyor, ivedilikle görüşüle
cektir; «öncelikle görüşülür» diyor, öncelikle
görüşülecektir, Aksine bir karar çıkması melhuz
olduğundan oylamaya konmaması lâzım geldiği
kanaatindeyim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın amir
hükmünden ve maddesinden bendeniz de bahset
tim. Ancak, Anayasaya çok uygun olduğuna
inandığımız tatbikatların sonunda da bazı pü
rüzler çıkıyor da, o bakımdan mazur göreceği
nizi tahmin ederim.
Aslında Sayın Tuna'nın ifade ettikleri husus
lar tamamen haklıdır. Bu vaziyet karşısında;
önergeyi oylamıyorum; okundu vu bilgiye sunul
muş oldu.
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade
eder misiniz yerimden bir hususu arz edeyim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atayurt.
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) —
Efendim, Anayasanın 64 ncü maddesinin 4 ncü
fıkrasındaki sarahate rağmen Komisyonumuzca
ittihaz edilmiş olan kararı dikkate alarak bu ge
rekçeli önergemizi takdim etmiş bulunuyorum.
Burada, Anayasa Mahkemesinin son zamanlar
da öncelik ve ivedilikle ilgili bozma kararların
da gerekçelerin zikredilmesini savunan mütala
asına da bir cevap teşkil etmek üzere önergemi
zi takdim ettik. Anayasamızın 6 ncü maddesi
nin 4 ncü fıkrası hükmü muvacehesinde derhal
görüşmelere geçilmesini arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atayurt.
Bendeniz bu hususlann; komisyonların, üye
arkadaşların ve Divanın hassasiyetinden doğdu
ğu kanaatindeyim. O bakımdan önerge okun
muş, ıttılaa arz olunmuştur.
Devlet Memurları Kanunuyla ilgili yetki ka
nun tasarısının Millet Meclisinde kabul olunan
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metni ve Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve
Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları
nın müzakeresine başlıyoruz.
Son komisyon, Bütçe ve Plan Komisyonu ol
duğu için Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sa
yın Atayurt yerini almıştır; Hükümet adına da
Sayın Kitaplı bulunuyorlar.
Raporun okunup okunmamasmın oylarınıza
arz edeceğim.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan.
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu ko
nuyu zatıâliniz marifetiyle halletmek mümkün
değil mi? Bizim Tüzüğümüze göre raporun okun
ması şarttır. Niye böyle yapmıyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, haklı olduğu
nuz bir nokta var. Ehemmiyet verdiğimiz, Ana
yasada dahi maddesi bulunan bir hususu oyla
maya kalktığımıza göre, buyurduğunuz husus
doğrudur; raporun okunması yerinde olur.
Raporu okutuyorum e/endim.
(Bütçe ve Plan Komisyonu raporu okundu.)
BAŞKAN — Efendim, rapor okunmuştur,
muhalefet şerhi okunmuştur. Raporun tümü
üzerinde müzakerelere başlıyoruz. Anayasanın
64 ncü maddesi muvacehesince ivedilik ve önce
likle görüşmeler yapılacaktır.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeleri sıra
ile okuyorum :
Sayın Selâhattin Babüroğlu, Sayın Ömer
Ucuzal, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Fikret
Gündoğan. Başka var mı efendim?.. Yok. Bu
yurun Sayın Babüroğlu.
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler;
Devlet Personel Kanunuyle ilgili düzeltmele
ri süratle yapabilmek için, Hükümet, kanun ni
teliğinde kararname çıkarabilme yetkisi istiyor.
Konuyu son derece ilginç ve o kadar da hayatî
bulduğum için Birinci Erim Hükümetinin ilk
günlerinden itibaren bu konuda ve bu konunun
çeşitli dallarında söz almış, tartışmalara katılmış
bir kişi olarak, o zamanki görüşlerimi Yüce Se
natoya arz etmeyi ve görüşlerimin tutanaklara
geçmesini sağlamayı istediğimden dolayı huzu
runuzda bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu, öylesine bir re
form kanunu ki, ağırlığının altına kanunu ya503 —
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panlar dahi girmek istemiyorlar saman saman.
Kendilerince mazeretler yaratarak, kanunun baş
kaları tarafından yürütülmesini, ya da bunun
külfetinin altına başka sorumlu kişilerin girme
sini istiyorlar. Şimdi yetki istemek için de önü
müze gelen yetki kanun tasarısı, zurnana bakar
sanız bir kanun çıkaracak zamanı yemiştir.
657 ve 1327 sayılı kanunlar öylesine kaypaklaşnıış ve ülkemiz ekonomisi üzerine öylesine bir
ağırlıkla, bir kaosla çökmüştür ki, bu kaypak
sapı hiç kimse tutmak istememektedir. Bu kay
pak sapı kim tutarsa elinden kaçırır. Bu kaypak
sapı ancak, bu kanunu kökünden, esaslarından
değiştirmek suretiyle ağırlığından kurtarmak
mümkündür. Bu, benim kişisel görüşüm ve gö
rev aldığım günden itibaren de üzerinde durdu
ğum husustur Ta ki, ücret, mal ifyatı, tüm
harcamalar ve Devlet gelirleri arasındaki ilişki;
ekonomiyi, istihdamı ve ücreti sarmayacak bi
çimde bir üst düzeyde kararlılık kursun. Bu
noktaya kadar. Personel Kanunu üzerindeki dü
zeltmelerin son derece verimli olacağına inan
mamaktayım. Eğer köklü değişikliklere, az son
ra arz edeceğim prensipîerdeki, değişikliklere gi
dilirse, hem Türkiye ekonomisi yararlanacaktır,
hem de kanunun yürürlüğü, yürütülebilmesi da
ha kolaylaşabilecektir.
Bu personel problemlerinin, sözü edildiği ilk
yıllarda, sorumlular, işin 500 milyon lira ile, dasa sonraları da 5 milyar lira ile çözülebileceğin
den söz etmişlerdir ve bu iş-j 6 sene evvel böyle
sine başlanılmıştır. Kendilerine bilgi veren bü
rokratlar, kanımca, siyaset adamlarımızı bu ko
nuda iyi asisto edememişlerdir. Siyasiler ; konu
ya fena yamlarak angaje olmuşlar ve acele et
me zorunda kalmışlardır. Hazırlanan kanunun
uygulamada ne getireceği, iyi bir uygulamacı
olarak hesabedilememiştir. Kanun yazılmış bir
temsilin artistler tarafından prova edilmemiş ha
lini ihtiva ederek yürürlüğ:- konulmuştur. Bura
da çok defa tenkit edilmiştir; yani kanunun ti
yatrosu düşünülmemiş, tiyatrosu oynanılmamıstır ve uygulamaya başlandığı saman da gördü
ğümüz rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır
Kanun, bürokrasiye tam ve kamil hüviyeti
ile yer vermiştir. Çağımız teknolojisine, teknik
personeline ve teknolojiye paralel gidişe sırt çev
rilmiştir. Az gelişmiş ülkelerde çok defa teknok
rat sınıfına değer verilmesi gerekirken, bu ka
nunun kökünde ve genel esprisinde bürokrasinin
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hâkimiyetini görmekteyiz ve bu kanun en kötü
devletçilik uygulaması kanunu olmuştur, özel
teşebbüse ödenenlerin, burada özel teşebbüsün
örnek ve esnek personel politikasından rahatça
Devlete de aktarılabilecek hususları ve uygula
maları getiremedikleri müşahede edilmektedir.
Bürokratlarla teknokratlar arasındaki arakesicli, bu kanun, memleket gerçeklerine uygun ola
rak bulup getirememiştir.
Personel arasında en ileri derecede eşitlik ön
görülürken, iş değerlendirilmesine dikkat edile
memiş, ücret uygulamalarında da, görev vermekde de bu hususta aksaklıklar zuhur etmiştir.
«Eşit ise eşit ücret-» prensibine!eki kriterlerde sa
çılmıştır.
Meslek d a d a n iyi tespit edilememiştir, mes
lek mensupları Parlamento içerisinde haklar kur
tarabilmek için çalışmalar yapmışlardır ve zan
nediyorum ki, bu yetki kanunu Hükümete veril
diği zaman, aynı çalışmalar Hükümet içerisinde,
Hükümet üyeleri arasında yapılacaktır. Yani,
meslek dalları kargaşası içerisinden kanun kur
tarılamamıştır. Bugünkü esprisine sadık kakıl
dığı takdirde, yine de kurtarılacağına kani de
ğilim.
Bunları, Hükümetin y-îtki kanununu kulla
nırken dikkate alması lâzırcgelen hususlar olarak
ar:; ediyorum.
Başka devletlerin geçmiş yıllarda geçirmiş
oldukları bürokrat - teknokrat ilişkilerini düzelt
mek isterken, kimsenin memnun olmadığı bir
tablo Türkiye'de ortaya çıkmıştır. Oysa ki, Per
sonel Kanununun hazırlanmasında öngörülen
gerekçeler ve öngörülen huluslar oldukça refor
mist hususlardı. Ancak, bu, o noktalarda kal
mıştır.
Kanunun, ülkemizin diğer sorunlarından ay
rı düşünülmesi, öteki ekonomik ve idarî tedbir
ler getirecek yasalarla bu kanunun desteklenme
mesi ciddî ve ırüsamahasız bir uygulama 3^apılamaması, hemen hoşgörüler ve kaçamaklar aran
ması - ki bu konularda toparladığım bir hayli
belgeler vardır - kanunun bünyesine girmiş olan
hususları çok genişletmiştir.
Kanunda yeterli ve icabına uygun esneklik
olmaması, bu zorlukları artırmış, özellikle ida
renin istemesindeki kolaylığı zorlaştırmıştır.
İş gücü, iktisaden az gelişmiş ülkeler için
çok değerli olması lâzım gelen zaman ve serrna-
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ye; kanundaki bürokrasiye alab'ldiğine açıklık,
bu sermayenin zamanın ve i§ gücünün israfına
neden olmuştu^ kendi kanaatime göre, Kararna
meler hazırlanırken bu yönelen çelişkilerle ve
içinden çıkılmaz durumlarla Meclislerimizin kar
şısına Hükümetin gelmesi, oldukça güç durum
yara.tacakt.tr. Hükümetin; bu kanunun sahibi
nin hangi bakan olduğunu hiç olmazsa bugün tes
pit etmiş olduğunu germekle memnunuz, Bizim
aldığımız habere göre, kanun, bakanlıklar ara
sında hangi bakanlığın bu kanuna sahibolacağı
hususunda da Hükümet içinde tereddütler ol
muştur.
Önemli bir hususu dahn. belirtmek isterim :
Bu kanunla, mevzuatın çoğaltılarak; basit
işlerin, basit ve acık yöntemlerle çözülmesi müm
kün olan işlerin ağırlaştınlıp, çoğaltılıp, mevzuat
ağırlığı, içerisinde zorlaştııılarak
bunların da
birer ihtisas hizmeti ve ihtisas erbabı tarafından
yapılacak hale getirilmemesi lâzımdır. Bu, baş
ka milletlerin tarihinde görülmüştür. Bu, tam
bürokratça bir harekettir. Binaenaleyh, bu teh
likeden kararnameleri kurtarmak lâzımdır. Bu.
hususta kadro ve memuriyet unvanlarına dikkat
etmek lâzımdır, işler basitlestirilnıediği takdir
de, kendiliğinden ihtisas dalları doğacaktır ve
personel hizmetinin altından Türk Maliyesi kal
kamayacaktır.

den de kanunu korumak lâzımdır. Her şeyin
üzerinde olan Devlet otoritesini zaafa düşürme
mek, Devletin var olduğunu, işlediğini anlamak
ve anlatmak iç ir. yabaların tereddüt bırakmaya
cak açıklıklara kavuşturulması geı eklidir. Yar
gıdan yönetime kadar kapsamlı, sosyal güvenlik,
vatandaş güvenliği içinde ve fakat Devlet otori
tesini zedelemeyen uygulamaların geçerliliğini
saptamalı,- tespit etmeli ve bu tür hizmetlerin yü
rütülmesindeki tıkanıklıkları kaldıracak tedbir
leri. de Personel Kanunu ile beraber almalıdır.
Bu uygulamada hükümetlerin önemi son de
rece fasladır ve burada da yine Hükümete bü
yük i^ler düşmektedir. Hükümetler teşekkül iti
bariyle bürokrat kökenli iseler, o hükümetleri
ekonomik tatbikatlarında daha çok durgunluk
müşahede edilmiştir. Teknokrat kökenli iseler
hükümetler, enflasyon eğilimli tatbikatlar müşa
hede edilmiştir dünyadaki uygulamalarda.
Bizim ülkemia, bu ikisinin arasındaki arake
siti bulup, bürokrat ve teknokrat işbirliğini
memleket gerçeklerine en uygun bir şekilde gö
türecek yolu, bu Personel Kanununun düzenlen
mesi sırasında bulmak durumundadır. Bu bu
lunmadığı takdirde; tıkanıklıkların nereden gel
diği, şikâyetlerin nereden geldiği tespit edilme
den; bunalan bir bütçe ile, bunalan bir maliye ile
karşılaşmamız daima mümkün olacaktır.

Türkiyemiz kalkman bir ülkedir, her türlü
çekişmeler ve tartışmalara rağmen Türkler, Türk
halkı artık geriye değil, yüzünü ileriye döndür
müştür, bir kalkınma çabası içine girmiştir. Bunu
Batı da kabul etmektedir, muhalifi, muvafığı
herkes kabul etmektedir. Bu bakımdan, yurt mi
ve yurt dışı olanaklarımızı en elverişli düşeyde
kullanabilmek için, personelimizi ve kaynakları
mızı iyi kullanabilmek için, Personel Kanununu
geliştirecek ve düzeltecek ve sonradan k.n.nun ha
line gelecek olan kararnamelerde Hükümsün
son derece dikkatli davranması ve prensiplerini
gayet iyi kullan ması gerekir,

Devlet memurunu üretici niteliğe kavuştur
mak lâzımdır. Tüketici durumda olan bürokrat
sınıf .mm, bu bakmadan, Personel Kanunundaki
yerinin yeterli ölçüsünü taşımaması gerekir. Ak
si halde, yiyici bir zümre ve mütemadiyen tüke
ten bir zümre ortaya çıkar, işler ağırlaşır ve bu
ağırlaşan işlere de insan bulmak durumunda ka
lınır. Halbuki, işleri ağırlattırmayacak yolu bul
mak mümkündür.

Bu Personel Kanunu ile ortaya çikar-. sor arı
ları milletimiz ve aydınlar tamamen öğrenmişle
dir.
Burada bir hususu daha belirtmek üterim.
Siyasî iktidarlara egemen bir bürokrasi yarat
mak ne kadar tehlikeli ise, memurun hak ve gö
rev güvenliğin: önleyen, rıemuru geleceğinden
endişeye düşüren yönetim usulleri' ve kakleler— 505

Bunun için Personel Kanunu yanında baş
ka idarî reformların, iş basitleştirilmesi ve sai
re gibi diğer yan kanunların çıkarılması ve bu
nun tüm bir manzume halinde getirilmesi de
gerekir.
Şöyle özetleyebilirim. Hükümet tek tek ka
nunları düşünürken, diğer sorunlarla ilişkile
rini bir orkestranın uyumu gibi düzenleyip ge
tirmek zorundadır. Aksi halde, bu hareket de
Personel Kanununda başarılı olmayabilir.
Toplumumuzu tüketici, yiyici olmaya iten
eğitim düzeninden, bu personel yönetimi, bürok-
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rasi düzenine kadar hepsinin dikkate alınması
zorunluğu vardır.
Meveudolan insan ve diğer olanaiklarımız,
potansiyelimiz belirli ölçülerde ve çağa uygun
şekillerde, tecrübe edilmiş biçimlerde kullanıl
dığı takdirde, Türkiye'de çözülmeyecek prob
leminin olmadığına kandyim.
Ben, personel mevzuatımızı sadece ücret
şikâyetleri olarak, ücret ayarsızlıkları olarak
kabul etmiyorum. Bu Personel Kanunu, yöne
tim yönünden de hayli zorluklar getirmiştir,
hayli işjlememezlükler getirmiştir.
Teknik Üniversiteyi bitirmiş mühendislerin,
bakanlıklar kapılarında sıraya girdiklerini ve
1 250 liralık ücretli yerleri dahi bulamadıkla
rını, Türkiye'nin her yerinde hizmet aradıkları
halde, o anda tayinlerinin yapılamadığı döne
mi arkamızda bırakmış bulunuyoruz; ama yine
de aynı şikâyetler kulaklarımıza gelmektedir.
Bunu, Personel Kanununun Türkiye'ye getir
diği bir ağırlık olarak düşünmekteyim.
Diğer yandan kanundan doğan tehlikeli bir
gidiş var. Bu, çok pahalıya malolan, çok
pahalıya yetiştirilen teknik elemanın az da ol
sa başka ülkelere göçünün başlamasıdır. Bu
teknik elemanların boşluğunu doldurabilmek
için, daha pahalı olan yabancı uzman ve sıra
teknik hizmetlerde dahi yabancı uzman kılianma zorunluluğunu memleketimiz duyabilir.
Değerli arkadaşlarım; imkânlar birikiyor.
Bir zamanlar döviz sıkıntısından bahsederken,
bugün döviz (Geçici olsa dahi) sıkıntısı değil,
elde yaJbancı para olarak birikmiş 1 milyara
yakın dolarımızın mevcudolduğunu biliyoruz.
Gücenmesinler, bürokratik zihniyetle bunun
zamanında kullanılmadığını da müşahade et
mekteyiz. Bunu hızlı kullanabilecek teknokrat
sınıfa, teknik eleman sınıfına (Teknik eleman
derken, takdir buyuruyorsunuz, sadece mü
hendisleri kasdetmiyorum.) önemli ölçüde yer
verememiş olmamızdan dolayı bu döviz biriki
mine dahi, acele tedbir bulamamış durumun
dadır, memleketimiz. Bu tıkanıklığı, Perso
nel Kanunu düzeltmesinde Hükümetin dikkate
almasını öneriyorum.
Şimdi, yabancı memleketlerde hem de kal
kınmış yabancı memleketlerdeki çalışan nüfus
içerisindeki teknik eleman oranlarını bir kıyas
lama, bir karşılaştırma için huzurunuzda açık
lamak isterim.
— 506
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isveç, bugün refah devleti denilen devletler
den bir tanesi; dinamik sosyalizmi kullanan,
fakat özel teşebbüsün hâkim olduğu bir mem
leket, türü kendine özgü bir ülke.. Burada ça
lışan eleman içerisinde teknik elemanın yüzde
si % 15,3'tür. Amerika Birleşik Devletlerinde
% 10,7, Kamada'da % 10,4, Türkiye'de % 2,2
dir. Danimarka'da % 9,5, Türkiye'de % 2,2'dir.
Bulgaristan'da % 8,3'tür, Türakiye'de % 2,2'dir.
Yunanistan'da % 3,4'tür. Yunanistan, bu ora
nı yalnız çok hızlı aşmaktadır. Türkiye'de %
2,2'dir.
Bu kanun, % 2 , 2 ^ artırma yönünde bir ka
nun değildir. Çeşitli uzmanların konuşmala
rından, - konferanslarından ve bir meslek arka
daşım Sayın ölçen'in konuşmalarından esinlene
rek, yararlanarak huzurunuzda bulunuyorum.
Ülkemizin parasal, fiziksel ve tekniksel
kaynaklarını bu tür personel uygulamasıyle is
raf etmememiz gerekir. Bunlardan bir ölçüde
faydalanırız ve faydalanıyoruz zannederiz; fa
kat tam kapasitelerle faydalanmadığımızı ölçe
nleyiz. Bu hizmetin muhasebesi, yönetimin
muhasebesi yoktur. Bilançoda rakamları topla
yıp sonuca bağlayabilirsiniz; fakat bir ülke
nin personel yönetiminin muhasebesi olmadığı
için, bunları göremeyiz. Bunları, başka ül
kelerin tecrübelerinden, kalkınan başka ülke
lerin yaptıklarından yararlanarak görebiliriz.
Bu personel politikasında bürokratlar ve tek
nokratların yükleneceği işlerin, sorumlulukla
rın da alacağı ücretlerin iyi tespit edilmesi,
iyi uygulanması, iyi yönetilmesiyle bu dediği
miz ülke kaynaklarından hızla yararlanma
mümkündür. Bu bakımdan huzurunuzu işgal
ediyorum.
Bir başka konuyu dile getirmek ihtiyacını
da hissettim. Bütçenin görüşülmesi sırasında
birçok bakanlıkların bütçelerini bendeniz de
takibettim.
Hemen her bakanlık bütçesi görüşülürken
değerli parlamenter arkadaşlarım, ücret artış
larından söz ettiler. Herkes bunu önerdi; fakat
onun karşısında Maliye Bakanlığı ekibinin kıv
randığını (Tabiî onlar da arzu ediyorlar ücret
vermeyi) hepimiz müşahade ettik. Bizim Per
sonel Kanununda öngörülen iş değerlendirilme
si yapılmadan gerçek değere, gerçek emeğe
verilecek gerçek ücreti bir yana bırakıp, aşın
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eşitliğte götürmeyi, başka ülkeler, çok soldaki
ülkeler dahi denemiş, fakat muvaffak olama
mışlardır. Gerçek emeği; dimağ ve bilek eme
ğini değerlendirerek ücret verilmediği takdirde,
kapımzdaki hademeniz 3 500 lira net para alır
ken, içerideki genel müdür 2 800 lira alırsa,
garip bir duruma, sorumlulukla, emekle, kali
te ile ölçülemeyecek garip bir eşitlik esprisine
gidilir; Türkiye'yi bundan kurtarmak lazım.
Yalnız Türk aydınının bir gerçeği şu açıklığıyle bilmesi lâzımdır: Türk ülkesinde Türkiye
millî gelirinin insan başına düşen miktarı 300
ilâ 327 dolardır, belki taraz farklıdır. Bu, ta
rım bölgelerinde daha da az oluyor. Kişi başı
na ortalama 4 500 lira; tarım bölgelerimizde
1 000 lira düşüyor.
Şimdi Türk aydını, Türk görevlisi ve sözü
nü duyurabilen Türk inşam, sanki millî gelir
den kişi başına 1 000 - 1 500 dolar düşüyormuş
gibi, o ülkelerin insanları gibi yaşamak çabası
içerisinde, isteği içerisinde emeği ve kaliteyi de
düşünmeden bir hevese kapılırsa; Hükümetler
ve Parlamentolar bu hevese mukavemet ede
mezse, millî geliri artırma mümkün olmadığın
dan, bu iş bir kaosa girer. Servet budur; fazla
ücret vermeye kalkarsanız enflasyonun kapısı
nı açmış oluruz. Kanaatime göre bu gerçeği mil
lete açıklığıyle duyurmak lâzımdır.
Kalkınmış ülkelerden Japonya'da, hepiniz
hatırlarsınız, Cihan Harbinden sonra bir basma
dampingi vardı. Japon ülkesi basma dampingi
ni yaparken, Japon işçisi bir avuç pirinçle gü
nünü gün ediyordu, çalışıyordu ve damping so
nunda da şimdi Japonya millî gelirden kişi ba
şına 3 500 dolar alan bir ülke haline gelmiştir.
Şunu söylemek istiyorum ki, millet olarak Al
lah'a şükür Cihan Harbinde kan dökmedik;
ama ter dökmeden, bir sıkıntıya katlanmadan
ve bu sıkıntıyı politikacılar, idareciler çok ger
çek yönleri ile millete anlatmadan bu işin al
tından rahatça kalkmak mümkün olmaz.
Bir ülkenin kalkınabilmesi için en iyi yasa
ları hazırlayabilirsiniz. O yasaları kullanacak
olan yönetici ve görevliler bunlara hevesle ve
yetenekle sarılmaz ve bunları hırsla uygulamazlarsa, eğer personel karmaşık bir yönteme tabi
ise, kararsızlık ve otorite bunalımı içinde ise,
iyi bir pe-sonel yönetim ve ücret politikası güdülmüyorsa, eğer personel görevde başarılı, ku
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sursuz ve suç sınırına varan belgeli bir duru
mu olmadan sizden bizden esasına göre damataşı
gibi yerlerinden atılabiliyorsa, - ki, bunun tar
tışmasını Sayın Kitaplı da çok iyi bilecekler
Hükümette yaptık. Belki bu sözleri söylememi
garip olarak düşünüyorsunuz, arkadaşlarıma
başka zaman da izahat verebilirim; bu yönde
Hükümette savunmalarım olmuştur - görevli
ler gelecekten endişeli iseler, taraf tutarak ye
dinde tutunmayı düşünüyorlarsa, yine taraf tu
tarak kalmaktan başka güçleri yoksa, eğer gö1
evliler hakkında verilen siciller klâsik sistem
le olduğu gibi, üstlerin gizli dolaplarında tu
tuluyorsa, eğer bunlara göre personel hakkında
blemler yapılıyorsa, özet olarak kapak bir per
sonel politikası güdülüyorsa, eğer personel ara
lında kusurlu hatta suçlu olabilecekler çe
şitli yollardan merhamete uğramak usulünü ve
yolunu bulabiliyorsa, her defasında durumlarııı kurtarabiliyorlarsa, eğer ücret - yetenek yetki ve yetenek - sorumluluk ilişkileri dış et
kenlerle düzenleniyorsa, eğer üst düzeydeki yö
neticiler politik, haksız baskı ve dış etkenlere
uyanmayarak suçluları dahi himaye etmek
zaafını gösteriyorlarsa, o ülkenin kalkınmasın
la kuruluşların tam kapasitelerinden yararlan
mak mümkün olmaz. Bu ortamı yaratan yöneiciler, başlangıçta yakın çevrelerine şirin göm
ebilirler. Her talebi, her isteği yerine getir
mekle şirinlik muskasını alabilirler; ama bir
v
ıin yönettikleri kuruluşların güçlerinin azallığını er-geç müşahede ederler. Böyle ülkeler
memurlarının altında bir resmî, bir de gayriresmî otoritenin teessüs ettiğini müşahede eder
siniz.
1800 yıllarında Amerika Birleşik Devletle
rinde bu husus müşahede edildi. Amerika Bir
leşik Devletlerinde genç memurlarla yaşlı me
murlar savaşı, bizdeki resmî otorite, gayriresmî otorite taşıyan memurlar otoritesi biçimin
de görülmüştür. Vaktim kalırsa, sözlerimi bi
tirirken Amerika Birleşik Devletlerindeki sis
temin kısa özetini arz edeceğim.
Bu tür yönetimin altında, yönetici fark et
meden bir kabadayılar, bir başka kuvvetlere
ıyanan memurlar ekibi teşekkül eder. Başyö" tici bunu hissetmez. Çünkü, en çok saygıyı,
3n çok ilgiyi gören kişi odur; ama yukarda say
dığım düzensizlikler böylesine bir durum yara-
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tır ve bu doğrudan doğruya ekonomiyi, idareyi ı dördüncü derecedeki memurlara yaptedığı
ve kalkınmayı etkiler.
için, bir diplomasını unutmuş, diplomasını yi
Bu tablo şöyle bir durum da yaratabilir:
tirmişler ekibi altımızda teşekkül eder.
Vatandaşların resmî dairelerdeki işleri masalar
Personel Kanunu ile bunu denetleyenleyiz,
da sürüncemede kalarak günlerce bekler, va
hizmetler gecikir ve bunun farkına da varama
tandaş bu işleri zamanında çıkarabilmek için yız. Çünkü, karşımıza gelenler tecrübeli kişiler
aracı bulmak zorunda kalır. Aradığı aracıyı da
dir ve idaredeki, icradaki arkadaşlarımızın her
yıpratmış olur. Tabiatiyle aradığı aracı müessegün ıstırabını çektikleri durumla karşıkarşıya
sslerde sözü geçen kişiler olacak, hiç olmazsa
geliriz. Ceplerinde diploması olan; fakat kafa
Parlamenterler ve bu türden kişiler olacaktır.
larında diplomasını yitirmiş ekiplerden Türk
Küçük işlere dahi, administrasyondaki saydı
idaresini kurtarmak ve bu işte merhametli dav
ğım kusurlardan dolayı, yani Personel Kanu ranmamak gereklidir. Ben bu sözlerimi söyler
nunda düzeltilmemiş, düzeltilememiş olan hu ken hiç kimseyi itham etmiyorum. Bu, yılların
suslardan dolayı Perlamentonun eskidiğini, baş
getirdiği, yılların personel politikasının Türki
ka kişilerin eskidiğini ya da adamı olanın iş
ye'de mantarlaştığı bir husustur. Lütfen hiç
çıkardığını görürsünüz. Vatandaş aracısız iş
kimse alınmasın, idarede on yıldan beri belirli
aramama alışkanlığına gömülür ve zaman za
bir düzeyde vazife alan bir kişi olarak belki
man da aracı olacak kişiler niye bana işlerini
ben de sorumlular arasındayım; fakat bu gerçe
yaptırmak için kimse gelmiyor demek gibi ga
ği de ortaya koymak durumundayım.
rip bir duruma, iktisaden az gelişmiş ülkelerde
Bir nebze de teknik personel konusuna de
ki duruma düşer. Tabiî bu tip ülkelerde me
ğinmek
isterim.
mur da, yönetici de, siyasî de, iş sahibi de ne
denini anlamadığı bir rahatsızlık içindedir.
Değerli arkadaşlarım; bu yan ödemeler ko
Bunu inkâr etmek mümkün değildir ve tâbirimi nusu, bizim hükümetten kopmamıza sebebolan
mazur görünüz, herkes, bir hikmeti Hükümet
nedenler arasındadır. Türk politikasında bir
sloganına sarılır, acaba hangi Hükümet bunun
11 bakanın, bana göre .14 bakanın bir anda isti
altından kalkacaktır diye. Hangi Hükümeti ku
fası problemi vardır. Bunu sırası g'elmişken arz
rarsak kuralım, bu prensipleri yerine getirme
edeyim; 11 bakanın istifası, 3,5 sayfa içerisine
diğimiz takdirde, (Hükümeti teşkil eden üye
girecek konular değildir. O bir istifa mektubu
ler de yine insandır. Bir Hükümet üyesi olmak
dur ve 11 bakanın birtakım dertlerini, kendile
la, meselelerin başka türlü güçlerle üzerlerin
rince birtakım işlemezlikleri görmüş, daha iyi
den gelen kişiler değildir.) bu çıkmazı düzelt
işletecek bir ekibe devretmiştir. Belki sırası de
mediğimiz takdirde, onların da başarıları yüzde
ğil, bana göre yüz defa aynı şey olsa, yüz defa
yüz olması mümkün iken, örneğin % 70 ola
aynı imzayı atarım. Belki sırasızdır, belki iyi
bilir.
empoza edilememiştir; ama işte simdi arz et
tiğim içinden çıkılamayan, onbeş günde çözül
Devlet hizmeti heyecanını kaybetmiş, gü
mesi lâzımgelen işin, sekiz ayda çözülecek bir
nünü gün eden bir yorgun bürokratlar, süortama girmesi, yine kendi görüşüme göre bu
rantrene memurlar, sürantrene bürokrat
istifa dilekçeleri eğer bir dolusu ise, bir damla
lar sınıfı teessüs eder. Bu yorgun kişiler kuru
sını da o teşkil etmiştir.
luşlarda çöreklenir, (Tetkik kurullarında ve
Teknik elemanların yan ödemeleri konusun
danışma kurullarında bunları çok sayıda müda, Hükümette göreve başladığımız gün belki
sahade etmek mümkündür.) ayda bir evrak çı
de fazla tecrübeli davranmama nedeni ile İller
karmanın çok önemli bir şey olduğunu zanne
derler ve bunlar en yüksek dereceli memurlar Bankasındaki ve İmar ve İskân Bakanlığındaki
dır. Tabiî hepsini söylemiyorum, bu türden olan teknik personele yan ödemeler çıkmadığı tak
dirde görevi rahat götüremeyeceğimi, hatta ve
kişiler için söylüyorum. Yakalarında mühendis
hatta açıkça istifa edeceğimi söylemiştim. Sekiz
lik hukuk, ekonomi rozeti vardır; fakat mektep
ay Hükümette kaldığımız sırada, teknik perso
ten çıktıktan sonra kitabı bırakmıştır, meslek içi
nelin bu konularına eğilemedik ve Sayın Mesut
eğitime iltifat edilmediği için, meslek içerisinde
Erez Bey'in de söyledikleri gibi, yan ödemeler
de yetişmediği için, hizmetlerin tümünü üçüncü,
508 —
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Personel Kanununa hâkimler ve teknik personel I aynı düzeye getirirseniz ve böylesine bir perso
için geldiği halde, ne hikmetse bizden evvelki nel politikası güderseniz, kaybettiğiniz şeyle
hükümet de, biz de, ikincisi de, sonuncusu da rin muhasebesini yapamazsınız. Beş milyar lira
bu yan ödemeleri kullanamamalardır. Bu yan
ile yaptığınız hizmeti belki İM milyar lira ile
ödemeleri kullanamamadan dolayı Türkiye'nin yapmanız mümkünidü. Esirgediğiniz para iki
zararını ölçmek mümkün değil, değerli arkadaş I yüz milyon liradır.
lar.
Teknik personel konusunda bir başka husu
Huzurunuzu çok işgal ettim ama iki misal su da değerli arkadaşlarıma duyurmak isterim.
arz ederek bu konuları duyurmak istiyorum.
Meslek dalları arasındaki çekişmeler, meslek
dalları içerisinde kendi kademeleri arasındaki
İstanbul çevre yolu planlaması, ulaşım plan
çekişmeler de meslekleri tam kapasite ile çalış
laması konusunda Dünya Bankası ilgililerine
maz hale getirmiştir. Bununla şunu demek isti
çok büyük lâf ettim. Bunu Türk personelinin
yorum. Türk eğitiminde mühendisler kademe
yapacağını, ecnebiye ihtiyacımız olmadığını tek
sinin altımda bir de teknikerler, teknik eleman
nik personele sorarsak, ilgili genel müdürlere
lar, yüksek teknikerler diye bir sınıf vardır.
sorarak, böylesine bir böbürlenme ile yabancı
Bu sınıf boşuna konulmamıştır, bu sınıfa ihti
ların karşısına çıktım.
yaç vardır; teknik eleman bütününü tamamla
Yan ödemeleri; ayda iki bin beş yüz lirayı yan, bütün içerisinde yer alan bir dama taşıdır,
vermeme yüzünden Karayolları üç ulaştırmacı- bir köşe taşıdır. Personel kanununa dikkat edi
sını kaybetti, başka göreve gittiler; istanbul niz, teknik elemanı, yüksek tekniker ve tekni
ulaşım etüdünü yabancılara yaptırmak zorun kerleri mühendislerden ayrı tutmuş. Halbuki
da kaldık. Şimdi o yabancıların aldığı parayı hizmet karakteri yukarda saydığım gibidir. On
yanlış olur diye söylemek istemiyorum, ama lara gereken yetkiyi, gereken yükselme imkâ
çok büyük rakam. Zannederim, Ambarlı santra nını ve gereken ücreti vermemiştir. Şimdi, bu
lında 90 milyon liraya mal olan zararın nedeni ııe doğurmuştur? Üst kademedekiler fazla istede böylesine bir teknik personel kaçışından ile razkte, alt kademedekiler de gerekli haklarım
ri gelmiştir. Teknik personelin yetişime tarzı, I <kop?.rmak için haksız olduklarını istemektedir.
biçimi ve görevinin karakteri bakımından de ~I>lbrjki, kanun ve eğitim reformuyla yahut
ğişik işleme tabi tutulması zorunluğu vardı?. ••^rtj-.n çalrmaîarıyle paralel giderse, Personel
Bunu, bir meslek yarışması haline getirmek
T.?.:nımımu sadece Personel Kanunu olarak dü
memlekete zarar verir. Teknik personel şu gibi
z d ü ğ ü m ü z takdirde başarya gi'mek müm
hizmetleri yapar; teknik personelin yaptığı hiz kün değil, Beraber düşünüldüğü takdirde, işte
met hesaplanabilir, ölçülebilir, birikGirilebilir
o teknik eleman kademelerindeki kimselerin
ve hizmet yaratır, hizmet kurar, hizmet işletir meslek gruplarının hem ücretlerini hem sorum
ve hizmet verdiği emeğin karşılığında kazanır. luluklarını hem yerlerini tespit etmiş olursunuz
öteki meslekler de öyledir ama bu doğrudan
ve böylece personel kargaşasından kurtarmış
doğruya bunu yapar ve bu her defada bir ihti oıhır'vjınuz.
sas dalıdır; yani her hangi bir entellektüelin en
Ben, yeni Hükümetin teknik personel konu
telektüellik gücüne dayanarak yürütebileceği su içerisinde teknikerlere ve teknikerden aşağı
hizmet değildir. O halde bu hizmete başka ülke ya doğru giden teknik merdiveni tamamlayan
lerde verilen değeri vermeye mecbursunuz. kademelere de değer vermelerini ve dikkate al
Vermezseniz, bir düzmece teknik personeli em malarını istirham edeceğim.
re alırsınız ve onunla da hizmet yaparsınız; fa
Bu arada Harcırah Kanunundaki ücretlerin,
kat onunla yaptığınız hizmette kamu ve ezel te yetkilerin yetersiz olduğunu belintmek isterim
şebbüsün kaybettiğinin muhasebesini yapamaz ki, zaten şikâyetler sürüp gitmektedir.
sınız. Bir güçlü teknik personel hizmeti yahut I
Sözlerimi bağlarken bir örnek olsun diye
yüksek mühendislik yapısı, altı katlı binanın bir doktora tezinden (isveç için de özetlemem
yapısı değildir de otomobilin karbüratörünün vardı, maalesef isveç, Danimarka için özetlemeborusunun çapının hesabı yüksek mühendislik lerimi getirmemişim) Amerika için özetlediğim
yapısıdır. Siz, şimdi kalfa da onu yapıyor diye | bilgileri arz etmek isterim.
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Amerika Birleşik Devletlerindeki (dünyanın
iki büyük devletinden bir tanesi ve kalkınmış
bir ülkedir.) Personel politikasında, personel
hizmetlerinde başkan vuracak kadar kargaşa
lar olmuştur. ABD ülkesi keşfedildiği zaman bir
ingiliz dominyonu biçimindeydi. İngilizler o ül
kenin hizmetini ellerine aldıkları vakit, Ameri
ka'da personel politikasında ganimet sistemi
denen, vurgun düzeni denen bir sistem uygulan
mıştır. Ganimet sisteminden liyakat sistemine,
yetenek ve değerlilik sistemine üçüncü olarak
da pozitif sisteme yani olumlu düzene girilmiş
tir.
Şimdi, bizim ülkemizde, dünyaya örnek olan
yönetimiyle Tuna'ya kadar ordularını götür
müş, artçı kıta olarak çok az bir kuvvet koy
duğu halde emniyet tesis edebilmiş, güzel bir
mülkî idare kurabilmiş Osmanlı Devleti, Ameri
ka'daki dejenere ganimet sistemini uygulamamış, tımar, zeamet ve saireyi uygulamıştır. Tür
kiye onun için mutlu bir personel politikası ta
banına dayanmaktadır; fakat 20 nci asra doğru
yanaştığımız zaman Türkiye'deki personel kar
gaşası bu ülkelerin karışık devrelerine benzer.
İngiliz aristokratları ülkeye hâkim olmak
için valilikleri, büyük makamları kendi tanıdık
larına, kendi yakınlarına iltimaslı olarak ver
mişler ve bu ganimet sisteminin temelini teşkil
etmiştir.
Zaten işgal ettikleri bir ülkedir, ihtilâlden
sonra bu politikacıların ağırlığı başlamış; bir
vali veyahut yüksek dereceli memur seçilecek
ise o bölgenin senatörlerinden dördünün veya
beşinin tavsiyesi söz konusu olmuş, daha sonra
yüksek dereceli memurları meclisler seçmiş, da
ha sonra da bunu liyakate, yeteneğe dayamış
lar ve bir komisyon kurmuşlardır. Sivil Hizmet
ler Komisyonu Başkanı Roosevelt, sonradan
A. B. D. Başkanı olmuştur. Bugünkü sistemde
söylediklerine ve benim de incelemelerime göre
iktidardaki parti değiştiği zaman devlet hizme
tine her parti kendi adamlarını getirir ve yük
sek dereceli hizmetler partilere göre daima se
çimden seçime değişir gibi bir sitem uygulan
mamakta, bu türlü sisteme tabi olan yüksek de
receli memurlar önceden belli edilmektedir. İs
veç'te de böyledir; valiler ömür boyu. seçilir,
yüksek dereceli memurlar da öyle... Politik
ekipler değişeceği zaman hangi makamların,
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hangi memuriyetlerin değişeceği onların kanun
larında bilinmektedir. Yalnız, ömür boyu seçi
len vali veya yüksek dereceli memurların bir
yerden bir yere alınmasının kendi yasalarında
güvenliklerini, memuriyet haysiyetlerini sağla
yacak biçimde kriterlerle düzenlenmiştir ve bu
sirkülasyon rahat yapılmıştır. İsveç için iyi bir
örnek vermek mümkün değil; çünkü bu ikti
dar 32 veya 36 yıldan beri baştadır, onun için
problem olmuyor; fakat Amerika'da bunu çok
rahat çözdüklerini söylerler. Ba^ı arkadaşları
mızın iddialannın tamamen tersine olarak bunu
arz ediyorum.
Efendim, benim huzurunuzu işgal etmekten
maksadım, iyi bir personel politikasının memle
ket kalkınması ile, memleket ekonomisiyle,
memlekette vatandaş iktidar ilişkisi, memur va
tandaş ilişkisiyle son derece enteresan bir uyu
mu olması gerektiğini ve bunun gelip gelip re
jimleri dahi rahatsız edebileceğini, eğer bu iyi
ce düzeltilmediği takdirde her seçim yılında,
her dört yılda bir rahatsızlık duyulabildiği gi
bi bazı hallerde de başka türlü rahatsızlıklar da
duyulabilecek kadar önemli olduğunu, idare,
ekonomi ve maliyede önemli yeri bulunduğunu
kendi görüşlerime göre, kendi incelemelerime
göre arz etmekten ibaretti.
Saygılarımı sunarım,
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Selâhattin Babüroğlu.
Muhterem arkadaşlarım; muhterem hatibin
konuşmalarını kesmek istemedim. Ancak, Ana
yasanın 64 ncü maddesi muvacehesinde hazırla
nan Yetki kanunu üzerindeki müzakerelerde,
kararnamenin tespitini ilgilendiren ve kararna
me üzerindeki yetkileri görmeden ve Hüküme
tin ne yapacağını bilmeden bu derece tafsilâta
girmek ne derece doğru olur? Onun, Anayasanin 64 ncü maddesi ile bağdaştırmaya imkân
göremiyorum. Çünkü, burada Hükümete bir
yetki veriyoruz, Devlet Memurları Kanunu ile
ilgili Yetki kanunu tasarısını çıkartmakla. Ay
rıca aşağıda da, «Yetki kapsamına girecek mad
deler» demiş. Divan olarak bunlar üzerinde şu
girebilir, bu giremez, şunun girmesi faydalıdır,
bunun girmesi zararlıdır şeklinde şimdiden ko
nuşmanın yerinde olmayacağı kanaatindeyiz.
Onu için diğer muhterem hatiplerin bu hususu
gözönünde tutmalarını istirham edeceğim.
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Söz sırası Saym Ömer Ucuzal'dadır; buyuru
nuz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Müzakeresi yapılan kanun mevzuu üzerinde
sayın Başkanın İleri sürdüğü fikirlere aynen iş
tirak ediyorum, ilk defa Anayasamızın 64 ncü
maddesi hükmüne dayanarak Hükümet böyle
bir tasarı getirmiştir. Hükümet, kanun kuvve
tinde kararname çıkarmak için bu tasarıyı ge
tirmiş bulunmaktadır.
Şimdi bendeniz, ne 657 sayılı Kanunun ya
pılmasındaki gaye, ne tatbikatı sırasında do
ğan birtakım karışıklıklar, ne de 1327 sayılı
Kanunun meydana getirdiği durumları izah et
meyeceğim.
Ben, sadece kararname çıkarılırken sayın
Hükümetin bir noktayı gözönünde tutmasını is
tirham edeceğim. Gerek 657 sayılı Kanunun
tatbikatı sırasında, gerekse 1327 sayılı Kanu
nun tatbikatı sırasında hepinizin edindiği ka
naat gibi, benim de vardığım kanaat şudur,
sevgili arkadaşlarım:
Aslında tatbikatçı, 160 sayılı Kanuna göre
kurulmuş olan Devlet Personel Dairesi olması
gerekirken, her nedense Devlet Personel Daire
si ikinci planda bırakılarak, bu işle hep Maliye
Vekâleti uğraşmıştır. Maliye Vekâleti işin malî
yönü ile yetkilidir. Kabul ediyoruz; ama tatbi
kattan doğan güçlüklerin de, Maliye Vekâleti
nin birtakım kıskanç hareketlerinden meydana
geldiği ortadadır.
Şimdi sayın Hükümetten istirhamım şu: 160
sayılı Kanunun getirdiği hükümlere dayanıla
rak kurulmuş olan ve 10 yıldan beri de vazife
gören Devlet Personel Dairesi vardır. Devlet
Personel Kanununun ve intibakları temin eden
13327 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında doğan
eksiklikleri Maliye Vekâletinden ziyade Devlet
Personel Dairesinin tespit etmesi bu bakımdan
daha faydalı olacaktır. Getirilecek kararname
de de bu yetkinin bu daireye verilmesinde bü
yük fayda vardır.
Bunu arz etmek için huzurunuza geldim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ömer
Ucuzal.
Sayın Hüsnü Dikeçligll, buyurunuz.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym
Başkan, sayın arkadaşlar;
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Çıkarılmış bulunan Personel Kanunu me
murlarımıza huzur getireceği yerde, memurlar
arasında maalesef birtakım huzursuzluklar tevlidetrniştir. Gönlümüz ister ki, hiç olmazsa bu
Yetki Kanunu ile Hükümet çabucak bu huzur
suzluğu ortadan kaldırsın, işlerde ve yapılan
muamelelerde biraz aksama ve gecikmeler olu
yorsa bunun nedenleri memur sınıfının kırılan
gönlünün almamamasından ileri gelmektedir.
Şimdi, bu konu ile ilgili olarak Millî Eğitim
de mesele şöyledir. Nitekim Anayasa Mahke
mesi bunu bozdu, öğretmene bir taraftan Per
sonel Kanunu ile hak tanıyoruz, eski haklar ba
ki diyorsunuz. Diğer taraftan, geçici bir mad
de koyuyorsunuz ve bununla diyorsunuz ki, ka
demeyi alan bir kimse bir yıl bulunduğu kade
mede bekler. Sonra bakıyoruz ki, bunu vilâyet
lere tamim ediyorsunuz. Bunun tatbikçisi olan
mal müdürleri uygulamayı çeşitli şekillerde
tatbik ediyorlar. Nihayet, Hükümet bir karar
name çıkarıyor ve diyor ki, verilen paralar istirdadedilecek. Şimdi bunun memur ve öğret
men zümresinin üzerinde bıraktığı tesire bakı
nız,.
ikinci bir husus. Meselâ, 15 yıl müddetle öğ
retmenlik yapan bir kimse ile, mesleğe yeni gir
miş, yüksek öğretim görmüş bir öğretmen veya
öğretmen namzedi arasında ancak 200 liralık
bir fark anlayışı var. Şimdi, hem de müdürlük
makamına kadar gelmiş olan bir eğitimci için
bu bir tezattır. Bugün bir lise müdürü idareci
lik makamında meccanen çalışıyor; ortaokullar
da da muavinler hiç para almadan çalışıyor.
Böyle idarecilik olmaz; bunu bir külfet olarak
yapıyor; hatta vatanperverane bir şekilde ça
lışarak yapıyor. 15 yıl hizmeti olan kimse hiz
mete yeni gelmiş meslekdaşı ile olan aradaki
farka bakıyor ve diyor ki, benim şu kadar
verdiğim hizmet ne oluyor? Ümitsizliğe de ka
pılıyor. Sonra da öğretmenler arasında çalışma
ma başlıyor. Bunu kabul etmek lâzımdır. Hükü
met bilsin ki, en büyük buhran Maariftedir.
Bu, yeri geldikçe tarafımızdan söylenecektir.
Vaktiyle öğretmen okullarına komünizmin na
sıl yayıldığını ifade ettik.
Eğer bu Hükümet, öğretmen ailesine yeni
bir huzur getirmezse, bunun için gerekli inisi
yatifi ile almazsa bu işin altından çıkılmaz ar
kadaşlar. imkân ve ihtimal yok; çıkılmaz. Bun
da uyanık olmak lâzımdır.
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Diğer taraftan, işler baştaki kimselerle ölçülür. Eğer, bir lisenin iyi olmasını istiyorsanız, bir vilâyette Maarifin iyi bir şekilde işlemesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka en kaliteli kimseleri bu makamlara getireceksiniz. Allah rahmet eylesin, biz Şemsettin Sirer zamamnda..gördük, bozulan öğretmen okullarının
basma yeniden nasıl kimseler getirdi ve o okullan yeni baştan nasıl kurdu? Biz biliriz.
Bir müdüre yatılı bir okulun idareciliğim
veriyorsunuz, maaşından gayri birşey almıyor,
Ancak ve ancak geçimini temin edebilmek için
fazla ders almak zorunda kalıyor; 25, 30, 40
saat arasında ders alıyor. Halbuki eski yönetmelikte idareci, 6 saatten fazla ders almazdı;
asla. Bir idareciye okulun eğitimini, öğretimini
veriyorsunuz, öğretmenlerin kontrolünü veriyorsunuz, fakat bu kimse geçimini temin edebilmek için kendi branşında 25 saat ders veriyor. Böyle bir okuldan hayır gelmez, beyefendiler. Böyle bir okulda gerektiği şekilde eğitim olmaz. Yetki Kanunu dolayısıyle söylüyorum, Maarif meselesi mühim bir meseledir. Eğer
bunlara tatmin edici imkânlar hazırlamazsanız,
bu kimseleri okul idareciliklerinden kaçırırsınız. Zaten bu durumda kaçacaktır. O zaman da
bu is düzelmez.
"*
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Onun için, Hükümet, bu yetkiyi aldıktan
sonra »eskiden olduğu gibi mutlaka okul idareçilerinin ders saatlerini azaltmalı ve bunları
taltif etme cihetine gitmelidir.
Diğer taraftan, diğer memurlar arasında
söylenen ve ümitsizliğe sebebiyet veren bir
mesele de şudur:
Bir kimsenin emekliliğine 10 yıl var ve tam
son kademeye de gelmiş, oturmuş. 10 yıl çalışacak ve emekli oluncaya kadar da hiçbir terfi
alamayacak. Şimdi ben, 10 yıl niye çalışayım,
diyor. Buradan geçti, acele geçti. Benim de hatam oldu, buna rey verirken, vermişsem. Halbuki, bundan önceki kanunda zaman zaman
terfi imkânları vardı. Emekliliğine 5 - 10 senesi daha var, adamcağız hiç terfi edemeyecek ve
böyle bir vaziyet karşısında 5 - 10 sene daha
çalışacak ve hiçbir şekilde terfi alamayacak,
Böyle bir memurdan vazife bekleyemezsiniz,
hizmet aksar, aksayacaktır; bütün Devlet daire
lerinde böyle. Bu aksaklığı giderecek tedbir
ler enine boyuna tetkikten sonra alınmalıdır.

]
•
j
;
İ
j
j
|
j
i
j
i
i
j
\
i
i
j
j

•,

O :1

Maalesef bunu vaktiyle Devlet Personel Dairesi
yapmadı, Maliye Bakanlığıyle aralarında çekiş
meler oldu ve bu kanun hakikaten huzursuzlu
ğu getirdi. Şimdi, Maliye Bakanlığı her halde
bunu üzerinden atmıştır ve Devlet Personel
Dairesi Başkanlığı üzerine almıştır. Sayın Do
ğan Kitaplı da bu işlere bakıyor. Yetkiyi al
dıktan sonra bunu enine boyuna tetkik edip,
memura bir huzur getirilmeli ve tabiî haklarını
da vermeli.
Bankalarda da başka huzursuzluklar var, bu
huzursuzluklar sayılamayacak ve izah edileme
yecek kadar çoktur. Bu haksızlığı mutlaka ve
mutlaka gidermek için Hükümet büyük gayret
sarfetmelidir. Bu yetki kanunu o balamdan çok
faydalı olur. Eğer, Hükümet bunun üzerinde
ciddiyetle durur ve bu aksaklıkları ortadan kal
dırmaya doğru giderse iyi olur. Yok; «Ben yal
nız yan ödemeleri yaparım, teknik personele
lâzımdır, 6 sene tahsil görmüş bir insan 1 100
liraya çalışmaz, kolay değil şurada burada ça
lışacak» derse, bu bir hatadır.
Sonra, şunu da Sayın Babüroğlu arkadaşım
söyledi, çok doğru, bizde burada söyledik; Hü
kümet eğitini meselesinde tedbir almak mecbu
riyetindedir. Beyefendiler, bu kürsüden söyle
dik, yukarda söyledik, yeri geldi söyledik, mü
nevver işsizliği bir memleketi felâkete götürür.
Bir arkadaşımız sözlü soru sormuş, Başbakan
:
S;„yın Melen yazılı cevap vermiş; 25 bin yük
sek okul mezunundan 15 bini açıkta, önümüz
deki yıllarda bu 40 bin, 50 bine çıkacak. Bun
ları Devlet kapısından iş aramaya doğru zor
layan bir eğitim sisteminin içerisine girerseniz,
her gün büyüyen bu işin altından kalkmak zor
ve Türkiye'de huzuru temin etmekte zordur,
bu işten çok korkulur.
Vaktiyle biz bunu millî eğitim bakanlarına
söyledik, bizzat kürsülerden tenkidettik. Eski
Millî Eğitim Bakanının üniversite reformu
hakkındaki düşüncesini dinledim, hâlâ ayıkmamış, hâlâ ileride 10 binlerce üniversite mezu
nundan bahsediyor, istihdam olmadıktan sonra
bu mezunların durumu ne olacak? Bu kanun do
layısıyle, Devlet Personel Dairelerini bürokra
tik sistemde zorlayacak bir nesil geliyor. Bu
zorlamadan kurtulmak için, bilhassa bu yetkiyi
aldıktan sonra yükü hafifletmek için, Hükü
metin ciddiyetle, ekip ruhuyle millî eğitim da
vasının üzerinde durması lâzım.
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Tekrar ediyorum bir eğitimci olarak; ilk
okuldan tut, ortaokul, öğretmen okulu, maarif
müdürlüğüne kadar hizmet gören bir arkadaşınız sıfatiyle söylüyorum ki, 1947, 1948'de müf
redat programının hazırlanmasında emeğim
vardır, iç prensiplerini koymuşuzdur. Türki
ye'de bölgesinin hususiyetlerine göre istihsale
müteveccih bir eğitim politikası takıbedilmediği müddetçe, hiçbir Hükümet bu işin altından
kalkamayacaktır, muazzam güçlüklerle karşıla
şacaktır. İnşallah bu tasarı kanunlaşır ve bu iş
ten nasıl çıkabiliriz diye Hükümet kendi arasmad düşünür. Daha doğrusu kendi arasında değil
de, bunun sosyologlar tarafından, eğitimciler
tarafından araştırılması sağlanmalıdır, insan
her şeyi bilmez. Bunu etüt ettikten sonra Hü
kümet ciddiyetle üzerinde durmalıdır.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeçüğil.
Muhterem arkadaşlarım, Devlet Memurları
Kanunuyla ilgili Yetki Kanunu üzerinde, her
halde ilk müzakereyi yaptığımız için olacak,
sayın hatipler mütemadiyen mevzuun dışında
konuşuyorlar mevzuu ile ilgisi olmayan şeyleri
ifade ediyorlar, sözlerini kesmemek için sabırla
dinliyorum.
Yetki Kanunu, Hükümete nelere, hangi mad
delere, hangi fıkralara ait yetkiyi verdiğimiz
ve vermemiz gerektiğini gösteren bir tasarı ve
üzerinde konuşmamız gereken bir metin. An
cak, bu Yetki Kanununa istinadedilerek hazır
lanacak kararname, tekrar gelecek ve kanun
gibi müzakereye tabi tutulacaktır, işte, o gele
cek olan kararname üzerinde yapılacak müna
kaşaları, biz peşinen yapmaya kalkıyoruz ve
bu kanunun kapsamına girmemesi gereken hu
suslar ifade ediliyor. Tekrar hatırlatırım.
Söz sırası Sayın Fikret Gündoğan'cla.. Buyu
runuz Sayın Gündoğan.
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Sözlerime başlamadan önce, muhterem Baş
kanın tekrar tekrar ifade zorunda kaldığını his
settiğim uyarılarına elimden geldiğince uyma
ya çalışacağım.
Ancak, Sayın Başkana da bir istirhamda
bulunmayı sorunlu görüyorum. Elbette ki, biz
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bu Yetki Kanununun Anayasanın 84 ncü mad
desinin hükümlerine göre ne ifade ettiğinin ve
bundan sonra da bu kanuna göre neyin gelece
ğinin bir miktar farkındayız, Sayın Başkan da
kabul buyursunlar ki, biz bu Yetki Kanunuyle
Hükümete belli sahada yasama yetkisi bahşe
derken, ihsanederken, onun hem Anayasanın
64 ncü maddesi hükümleri esaslarına sadık kal
masının hem de getirecekleri kanun ksvvetinde
kararnamelerin genel esaslarında önceden Par
lamentonun temayüllerini tespit etme bakımın
dan, önceden parlamenterlerle halk ilişkilerin
den doğmuş fikirlerin ışığından esinlenmelerini
bir miktar olsun yerine getirmek için, sanıyo
rum şimdi Bakanlıkça gereksiz görülen sözleri
söylemekteyiz, O itibarla, faydasız bir faaliyet
yapılmıyor. Belki tam bürokratik bir Parla
mento faaliyeti olmuyor; doğru. Meselenin çok
sıkı hudutları içinde tamamen kalmak, belki
elden gelmiyor.
Değerli arkadaşlarım; ben yine biraz evvel
söylediğim gibi Sayın Başkanın ikazlarına sa
dık kalarak ve bu kanunun kapsamıyle ilişkin
birtakım görüşler ileri süreceğim. Öğrenmek
istediğim bazı hususlar da olacak ve bunları
konuşmalarım arasında anlatmaya çalışaca
ğım.
Bu kanımla ne yapılmak istendiği kesin ola
rak belirtilmiş bulunmamaktadır, beyanında
bulunmaya sevk eden kuşkularım var. Bunu ne
reden çıkardığımı sarahaten arz edeyim: Şim
di, bu kanun tasarısının geçtiği Bütçe ve Plan
Komisyonu raporunda, Yetki Kanunuyle alına
cak yetki üzerine çıkarılacak kararnameler vasıtasıyle 657 ve 1327 sayılı kanunların özellik
le intibak hükümleri sahasında meydana gelen
aksaklıkların giderilmesi öngörüldüğü ifade
edilmekte. Bir defa daha okudum, Sayın Baş
kan da lütfettiler okudular, bizini Bütçe ve
Plan Komisyonu raporunun, bu kanunun mak
sadının bu olduğu yolunda çok açık ve sarih
beyanları var. Oysa; kanun maddelerine baktı
ğımız zaman, 2 nci maddede yazılı husus şu :
«a) Devlet memurlarının istihdam esas ve
usullerine, disipline, aylıklarına, sosyal hakla
rına ilişkin esasları,
b) intibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları.haksızlıkları, mevcut maddelerin yeter-
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sizliği sebebiyle ortaya çıkan farklı uygulama
ları giderecek hükümleri,
Kapsar.»
Bu maddenin iki bendinde de açıkça yazılı
olduğu üzere, biz bu Yetki Kanunuyle icra or
ganına yetki verdiğimiz takdirde, mahiyeti
Anayasanın 117 nci maddesinde yazılı «Devlet
Memurları» il© isimlendirilen kişilerin Anaya
sada belirtilmiş görev yetki, atama, özlük, ay
lık, disiplin vs. işlerini 657 ve 1327 sayılı ka
nunlar yokmuşçasına yeni baştan düzenleme
yetkisi vereceğiz demektir. Çünkü, yanlış anla
mıyorsam, Devlet memurlarının istihdam esas
ve usulleriyle ilgili olarak başlı basma yepyeni
bir politika esasını tespit etme yetkisini bu ka
nun biz Hükümete veriyoruz.
Tekrar ©diyorum; bu kanun Bütçe ve Plan
Komisyonumuzun yazdığı gibi, 657 sayılı veya
1327 sayılı Kanunun intibak hükümlerinin tat
biki sırasında doğan aksaklıkları
gidermek
amacından daha ileriye ve biraz evvel arz etti
ğim gibi, yeniden istihdam esas ve usullerini
tanzime yetki veren bir kanun oluyor.
Sonra g'ene Sayın Başkanın ikazına sadık
kalarak söylüyorum; bu kanunun «Yetki kap
samına giren maddeler» diye başlık taşıyan
5 nci maddesinin (a) bendi 657 sayılı Kanunun
(Sayılarını saymadım) birçok maddesini ve yine
(b) bendi 657 sayılı Kanunun ve 1327 sayılı Ka
nunun birçok maddesini kapsamına alıyor.
Demek ki, bir taraftan ikinci madde ile Devlet
memurlarının istihdam esas ve usullerini yeni
den düzenleme yetkisini veriyoruz, bir taraftan
da 657 sayılı ve 1327 sayılı Kanunun şu 5 nci
maddede yazılı maddelerindeki hususların ye
niden Hükümetçe düzenlenmesine izin veriyo
ruz.
Hal böyle ise, her ne kadar 64 ncü madde
mizi okuduğumuz zaman Anayasamızda her
hususun verilecek bir yetki kanunu ile düzen
lenmesi, kararname ısdarı suretiyle düzenlen
mesi, kanun kuvvetinde kararname çıkarmak
suretiyle düzenlenmesi yetkisi varmış gibi gö
züküyorsa da, benim naçiz anlayışım odur ki,
bir devletin anayasasında özel bir madde için
de hükme bağlanmış ve devlet işlerini devamlı
olarak yürütmeyi üzerine bıkaracağmız kişile
rin durumu ile ilgili bir hukuk statüsü yaratma
ya kalktığınız zaman bunu istediğiniz kadar çı
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karacağınız ya da hiç değilse bu maddeler
adedi kadar çıkaracağınız, ya da bu kanunun
2 nci maddesinde yazılı olduğu üzere esas ve
usul adını takarak istediğiniz kadar çıkaraca
ğınız kararname ile düzenleme yoluna gidecek
siniz demektir ki, ben Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 117 nci maddesinin ve 64 ncü mad
desinin ve Türkiye'de istihdam politikasının
planlarına dair hükümlerinin buna müsait ol
madığı kanısındayım. Her zaman öyle düşün
müşümdür ve öylesine müsaade etmek için de
gerekli gayreti sarf etmişimdir.
Bir konu Anayasada kanunla düzenlenmeyi
gerektiren bir konu halinde ise ve bir konu
Anayasada sadece kanunla düzenlenir demekle
yetinmeyip, beli birtakım unsurları da ihtiva
etmek suretiyle kanunla düzenlenecek konu ha
line getirilmişse ve bir konu çok genelse ve
bir konu Devletin hayatiyetiyle ilgili ise, bir
konu bîr plan meselesi, bir istihdam politikası
meselesi ise, bir konu bir ülkenin insanlarının
devletle münasebetlerini tanzim konusu gibi
önemli ve geniş kapsamlı ise, bunu lâyuad velâ yuhsâ kararname ile halletmeye kalkışmak
Anayasanın 64 ncü maddesinin ve 117 nci mad
desinin tecviz edeceği bir hareket tarzı olmasa
gerektir.
Yetkililer çıkar da, 2 nci maddenin «Devlet
memurlarının istihdam esas ve usullerine» ifade
sinden hareketle yeni bir istihdam politikası
kapsayan 657 ve 1327 sayılı kanunlar gibi ka
nunlar değil de, bunların içinde kalmak suretiy
le bazı aksaklıkları gidermek istiyoruz demek
le yetineceklerse, o zaman bu kanunun böyle
yazılmasına müsaade etmemek gerekir, Parla
mentonun bu kadar açık bir hüküm karşısında
•reaksiyon göstermesi gerekir. Onun için ben
bu tutumu, bu davranışı çelişkin, yararsız, za
rarlı, belki de şikâyetleri bir ucundan giderme
yi, biraz böyle ümide kaptırmayı amaçlayan bir
kanun gibi görüyorum, öyle değilse, istihdam
esas ve usulleri yeniden düzenlenecekse bu böy
le kararnameler yoluyle olmaz.
Sonra bir geçmişi burada tekrar ederek bu
tür davranışın yararsızlığını ifade etmek iste
rim.
Değerli arkadaşlarım; ben hatırlıyorum ki,
burada bulunduğum müddetçe 657 sayılı Perso
nel Kanununa ve 1327 sayılı Kanuna gelinceye
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değin, Türkiye'de Devlet memurları İstihdam
sahasında yasama organının düzenleme yolu ile
ortaya koyduğu yasaların adedinin 52 tane ol
duğunu ifade edilmiştir. 52 ayrı yasaya göre
Devlet memurlarının istihdam edildiğini bu
kürsüden yetkililer beyan etmiştir. Saymadım,
takibetmedim, ama itimat ettim. Onun için bir
tek yüzeyllk, hiç değilse konunun kaldırabile
ceği ölçüde bir prensipçllik gerekliliği o zaman
kabul edilmiş; 657 sayılı Personel Kanunun
böylesine yaygın ve çeşitli düzenleyici kanun
ları ortadan kaldırıp bir Devlet memurları is
tihdamı kanunu ısdarı için atılmış bir adım, bir
hukuk hareketi diye gösterilmişti.
Şimdi 2 nci madde ile yeniden düzenlemeye
kalkarsanız, kim bilir kaç kararname çıkara
caksınız. Beni belki kuşkumu gidermek için
öyle yapmayacağız diyeceksiniz, ama 5 nci
maddede gösterdiğimiz hususlar İçin bir tane
mi, yoksa o maddeler kadar mı, yoksa o mad
delerin herblrini onarla çarparak mı madde
koymak suretiyle birer kararname çıkaracaksı
nız? Bunu niye soruyorsunuz, getirdiğimiz za"man göreceksiniz diyeceksiniz. Hayır efendiler,
bu ülkenin geçirdiği bir tarihî tecrübeyi bir
yana itmeye ne Parlamentonun, ne Hükümetin
hakkı vardır. Anyasanm 64 ncü maddesi değiştirilmişse, Hükümete kanun kuvvetinde karar
name çıkarma yetkisi verilmişse; gelir Hükü
met, işte böyle söyler ve alır. Bu, o maddenin
veyahut bir hakkın gayri izrar eden suiistimali
şeklinde olur. Acaba, bu kadar madde hakkın
da çıkmış her kararnameyi biz nasıl takibederiz. 657 ve 1327 sayılı kanunlardan önce 52 çe
şit kanunla yönetilen Türkiye Cumhuriyeti Dev
let memurları İstihdam usul ve esaslarını, bu se
fer bu maddeler adedince çoğaltmayacak mısı
nız? Hepsini bir arayamı getireceksiniz? Aca
ba bunlar birbirleriyle ilişkin midir, değil mi
dir? Zaten o kanunları anlayan da beri gel
sin. Çok çetrefil ifadelerle, çok çelişkin İfade
lerle dolu kanunlardır. Bunlar da bizim öğren
mek zorunda olduğumuz hususlardır. Ama,, asıl
zorunluk bence şuradan geliyor, yahut zorluk
şuradan geliyor:
Bir temayül var idi, o temayül kalkmışa
benziyor, önce gizli diye gönderildi, ama bu
şimdi artık açıklanabilecek bir şeydir. Bundan
önceki Hükümet bizden yeni Anayasa değişik
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likleri İstemişti. Bir not göndermişti. Bu notta
özellikle bu yetki kanunları konusunda bir mad
de vardı. «Önceden ve peşinen ve toptan ve
rilmiş, verilecek yetki istiyoruz» denmişti. Şim
di soruyorum: O not gitti, hükümet gitti, ama
bu kanunla da aynı şey yapılmak istenmiyor
mu? istihdam esas ve usullerine değin, kanun
kuvvetinde kararname çıkaracaksınız, ya da
aşağıda sayılan bir sürü madde karar kararna
me çıkaracaksınız. Bunlar önceden, peşinen top
tan yetki isteme anlamına geliyor. Demek isti
yorum ki, neden bu maddeler hakkında; biri
ikisi, hiç değilse üçü beşi hakkında ayrı ayrı
kanun getirmek yolu yok da, böyle birçok
madde veyahut biraz evvel okuduğum 2 nci
maddedeki genel sözlerle yetki kanunu isti
yorsunuz? Niçin biz Parlamento üyelerinin ve
ya bu kanunlara dayanılarak çıkarılacak ka
rarnamelerden müteesir olacak (Müteessiri fe
na duruma düşecek anlamında kullanmıyorum,
tesir altında kalacak), ister istemez onlara si
rayet edecek, onların sosyal hayatlarında, ikti
sadî hayatlarında sonuç husule getirecek bütün
insanları, memurları ve memurlarla ilişkin kişi
leri bir hukuk kaosu içine itmek istiyorsunuz?
Çıkacak kararnamelerin adeti çok olursa, bunu
kim taklbedecek? Onbinlerce kanunu olan bir
ülkedeyiz. Bir de onbinlerce kararnamesi olan
ülke haline mi getirmek istiyoruz ülkeyi? Kim
nasıl şikâyet edecek, o şikâyetler idarî kaza
mercilerinde nasıl makes bulacak? Kim bunla
rı takibedecek? Biz hangisinin, hangi bir mü
nasip fırsatta, hangi münasip bir grubun birkaç
kişisi bir araya gelerek, nasıl düzeltmeye çalı
şacağız? Eskiden olduğu gibi, bilmem hâkimle
re ödenek verelim diye yarışa girdiğimiz gibi;
bilmem teknik personele bilmem ne yapalım di
ye yarışa girdiğimiz gibi; bilmem veterinerler
de geride kaldı diye koridorlarda hababam koş
turulan kanun tasarılarına bizi oy vermeye ça
lışan arkadaşlarımızın hatırına, baskısına ma
ruz bırakmayacağınızı neyle temin edersiniz? O
zaman o kaos, o keşmekeş oldu. Yarış ediyordu
herkes, bir miktar daha koparmaya. Girmiyo
rum bu işin ekonomik tarafına. Elde öyle bir
idare vardı ki, herkes canını kurtarıyordu, ge
misini kurtarmaya çalışıyordu, bir miktar daha
fazla para almaya çalışıyordu; şunu söylüyor
du, bunu söylüyordu. Hükümetin kurulduğu ilk
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günde «O, büyük bir bunalım yaratmaya vesi
le teşkil etti» diye girmeyeyim. Şimdi aynı şe
yi yapmaya çalışıyorsunuz.
Derli, toplu,
herkesin anlayacağı, herkesin hakkını bulacağı,
nesafet ve adalet kaidelerine bir düzenleme ye
rine, birçok maddeleri çeşitli zamanlarda, çeşit
li düzenleme araçları ile bir sahaya yığacaksı
nız. Bunu ben, geçmiş tecrübelere göre, Türki
ye'de yaşayan memur ve onlarla ilişkin kimse
lere yeniden ıstıraplar yükleme faaliyetinden
öteye pek fazla anlamlı bulamıyorum.
Zaten öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; Devlet,
kendi memurunun k?ndi haytmda, ülkenin topyekûn gelişmesinde ödevimi, önemini, ağırlığını
henüz ne kendi kabul etmiş, ne onlara kabvl
ettirmiş, (Yani, ist.dam ettiklerine) ne d- halka
böyle bir düzen "cinde yaşamyor >.:ntibamı vere
bilmiş, Böyle bir ülkede siz tekrar çok çok mad
delerle, çok çok kararname çıkarmak sursfiyîe,
çok çok düzenleme araçları getirmek sureliyle
biraz daha kargaşa vereceksiniz kanandayım.,
Korkum bu. Düşününüz; Maliye Bakanlığı, Dev
let Personel Dairesini bir tarafa iterek, onu
hiç yokmuş gibi farzederek, büyük devrime:
atılımlar yapacak b'ir edâ içinde, yapıyor edası
içinde geldi, burada bizi 5 yıl sonra 657 sayılı
Kanunu 1327 sayılı Kanun gibi bir kanunla de
ğiştirmekten öteye yapacak hiçbir çaremiz kal
mamakla karşı karşıya bıraktı; tabiî birtakım
yan tesirlerin de yardımı ile. iktisadî buhran, en
flâsyon, memurların sefaleti, ve sairesi. Ma
liye Bakanı buraya tam yetki ile geldi, yanın
da bir sürü uzmanlar; «Ancak böyle yapılırsa
bu dert halledilir» gibi gayet büyük lâflar et
tiler. Ne kadar tenkit söylendiyse, hiç birisine
kimse kulak asmadı. 1327 sayılı uebe doğdu.
Doğan bu uebeden doğuranlar da, onu amel et
meye kalkanlar da öyle ürker oldu ki, şimdi
sanıyorum o ürküntünün eseri bu, Yine sanıyo
rum bir uebe doğacak, bir uebenin daha doğma
sına devam edeceğiz.
Meselâ, ben yine sanıyorum, bir arkadaşım
dan da İşittiğim için söylüyorum, o vakitte mü
dafaa ettim. O arkadaşımın sözüne ittibaen be
yanda bulunuyorum sanılmasın. Yine bu Devlet
Personel Dairesi özel kanunla kurulmuş olma
sına, özel görevleri olmasına rağmen yine önem
senmeyecektir. Yine bir taraftan maliye veya
başka bir bakanlık yine bildiğini okuyacaktır.
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Evet, Sayın Başkanın uyanlarına uyuyo
rum. Söyleyecek çok söz var, fakat tekrar et
meme müsaade ederseniz; bu kanun Anayasa
nın 64 ncü ve 117 nci maddesine, bizzat kapsa
mını tarif eden 2 nci ve 5 nci maddelerine, bu
memleketin geçirdiği taıihi tecrübelere ve bu
memleketin insanın muhtaç olduğu modem dü
zenlemelere imkân verecek bir araç niteliği ta
şımıyor.
Bunu kararnameler geldiği zaman da söyle
yeceğiz. Ama Hükümet bizi şimdilik ikna için,
bazı ispatı mümkün olmayan müspet veya men
fi hükümlerle karşılayacaktır. O zaman bize
hak verilecektir ama, çok kimseler zarar göre
cektir. Böyle yapmamalarını naçizane isterdim;
fakat olmuş.
Başarılar dilerim.
BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan.
Başka söz İsteyen sayın üye?.. Yok. Tümü
üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Ancak,
Sayın Devlet Bakanı Doğan Kitaplı söz istemiş
lerdir.
Buyurunuz Devlet Bakanı Sayın Doğan Ki
taplı.
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri;
Huzurunuzda yeni bir müessese münakaşa
edilmekte. Anayasanın 64 ncü maddesinin de
ğişikliği sebebiyle kurulmuş olan bir müessese
ilk defa tatbikatını geçirmekte.
«Arkadaşlarımızın çoğu; Hükümet neden bu
yola girdi» dedi. Bir kısım arkadaşlarımız da
dodi ki; «Eğer Hükümet bazı meselelerde ke
sin kararlıysa, öyle gelsin...»
Zaten, bazı meselelerde kesin neticeye varıl
mış olsa idi, elbetteki huzurunuza böyle bir yet
ki kanunu dlc değil, o meselenin kesin çözüm
yolu ile gelmiş olacaktık, Yani, o meseleyi hal
ledecek bir kanunu huzurunuza sevk etmiş ola
caktık.
Şimdi, arkadaşlarımız kanunun ikinci mad
desinin 1 nci fıkrasındaki genişlikten tedirgin
olmuşlar. Haklıdırlar. Ancak, kanunun kap
sam maddesine böyle bir ifade vazetmediğimiz
takdirde, biraz sonra nelerin, hangi endişelerin,
hangi sıkıntıların, tespit ettiğimiz hangi aksak
lıkların bizi bu Yetki Kanununu sevk etmeye
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amil olduğunu izah ederken, sıralayacağım hu
susları halletmek mümkün olmayacaktı.
Yine, «Neden bu kadar çok madde beşinci
maddeye sıralandı» dendi. Bu Yetki Kanununu
getirirken düşündüğümüz mesele şu; muayyen
bir devrede tespit edilen aksaklıklar, Devletin
malî imkânları da nazarı itibara alınarak, bir
periyodik sistem içinde halledilsin. Nitekim,
arkadaşlarım gayet iyi hatırlayacaklar, Personel
Kanunu huzurunuzda münakaşa edilirken, bu
Kanunun asgarî 10 senede diğer memleketlerde
oturduğunu, arızalarının, aksaklıklarının uzun
vadede yapılan tashihlerle giderildiğini, bu ka
nunda da aksaklıklar doğacağını ve ileri de bun
ların Yüce Parlamentoca düzeleceği ifade edil
miştir. O zaman, ban de milletvekili ve bu işin
meraklısı, ilgilisi olarak yakından takibetmiştim.
Arkadaşlarım bu vesile ile Devlet personel
sistemlerinin dünyadaki tatbikatlarını, aksak
lıklarını, gelişmelerini, hatta terihçesini burada
izah ettiler. Tabiî bu zabıtlar bizim tatbikatımız
yönünden de faydalı olacaktır. Ancak, ben mev
zu müsaidolmadığı için bunlara değinmeyece
ğim; fakat tatbikatla ilgili bazı hususlara da,
buradan neşir yolu ile intikal edeceği için, kısa
ca arzı cevap etmeye çalışacağım.
Şimdi biz ne düşündük, neler tespit ettik,
ne sıkıntılar gördük de, bu kanunu huzurunuza
böyle Yetki Kanunu olarak getirdik? Bunu kı
sa bir nokta olarak arz edeceğim, ondan sonra
da arkadaşlarımızın endişeleri üzerinde de, kısa
kısa ve vaktinizi fazla almadan duracağım.
Değerli üyeler, bilindiği gibi, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu çeşitli sebeplerle uzun
yıllar ertelenmiş ve 1327 sayılı Kanunla yapılan
değişikliklerden sonra, 1 . 12 , 1970 tarihinden
itibaren bütünlüğü ile yürürlüğe girmiştir. Ka
nunun getirdiği üç anailkeyi şu şekilde ifade
etmek mümkündür :
Bunlardan birincisi, bütün kurumlarda Dev
let memurluğuna giriş şartlarını belli kurallara,
belli kaidelere bağlamak.
İkincisi, eşit işe eşit ücret prensibinin gerçek
leştirilmesi için sınıflandırma esasını getir
mek.
Üçüncüsü de, aylıkları konjonktüre göre
ayarlayacak mekanizmayı, yani eşhel mobil sis
temini getirmek.
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Bu ilkeler, Personel kanunlarında bulunma
sı gereken ideal prensiplerdir. Bu yolda geti
rilen hükümlerin tatbikatında bu prensipleri
yeterince sağlamak mümkün olamamış ve bu
güne kadarki uygulama, kanunun gerek asıl ve
gerekse geçici intibak hükümlerine yönelen pek
çok tenkit ve şikâyetlere yol açmış, idareler
için olduğu kadar, memurlar yönünden de bir
takım ciddî arızalar ve adaletsizlikler tespit
edilmiştir. Görülüyor ki ağırlık, kanunun anabünyesinde değil, daha çok kanunun intibaklar
kısmın da dıi'. Kanunun tatbikatında görülen bu
sakınca ve adaletsizlüderin başiıcalarını, me
murlar ve idare yönünden olmak üzere, iki kı
sımda mütalaa etmek mümkün.
Birincisi: idare yönünden tespit
sakıncalar:

edilebilen

Süresi ve niteliği ne olursa olsun, her hizme
tin bir kadroya bağlanması esası getirilmiş ol
duğundan, kısa süreli ve mevsimlik işlerle daimî
bir memur istihdamını gerektirmeyen hizmetler
için kadro alınması mecburiyeti doğmuştur. İs
tatistik Genel Müdürlüğünün anket işleri, kasa
süreli kadastro işleri, orman yangını bekçileri,
sanat okulları döner sermaye saymanlıkları, ra
sat işleri gibi işler bu meyandadır. Yani biz,
Devletin her hizmeti belli bir yere bağlansın
derken, fazlaca ileri gitmişiz; meselâ vaktiyle
bir öğretmene bir ırmağın rasat işini ayda 50
lira ile yaptırmak mümkün iken, bu kanunla
bu imkânı, ortadan kaldırmışız, 50 liraya yap
tırabileceğimiz bir iş için bir kadro ihdas etmek
ve Personel Kanunundaki asgarî şartlara göre
bunu 700 - 1 000 veya 1 100 lira ile yapmak gibi
•bir durum doğmuş ve dolayısıyle de bu işleri
yapamaz hale gelmişiz. Meselâ avukatlık hizmet
leri var. Bir ekstra misal olarak söylüyorum;
Keban Barajının istimlâk meseleleri var. Bu is
timlâk meseleleri nihayet bir - iki sene yürüye
cek, buraya avukat tutmak lâzım. Sözleşmeli
olarak avukat tutamıyorsunuz; kadrolu avukat
tutsanız iki sene için oraya kadro vermek müm
kün değil. Bunu gibi sakıncalar doğmuş. Yani
biz, hizmetleri bir disiplin içinde; demin Sa
yın Gündoğan'm söylediği gibi, çok çeşitli ücret
sistemini tek bir sistem içinde ve belli, herke
sin bilebileceği şekle bağlarken fazla ileri git
mişiz, kaideler biraz sıkı tutmuşuz ve o bakım
dan bazı sıkıntılar doğmuş. Bunun için de, me-
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selâ Turizm Bakanlığının gönüllü tercümanla
rı, rehberleri var, bunlar iki - üç ay çalışacak
zaten mevsim de iki - üç aydır, bunları alamı
yorsunuz. Alamayınca, kadro da koyamıyorsu
nuz ; dolayısıyle hizmeti yürütmek mümkün ola
mıyor. Bunun yanında, kolejlerde ve liselerde
yabancı dille öğretim yapan öğretmenlerin ça
lıştırılması da mümkün olamıyor, ki bu da bü
yük sıkıntı doğuruyor. Meselâ iş hacmi az olan
bir müessese, 300 - 500 - 600 - 700 lira karşı
lığında mukaleve ile bir avukat tutması mümgün iken ve evvelce böyle yapılmaktayken, söz
leşme imkânı ortadan kalktığı için, o müessese
ya kadrolu avukat almak zorunda veya avukat
istihdam edememe gibi bir durumda kalmakta
dır.
Boşalan görevlere aşağı derecelerde memur
tayini ve lüzum hâsıl olduğu hallerde memur
larının kadrolarıyle birlikte daha önemli görev
lerde çalıştırılmaları imkânı ortadan kalktığı
için, idarede gerekli olan hizmet seyyaliyeti ze
delenmiştir ki, bu da Yetki Kanunu ile düzel
teceğimiz hususlardan birisidir.
ilk defa açıktan memuriyete tayin edilenler
için girişte eşitliği sağlamak üzere merkezî im
tihan usulü getirilmiş; ama görülmüş ki, bu
nun da sıkıntıları var. Meselâ, bilmem ne kaza
sına bir gardiyan alacaksınız. Merkezde bunun
imtihanını yapamazsınız. Merkezde imtihanı
yapmaya kalksanız, üç ay orası boş kalacak.
Bu bakımdan bunu da yumuşatmak için bu ka
nunla huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Sadece
gardiyan için demiyorum, merkezde ufak bir
kâtiplik, ne bileyim, gardiyan ve bir daktilo gi
bi memuriyetler için de merkezde imtihan yap
mak durumu hâsıl olmuştur. Yani düzeltelim
derken fazla sıkmışız, bunu biraz gevşetmek
için huzurunuza geldik.
Bundan evvelki devrede vekâlet ve ek görev
lerin yaygın bir hal almış olmasının bir tepki
si olarak, bu iki müessese lüzumundan fazla
tahdidedilmis ve neticede, evvelce as bir ücret
le mevcut memurlar tarafından görülmekte
olan işler için kadro talebedilmesi yolu açılmış
tır. Bir memura ufak bir vekâlet ücreti öde
yerek bazı işleri yaptırmak mümkün iken şim
di vekâlet ücreti ödeyemediğimiz için, bu ufak
ücretle yaptırabileceğimiz iş için de kadro ihdas
etmek zorunluğu gibi bir durum ortaya çıkmış;
bunun tashihi için de huzurunuza gelmişiz.
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Fazla mesainin, esas olarak izinle telâfisi yo
luna gidilmiş ve kanunla bazı memurlara tevdi
edilen ikinci görevlerin parasız yapılması öngö
rülmüştür. Bu ise, yukarıda da izaha çalışılmış
olan bazı mahzurları ortaya çıkarmış ve müddet
li işlerde sıkıntı tevlidetmiştir. Meselâ bilanço
muayyen müddette çıkarılacaktır, veya bir iş
yapılacaktır ve muayyen müddetle bitmesi lâ
zımdır; fazla çalıştıracaksınız, fazla çalıştırınca
ücret veremiyorsunuz, ücret veremeyince de
Anayasaya göre çalıştıramıyorsunuz. Böyle bir
sıkıntı doğmuş. Hükümetimizce, onun da çok
muayyen hallerde kalmak üzere, bu suretle tas
hihi düşünülüyor.
Disiplin işlerinde cezalar sayılmış, bu cezalan
gerektiren suçlar tüzüğe bırakılmıştır. Görev
leri başında kalmaları sakıncalı görülen memur
ların görevden uzaklaştırılmalarında, yalnız me
murların hukuk gözetilmiş, idarenin gerekleri
nazarı itibare alınmamıştır. Meselâ, suçlu gö
rülerek mahkeme altına alındığı için görevden
uzaklaştırılan bir memur, vazife görmediği hal
de tevkif edilse bile, mahkemesi sonuna kadar
tam maaşını alabilmektedir ki, tatbikatımıza,
askerî personelin bu ahvaldeki tatbikatı da uy
gun değildir. Orada maaşının yarısını almak
tadır.
Sonra, ücret yelpazesi dar tutulmuş, 1425 sa
yılı Kanunla emekliye ayrılanların aylıkla
rının yükseltilmesinin bir sonucu olarak, kı
demli memurlarda emekli aylıkları memuriyet
aylıklarına yaklaşmış olduğundan, hizmetlerin
den istifade edilen tecrübeli birçok memur
emekliliğini istemek durumuna gelmiştir. Çün
kü, aradaki fark 100 - 150 lira kadar azalmış
tır.
Bunların dışında, Kanunda tespit edilen bir
takım boşluk ve birbiriyle çelişen hükümlerin
tashihi de düşünülmektedir. Memurlar yönün
den olan bazı sakıncalar var. Şöyle ki, bunla
rın büyük bir kısmı; demin konuşmamın başın
da söylediğim gibi, intibakla ilgili hükümler
dir. Meselâ; ilk defa memuriyete girenler için
tahsil durumuna göre tespit edilen giriş dere
celeri, eski giriş derecelerinden daha yukarıda
tespit edilmiş olduğundan, yeni memuriyete gi
renler eski memurlara yaklaşmıştır; ki deminden
beri bilhassa Sayın Dikeçligin'in şikâyetleri de
bu noktadadır. 15 senelik öğretmenle yeni gi
ren öğretmen arasında pek fark yoktur, Bu,
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kendisine belki mukayese etmediği zaman tat
min edici zam verilmiş olmasına rağmen, bu mu
kayeseyi yaptıktan sonra kendisinin memnuni
yetsizliğini tevlideden bir husustur. Bunların
da bir denge içinde ve iki yıllık sürelerle malî
imkânlar ölçüsünde tashihini düşünüyoruz. İki
yıl süreye almamızın sebebi de; Bütçe imkânla
rına göre bu sene yapabileceklerimizi, gelecek
sene yapabileceklerimizi ayırmak içindir.
Bilhasa intibaklarla, her zaman şikâyetçisi
olduğumuz haksızlıklar ortaya çıkmıştır. Hepi
miz burada; gerek girişteki derecelerden, gerek
teknik personelin yevmiyelisi ile kadrolusu ara
sındaki intibaklardan ve gerekse Danıştayın
son aldığı karar gereğince doğan muvazenesiz
liklerden şikâyet ettik. Bunların, yine malî im
kânlar ölçüsünde ve bir denge içinde bu Yetki
Kanunu ile tashihini düşünüyoruz. Devletin
aslî görevlerini yapan maaşlı memurlar için in
tibakta kadro esas alındığı halde; daimî hizmet
lilerde emeklilik derecesi, geçici hizmetlerde;
sözleşmeli ve yevmiyelilerde hizmet süresi naza
ra alınmıştır. Bu da maaşlı memurların çok
aleyhine bir sonuç vermiş ve bunlarda bir haklı
şikâyet husule gelmiştir. Danıştayın istişarî ka
rarından sonra; ki demin arz ettim, yevmiyeli
teknik personel intibakında; yeni giriş derecele
rinin esas alınması yüzünden, bunlar aynı işte
çalışan maaşlı meslekdaşlarmm en az iki dere
ce üzerlerinde intibak etme durumuna girmişler
dir ki, bu da haklı olarak bir sızlanmayı tevlit
etmektedir.
özel sektörde sigorta primi ödemek sure
tiyle ücrette geçen hizmetlerin derece intibakın
dan sayılması, birkaç seneden beri Devlet hiz
metinde çalışan bir hizmetlinin maaşının kendi
amirinin birkaç derece üzerine çıkarılması gibi
bir netice doğumuştur ki, bu da şikâyet konusu
oldu.
Burada, Kanunun ilk nazarda belli başlı sa
kıncaları sayılmıştır. Bunların bir sonucu ola
rak, istenmemesine ve kanunun anaprensiplerine aykırı olmasına rağmen, kamu ücret rejim
lerinde önplanda tutması gereken görev ve üc
ret ilişkileri zayıflamıştır. Yetki Kanunu ile
güdülen amaç, bu adaletsizlik ve sakıncalı du
rumların, önem sıralarına göre, iki senelik za
man içinde ele alınarak giderilmesini sağla
maktır.
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Değerli Senatörler, şu arada, bu umumî iza
hatımdan sonra arkadaşlarımın değindiği ve bu
radan kamuoyuna intikal edecek bazı ağırlığı
olan konulara cevap vermek istiyorum.
Bunların başında teknik personel gelmekte
dir. Sayın Babüroğlu, uzun konuşmasında bü
rokratlarla teknokratların ilişkilerini izah et
tiler. Esasında, bu Kanunun altında Sayın Ba
büroğlu'nun da imzası vardır. Bu saydığım me
seleler kendisi ile beraber müzakere edilmiştir
ve bu Kanun öyle sevkedilmiştir buraya. Bu,
şurada halledilecek bir mesele değildir. Teknok
ratlarla bürokratların mukayesesi nasıl yapıl
malıdır.. Bu, kanunlarda yapılmamıştır iddia
sında bulundu. Hayır yapılmıştır. Bürokratla
rın dereceleri, sınıfları ayrıdır, teknokratların
dereceleri, sınıfları ayrıdır. Şöyle ifade edeyim:
Bürokraside çalışacak, bilfarz bir iktisat fa
kültesi mezunu 10'ncu derecenin 1 nci kademe
sinden başlarken, ondan bir sene fazla tahsil
yapmiş olan bir teknik personel, bir yüksek
mühendis 9'ncu derecenin 3 ncü kademesinden
işe başlamaktadır. Yani bir seneye mukabil, 6
sene kendisine fark verilmiştir. Bu, sadece mü
hendise verilmemiştir; teknikerinden, yüksek
teknikerinden, eksperinden, teknik hizmetle il
gili, teknik tahsil yapmış herkese daha girişte
verilmiştir. Yani memuriyete girişte teknok
ratla bürokrat ayrıldığı gibi, ayrıca kendileri
bürokratlara nispeten daha fazla ağırlıkta, da
ha fazla nispette yan ödemelerle takviye imkâ
nını bu Kanunda bulmuşlardır. Bu arada şunu
ifade edeyim:
Sayın Babüroğlu, «8 aylık Hükümetimizde
teknik personelin yan ödemeleri meselesini hal
ledemedik» dediler. Ben de içindeydim. Doğ
rudur. Çünkü anlaşamadık. Anlaşamayan poli
tikacılar değil; burada ifade ediyorum, anlaşa
mayan alt kademelerdi. Yani administrasyon ve
kâletler anlaşamadı. Teknik personel diyoruz.
Teknik personel bir tane değil ki.. Teknik per
sonel deyince; orman mühendisi geliyor, ben
de yüksek mühendisim diyor. Ziraat Mühendisi
geliyor, ben de yüksek mühendisim diyor, inşaat
mühendisi, elektrik mühendisi; yani herkes yük
sek mühendis.. Herkes kendisine en yüksek yan
ödeme imkânını almak istiyor, ama şu Personel
Kanunu tatbikatında da görüldüğü gibi, her
kese aynı ücreti verseniz, bu sefer birbirlerini
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mukayeseden dolayı kimseyi tatmin etmek
mümkün değil. Bunun için biz bekledik ki; bir
muvazene kuralım, vekâletler kendi aralarında
anlaşsınlar, teknik personel istihdam edeiı ge
nel ve katma bütçeli müesseseler kendi arala
rında anlaşsınlar vs bu, iktisadî Devlet Te
şekküllerinde, özel idarelerde, belediyelerde
yapacağımız tatbikat içinde bir esas alınsın.
Bunu sonuna getirdik. Biliyorsunuz, benim bu
rada, «Nisanın 15'ine kadar çıkaracağız» diye
bir sözüm vardır; ama işte o sırada Hükümet
buhranı bahis konusu oldu, biraz gevşedi iş.
Haklı olarak geçici bir Hükümetin böyle önem
li bir prensip kararını almasına ben de, her
halde arkadaşlar da pek talip olamadık. Ama,
şu anda son hazırlıklarımız bitmiştir, imza saf
hasına gelmiştir, öyle zannediyorum ki, Hükü
met programımızı Meclislerimizde okuduktan
sonra bu meseleyi halletmiş olacağız. Yine söy
lüyorum, evvelce de söyledim; bu Kanun çı
karken de yetkililer burada söylediler, «Bunu
çıkaracağız» derken meseleyi halletmiş olmaya
cağız. Yine bazı arızalar olacaktır, fakat tas
hihlerle bunu en mütekâmil şekle getirme imkâ
nını bulacağız.
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daha yürütüyoruz, ama gelecek yıldan itibaren
fcu isler büyük ağırlığıyle (Tabiî Maliyeyi Per
sonelin içinden ayırmak mümkün değil, çünkü
malî tarafı, kadro tarafı vardır) Personel Daire
since yürütülecektir» dedim. Ben yetkili ola
rak yine arz ediyorum; Personel Dâiresinin
daha aktif olabilmesi için, işleri daha süratle
ve daha dirayetle yürütebilmesi için 160 sayılı
Kanunu tadil edecek bir kanun tasarısı hazırla
maktayım. O zaman bu meseleyi daha geniş
lemesine burada münakaşa etme imkânı bu
lacağız. Ama şunu söylemek istiyorum ki, bu
nun yetkilisi Personel Dairesidir. Ancak Mali
yenin de, kanunlarda ve işin icabı kendisinde
olması icabeden bazı yetkilerini hıfzetmek elbetteki mümkün değildir.
Sayın Babüroğlu çok enteresan şeyler; yani
bu kanunla ilgisini bulamadığını için..
BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder
misiniz?
Sayın Babüroğlu'nun görüşmelerinde Diva
nın da biraz müsamahası oldu. Aslında Kanu
nun tümü üzerindeki görüşmenin çok dışına
taştılar. Onun için cevaplarınızı o müsamaha
içerisinde değerlendirirseniz daha yerinde olur.
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Sayın Başkan, ben de mümkün oldu
ğu kadar atlamak istiyorum, ama bazı meseleler
var ki, burada söylendiğine göre, karşılığını bul
ması gerekiyor. Çünkü, aksi takdirde efkârı
umumiyede yanlış tefsire fırsat vermiş oluruz.
O bakımdan bir iki meselesine değiniyorum.
Hepsine değinmem zaten mümkün değil.

ıSayın Babüroğlu, konuşmasını bu Kanunla
ilginin çok ötesine getirdiler. Hükümetleri da
yandıkları tabana göre; bürokrat, teknokrat olu
şuna göre iktisadî neticelere bile bağladılar. Ben,
bu meselede kendisi kadar bu yönde bir fikir
yürütecek durumda değilim. Çünkü, hiç böyle
bir şey düşünmemiştim, Günkü, hükümetler po
litik mevkilerdir ve politik mevkiler, «Teknok
rat» veya «Bürokrat» diye ayırım yapacak ma
kamlar değildir. Politika, tamamiyle kendine
özgü bir meslektir. Onun için, bunu neye isti
naden yaptılar onu bilemiyorum.

Efendim, yine burada Personel Kanununu
izah ederken; demin de arz ettim, bunun altın
da, esasında kendisinin de imzası vardır, bu
münakaşa edilmiştir.

Kanunun sahibi belli değil, dedi arkadaş
larımızın büyük bir kısmı. Bunda haklılık de
recesi büyük tabiî. Personel Dairesi 160 sayılı
Kanuna göre kurulmuş ve senelerce faaliyet
göstermiş; fakat faliyetinden ben mesulü ola
rak, potilikacı olarak söyleyeyim, kimse her
halde memnun olmamış ki, böyle ağır bir yükü
Maliyenin üzerine atmışlar. Maliye, haksız ola
rak bu yükün altında ezilmiş, bütün sıkıntılar
ona gitmiş. Bu mahzuru gördüğümüz için, bu
Bütçe Kanununun 15 noi maddesinin müzake
resi sırasında da arz ettim; «Bu yıl bir ortaklık

Çok kullandığı bir deyimi tekrarladılar:
«Tiyatrosu oynanmamış..» Yani bundan murat,
değerlendirilmemiş, bunun reperküsyonları,
reaksiyonları neler olur?.. Bu, kanun burada
müzakere edilirken söylendi. Bu 1 senede, 2 se
nede, 3 senede, 5 senede netice alınacak bir ka
nun değil. Ancak Türkiye'de öyle çeşitli tatbi
kat var ki, ben de içinde idim, kimse kimin
Devletten ne maaş aldığını bilmezdi. Şimdi belli,
Ama tatmin olmuş, olmamış.. Belli şimdi. Belli
yollan var, maaşı var. Eğer çok değerli hizmet
ediyorsa, Devlet için değerli ise,, o hizmete
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Bu kanaat, bu espri ile saygılarımı suna
gelebilmek için, derece atlaması var ve yaptığı ı
rım.
hizmete göre de yan ödemesi var. Ama bunların
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
ölçüleri belli. Eskiden bu yoktu.
AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) —
Sayın Dikeçligirin şikâyetlerini zabıttan her
Söz istiyorum.
halde daha yakından takibedeceğiz. Millî Eği
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna.
tim camiasında hakikaten bazı sıkıntılarımız
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
var. Zaten bu kararnamelerle, hatta bu karar
Muhterem arkadaşlarım;
nameye ihtiyaç görmeden de tashihi imkân
Bu kanun ve kararname mevzuunu, Hükü
dahilinde olan hususlar var, zaten onların takip
metin yetki istemesi mevzuunu ilk defa konu
çisiyiz.
şuyoruz. Bu itibarla, şu Anayasa tadil edilir
Sayın Gündoğan, daha çok başta temas et ken, Anayasanın tadili zamanında bulunan bir
tiğim meselede geniş münakaşada bulundular. arkadaşınız sıfatıyle bazı hususlara temas et
Anayasaya göre bu yetki uygun mu, değil mi?. mek istiyorum.
2 nci maddenin «a» fıkrası ile", biz kendilerine
Muhterem arkadaşlar, bizim Anayasamız
Anayasaya göre verilmemesi lâzımgelen yetki
yasama yetkisinin devrini kabul etmeyen bir
ler vermiyor muyuz Hükümete? Kanun madde
Anayasadır. Anayasamızın 5 nci maddesine ba
si sarih. Yukarda arz ettiğim hususlar belli ve
kıyoruz: «Yasama yetkisi Türkiye Büyük Mil
bu kapsamı hangi ilkeler dairesinde yapacağı
let Meclisinindir. Bu yetki devredilemez» di
mız da 3 ncü maddede belli. Ne var? Eski perso
yor. Şimdi bu kararname usulünü kabul eden
nelle yeni personel, disiplin hükümleri, kanun
devletlere bakıyoruz, anayasalarında diyor ki;
daki boşluk ve tutarsızlıklar, eşit hizmete eşit
«Yasama yetkisi Meclislerindir; fakat muay
ücret, Kamu personelinin değerlendirilmesi...
yen bazı hususlarda yasama meclisleri bu yet
Bunlar da yazılmış 3 ncü maddede. Yani sadece
kisini devredebilir» ilk defa bu hususu hatır
onunla değil, bununla da bağlıyız. O bakımdan
latmak istiyorum. Yani Anayasa Komisyonun
Anayasanın 64 ncü maddesi muvacehesinde ve
da bu değişiklikler olurken, bu nazara alın
ya sair maddeleri muvacehesinde, böyle bir
mış ve tetkik edilmiş bir mevzudur. Yani, bi
yetki alınır veya alınmaz münakaşasının yapıl
zim Anayasamız Garpta tatbikatını gördüğü
ması bile benim kanaatimce zaittir. Çünkü Ana
müz anayasalardan farklı olarak, hiçbir suret
yasada belli edilen, Anayasada öngörülen kap
te yasama yetkisinin devredilemeyeceğini ka
sam ilkeler burada sarih olarak bellidir. An
bul ediyor. Ve bu tadil sırasında da bu madde
cak maddeleri bu kadar geniş tutmamız, de
elden geçirilmiştir, yine yasama yetkisi devre
min söylediğim, bu kadar geniş sakıncaları
dilmemiştir.
düzeltirken bir tökezlemeye maruz kalmayalım
Şimdi 64 ncü maddede bir değişiklik ya
diyedir ve mutlaka bütün bu maddeler değişti
pıldı.
Bu 64 ncü maddede yapılan değişiklikle
rilecektir manasına alınmamak icabeder. Çünkü,
bazan bir meseleyi tashih ederken, o mesele o Yetki Kanununda neler bulunacak birer birer
kanunda birkaç madde ile ilgili olmaktadır; tadat edildi, tasrih edildi. 64 ncü maddenin
bir şerhî vardır, bir eki vardır. Onun için mad ikinci fıkrasında gayet açık olarak nelerin
deler mümkün olduğu kadar geniş tutulmuştur. bulunacağı kayıtlı. Buradan şuna temas etmek
Haddizatında bu kanun Hükümetçe, yahut Hü istiyorum.
kümete administrasyonca sevkedilirken madde
Muhterem arkadaşlar, bu değişiklikler Mec
konmamıştı. Anayasaya uygun olmadığı Hükü lislerden şikâyet olunduğu bir zamanda ya
metçe mütalâa edildiği için madde konması, tas pıldı. Bu değişiklikler, Hükümet daha pratik
rih edilmesi telkin edildi ve onun için madde yoldan her derdi halleder gibi bir fikrin, bir
ler buraya kondu. Arkadaşlarımın bu ilk tat kanaatin hâkim olduğu zamanda yapıldı. De
bikatta elbetteki hassas davranmaları doğrudur, mokrasi ile idare edilen devletlerin siyasî ha
faydalıdır. Buradaki mütalaaları, elbetteki za yatını tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz (ki,
bıtlardadır ve bizim çalışmalarımızda bize yar hükümetlerle meclisler arasında yetki bakıdımcı olacaktır.
I mmdan pek çok ihtilâflar olmaktadır.
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Şimdi, bu işin ilk başlangıcında şunu görü
yoruz. Bu kararname yetkisi, yetki isteme hak
kı, muayyen ve sınırları belli mevzularda veri
lecektir. 64 ncü maddenin ikinci fıkrasında
şöyle diyor; «yetkiyi kullanma süresinin ve
yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin
açıkça gösterilmesi lâzımdır.»
Muhterem arkadaşlarım, güzel açıklamalar
yapıldı. Fakat bu arada dendi ki; «Neler ya
pılacağı henüz belli değildir. Tetkik edeceğiz.
iki yıl içerisinde Taslayacağımız mevzuları tas
hih edeceğiz.» Buna temas etmek üzere söz
aldım arkadaşlarım. Bidayeten tetkik edilecek
tir, ne yapılacağı belli olacaktır, yürürlükten
kaldırılacak kanun hükümleri açıkça gösteri
lecektir, ne sahada değişiklik yapılacağı gös
terilecektir ve bundan sonra yetki istenecektir.
Şimdi, biz o zaman, diğer milletler nasıl tat
bikat yapmış diye birkaç örnek bulmaya çalış
tık. Muhterem arkadaşlar, Fransa bu tatbikatı
işleten devletlerin başında gidiyor. Sekiz yıl
içinde üç adet yetki istemiştir. Bununla şu
nu söylemek istiyorum. Burada hazırlanan ka
nuna bakıyorum; «Yetki kapsamına giren mad
deler» denmiş, Personel Kanununun bütün mad
deleri konmuş. Anayasa ne diyor? «.. Bu yetki
yi kullan ma süresi ve yürürlükten kaldırılacak
kanun hükümlerinim açıkça gösterilmesi lâzım
dır» diyor.
Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hükümet
daha evvel bir hazırlık yapacak, bu hazırlıkta
hangi hususları değiştireceğini, hangi kanu
nun hangi maddelerini değiştireceğini tespit
edecek, ondan sonra, bunlar eğer kanunla hal
ledilir mevzulardan değilse, ki elimizde Sayın
G-ündoğanin temas ettiği Anayasanın 117 nci
maddesi var, bunlarla çatışmıyorsa, muayyen,
müşahhas mevzularda kararname yetkisi is
teyecek.
Muhterem arkadaşlar, bu yetki kanunu
uzun sürdü. Şu zaman içerisinde hakikaten bir
kanun da çıkarılabilirdi; fakat bu kusurun
Meclislerde olmadığını ifade etmek isterim.
Hükümetten, hangi mevzularda değişiklik yap
mak istiyorsun, diye sorulmuştur, cevabı veri
lememiştir. Bugün şunları dinliyorsunuz: «Per
sonel Kanunu için bir hayli şikâyetler var,
bunları zaman 'içerisinde, elimize geldikçe tas
hih edelim diye bu yetkiyi istiyoruz.» Hayır
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arkadaşlar, daha evvel hazırlık yapılacaktır,
bilinecektir; hangi kanun değiştirilecektir, o
doğru dürüst bilinecektir, ona göre yetki iste
necektir. Bizim Anayasamız yasama yetkisini
Hükümete devretmeyi kabul eden bir Ana
yasa değildir.
Bu itibarla, ilk gelen bu yetki kanununun
kabul edilmes'inde fayda olduğu kanaatini ta
şıyorum ; reddi için bir çaba sarf etmeyeceğim.
Fakat şunu bilmemiz lâzım: Tetkik'at tam ya
pılmalıdır, ne cins değişiklikler yapılacağı be
lirtilmelidir. Çünkü, o kanunu çıkaran yasama
organıdır. Muayyen ve müşahhas mevzularda
«Şu işi şöyle yapmak üzere yetki istiyorum»
denmelidir. Anayasanın ruhu budur.
Badema bu şekilde hareket edilmesini ri
ca eder, yasama organının yetkilerini korumak
için hapinizin vazifeli olması dolayısı ile za
manınızı oldığımdan affınızı istirham ede
rim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN" — Teşekkür ederiz Sayın Tuna.
Tümü üzerinde görüşmeler sona ermiştir.
Sayın Komisyon Başkanı Atayurt, söz istiyor
musunuz?..
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) —"Hükü
met tarafından gereken açıklamalar yapıl
mıştır. Bu itibarla lüzum görmüyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ata
yurt.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Maddeleri okutuyorum efendim:
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yetki kanunu
tasarısı
Amaç
Madde 1. — 1327 sayılı Kanunla bazı mad
deleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 657
sayılı «Devlet Memurları Kanunu» kapsamına
giren konularda ve aşağida belirtilen çerçeve
de Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisi verilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var
mı?.. Yok.
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kapsam
Madde 2. — Bu yetki kanununa göre çıka
rılacak kararnameler;
a) Devlet memurlarının istihdam esas ve
usullerine, disipline, aylıklarına, sosyal hakla
rına ilişkin esasları,
b) İntibak hükümlerinin yarattığı farklı
lıkları, haksızlıkları mevcut maddelerin yeter
sizliği sebebiyle ortaya çıkan farklı uygulama
ları giderecek hükümleri,
Kapsar.
BAŞKAN — 2 ncü madde üzerinde bir önerg'e var okutuyorum:
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz
önergeyi bir defa okutayım, zatialiniz öyle gö
rüşünüz.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Orada
bir şeyi unutmuşum Sayın Başkanım. Müsaa
de ederseniz önergemi onunla birlikte izah ede
yim.
BAŞKAN — Peki efendim, müsaade ede
yim. Siz izah edin, ona göre muameleye koya
yım.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge
mi geri alayım.
BAŞKAN — Yok efendim, siz kürsüye bu
yurunuz efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, orada bir cümle ilâvesi gerekiyordu.
BAŞKAN — Lütfen onu söyleyliniz yaza
lım.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Bu
yetki kanununa göre çıkarılan kararnameler»
demek lâzım.
BAŞKAN — Neresine?
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — En başı
na.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim:
Yüksek Başkanlığa
97 nci Sıra Sayılı kanun tasarısının 2 nci
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederim.
İstanbul
Fikret Gündoğan
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Madde 2: — Bu yetki kanununa göre çıka
rılacak kararnameler; 657 ve 1327 sayılı kanunlarda mevcut intibak hükümlerinin yarattığı
farklılıkları ve haksızlıkları giderecek ve dev
let memurlannın mevcut mevzuatta yer alan
disiplin işleri, aylıkları, sosyal haklarının ge
riye götürülmemek suretiyle düzenlenmesini
kapsar.
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz
izah ediniz.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bu kanunun tümü üzerinde beyanda bulu
nunken de arz etmiştim. Bu kanunun 2 nci mad
desinde yazılı olduğu yetkiyi bu kanunla Hü
kümetin almaya, Sayın Nusret Tuna'nm çok ve
ciz surette ifade ettiği üzere, Anayasanın 64 ncü
maddesi ve 117 nci maddesi muvacehesinde hak
kı "olmasa., gerektir. Çünkü bizim değişikliğimiz,
hakikaten Anayasamızın 64 ncü maddesinde ya
sama organının yetkislini devrederek değil,
belli Sahada düzenlemeye mezuniyet verme
si esasına göredir. Mezuniyet vermesi gereği
hâsıl olduğu zaman orada; «...kapsamı ve ilke
leriyle bu yetkiyi kullanma süresinin («veya»
yok) ve yürürlükten kaldırılacak kanun hü
kümleri...» tabir!! vardır. Halbuki gördüğünüz
giıbi, tasarının 2 nci maddesinin (a) bendin
de; «Devlet memurlarının istihdam esas ve
usullerine...» demek sureti ile sanki bu sahada
hiçbir düzenleme yapılmamış, 657 veya 1327
sayılı kanunlar yokmuşçasına, yenliden bu sa
hayı, yetki almak suretiyle, kararnamelerle dü
zenlemek istemektedir Hükümiet. Bu, Anaya
sa muvacehesinde mümkün değildir değerli ar
kadaşlarım. Bu, yeni bir 657 sayılı Kanun de
mektir, yeni bir 1327 sayılı Kanun demektir.
Şayet bu yetkiyi v^er'irsek, o kanunlanida Sa
yın Bakanın dediği gibi, memuriyete giriş şart
larına ilişkin esasları, eşit işe eşit ücret esas
larını ve iktisadî duruma göre aylıkları ayar
lama prensibini bu 2 nci maddenin (a) bendin
deki «İstihdam esas ve usullerine» hükmünden
istifade ederek yeniden düzenlemek mümkün
dür. Bu ise, tekrar ediyorum, 64 ncü madde
deki yetkiyi verme hükmünü ifade eden söz
lerle teklifi kabil olmayan bir esastır.
Ben, bunun için oturdum, Sayın Hükümetin
verdiği izahatı dikkatle dinledim ve anladım ki,
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657 ve 1327 sayılı kanunlardaki intibak fark
lılıkları ve aksaklıklarını gidermek amacıyle getunil'en bir kanundur bu. öyleyse, intibak hü
kümlerinin yeniden düzenlenmesi, farklılıkla
rın :kal±(rılm;ası, haksızlıkların giderilmesi işin
ve gerekiyorsa disiplin işlamlerrnin, aylıkların
ve sosyal hakların geriye götürülmenıek kayıt
ve şartiyle Hükümet tarafından çıkarılacak
kararnamelerle düzenlenmesine imkân veriniz,
diye bir tadil teklifinde bulundum.
Değerli arkadaşlanm, asîmi ararsanız bu,
çok tehlikeli bir şey. Hükümetlere yetkisini dev
reden porüamentolar ve onların ülkelerinde abat
olunmuş diye bir tarihî gerçek yok. En iyi usul,
tecrübe edilmiş, görüşülmüş ve dünyaca artık
literatüre geçmiş en iyi usul, hangi sahayı düzeliyorsan o ülkenin halkından yetki alarak
gelmiş parlamentolarda çıkarılan kanunlardır.
Öyle Fransa gi.bi, 5 nci Cumhuriyet şartüara içlin
de batma tehlikesiyle karşı karşıya bir ülkede
Cezayir meseleleri, dekolonizasyon meseleleri, ic
buhranlar, iktisadî krizler, büyük sosyal çöküntüloriin eşiğinde bu mümkündür; ama Türkiye
toplumunun bu kadar sağlıksızlığa düştüğünü id
dia etmeye, ben herkesin hakla olduğu kanısın
da değilim. Şüphesiz buhranlar geçirdik, bu
nalımlar geçirdik. Hâlâ yaşıyoruz hatta. Ama
çok rica ediyorum, istirham ediyorum, madem
ki bir ihtiyaçtan doğuyor bu yetki kanunu, ben
de burda bir ihtiyacı dile g^etir'yorum. Ama
istihdam esas ve usullerini yeniden düzenleme
ye yetkisini istemeain bizden Hükümet ve is
terse ; biz tehlikeli bir düzenleme yapar diye de
ğil, Anayasanın 64 ncü maddesindeki esasları
asarız, yani yetkimiz yoktur buna demek isti
yorum.
Ben bir mahcur görmüyorum, çok çek sıkış
tıkları zaman burada yazdıklaırmdan daha faz
la madde yazarak gelebilirler. O zaman 64 ncü
maddeye uygun işlem yapmış olurlar. Aksi tak
dirde tekrar yeniden bir 657 veya 1327 sayılı
Kanun faciasıyle karşı karşıya ülkeyi bırak
mış oluruz kanısındayım.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederüz Sayın Gündoğan.
Efendim, takriri tekrar okutuyorum.
(İstanbul üyesi Fikret Gündoğan'ra önerge
si tekrar okundu)
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BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor
mu?
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Sayın Başkanım, şayet bu
şekilde değiştirilirse bu madde, dem'in izah etti
ğim sözleşmeli personelin düzenlenmesi, mev
simlik işlerde yeni çalışma esasları, siş hacmi az
iıl ve ilçelerdeki sözleşmeli avukat istihdamı,
boşalan gör evler e aşağı derecedekilerin ta
yini meselesi ve İlk defa açıktan memuriyete
giren taşradaki ufak memuriyeıtiere merkezî
imtihan sistemlinin tatbikini önlemek müm
kün değildir. O zaman bir şey getirmiş olma
yız.
Konuşmamda ben iki bölümü belirttim. Bü
yük ağırlığı intibaklarda, ama esaslarda da bun
lar var. Bunlar prensiplere ayları değil. Ama
tespit ettiğimiz sıkıntılar, ki bunların madde
leri buraya yazılmıştır, açıkça değiştirileceği
yakılmıştır, en büyük sıkıntımız bunlardır. Bu
bakımdan kaMmıyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyon?...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın
Başkanım, katılmıyoruz. Çünkü, Hükümetin de
Anayasanın 64 ncü maddesine tam manasıyle
riayet etm'esi ve 117 nci maddenin temel pren
siplerinin zedelenmemesi esastır. Nerede kaldı
ki, Anayasamızın 64 ncü maddesünin 5 nci fık
rasında aynen şu hüküm yer almıştır: «Yayım
landıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmayan kararnameler, bu tarihte, Türkiye
Büyük Millet Meclisince reddedil sn kararna
meler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandı
ğı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek
kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hü
kümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
yayımlandığı gün yürürlüğe girer» denilmek
suretiyle, ayrıca istinkâfa lüzum kalmayacak
tarzda bir muamelenin ve bir tasarrufun cere3ran 'edeceği kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu,
zaten gecikmiş bir kanun tasarısıdır. Böyle değişiklikleırle tekrar geciktirilirse Türk kamuoyu
nun, kamu personelinin beklemiş olduğu bu
düzenlemelerim daha da gecikeceğini nazan
itiibar.3 almamız gerekmektedir. Bu bakımdan
katılmıyoruz.
BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve Komis
yon katılmıyor, önergenin dikkate alınmasını
oylarınıza arz ediyorum.
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Kabul edenler... Etmeyenler... önerge redde
dilmiştir.
2 ııci mıaddeyi tekrar okutuyorum.
(Hamd madde tekrar okundu)
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler*. Etmeyenler... Kabul efdilmiştir.
İlkeler
Madde 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci madde
ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmetle
rinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevin yerine
getirilmesi şartına uymak suretiyle aşağıdaki
ilkeleri göaönunde bulundurur:.
&) İKanunun kapsamını, istihdam şekilleri
ni, sözleşmeli ve muvaldkat istihdam şekillerini,
sınıflandırma esaslarını yeniden düzenleyerek
kamu hikmetlerinin aksamadan yürütülmesini
sağlamak.
,b) Disiplin hükümlerini düzenlemek,
c) Eski ve yeni personel rejimlerinden do
ğan farklılıkları gidermek, kıdem ve yetki den
gesini tesis etmek,
d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gi
dermek,
e) Eşit hizmete eşit ücret gereğini, ücretin
aleniliğini, hizmette fırsat eşitliğini tahakkuk
ettirmek,
f) Kamu personelinin değerlendirilmesi ön
görülen hizmetlerine ait esaslara açıklık getir
mek,
g) Devlet hizmetinde kadro piramidini sağ
layacak esasları getirmek.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Yetki süresi
Madde 4. — Bakanlar Kuruluna 1 nci mad
de ile verilen yetki bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Yetki kapsamına giren maddeler
Madde 5. — a) 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 2, 5, 22,
39, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 64, 66,
67, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 90, 97, 99, 110,
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T 118, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 141, 152, 153, 157, 164, 165,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181,
197, 205, 209, 210, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 233, 234 ncü maddeleriyle geçici 3, 16
I ve 24 ncü maddeleri,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da değişildik yapan 31 . 7 . 1970 tarihli 1327
sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60,
63, 64, 66, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84,
86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ncü maddeleri,
c) 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununun
I 15 nci maddesi,
I
Hükümlerinden, bu kanunla Bakanlar Kuru
luna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak kaI rarnamelere aykırı bulunan hususlar mezkûr
kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren yürürlükten kalkar. Bu hususları muhtevi
hükümler çıkarılacak kararnamelerde ayrıca
I gösterilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var
mı efendim?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediI yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
1
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
I Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saI ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1
Tümünü acık oylarınıza arz ediyorum. Ku[ palar dolaştırılsın, oylar kullanılsın.
I
Efendim, malumdur, beyaz oy kabul, kırmızı
oy ret, yeşil oy çekinser. Muhterem üyeler ona
göre oylarını kullansınlar.
I
I
I
I
I
I

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayrıuınlığının Aralık 1971 ve Ocak, Şubat 1972 aylarına
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/1)
(S. Sayısı: 96) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 972) (1)
BAŞKAN — Efendim, Komisyondan ilgili
üye?.. Sayın Hazerdağlı hazırlar. Eaporu ıttılaa
( arz olunmak üzere okutuyorum.
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim.

DİVANININ GENEL KURULA SÜNUSLAEI (Devam)

7. — Bingöl Üyesi Arif Hikmet
Yurtseverin,
Tevfik Fikret Lisesi hakkında Araştu'ina Komis
yonu üyeliğine, Kayseri Üyesi Hüseyin KalpakImğlu'nun aday gösterildiğine dair önergesi
(10/46, 4/25)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum
efendim.
Sayın Başkanlığa
Tevfik Fikret Lisesi Araştırma Komisyonu
bağımsız kontenjan adaylığına Kayseri Senatö
rü Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu'nu teklif ederim.
Saygılarımla.
Bingöl
Arif Hikmet Yurtsever
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim.

Açık oylamada oyunu kullanmayan sayın
üye var mı efendim?.. Yok. Oylama son bulmuş
tur, kupaları kaldırın.
Oylamanın sonucunu arz ediyorum : Devlet
Memurları Kanunu ile ilgili yetki kanun tasa
rısının açık oylamasına 94 oy kullanılmış, 90
kabul, 3 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Böylelikle
Devlet Memurları Kanunu ilo ilgili yetki kanun
tasarısı kanunlaşmış oluyor.
Gündemde sözlü sorular var, Sayın bakanlar
bulunmadığı cihetle sözlü sorulara devam etme
ye imkân yoktur.
Gündemimizde başka madde de bulunmadı
ğından 25 Mayıs 1972 Perşembe günü saat
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 18,15

IV — SORULAR VE CEVAPLAR
.1 — YAZILI

SORULAR

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salih Tan yeri'nin, Gaziantep ilinin su şebekesine. dair soru önergesi ve Başbakan adına Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'in yazı
lı cevabı (7/35)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
buyuruhnasmı saygı ile arz ederim.
25 . 3 . 1972
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salâh Tanyeri

(1) 96 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.

sonuna

YE

CEYAFLARI

Soru :
Nüfusu 250 000'i bulmuş olan Gaziantep şeh
rinin halen içme, kullanma ve endüstri suyu ola
rak kullandığı miktar son derece kifayetsizdir.
200 litre/saniyeden ibaret olan bu su; şebekenin
eskimesi sebebiyle zayiat vermekte, bu yüzden
160 litre/saniyeye kadar düşmektedir. Her ne
kadar belediye; son yıllarda kemdi cılız imkânlarıyle, bu suyu artırmaya matuf bazı çalışma
lar yapmışsa da bunlar palyatif kalmış, şehri
sıkıntıdan kurtaracak seviyeye ulaşamamıştır.
Diğer taraftan eski şebeke zayiat verdiği gi
bi bu sebepten kolili p:3 suları da geçirmek im
kânı mevcudolduğundan bu durum hudutta bu
lunması nedeniyle koleraya her yerden daha
fazla mâruz kalabilecek şekilde gerçek bir teh
like ortamı yaratmaktadır.
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Bütün bu durumları dikkat nazarına alan
hükümetler 1963 yılından beri Gaziantep'e Kartalkaya barajından asgarî 1 000 litre/saniye su
isalesini öngörmüşler, fakat bütün yazılı soru
şeklindeki ikazlarımıza rağmen bunu gerçekleştirmemiişlerdir.
Bu yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972
Mtçesine (madde 22.631) mevzuu 266 609 000 li
ra ödenekten 25 000 000 lirasının Gaziantep şeh
ri içme suyu için ayrılması kararlaştırılmıştır.
(DSİ Genel Müdürlüğü 1972 malî yılı bütçe ra
poru sayfa 12) Malî portesi yaklaşık olarak 215
milyon lira olan bu işe, ilk sene için ayrılan 25
milyon lira ile 1972'de başlanabilmesi; «Ankara,
İstanbul ve nüfusu 100 000'den yukarı olan şe
hirlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini
hakkındaki 16 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Ka
nunun 10 nou maddesine göre Bakanlar Kurulu
kararı alınmasına bağlı bulunmaktadır.
Bu itibarla :
1. Kanunun sözü geçen maddesinin öngör
düğü bütçe imkânlarının müsaidölması şartı ye
rine getirildiğine göre işe başlamak için lüzumlu
ikinci şart olan Bakanlar Kurulu Kararı alınmış
mıdır? Henüz alınmadı ise teklif Kurula ne za
man sevkedilecektir?
2. Gaziantep için hayatî önemi haiz bu işe
en geç ne zaman başlanması düşünülmekte ve
hangi tarihte bitirileceği öngörülmektedir?
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 112/1-428/2-72/668-26512
16 . 5 . 1972
T. C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Enformasyon, İstatistik ve Yayın Dairesi
Başkanlığı
Konu : Gaziantep Senatörü Sa
yın Salih Tanyeri'nin yazılı so
ru önergesi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın
Salih Tanyeri'nin, Sayın Başbakan tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması isteği ile Başkan
lığınıza sunduğu ve Başbakanlıkça Bakanlığı
mın cevaplandırması tensibolunan Gaziantep iç-
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mesuyu işine mütedair 25 . 3 . 1972 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgileriniz 3 saygı ile arz ederim.
Nezih Devres
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanyeri'nin
Gaziantep îçmssuyu işine mütedair yazılı
soru önergesi cevabıdır
Soru :
Nüfusu 250 000'i bulmuş olan Gaziantep şeh
rinin halen içme, kullanma ve endüstri suyu ola
rak kullandığı miktar son derece kifayetsizdir.
200 lirte/saniyeden ibaret olan bu su; şebeke
nin eskimesi sebebiyle zayiat vermekte, bu yüz
den 160 litre/saniyeye kadar düşmektedir. Her
ne kadar belediye; son yıllarda kendi cılız imkânlarıyle, bu suyu artırmaya matuf bazı çalış
malar yapmışsa da bunlar palyatif kalmış, şeh
ri sıkıntıdan kurtaracak seviyeye ulaşama
mıştır.
Diğer taraftan eski şebeke zayiat verdiği
gibi bu sebepden kolili pis suları da geçirmek
imkânı mevcut olduğundan bu durum hudutta
bulunması nedeniyle koleraya her yerden daha
fazla maruz kalabilecek şehirde gerçek bir teh
like ortamı yaratmaktadır.
Bütün bu durumları dikkat nazarına alan
hükümetler 1963 yılından beri Gaziantep'e Kartalkaya barajından asgari 1 000 litre/saniye su
isalesini öngörmüşler, fakat bütün yazılı soru
şeklindeki ikazlarımıza rağmen bunu gerçekleş
tirmemişlerdir.
Bu yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1972 bütçesine (madde 22631 mevzu 266 609 000
lira ödenekten 25 000 000 lirasının Gaziantep
şehri içme suyu için ayrılması kararlaştırıl
mıştır.
(DSİ Genel Müdürlüğü 1972 malî yılı bütçe
raporu sayfa 12) malî portesi yaklaşık olarak
215 milyon lira olan bu işe, ilk sene için ayrı
lan 25 milyon lira ile 1972'de başlanabilmesi;
«Ankara, İstanbul ve nüfusu 100 000'den yukarı
olan şehirlerde içme, kullanma ve endüstri su
yu temini hakkındaki 16 . 7 . 1968 tarih ve
1053 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre
Bakanlar Kurulu kararı alınmasına bağlı bu
lunmaktadır.
Bu itibarla :
1. Kanunun sözü geçen maddesinin öngör
düğü bütçe imkânlarının müsait olması şartı ye-
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rina getirildiğine göre işe başlamak için lüzum
lu ikinci şart olan Bakanlar Kurulu karan alın
mış mıdır? Henüz alınmadı ise teklif kurula ne
zaman sevk edilecektir?
2. Gaziantep için hayatî önemi haiz bu işe
en geç ne zaman başlanması düşünülmekte ve
hangi tarihte bitirileceği öngörülmektedir?
Cevap :
Gaziantep Şehri içme, kullanma ve endüstri
suyu projesi, Bakanlar Kurulunun 29 .11.1971
tarih ve 7/3505 sayılı Kararnamesi ile yürürlü
ğe konulmuş olan «îkinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânının» 1972 yılı uygulama plânında yer al
maktadır.
!
Bu itibarla Gaziantep şehrine içme, kullanme ve endüstri suyu temini hususunda DSÎ Ge-

23 . 5 . 1972

O :1

nel Müdürlüğüne, 0200 saplı Kanunun 37 nci
maddesindeki limitler dahilinde gelecek yılla
ra sari taahhütlere girişmeye yetki verilmesi
içim 1053 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gere
ğince Bakanlar Kurulundan karar alınması Ba
kanlığımız tarafından 3 . 5 . 1972 tarih ve
161-7731 sayılı yazı ile Başbakanlığa teklif edil
miştir.
Projeye 1972 yılında başlanılmak, bütçe imkânlanna bağlı olarak 1975 yılında ikmali ön
görülmektedir.
[Bilgilerinize saygı ile sunarım.
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Bevlet Memurları Kanunu ile ilgili Yetki Kanunu tasarısına verilen açık ûylann sonucu :
(Kanunlaşmıştır.)
;•••

i

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

or

:
:
:
:
:
:
:

183
94
î>0
3
1
87
2

£

[Kabul edenler]
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevki özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nazif Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
BİLECİK
J J X 1 İ J...İİ \J XXX
ibrahim
Tevfik Kutlar
Mehmet Orhon Tuğrul
i
GÜMÜŞANE
BİNGÖL
i
Abbas
Cilâra
A. Hikmet Yurtsever
HAKKÂRİ
BİTLİS
Necip
Seyhan
Orhan Kürümoğlu
BOLU
HATAY
Turgut Yaşar GKilez
M. Enver Bahadırlı
Alâettin Yümaztürk
Mustafa Deliveli
İSPARTA
BURDUR
Mustafa Gülcügil
ö. Faruk Kınaytürk

ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHlSAR
M. Kâzım Karaağaçhoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mahmut Vural
tsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler

BURSA
1. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan

.

İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
Ekrem özden
Mebrure Aksoley
Halûk Berkol

0. Zeki Gümü§oğlu
Şevket Koksal
Rifat öztürkçine
RİZE
Cemal Yıldırım
0. Mecdi Agun
İZMİR
SAKARYA
Mustafa Bozoklar
Osman Salihoğlu
Orhan Kor
SAMSUN
H. Enver Işıklar
KARS
Y. Ziya Ayrım
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
KASTAMONU
SÜRT
Ahmet Nusret Tuna
Abdurrahman Kavak
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
StNOP
Nâzım Inebeyli
KIRKLARELİ
Ali Alkan
SİVAS
Nurettin Ertürk
KONYA
Hüseyin öztürk
Sedat Çumralı
Osman Nuri Canpolat
TEKİRDAĞ
Fevzi Halıcı
' Cemal Tarlan
Mehmet Varışlı
'
TOKAT
KÜTAHYA
! Ali Altuntag
A. Orhan Akça
TRABZON
I. Etem Erdinç
Reşat Zaloğlu
MALATYA
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
llyas Karaöz
i Haldun Menteşeoğlu
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
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URFA
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Lûtfi Akadla
Hidayet Aydmer
Hayri Dener
Bahriye Üçok
| Ragıp Üner
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[Reddedenler]
TABİÎ ÜYE
Sami Küçük

GAZİANTEP
Salih Tanyeri

İSTANBUL
Fikret Gündogan

[Çehinserj ,;
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet AksoyOğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğiu
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Öz güneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
( t Â.) '
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

Katılmayanlar}

AYDIN
iskender Cenap Ege
(Bşk. V;)
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin tnkaya
N"ejat Sarlıcaiı
BURSA
Saffet Ura»
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Edip Somunoğlu (İ.)
GÎRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan T opal oğlu
İÇEL
Lûtfi Bilgen

ADANA
M. Nuri Âdemoğlu 1.)
M Yılmaz Mete
Mukadder Öztekin (B.)
İSTANBUL
Mehmet Ürialdı (Bşk. Y.) Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
AĞRI
(Başkan)
Salih Türkmen
Erdoğan Adalı
ANKARA
Beliğ
Beler
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpanslan (B.)

İZMİR
Nazif Çağatay
Mümin Kırlı
Necip Mirkelâmoğlu
(Î.A.)'
KARS
Sırrı Atalay

Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Sami Turan
|
KIRŞEHİR
Halil Özmen
KOCAELİ
Hikmet îşmen
Lütf i Tokoğlu
KONYA
Fakih Özlen
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Doğan Barutçusoğlu
Ruhi Tunakan
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.)
Hilmi Soydan
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar
SAKARYA
Mus rafa Tığlı,
. -SAMSUN.-:
Rıza Isıtan .
SİVAS
Âdil Altay
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TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
(Bşk. v o ,

v;••••.

TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
I. Etem Karakapıeı
•••

' Y A N -

Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
Sadik Artukmaş
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Ahmet Demir Yüce
CUMîrURa3AŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhattin Babüroğhı
Özer Derbil
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Vehap Güvenç
M e hme t İzm en.: (B.)
Fahri Korutürk;
Cemal Madanoğlu
Tayfur Sökmen
Suad Hayri Ürgüplü

C. Senatosu

E : ÖO

23 . 5 . 1972

[Açık üyelikler]
Eskişehir
Sivas

1
1

Yekûn
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
60 NCI BİRLEŞİM
23 . 5 . 1972 Salı
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plân, Millî
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar îskân komisyonlannda açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumburiyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu
(6/566)
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570)
3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567)
4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575)
5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/577)
6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580)
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıl diz'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2)
8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço

cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu,
(6/5)
9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/8)
10. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü sorusu(6/9)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
X I . — Devlet Memurları Kanunu ile ilgili
yetki kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/550; Cumhuri
yet Senatosu 1 75) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 5 . 1972)
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet komisyonu raporu (M. Meclisi
1/591; C. Senatosu 1/71) (S. Sayısı : 93) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 5 . 1972)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42)

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'ın, bölgeler arasında, artan farklılık ve
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43)
3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını giidenlerin adalete
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen
önergesi (10/45)
4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2)
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1971 ve Ocak, Şubat 1972 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını îneeleme Komisyonu raporu (5/4)
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 11.5.1972)
6. — 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 görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(Cumhuriyet Senatosu 4/81 -4/22) (S. Sayısı :
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972)
(M. Savunma Bakanlığı ile ilgili)
7. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 saydı
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)
(M. Savunma Bakanlığı ile ilgili)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Toplantı : 11
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1971 ve Ocak,
Şubat 1972 aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 4 )
Hesapları inceleme Komisyonu
C. Senatosu
Hesapları İnceleme
9 . 5 . 1972
Komisyonu
Esas No. : 21
Karar No. : 19
Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme Komisyonu Başkanlığına
T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1971 ve Ocak - Şubat 1972 aylarına ait hazırlanan üç aylık
rapor ilişikte gönderilmiştir. Gereğinin yapılmasını rica eklerim..
•Saygılarında.
Denetçi
İsa H. Bingöl
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu
('. Senatosu
Hesapları İnceleme
Komisyonu
Esas No. : 21
Karar No. : 19

9 . 5 . 1972

Yüksek Başkanlığa
7 130 61:6,92 Aralık 1971 başında harikada mevcut para
4- 6 1'02 300.18 Aralık 1971 ve Ocak, Şubat 1972 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para
13 232 917.10 Toplanı.
8 195 250,50 Aralık 1971 vo Ocak, Şuhat 1972 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para
5 037 666,60 'Mart 1972 basında bankada mevcut para.
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1971 Ocak, Şuhat 1972 aylarına ait hesapları incelendi.
Aralık 1971 de Ziraat Bankasındaki 7 130 616.92 liralık mevcudu ile Aralık 1971 Ocak, Şubat
1972 aylarırida Hazineden 6 102 300.18 lira alınmak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'arı
13 232 917.10 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 8 19.") 250.50 lira tenzil edildikten sonra Mart
1972 basında bankadaki para mevcudunun 5 037 666.60 liradan ibaret bulunduğu; Saymanlıktaki
defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu g örülmüştür.
Genel Kurulun hilgisinc arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Kâtip
Denetçi
Başkan
Sözcü
Mardin
Muş
Elâzığ
İçel
İ. II. Bingöl
L. Bilgen
A. Saraçoğlu
S. Hazerdağlı
(imzada bulunamadı)
Üye
Üye
Üye
Üye
Sivas
İzmir
Denizli
Adana
A7. Ertürh
3/. Kırlı
M. N. Âdemoğlu
A. K. Turgut
Üye
Üye
Üye '
Tabiî Üye
Kontenjan
Kayseri
H. Kalpaklıoğlu
K. Kaplan
V. Güvenç
(İmzada bulunamadı)
(imzada bulunamadı)

Toplantı: ıı
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Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yetki kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
(M. Meclisi : 1/550; C. Senatosu : 1/75)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 518)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 4729

21 . 4 . 1972

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisimin 20 . 4 . 1972 tarihli 75 nci Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gere
ğince öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili
yetki kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 26 . 11 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel
Kurulun 14 . 17, 20 . 4 . 1972 taı-ihli 72, 73 ve 75 nci Birleşimlerinde Anayasanın 64 ncü maddesi
gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 518)

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet
Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/75
Karar No .: 10

4 . 5 . 1972
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 20 Nisan 1972 tarihli 75 nci Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gere
ğince öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili
yetki kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Nisan 1972 tarihli ve 4729 sayılı yazıları
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 4 Mayıs 1972 tarihli Bir
leşiminde Başbakanlık Devlet Personeli Dairesi ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve nıüzalkere olundu.
I - Tasarı, 31 Temmuz 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunla değişik 14 Temmuz 1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren konularda ve işbu tasarıda gösteri
len sınırlar içinde Bakanlar Kuruluna Kanun hükmünde kararname çıkartabilme yetkisi ve
rilmesini öngörmektedir.
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Tasarı Komisyonumuzca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı
Kanununla değiştirilen 64 ncü .maddesinin - ESASLARI - ve - ESPRİSİ - gözetilerek incelenmiş ve
tartışılmıştır.
Anayasamızın 64 ncü maddesinin ikinci fıkrasının hükmü aynen şöyledir :
«Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda, çıkarılacak
kararnamelerin
amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldıracak kanun hü
kümlerinin açıkça gösterilmesi ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi kanunla veril
miş olduğunun belirtilmesi lâzımdır.»
İşbu 64 ncü maddenin gerekçesinin - giriş - ve - kapsam ve ilkeleriyle kullanma süresine ilişkin «a» fıkrasında da şu açıklamalar yer almıştır.
«Parlömanter rejimlerde, kanun yapmanın belli usullere uyulmak zorunluluğu sebebiyle, bir za
man aldığı ve gecikmeler meydana geldiği bir gerçektir. Değişen iktisadi ve sosyal şartların ge
reği olarak, bâzı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş Devlet
anlayışının tabiî bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anayasamızın 5 nci maddesi hükmünü bozmamak ve her halde önceden Yasama Meclislerince
esasları bir kanunla tespit olunan sınırlar içinde kalmak kaydı ile Hükümete kanun hükmünde
kararnameler çıkarma yetkisinin verilmesi ve bu yetkiyi düzenleyen hükmün, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin genel olarak görev ve yetkilerini belirleyen 64 ncü maddesine eklenmesi uygun
görülmüştür.»
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bir «Yetki Kanunu» ile belli konularda Bakanlar Kuruluna
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilecektir. Yetki Kanununda çıkarılacak karar- namelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırıla
cak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi gerekir.»
Arz edilen Anayasa hükmü ve kanun koyucunun bu hükme esas açıklamaları gözetildiğinde,
her yetki kanunu için şu kuralların varlığının şart olduğu görülür.
a) Yetki veren kanun, Anayasanın 5 nci maddesinde yer alan ve yasama yetkisinin Türkiye
Büyük Millet Meclisine aidolduğuna ve bu yetkinin devredilemeyeceğine dair temel ilkeyi zedelemeyici ve muhafaza edici olmalıdır.
b) Yetki veren kanun, sosyal ve ekonomik şartların gereği olarak, - gecikmesinde sakınca
görülebilecek - hallerde söz konusu olmalıdır.
c) Yetki veren kanun, kanun hükmündeki kararnamenin - alanını ve sınırlarını açıkça be
lirtici - nitelikte olmalıdır.
d) Yetki veren kanun, çıkartılacak kararnamelerin - amacı - kapsamı - ilkeleri - kullanma sü
resi - ve - yürürlükten kaldırılacak kanun hükümleri - yönlerinden - açık hükümler getirici - olma
lıdır.
e) Yetki veren kanun, bütün bu kuralları bünyesinde topluca ihtiva edici nitelikte olma
lıdır.
Komisyonumuzun görüşmelerine konu olan tasarı, 31 Temmuz 1970 tarihli ve 1327 sayılı Ka
nunla değişik 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bütünüyle uy
gulamaya başlandığı tarihten günümüze kadar geçen sürede, uygulayıcılar tarafından tespit olu
nan - aksaklıkları - ve - eksiklikleri - ve nihayet gerek uygulayanlar ve gerek haklarında uygula
nanlar ile bilim çevrelerinin - eleştirileri - ve - araştırmaları - esaslarında tasan metninde yer alan
maddelerde yine tasarı tarafından benimsenen ilkelere uygun olaraık icabeden değişiklilklerin ya
pılabilmesini ve - personel rejimi - gibi ancak, zaman içinde uygulamalar ile yerleşip gerçekten
- tatmin edici - ve - ihtiyaçları karşılayabilecek - hüviyeti kazanabilecek bir hukukî düzenleme
nin, bu mahiyetine uygun olarak normal kanun yapma yolu ile değil - daha süratli - ve - daha
esnek - olan - kanun hükmündeki kararnameler - yolu ile gerçekleştirilebilmesi maksadını gütmek
te ve sınırları acık bir şekilde tayin edilen alanın iki yıllık bir süre için bu yolla düzenlenmesini
derpiş etmektedir.
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- 3 Komisyonumuz, metlinde yer alan - teknik hükümlerin - İhtisas Komisyonunca tartışılarak de
ğerlendirilmesinin doğruluğuna ve sıhhatine inanarak, yukarda arz edilen görüşler ve gerek 64
ncü madde hükmünün gerek madde gerekçesinin tahlili ile saptanan Anayasa kuralları yönünden
yaptığı inceleme sonucunda tasarının gerek hazırlanış - neden - ve - şekli - ve gerek - ihtiva ettiği
hükümler - yönünden, Anayasanın 64 ncü maddesinde yer alan «Kanun hükmünde kararname»
müessesesinin icaplarına uygun olduğu mütalâası ile tasarıyı benimsemiş ve tasarı metninde bu
yolda bir hüküm ycv almadığını da gözeterek, gerek kanunlar ve gerek idare hukuku prensipleri
sonucu, yasama meclisleri personeli hakkında, uygulama mercii olarak Başkanlık divanlarının ta
sarruf ve yetiki haklarının saiklı ve olağan telâkki edilmek gerektiği nedeni ile bu konuda bir tar
tışma ve görüşme açmakta bir gerek görmemiştir.
II - Millett Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir.
Gereği icdn Yüksek Başkanlığa savgı ile sunulur.
Başkan
ıSamsun
R. Eendeci

Sözcü
Eskişehir
Ö. Ucuzal

S.

Bursa
Şf. Kayalar

Mardin
A. Bayar

Rize
0. M. Agun

Tokat
Z. Betil

Tabiî Üye
M. Ataklı

Ağrı
Türkmen

Ankara
T. Kayanlı
Sakarya
31. Tığlı

Bütçte ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/75
Karar No. : 42
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Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 20 . 4 . 1972 tarihli 75 nci Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğin
ce öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyala kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yet
ki kanunu tasarısı, Komisyonumuzun, 9 Mayıs 1972 tarihli 19 ncu Birleşiminde ilgili Maliye Bakan
lığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcileri de haıır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna ek maddeler getiren, değişiklik
ler yapan 13'27 sayılı kanunların tatbiki sonucu ortaya çıkan aksaklıkları düzeltme ve bu kanun
ların yürürlüğe girmesinden itibaren gerek ana ve gerekse intibak hükümleri üzerinde sürdürülen
tenkit ve şikâyetleri bir hal tarzına bağlamak gereğine değinmekte, ancak bu değişikliklerin şim
diden pek çok maddeyi kapsayacağı ve" normal Parlâmento düzeni içinde yapılacak çalışmaların
pek çok zaman kaybına yol açacağı, personel rejiminin böyle bir zaman kaybına tahammülü bulun
madığı noktasından hareketle, acele tedbirler alma zaruretinin hâsıl olduğunu ve bu nedenle de
icraya bu hususta kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilmesini öngörmektedir.
Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı Komisyonumuzca uygun müta
lâa edilmiş ve benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci ve 7 nci maddeleri Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir.
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Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Uşak
M. F. Atayurt

Başkanvekili
Sözcü
Gaziantep
Afyon K.
•S. Tanyeri
M. K. Karağaçlıoğlıu
Toplantıda 'bulunamadı TopJamıtıdıa buküiiaınıaıdı

Anikara
j . Yetiş

Arnikana
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
MuhaiMfim, söz hıakkum
R. Ümıer
salklıdır
Toplantıda bulunamadı
Y. Köker

L.

Kocaeli
Tokoğlu

Kütahya
1. E. Erdinç
Bu tasarıda Sözcü
Trabzon
--1. Ş. Ağanoğlu

Ordu
B. S. Baykal

/. E.

Kâtip
Malatya
N. Akyurt
Toplantıda bulunaımadı
Ediıraıe
M. AT. Ergeneli

K

Tabiî Üye
Karavelioğlu

Urfa
Karakapıcı

lYÇuıhal&fet Şerhi
Tasarı müstafi 1 nci Erim Hükümeti işbaşında bulunduğu sırada Millet Meclisine sevkedilmiş, bu Hükümetin istifası üzerine II nci Erim Hükümetince tekabbül olunarak bugünkü duru
muna kadar gelmiştir. Tasarı büyük ölçüde siyasi tercihleri ihtiva etmesi bakımından yeni kuru
lacak Cumhuriyet Hükümetine tasarı üzerinde görüşlerini bildirebilme imkânı tanınmak gere
keceği ve komisyondaki müzakerenin yeni Hükümetin kuruluşuna kadar tehiri gerekirken bu im
kânın tanınmaması yeni kurulacak Hükümetin siyasi tercihlerini peşinen tahdit olacağı cihetle
usul bakımından muhalifim.
9 . 5 . 1972
Ankara Sentörü
Yiğit Köker
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

Devlet Memurları Kanunu ile

ilgili yetki kanunu tasarısı

Amaç
MADDE 1. — 1327 sayılı Kanunla bâzı maddeleri değiştirilen ve bâzı maddeler eklenen 657
sayılh «Devlet Memurları Kanunu» kapsamına giren konularda ve aşağıda belirtilen çerçevede
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu yetki kanununa göre çıkarılacak kararnameler;
a) Devlet memurlarının istihdam esas ve usullerine, disipline, aylıklarına, sosyal haklarına iliş
kin esasları,
b) İntibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, haksızlıkları mevcut maddelerin yetersizliği
sebebiyle ortaya çıkan farklı uygulamaları giderecek bükümleri,
Kapsar.
tikeler
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci madde ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmetle
rinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevin yerine getirilmesi şartına uymak suretiyle aşağıdaki
ilkeleri göz önünde bulundurur:
a) Kanunun kapsamını, istihdam şekillerini, sözleşmeli ve muvakkat istihdam şekillerini, sınıf
landırma esaslarını yeniden düzenliyerek kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağla
mak,
b) Disiplin hükümlerini düzenlemek,
c) Eski ve yeni personel rejimlerinden doğan farklılıkları gidermek, kıdem ve yetki den
gesini tesis etmek,
d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gidermek,
e) Eşit hizmete eşit ücret gereğini, ücretin aleniliğini, hizmette fırsat eşitliğini tahakkuk
ettirmek,
f) Kamu personelinin değerlendirilmesi öngörülen hizmetlerine ait esaslara açıklık getirmek,
g) Devlet hizmetinde kadro piramidini sağlayacak esasları getirmek.
Yetki süresi
MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna 1 nci madde ile verilen yetki bu kanunun yürürlüğe
tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.

girdiği

Yetki kapsamına giren maddeler
MADDE 5. — a) 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2, 5, 22, 39,
45, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 87, 90, 97, 99, 110, 116,
120, 121, 126, 127, 128, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 152, 153, 157, 164, 165, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 197, 205, 209, 210, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 233, 234, ncü maddeleriyle geçici 3, 16 ve 24 ncü maddeleri,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun da değiişklik yapan 31 . 7 . 1970 tarihli 1327 sa
yılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, ' 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ncü maddeleri,
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ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yetki kanunu
tasarısı

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yetki kanunu
tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Mîllet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Mület Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

c) 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesi,
Hükümlerinden, bu kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak karar
namelere aykırı bulunan hususlar mezkûr kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürür
lükten kalkar. Bu hususları muhtevi hükümler çıkarılacak kararnamelerde ayrıca gösterilir.
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 97)

9—
Anayasa ve Adalet Kodmsyonmıun
kabul ettiği metin

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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