
C İ L T : 51 
<*»«-C«**"Wg«aJ>*«,g>»<—1«i 

TOPLANTI : 8 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ € I 

- * • — — 4 M V » » • * • 

38 nci Birleşim 

25 . 2 . 1969 Sa/ı 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 1050:1051 

2. — GELEN KÂĞITLAR 1051:1052 

3. — YOKLAMA 1053,1094 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 1053 
1, — Konya Üyesi Pakih Özlen'in; 
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ve imar ve iskân Bakanı Haldun Mentese-
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5. — BAŞKANLIK DİYANININ GE
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1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Köy işleri Bakanı Salâhaittin Kılıç'a, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı teskeresi (3/756) 

2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 1017 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
ile değiştirilen 74 ncü maddesinin, siyasi 
partilere Hazinece para ödenmesinin dü
zenlenişi yönünden Anayasaya aykırı ol
duğundan tüm olarak ve yine 1017 sayılı 
Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin uygu-

1055 

1055 

Sayfa 
lama yeri kalmadığından iptallerine karar 
verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi (3/758) 1055:1056 

3. — 4 Mart 1969 Sah gününden başla
mak üzere, Cumhuriyet Senatosu çalış
malarına 13 Mart 1969 Perşembe gününe 
kadar araverilmesine dair gruplar adına 
imzalı önerge. 1056 

4. — Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve Koordinasyonu hakkında ka
nun teklifinin, havale edildiği komisyon
lardan beşer üyenin iştiraki ile kurula
cak geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair Anayasa ve Adalet Komfeyonu Baş
kanlığı tesfoeresi 1056:1057 

5. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'uı; Ana
yasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası 
muvacehesinde, «Başkanveküleriniın Genel 
Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet 
Komsyonu raporları ve Başkanlık Divanı 
kararının öncelikle görüşülmesini istiyen 
önergesi 1057:1003 
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1. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fık
rasının uygulanmamasına dair kanun ta
sarısı ve Malî ve iktisadi işler, Bütçe ve 
Plân komisyonları raporu (Millet Meclisi 
1/623; Cumhuriyet Senatosu 1/991) (S. 
Sayısı: 1218) 1058:1088 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli yük
sek mühendis ve mühendis subaylara taz
minat verilmesi hakkında kanun teklifi
nin, Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/496; Cumhuriyet Sena
tosu 2/261) (S. Sayısı: 1213) 1088:1094 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında Emniyet kontrolünün uygulanması 
hususunda Anlaşma ve işbu Anlaşma ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ameri-

Sayfa 
ka Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylan
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/584; Cumhuriyet Sena
tosu 1/973) (S. Sayısı: 1208) 1094 

4. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası ile son protokolü ve bunlara bağlı Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta 
Birliği arasındaki anlaşmaların onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/545; Cumhuriyet 
Senatosu 1/977) (S. Sayısı: 1212) 1094 

5. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/157; Cumhuriyet 
Senatosu 1/972) (S. Sayısı: 1214) 1094 

7. — DÜZELTİS 1094 

GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk; Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin 36 nci Birleşimde, Meclise ge
len öğretmenler olayını yanlış aksettirdiğini 
burada yürüyüş hakkında direktif verilmediği
ni, esasen öğretmenlerin ziyaretlerinin yürüyüş
ten sonra olduğunu ve ziyaretten evvel de ilgili 
resmî makamların haberdar edildiklerini bil
dirdi. 

Çorum Üyesi Safa Yalçük'uıı; Millet Mecli
sinde bir milletvekilinin, hakkında vâki isnadı
nın Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiğini, 
delillerini tevdie davet edilen milletvekilinin 
davete icabet etmediğini ifade eden ve mevzu
un aydınlanması için tahkikat açılmasını isti-
yen önergesi okundu. Başkan, önergenin, İçtü
zük hükümlerine göre kâfi sarahat taşımadı
ğından, düzeltilerek verilmesi gerektiğini be
lirtti. 

Samsun Üyesi Refet Rendeci; konuşmasının 
yanlış anlaşıldığını, şikâyetinin öğretmenlerle 
bir alâkası bulunmadığını, Meclis binasının kul
lanma şekline ve siyasi partilerin meslekî konu
larla bu tarzla ilişki kurmasının doğru olmadı
ğını beyan ettiğini söyledi. 

| C. H. P. si Grupu adına İstanbul Üyesi Fik-
| ret Gündoğan; Samsun Üyesi Refet Rendeci'-
j nin C. H, P. sinin öğretmenler camiasında bir-
I takım anlaşmalar ve birleşmeler için hareket 
i noktası aradığını ifadeye çalıştığını, öğretmen-
| lerin yürüyüşten evvel Meclise geldikleri ve 
I plânların çizildiği ve talimat verildiği yolun-
| daki beyanların yalan olduğunu söyledi. 
; Başkanın «yalan» kelimesinin kaba ve edep 
i dışı olduğuna ve temiz dille konuşmaya daveti 

üzerine İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan; «ya
lan» tâbirinin Başbakana aidolduğunu söyledi. 

— 1050 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin; Hükümetle hiçbir ilgisi olmıyan bir 
konuşma sırasında C. H. P. si Grup Başkanve-
kilinin «yalan» kelimesini Meclis kürsüsünde 
kullanmak Başbakana aittir şeklinde bir beyan
da bulunduğunu, bu kelimenin Başbakan tara
fından değil bir parti genel başkanı tarafından 
kullanıldığını ve Başbakanın, ancak, onu iddi
asını isbata davet ettiğini belirtti. 

23 ncü Birleşimde Başkanvekili Sırrı Atalay 
hakkında, Başkanvekili Mehmet Ünaldı'nm ver
diği ihtar cezasının İçtüzüğün 51 nci madde
sine göre mesnetsiz olduğu ve Genel Kurulda 
üyelere ve Başkanlık Divanı üyelerine hitapta, 
İçtüzük hükümlerini uygulamada itina göste
rilmesi lüzumunu belirten Başkanlık Divanı 
kararı okundu, bilgi edinildi. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi
mine geçildi ve aday listesi okundu. Adaylar 
hakkında bilgi edinmek üzere seçimin geri bı
rakılması baklandaki önergenin kabulü sonun
da seçim gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak- i 
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır- j 
ması istiyen önergesi üzerindeki cevabını gele
cek birleşime bırakılmasına dair Maliye Bakanı j 
Cihat Bilgehan'm önergesi üzerine konunun gö- \ 
rüşülmesi gelecek birleşime talik olundu. j 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yük- İ 
sek mühendis ve mühendis subaylara tazminat j 
verilmesi hakkında kanun teklifinin gelen kâ- • 
ğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ivedilik- j 

Tasan 
1. — 14 . 7 , 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 237 nci maddesi ile 
238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulan
mamasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni. (M. Meclisi 1/623; 
C. Senatosu 1/991) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

îe görüşülmesi hakkında Bütçe ve Plân Komis
yonu Başkanlığı önergesi okundu ve kabul edil
di. Ancak, Hükümet adına bakan veya temsil
cisi bu birleşimde hazır bulunmadığından tekli
fin müzakeresi gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri Araş
tırma Komisyonu raporunun görüşülmesi, kabul 
olunan önerge uyannca; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçjkanat ve Adana Milletvekili Ahmet Topal-
oğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri
nin görüşülmesi Karma Dilekçe Komisyonu ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet kontro
lünün uygulanması hususunda Anlaşma ve işbu 
Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylanmasına 
dair kanun tasarısının görüşülmesi, ilgili ko
misyonun hazır bulunmaması sebebiyle gelecek 

i birleşime bırakıldı. 
| 25 Şubat 1969 Salı günü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşime saat 16,10 da son verildi. 
| 
! Başkan Kâtip 
< Başkanvekili Denizli 
| Lûtfi Tol'oğlu Hüseyin Atmaca 
| Kâtip 
• Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
| Âdil Ünlü 

Raporlar 
2. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 

ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği 
arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

j huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 

SORULAR 
Yazılı soru I yüksek okullarının öğretime başlama izninin ta-

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh- | rih ve numarasına dair yazılı soru önergesi, Mil-
met Ozgüneş'in, Vatan, Bilâş, Gayrettepe özel lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/540) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 1051 — 
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İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/545; C. Se
natosu 1/977) (S. Sayısı : 1212) 

3. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli yüksek mü
hendis ve mühendis subaylara tazminat veril
mesi hakkında kanun teklifinin, Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma, Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 2/498; Cumhuriyet Se
natosu 2/261) (S. Sayısı : 1213) 

4. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/297) 
(S. Sayısı : 1214) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968 tarih
li Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân ve 
Birleri , Turizm ve Tanıtma komisyonları ra- -
porları. (Millet Meclisi 1/543; Cumhuriyet Se
natosu 1/979) (S. Sayısı : 1215) 

,'6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 18 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 2/631; Cumhuriyet Senatosu 2/262) 
(S. Sayısı : 1216) 

7. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 057 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 237 nci maddesi ile 
238 nci maddesinin 4 ncii fıkrasının uygulanma
masına dair kanun tasarısı ve Malî ve İkti
sadi İşler; Bütçe ve Plân komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/623; Cumhuriyet Senatosu 
1/991) (S. Sayısı : 1218) 

8. — Gelir Vergisi Kanununun bası madde
lerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kakîı-
rılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sa
yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Malî ve İktisadi İş
ler, Bütçe ve Plân komisyonları raporu (Millet 
Meclisi 1/592; Cumhuriyet Senatosu 1/984) 

j <S. Sayısı : 1219) 

—I«W' » i 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başıkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozjat), AMülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

• 

BAŞKAN — 33 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 

1. — Konı/a Üyesi Fakılı Özlen'in, Koncada
ki sel fdaketi hakkında demeci ve İmar ve İskân 
Bakanı Haldun llenteşeoğlu'nun cevabı, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Sayın Faikih özlen, Konya kapalı havza
sındaki su baskınları karşısında halkın duru
mu ve dilekleri hakkında söz istiyorlar. Sayın 
özlen bu acil bir vaka değil mi efendim. 

FÂKİII ÖZLEN (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 20 Şubat Perşembe günü iki 
Senatör arkadaşımla birlikte Konya ovasının 
su baskınına uğrıyan bölgelerini ziyaret ettik. 

önce ilgililerden teknik bilgi aldık, sonra 
mahallinde durumu gördük, halkı dinledik. 

Konunun özeti şudur; Bundan bir müddet 
evvel Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Parlâmentosunun Konya üyelerini 
bakanlığına davet ederek Kcıryad'aki su 
baskınları ve muhtemel gelişmeleriyle uzun 
V3 kısa vadeli tedbirler hakkında bilgi lütfet
mişlerdi. BİSÖ verilen bu bilgilere göre, Konya 
kapalı havzasındaki bütün çukurlar; Beyşehir 
Gölü, Karaviran Golü, Hotaamş Küveti ve Aslım 
sularının toplandığı saha, 60 - 70 senedir gö
rülmedik bir seviyede dolmuş ve civarındaki 
köy ve ekili sahaları kısmen basmış, Mart ve 
Nisan aylarında karların erimesiyle bu su bas
ma keyfiyeti daha büyüme istidadı göstermekte 
olduğunu da beyan buyurmuşlardır. 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır müzakere
lere başlıyoruz. 

Beyşehir Gölü su seviyesinin emniyet saha
sının daha üstüne yükselmesi - emniyet sahası
nın daha üstüne yükselmesi demek Beyşehir Gö
lünün regülâtör kapaklarının tazyika taham
mül seviyesinin daha yukarısına çıkması demek
tir - ihtimaline karşı regülâtörün kapaklan açı
larak Konya ovasına daha fazla su vermek mec
buriyetinde kalınmıştır. Büyüyen Hotamış Gö
lü, Karapınar - Karaman yolunu kesmiş bulun
maktadır. Türkmen Karahöyüklü Köyü tehdit 
altındadır, arazilerini su basmıştır. Biz Parla
menter arkadaşlarla beraber gittiğimiz Karaka-
ya, Sakyatan, Erler Köylerinde büyük bir göl 
teşekkül etmiştir. Sakyatan Köyü ile Karakaya 
Köyünde yapılmış ve yapılmakta olan şeddeler
le köylerin şu anda yıkılması önlenmiş ise de, 
Mart ve Nisan aylarında ne durum alacağı meç
hul bulunmaktadır. 

Kendileriyle görüştüğümüz köylüler bize şu 
dileklerinin Bakanlığa ulaştırılmasını beyan et
tiler. Borçlarını tecilini istiyorlar. Fakat faizin 
de kaldırılması talebindeler. Bu borçlan yalnız 
ziraî borçlar olarak kabul edilmeyip her tür
lü vergi borçlarının da buna ithal edilmesini 
rica etmektedirler. 

Ayrıca, su işlerinin verdiği bilgiye göre, 
bu su baskınları bu seviyede 3 - 4 sene daiha 
devam edeceğe benzemektedir. Üç, dört sene 
daha Konya ovasında birçok köylerin ekim sa
hası kalmıyacaktır, su altında bulunacaktır. Bu 
sebeple köylüler; ki bu köyler aziz arkadaşla-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 1053 — 
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rım, Konya'nın çiftçilik bakımından fevkalâde 
iyi mücehhez, harukulâde iyi çiftçilik yapan 
köyleridir; bizim her türlü vasıtalarımız var
dır, Hükümet bize hangi sahada olursa olsun, bu 
baskınların hakkından gelininceyıe kadar ekecek 
bir saha versin, kooperatif şeklinde ekelim de
mektedirler. Hattâ bendeniz sırf yoklamak için 
dedim ki; Muş Ovası, İğdır Ovasına da deseler 
gider misiniz? Türkiye hudutları dahilinde ne
reye söyleseler gideriz cevabını verdiler. Dev
let Su işlerinin bugünkü tahminine göre 20 
Şubatta Konya ovasında su basan arazinin tah
min edilen zarar miktarı 2.5 milyon liradır. İn
şallah çoğalmaz ama, eski istatistiklere bakar
sak Mart ve Nisan aylarında bu miktar daha 
da artacaktır, işte bugün söz aksımızın sebe
bi budur. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
bize ancak, eldeki mevzuat muvacehesinde, yani 
Âfetler Kanunu muvacehesinde ve Devletin di
ğer imkânları dahilinde yardım yapılabilece
ğini beyan edebilmiştir. Bizim mahallinde gör
düğümüz duruma göre, Konya Ovasında su 
basan köylerin meselelerini eldeki mevzuatla 
belki halletmek müşkül olacaktır, belki de im
kânsız olacaktır. 

Ricamız şudur ki, bu mevzuun üzerine eği
misin, ne tedbir lâzım alalım, ve biz bu mevzuda 
getirilecek her türlü teklifin Parlamenter Kon
ya üyeleri olarak yanında bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlar, Konya'nın derdi şu
dur: Kapalı bir sahadır, tahliye yapacak bir 
yeri yok İM. Maalesef bu mevzuda tetMkat 
gecikmiştir. Bugün bu, aşağı - yukarı, hal yo
luna girmiştir. 20 gün evvel Tutup Belinden 
bir tünel ihale edildi, Tuz golüne akıtılacaktır 
bu toplanan sular. 4 Martta da bu tünelin ön 
kapalı ihale ediliyor. Yani bir delik açılma 
imkânı bulunmuştur. Fakat, bendeniz bunlara 
girip polemik yapmak istemiyorum, bunları in
şallah gelecek bütçede konuşuruz. Çünkü bu
gün yapılan şey dört sene evvel yapılmış olsa 
idi, bugünkü felâket yarıdan belki de dörtte 
birden aşağıya düşmüş olacaktı. 

Meseleyi dağıtmamak için ve Başkana ver
diğim sözü de tumak için arz ediyorum, Hükü
metten de rica ediyorum. Konya'da su baskını
na uğrayan Beyşehir Gölü civarındaki, Akviran 
Gölü civarındaki, Hotamış Gölü civarındaki, 

Aslım sahası civarındaki köylerin meseleleri 
üzerine birlikte eğilelim, bir tedbir alalım, bir
kaç kuruş para yardımı ile birkaç çadırla hal
ledilecek mesele değildir. Mesele, yeni senede 
de karşmuza çıkacaktır, obur sene de karşımı
za çıkacaktır. Bugün yapılan ihaleler bitinceye 
kadar, ki 1971 sonudur, inşaat olduğu için buna 
1973 demek doğrudur. Aşağı - yukarı dört se
nelik bir mevzu karşısındayız, bir çare düşü
nülmesini rica eder, teşekkür ederim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; hakikaten Konya ovasın
da bir su baskını meselesi vardır ve bu geçen 
seneden beri kendisine mahsus bir seviyede 
önem ifade etmektedir. Bu konuda Enerji Ba
kanlığı ile Bakanlığımın teknisyenleri geniş 
etütler yapmışlardır ve alınması lâzımgelen ted
birleri kısa vâde ve uzun vâde ölçüleri içinde 
tos'bit etmiş ve uygulamaya başlamış bulunmak
tadırlar. Buradaki köylerin başka yerlere is
kân edilmesi keyfiyeti köylülerin yeni bir ar
zusudur. Köylülerin büyük kısımları hasara... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Bakan, 
iskân istemiyorlar, ekecek yer istiyorlar. Söz
lerim yanlış anlaşılmasın. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim. 
Siz daha çok Enerji Bakanlığına matuf konuş
tunuz, biliyorum. Ama Bakanlığımı da ilgi
lendiren bir konu olduğu için sizi tatmin etmek 
maksadiyle bâzı kısa bilgiler sunmak istedim. 
Onun için huzurunuzdayım. 

Bunların su baskınlarından, meskenleri de 
hasara uğrıyanlar vardır. Bunlar mesken kre
disi talebetmekte, evlerinin yeniden yapılmasını 
istemektedirler ve programlar içinde de biz bu
nu yürütmekteyiz. 

Şimdi arkadaşımın uzun vâdedeki tedbirler 
tam icra edilinceye kadar başka yerde toprak 
verilmesi keyfiyeti üzerinde imar Bakanlığı, 
Köy işleri Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı ile 
koordinasyon içinde bu yeni talebi ele alarak 
inceliyeceğiz ve çözüm şeklini arkadaşımıza arz 
edeceğiz. 

Konuşmalarında borçlarının, vergi borçları 
da dâhil banka borçlarının tecillerini istedikle-
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rini beyan buyurdular. Biz zaten âfete uğra
mış olan bölgelerdeki vatandaşlarımızın banka 
borçlarının tecil edilmesi için deıihal Âfetler 
Kanunu hükmüne göre lâzımgelen tahriki ilgili 
•kuruma yapmaktayız ve yürümektedir. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Faizsiz olarak... 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bir dakika arz 
edeceğim Beyefendi. Faizsiz mümkün değildir. 
Mevzuatı değiştirmek lâzımdır. Binaenaleyh 
şimdiye kadar olan tatbik elbetteki hükümetler
den istenilen, hemen istenilen cari mevzuat çer
çevesi içerisinde alınabilecek bir tasarruftur, 
Bunu yürütmekteyiz. Elbetteki Konya ovasın
da su baskınına uğrayıp zarara mâruz kalmış 
olan afetzede vatandaşlarımızın da borçlan, 
Âfetler Kanununun 1051 sayılı tadil hükümle
rinin ortaya koymuş olduğu esaslar içinde hal
ledilmektedir. Halledilmeye devam edilecek
tir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Sayın Muslihittin Yılmaz Mete pamuk pi
yasası hakkında gündem dışı söz istemişler. Sa
yın Mete bu mevzuda iki defa konuştunuz, zan
nediyorum. Bu mesele bir sözlü soru meselesi 
mahiyetini taşımaktadır. Bu itibarla söz vere-
miyeceğim, özür dilerim. 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Köy 
İşleri Bakanı Salâhattin Kılıç'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edece-
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/756) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var. okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Köy iş
leri Bakanı Salâhattin Kılıcın dönüşüne ka
dar, Köy işleri Bakanlığına Devlet Bakanı Sey
fi öztürk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede 
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Şimdi efendim, bu konuda birkaç defa ko
nuştum. Arkadaşlarımı meşgul ettim. Ama ar
kadaşlarımın içinde hâlâ mevzuu anlamadık di
yenler olduğu gibi, Ticaret Bakanının da an
lamadığına kaaniim. işin önemine ve müstace
liyetine binaen söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Mete, direniyor 
musunuz efendim? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Söz verirseniz konuşacağım. 

BAŞKAN — Söz veremiyec eğimi arz ettim, 
Sayın Mete. Direniyorsanız oya koyacağım. 
Yapabileceğim budur. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Sayın Mete 
söz isteğinde direnmektedir. Kendisine söz 
verilip verilmemesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Söz verilmesini kabul edenler... Kabul 
edilmiyenler... Efendim, müsavi geldi galiba. 
Bir daha oylıyacağız. Söz verilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmemiş
tir, efendim. 

2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
1017 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile değiştiri
len 71 ncü maddesinin, siyasi partilere Hazinece 
para ödenmesinin düzenlenişi yönünden Anaya
sa" ya aykırı olduğundan tüm olarak ve yine 1017 
sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin uygu
lama yeri kalmadığından iptallerine karar veril
diğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/758) 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye işçi Partisi Millet Meclisi Grupun-

ca açılan dâva üzerine : 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 1017 

sayılı Kanunun 1 nci madesi ile değişik 74 ncü 
maddesinin, siyasi partilere Hazinece para 
ödenmesi ilkesi bakımından, Anayasaya aykırı 
olmadığına, ancak : 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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1. Söz konusu 74 ncü madde hükümlerinin, 
siyasi parltilere Hazinece Para ödenmesini dü-
zenleyiş şekli tüm olarak, Anayasaya aykırı bu
lunduğuna ve iptaline, 

2. 1017 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü mad
delerinin de 44 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
uyarınca uygulanma yerleri kalmadığından 
iptaline; 

18 ve 19 Şubat 1969 günlerinde yapılan gö
rüşmeler sonunda karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. —• 4 Mart 1969 Sah gününden başlamak, 
üzere, Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına 13 
Mart 1969 Perşembe gününe kadar ara verilme
sine dair gruplar adına imzalı önerge. 

BAŞKAN — Grup başkanları tarafından ve
rilmiş bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 . 3 . 1969 Sah gününden başlamak üzere 

13 . 3 . 1969 Perşembe gününe kadar Cumhu
riyet Senatosu çalışmalarına ara verilmesi hu
susunun karara bağlanmasını arz ve teklif ede
riz. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 

Şeref Kayalar 

G. P. Grupu 
Başkanvekili 
Fehmi Alpaslan 

C. H. P. Grup 
Başkan Vekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Millî Birlik 

Grupu Başkanı 
Fahri özdilek 

Kontenjan Grupu Başkanı 
Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiysnler.. Kabul edil
miştir. 

4. — Milletlerarası münasebetlerin yürütül
mesi ve Koordinasyonu hakkında kanun teklifi 
nin, havale edildiği komisyonlardan beşer üye
nin iştiraki ile kurulacak geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair Anayasa ve Adalet Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve 

koordinasyonu hakkındaki kanım teklifi Malî 
ve İktisadi işler, Anayasa ve Adalet, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân Komisyon
larına havale edilmiş bulunmaktadır. Kanun 
teklifinin teknik bir mahiyet taşımasına ve öne
mine mukabil içtüzüğün 23 ncü maddesi uyarın
ca komisyonlara tahsis edilen süreler kifayetsiz 
kalacağı cihetle teklifin adı geçen komisyonlar
dan beşer üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçi
ci komisyonda müzakere edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sayın Hazer, takririn aleyhin
de. Sayın Hazer şu açıklamayı yapmama mü-
sade buyurun: Bu 23 ncü madde, biliyorsunuz, 
tüzüğümüzdeki 23 ncü madde tadil edildi ve 
komisyonlara ayrı ayn müddetler tahsisi husu
su kabul edildi, ona göre bu müddetlerin kâfi 
gelmediği esbabı mucibesiyle takrir verilmiştir. 
Buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; çok önemli bir kanun konuşulurken 
araya poze edilen bir başka mevzu, üzerinde du
rulmaya değer ehemmiyettedir. Bugün yine 
Devlet kadrolarının birisi eliyle yürütülen çok 
önemli bir konunun bir başka Devlet kadrosu 
eliyle yürütülmesi maksadına göre hazırlan
makta olan bu kabul teklifi bu kadar müstacel, 
bu kadar önemli değildir, önemlidir, ama bu 
kadar müstacel değildir, bir. 

İkincisi, bu Mecliste ne saman bu komisyon
lar normal olarak çalışacak ve ne zaman bu ih
tisaslardan istifade edeceğiz? Böyle çok önemli 
bir kanunda ihtisas komisyonlarından faydalan-
mayıp da geçici tedbirlere niçin başvuruluyor? 

Sayın Başkanın yaptığı açıklama, müddetler 
meselesi, bu konuda katiyen tesirli olamaz. Ko
misyonlar vaktinde vazifelerini yapabilir, iki 
günde bir komisyon, üç günde bir başka komis
yon vazifesini yaparsa böyle anormal, böyle ace
le tedbirlere gidilmek lüzumu hâsıl olmaz. 

Arkadaşlar, böyle anormal tedbirlerle, geçici 
komisyonlarla çıkarılan kanunlar umumiyetle 
sakat çıkmakta ve biz de zaman içinde bu sa-
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katlıkları, bu yanlışlıkları düzeltmek sorunda 
kalmaktayız. Tehlikeli bir yoldur, yanlış bir yol
dur, mevzu da çok kritik bir mevzudur. Bu iti
barla yüksek heyetinizden istirham ediyorum. 
Bu karına komisyona iltifat buyurulmasm. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, takriri izah ede
ceksiniz? Buyurun. 

AHMET 3STÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Hazerin fikrine 
esasta iştirak ediyoruz. Doğrudur. Her teklif 
komisyonlara gidip teker, teker müzakere edil
melidir. Bunda bir hususiyet oldu, bunu arz 
edeceğim. 

Bu 4 komisyona havale edilmiş; Malî ve İk
tisadi isler Komisyonu, mevzuu tetkik edeme
den geçirmiş, Anayasa Komisyonuna gelmiş. 
Anayasa Komisyonuna 3 gün evvel gelmiştir. 
Gerekli tetkikata başlamıştır. Komisyonumuz 
da toplanmıştır. Yani şu mevzuu tetkike başla
mıştır. Bu gim duyuyoruz ki, Başkanlık Divan
ları anlaşmış bir araverme mevzuübahistir. Ya
ni ayın 13 üne kadar ara veriliyor. Şimdi 13 
gün o aydan, 5 te burdan 18 nci Komisyonumu
za verilen müddet 18 gündür.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ara vermede 
işlemez ki.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ha
yır, o kısmı da izah edeyim. Tatil değil, burda 
verdiğimiz karar yani heyette tetkik olunacak 
karar tatil karan değil, araverme kararı oldu
ğu için bu işliyor. 

Arkadaşımın dediği hususa iştirak ediyo
rum, Komisyonumuz ittifakla şu kararı almış
tır. Bu kadar ehemmiyetli bir kanun müzakere 
edilmeden Anayasa ve Adalet Komisyonun üye
lerinin de bulunduğa bir komisyonda müzakere 
edilmeden geçmemelidir. Fakat bugün bir ara
verme kararı aldığınız takdirde, 4 ünden başla
mak üzere bir araverme kararı alındığı takdir
de, Anayasa ve Adalet Komisyonunun tetkikin
den geçecektir. Bir komisyondan geçmiştir. Bu 
zaruretler dolayısiyle Anayasa ve Adalet Ko
misyonu içtima halinde ittifakla bu karara var
mıştır.- Bunu arz ediyorum ve bu zaruretle bu 
talepte bulunulmuştur. Kabulünü istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

5. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm; Anayasa
lım 8-1 ncil maddesinin 3 ncil fıkrası muvacehe
sinde «Başkanvekillerinin Genel Kurul görüş
melerine katılıp katüamıyacakları» - halikında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları ve Baş-
k anlık D iv cm ı kararının Öncelikle görüşülmesini 
istıycn önergesi. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili takrirler var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 84 ucü maddesi ile ilgili Başkan

lık Divanı Kararı gündemin bir defa görüşüle
cek işleri arasında yer almaktadır. Söz hak
lanın verilmemesi yoluna gidilmesi karşısında 
bu kararın biran önce çözüm şekline götürülme
sini zorunlu kılmaktadır. Bu sebeplerle Başkan
lık Divanı kararının gündemde bulunan diğer 
işlerden önce görüşülmesini saygiyle arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu Başjkanvekili 
Kars 

Sırrı Atalay 

Senato Başkanlığına 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 

bölümünün gündemde değişiklik yapılarak so
rulardan önce görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tabiî üye 
Kâmil Karavelioğiu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 5 nci bölümünde birinci görüş

mesi yapılacak işler kısmındaki kanun teklifi 
ve tasarılarının diğer işlerden öne alınmalını 
arz ve teklif ederim. 

A. P. Senato Grupu 
Başkanvekili 

Muğla 
ilyas Karaöz 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu takririniz 
biliyorsunuz ki öncelik, ivedilik, gündemdeki 
tadilât birtakım kayıt ve şartlara bağlı tüzü
ğümüzde. Bunu, bu takriri hangi sıfatla veri
yorsunuz? 

Bilmem anlatabildim mi? Yani önceliğin 
şartları var. Hükümet, komisyon ister, kanun 
tasarısı ve tekliflerinin müzakeresinde, ivedi-
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likte de teklif sahibi ilâve olur ona, üye ola
rak da gündemdeki bölümlerde değişiklik ya
pılması teklif edilebilir. Halbuki sizde bu bö
lüm içerisinde tek bir maddenin öncelikle gö
rüşülmesi talebedilmektedir. Bu, takririnizi iza
ha lüzum yok. Yani ben bu noktadan tesbit 
edeyim de dedim. Çünkü 2 takrir oluyor. Bu
nun en aykırısını oya koyacağım, birisi kabul 
edilince öbürüsü kabul edilmemiş olacak. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon rapo
ru değil görüşülmesi istenen, Başkanlık Diva
nı kararının burada görüşülmesidir. 

BAŞKAN — Komisyon rapordur Sayın Ata-
lay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başkanlık Di
vanı kararıdır. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını, ko
misyonun görüşüne iştirak ederek sevk etmiş
tir. Ama esas olan komisyonun raporudur, gö
rüşmeye esas olan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Karar Başkan
lık Divanı kararıdır. Son gelen karar Başkan
lık Divanı kararıdır. Bu sebeple komisyon ra
poru olmadığı için komisyon veya Hüküme
tin öncelik talebiyle ilgili değil, takdir Yük
sek Heyete aittir. Anyasanm söz hakkiyle ilgili 
olduğu için komisyon raporu da bulunmadığın
dan Başkanlık Divanı kararı görüşülemiyece-

ğinden Başkanlık Divanının bir üyesi sıfatiyle 
bunu talebedebilirim, takdir Başkanlığa aittir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
REFEET RENDECİ (Samsun) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Rendeci. 

Şimdi Sayın Atalay'm söylediğini kabul ediyo
ruz, fakat aykırı talebolan öbür takrirdir. Çün
kü birinci sırada, yani ön sıradadır Sayın 
Atalay'm istediği. Sayın ilyas Karaöz'ün iste
diği de en arka sıradadır. Bu itibarla aykırı 
takrirdir. Aykırı takriri okutup oya koyaca
ğım. Birisi kabul edilirse diğeri kabul edilme
miş sayılacaktır. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Komis
yon olarak verilecek önerge var. 

BAŞKAN — Efendim, onlar sonra, sıraya 
koyduk. 

(Muğla üyesi ilyas Karaöz'ün önergesi 
tekrar okundu.) 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan 
aynı konuda zıtlıklar, aykırılıklar... 

BAŞKAN — Efendim, ben şu şekilde aykırı
lığı tesbit ediyorum. Sayın Atalay'm isteği da
ha ön sırada, öbürüsü daha arkada olması do-
layısiyle aykırıdır. Sayın ilyas Karagöz'ün 
takririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 237 nci maddesi ile 
238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanma
masına dair kanun tasarısı ve Malî ve İkti
sadi İsler, Bütçe ve Plân komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/623; Cumhuriyet Senatosu 
1/991) (S. Sayısı : 1218) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili takrir vardır. 
Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda bastırılarak üyelere dağı

tılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
237 nci maiddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının uygulanmamasına dair kanun tasa
rısının gündeme alınarak diğer bütün işlere 

(1) 1218 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Komisyonun takriri de var. 

Yüksek Başkanlığa 
14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun 237 nci maddesi ile 238 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanmama
sına dair kanun tasarısı tabedilip sayın üyele
re dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının önemine, binaen gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak gündemdeki diğer işle
re takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 
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BAŞKAN — 657 sayılı Kanunun uygulama 
kanunu olan bu tasarının gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Eamiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerlerini al
sınlar efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyenleri sı
rası ile tesbit ediyoruz. 

Efendim, söz almış üyeleri sırası ile okuyo
rum. Eğer yazışta bir hata olmuşsa kusura 
bakmayın, her taraftan el kalkıyor, görebildi
ğimiz nisbette sıraladık. 

Sayın Gündoğan C. H. P. Grupu adına, Sa
yın Melen G. P. Grupu adına, Sayın Karaman 
M. B. G. adına, Sayın Isıtan şahsi görüşlerini 
belirtecekler. Sayın İsmen, Sayın Erdoğan, Sa
yın Ucuzal, Sayın Hazer, Sayın Yıldız. 

Başka söz istiyen sayın üye? Yok. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, «Geçmiş zaman olur ki, hayali 
cihan değer» diyen şairi hatırlamak zorunlu 
oluyor. Pek kısa bir zaman evvel bu kürsü
den, bir kanun münasebetiyle, Yüksek Huzu
runuzda bulunduğum bir sırada A. P. iktida
rına devrimden bahsedemezsiniz, o devrimi 
korkunç bir âfet gibi kabul eder. Hattâ refor
mu da iyi karşılamaz. Vokabulerinde bu keli
me menfi anlam taşır. Ufak tefek düzeltmelere 
dahi, fevkalâde hesaplı hareket ederek yana
şabilir. Bir çıkarı varsa bunu yapar demiştim. 
Bana o zaman Hükümet mensupları şiddetli 
reaksiyon göstermişlerdi. İşte şimdi sözümün 
doğruluğunu ispatlıyan bir vakıa cereyan et
mektedir. Türkiye ̂ de Osmanlı idaresinden dev
ralınmış personel rejiminin yeni dönemde, 
plânlı dönemde, bir reforma tabi tutularak 
yeni esaslara dayak bir şekilde yürütülmesini 
öngören bir kanun maalesef A. P. iktidarına 
rasg'eldiği için hiçbir suretle ve hiçbir veçhile 
bir reform kanunu olana imkânına kavuşama
mıştır. Ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu adı ile anılan Devlet personeli reformuna 
dair Kanun A. P. iktidarı döneminde, hem de 
birtakım yanlış usullerle hep g-eriye, hep geri
ye atılmak suretiyle kanun âdeta yürürlükten 
kaldırılmış gibidir. 

Şimdi huzurunuzda bulunan tasarı bugüne 
kadar yapılan geriye atma işlemlerinin bir 
başka çeşididir. Ve Türkiye'de devlet memur
luğu yapan, daha doğrusu kamu personeli ni
teliğinde vazife gören kimselerin ihtiyaçları 
olan bir kanunu onlara çok gören bir tutum 
ve davranışın açık delilidir. A. P. iktidarı 
kamu personeline modern Türkiye'de hizmet 
eden insanlara bahsedilmesi gereken hakların 
verilmesinden yana olmıyan bir parti olarak 
gözükmektedir ve hakikaten 1965 ten bu yana 
bu kanun bütçe kanunlarına birer madde kon
mak suretiyle hep ertelenmiş, bu kere de ye
ni bir kanunla, müzakeresini yaptığımız ka
nunla, ertelenmektedir. Bu kanun hakkında 
görüşlerimizi bildirmeden evvel, kanunun zatı 
üzerinde ve kanun tekniği bakımından bâzı 
bilgiler vermek istiyorum. 

Dikkat buyurursanız bu kanun bir madde
lik bir kanundur ve bu kanun o bir maddesiy
le 657 sayılı Kanunun uygulama maddeleri 
olan 237 nci madde ile 238 nci maddenin 1971 
takvim yılı başına kadar geriye atılmasını kap
sıyor. Böyle bir kanun yapılabilir mi, tanzim 
edilebilir mi? Böyle bir kanun tertibedilebilir 
mi? Bunun üzerinde birkaç kelime söylemek 
lâzım. Değerli arkadaşlarım, Parlâmentonun 
kanun yapma yetkisi Anayasamızın 64 ncü 
maddesinde yazılıdır. Bu maddeye göre kanun 
koymak, değiştirmek ve ilga eylemek salâhi
yeti Parlâmentoların mutlak salâhiyetidir. 

Hâl böyle olunca, bu kanun acaba bir ilga 
kanunu mudur? Bir tadil kanunu mudur? O 
bakımdan mütalâa etmek gerekir. Dikkat eder
seniz bu kanunda ne il*ra vardır, ne tadil var
dır. Bir başka kanunun yürürlük maddelerini 
geriye itmek gibi kanun yapma tekniği ile, 
kanun anlayışı ile bağdaşması mümkün olmı
yan bir görüşü kapsıyor. 64 ncü maddedeki 
hükümlere uygun bir yol izlemiyor. 

Bundan başka bu kanunda, birinci madde
nin ikinci fıkrası olarak, geçen, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun tadil tasarısının 
en geç 1971 takvim yılı başına kadar Türkiye 
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Büyük Millet Meclisine getirilmesi zorunludur, 
sözü büsbütün bir hukukî kargaşa yaratmak
tadır. Ve Anayasaya da aykırı bulunmakta
dır, kanımızca, Bildiğiniz gibi bir kanunun 
yürürlük maddelerinin ne zaman yürürlüğe 
geçeceği kanunun kapsadığı kendi içinde ya
zılı bir hükümdür. Başka bir kanunla o ka
nunun yürürlük maddesini ertelemek, ancak o 
maddeleri değiştirmek veya kaldırmak suretiy
le olabilir. Hele burada yapıldığı gibi kanu
nun tadilini belli bir sürede Hükümet tarafın
dan getirilmeye zorlıyan bir madde şeklinde 
bir kanun tedvinine kalkarsanız 1971 de bu 
kanun hükmünü tutacağı veya tutmıyacağı 
belli olmıyan bir Hükümete şimdiden vazife 
vermek suretiyle, meseleyi hukukan bir neti
ceye bağlamış olmazsınız, ama görünüşte 1971 
senesinde bir kanunun tadilini Hükümete va
zife olarak vermiş oluyorsunuz. Böyle bir sa
lâhiyetiniz var mıdır? Bu şüphelidir. Yasama 
Meclislerinin bir kanunun tadilini icra organı
na emreder şekilde kanun çıkarması hukukla 
bağdaşması mümkün olmıyan bir tutumdur. 
Böyle bir yetkisi yoktur, yasama meclisinizin. 
O yetki ki, bir belli kanunun belli bir sürede 
değiştirilmesini Hükümete vazife olarak ver
sin. Bu zor bir şeydir. Bu sanım o ki, hiçbir 
yerde görülmemiş bir kanun anlayışı veya hu
kuk anlayışıdır. Yani biz şimdi ne yapmış olu
yoruz? Bu kanunu kabul edersek 1971 yılın
da 657 sayılı Memurlar Kanununun neresi 
olduğunu da bilmiyoruz, bir kısmını yahut ta
mamını değiştirme vazifesini Hükümete veri
yoruz. Böyle bir vazifeyi Hükümet de kabul 
etmezse onu zorlıyamayız, elimizde müeyyide 
yoktur. Böyle bir müeyyideyi haiz olmıyan 
hukukî davranış hukukla alâkası olan davra
nış değildir. 

657 sayılı Kanunu değiştirmeyi istemediği 
takdirde, Hükümet tercih etmediği takdirde 
bu kanunun gereklerini yerine getirmediği 
takdirde ne yapabilirsiniz Hükümete? Şimdi 
çıkaracağınız kanunla Hükümet 1971 senesin
de şayet o yola girmezse ne yapacağınızı öğ
renmek isterim. Böyle bir vazife verilemez. 

Meselâ tutalım ki, bugünkü iktidar değiş
miştir. Başka iktidarlar gelmiştir ve görüşleri
ne uygun olmıyan bu kanunun tadili gerekir. 
Ama ne olmuş olur? Bu tarihten o tarihe ka
dar sırf bu kanun yüzünden bir kütle, bir ta

baka, bir zümre kendisinin daha iyi hayat şart
larına kavuşmasını imkân dâhiline sokan bir 
kanundan zarar görür, yarar göremez. Devlet 
de bu yüzden çalıştırdığı kimseleri bir reform 
anlayışı içinde ve verimli bir çalışına düzeni 
içinds çalıştırmaktan mahrum kalır, iki sene 
sonra tadilât yapılacağını emreden bir kanun 
kabul edilirse ve iki sene sonra da başka bir 
iktidar bulunur da bu görüşte bulunmazsa, o 
takdirde iki yıl siz devlet memurlarım ve dev
leti karşılıklı olarak birbirlerine fayda ver
mekten alıkoymuş olursunuz. Bunu yapmaya 
hakkımız yoktur, olmaz böyle şey. 

Binaenaleyh, bu kanun evvelâ yapısı itiba
riyle, hukuk temeli itibariyle zayıf bir kanun
dur. Daha doğrusu kanun olma niteliğini haiz 
değildir, kanımızca. 

Şimdi bu kanunun yapısı üzerinde bu söz
leri söyledikten sonra kanunun neyi önlediği
ni ifade etmeye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanunla 657 sayılı 
Kanunu meriyetten bir süre için olsun uzak
laştırdığınız takdirde Türkiye'de personel re
formu ihtiyacını kabul etmediğinizi tarih 
önünde tescil etmiş olursunuz. 

Bu kanunu geçirdiğiniz takdirde 657 Sayılı 
Kanunun Türk Kamu Personeli için öngördüğü 
esasların ilememesi gerekiyor demektir. Ya
ni fon kanun kabul edildiği takdirde, 857 sayılı 
Kamınla gelecek olan düsen yerine eski düzen 
devam edecek demektir. O eski düzen ki, maale-
mf fedakâr vo vefakâr Türk memurunu hal-
km közünde salla başını al maaşını gibi asla 
o kimselere söylenmesi gerekmiyen bir düze-
ndr. içinde devam, etmelerini sağlıyacaksanız-. 

Ekylesiııe bir personel rejimi içinde Türki
ye'nin plânlı kalkınması mümkün değildir, de-
diğimis zaman hatalı konuşmayız. Çünkü bu
günkü personel rejimi içinde memur sadece üs
tünün, kendinden bir üst seviyede bulunan 
kimsenin hava ve hevesine uygun tarzda ça-
lışırsa yerinde kalabilir, terfi edebilir ve yüksel
me inılmnm: bulabilir. Bu sadece üstüne te-
taiyet gösaermekle yetinmeyi, daha doğrusu 
memur edilmeyi kapsasa bir dereceye kadar 
kabili müsamahadır. Ama bunun arkasında asıl, 
memuru partizanca kullanmak arzusunun yat-
kgı anlaşılmaktadır. 657 sayılı Kanunu uygu-
la.mamak demek, eski rejimi uygulamak de-
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mek; memura iktidarda bulunan partinin dilek
lerini, kanunsuz taleplerini yaptırmaya bir te
yit küveti olarak o kanunu muhafaza etmek 
demektir. 

Böylesine bir gidişi arzuluyorsa iktidar 
partisi o takdirde bu kanunun çıkması lâzım
dır. Yok öyle düşünmüyor da plânlı devrede 
personelin, Devlet personelinin nizamı uygıık-
yacak niteliğe ulaşmasını öngören teknikler 
içinde bir reform, hazır bir refom uygulamak, 
bir başka partinin hazırlayıp getirdiği ve çı
karmaya sehebolduğu bir reformu uygulamak
ta aciz göstermiyorsa, o takdirde, eski düze
ni muhafaza etmek yerine 657 sayılı Personel 
Kanununu uygulamak gerekir, 

Bir çoklarımızın aklından 657 sayılı Perso
nel Kanununun uygulamasını erteiiyen ka
nunların memurların maaş almalarını, daha faz-
îa maaş almalarını önliyen bir kanun gibi gö
zükmektedir. Halbuki bu kanunla 657 sayılı 
Kanun ertelendiği takdirde maaşdan çok daha 
önemli birtakım hususların, birtakım, yararla
rın geriye itildiği anlaşılacaktır. Çünkü bu ka
nım 657 sayılı Kanunu 1971 yılma kaüar erte
lediği takdirde Türkiye'de liyakat esasına da
yalı bir memuriyet statüsü ve hiyerarşini ola
nağı. kalmıyacaktır. 

Ve yine bu kanun uygulandığı takdirde, 
yani bu erteleme kanunu çıktığı takdirde Tür
kiye'de Devletin kimi, nerede, nasıl ve ne mik
tar para karşılığında kullanması imkânı lıâu 
meçhul kalacaktır. Eskisi gibi rasgele bir gi
dişin ve memurun çok eskiden kalmış statü 
içinde, plânlı kalkınma gereklerine uymıyan, 
yükselmesi için, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
şahsi kıstaslardan başka hiçbir şeye bağlı olmı-
yan bir statü içinde yaşaması plânlı kalkınma 
döneminde Türkiye için büyük kayıp olacak
tı:-. Yani bu kanun, 657 sayılı Kanun yalnızca 
memurun maaşını bir miktar artıran bir ka
nun değildir ki biz burada bu kanunu ertele
meyiniz, ertelediğiniz takdirde Türkiye bu ka
yıplara uğrar diye çırpmıyoruz. Hayır. Onu da 
.arz edeceğim. Aslında bu kanunu uyguladığı
mız takdirde memur hem biraz daha refaha ka
vuşmak imkânına malik olacaktır, hem da "bu
gün bütçeye hiçbir külfet tahmil edilnıiyecak-
tir. Bunun teknikleri vardır ve hasırdır, Ama 
sırasiyle onu da anlatacağım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanunu er
telemekle yalnız memurun maaşına bir mik
tar zam imkânından onu mahrum bırakmak 
yoluna girmioyruz; ama bu kanunla, getirilmek 
istenen yeni tekniklerin, reformların uzun bir 
müddet daha geriye itilmesini sağlamış olu
yoruz. Buna hakkımız var mıdır diye düşündü
ğümüz zaman olmadığı kanısındayım. O ka
dar ki A. P. iktidarı Yetki Kanunu ismiyle 
anılan 939 sayılı Kanunla bugün cereyan eden 
memuriyet statüsü ve Devlet personelini zam
larını kâfi görmemiş, birtakım kimseleri fiile -
d iğ' yerele kullanmak üzere Hükümet karama-
mcleıiyie tâyin etme yetkisini Meclisten ko
parmıştır, Demek bizzat Hükümet çıkardığı bir 
kanunla bugünkü statü içinde çalışan memur
larla plân yürütemiyeceğini ardam1.", bir ka
nun almış efendim kaleme ve gelmiş buradan 
Meclisin yetkisini de aşarak, kararnameyle ye
niden ve kendi bildiği gibi meınır tâyin etme 
ihtiyacım duymuştur. Bu da gösteriyor ki 657 
üayılı Personel Kanununun reformcu yönleri 
yo yrmi. düzeni Türkiye için çok lüzumlu ve 
zoıu:ılr. Mr düzendir. A. P. iktidarının başının, 
bu kanunu, 657 sayılı Kanunu ilk fırsatta uy-
playaoağım hattâ tarih vererek uygulayaca
ğını söylediği herkesin malûmudur. Bundan 
'.-tü'ade etmiyeceğim. Ama kulaklarda kalma-
a.'1 istiyeceğim ki, A. P. başında bulunan kim-

•;o. Hükümet başında bulunan kimsenin sözü 
doğru değildir. Doğru olmadığı sabit olmuş-
V.:.'. G-oçsnierde burada bir münakaşada doğ
ru, yalan üzerinde konuştuğumuz zaman biz 
hsvhaide bunu kastetmiştik, işte bir delil Doğ-
nı söylemediği belli olmuştur. «Senettir sözüm» 
:lemistir. Ama senedi, menedi dinlememiştir. 
Kendi kendine mi kaldırmıştır senedi, başkası 
mı elinden almıştır, bilemem. Ama doğru bir 
.şey söylemediği belli olmuştur. 

Değerli, arkadaşlarım, 657 sayılı Kanun uy
gulanmadığı takdirde bakın Türkiye'nin ka
yıplarından birisi de ne olacaktır. Bugün Tür
kiye'de teknik personel diye isimlendirdiğiniz 
ve bir memleketin ekonomik alanda kalkınma
cını. sağlayıcı faaliyetlerde bulunan kimseler, 
bugünkü düzen içinde masa başlarında toplan
mışlardır. Ziraat mühendisleri masa başında-
da\ Orman mühendisleri masa başındadır. Oy
sa Türkiye, toprağiyle geçinemiyen bir ülke 
•lalindcdir. Başka yerlerden buğday alarak 
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milletinin karnını doyuran bir ülke olmuştur. 
Oysa Türkiye, milyonlarca ton toprağı denize 
dökülen bir ülke olmuştur. Ama ormanla meş
gul kimselerin merkezlerde masa başında bu
lunduğu bir dönem içindeyiz, bir düzen içinde
yiz. Biz onun için diyoruz ki; «Orman mühen
disini ormana, ziraat mühendisini harmana gön
dermedikçe» bu açlıktan; daha doğrusu aç kal
ma tehlikesini önlemek için başkalarına el aç
maktan kurtulamayız. Eğer 657 sayılı Kanun 
uygulanmış olsaydı bu kimseler şimdi masa baş
larında ve merkezlerde birikmiş olmıyacaklar-
dı. Yerlerinde gerekli hizmeti yapacaklardı. 
Yine 657 sayılı Kanun uygulanmış olsaydı bir 
başka olanak doğacaktı. Ve Türkiye istifade 
edecekti. Türkiye'de bugün 55 aded kanun bâzı 
kimselere maaşları dışında ve bir kaç defa para 
vermek imkânını sağlamıştır. 55 kanunla bu
gün muhtelif sınıflara tabi memurlar; oradan 
buradan, şu veya bu sebeple tazminat, ödenek 
v. s. namı altında para almaktadır. 

Arkadaşlarım, bir memlekette kamu perso
nelinin bir kısmı 55 aded kanunla maaşları dı
şında ve maaşlarına ilâveten birtakım paraları 
alıyorlarsa ve bunun hesabı bilinmiyorsa o mem
lekette her şey vardır. Her şey vardır, ama o 
memleketin parasına sahip çıkacak bir idare 
yok demektir. Neden dolayı bu memlekette 55 
kanun hususi olarak bâzı kimselere birtakım 
menfaatler sağlar? O yetmiyormuş gibi bugün 
halen Meclis Komisyonlarında veya Hükümet 
elinde 10 aded kanun daha vardır ki, yine bir 
kısım insanlara birtakım fazla ödenek, fazla 
maaş, fazla para vermeye hazır vaziyettedir. 
Yani o kanunlar da çıkarsa Devlet personelinin 
idaresini üzerine almış, tanzim eden kanunların 
dışında 65 aded hususi kanunla Devlet perso
nelinin bir kısmının büyükçe ücret aldığı dü
zeni devam edecektir, demektir. Bu düzen, me
murlar içinde dahi iktisadi hiçbir temele da-
yanmıyan ve hizmeti karşılığında para alan 
kimseler içinde dahi geniş sınıf ayrılıkları ge
niş gelir farklılıkları yaratan bir düzendir. Kar
şısında bulunduğumuz düzen budur. Gelir dağı
lımı adaletsizliği dedikleri zaman, bilmem ne
rede gelirin dağıldığı zaman birinin yetişip bi
rinin yetişemediğinden bahsetmiyorum. Devlet 
personeli dahi bu düzen içinde gelir dağılımı 
adaletsizliğine bizzat iktidarlar tarafından geç
miş gelecek mevcut, adaletsizliğine tabi tutul

muştur ve onlar o insanlar, nasıl yapmışlarsa 
kendilerini hususi bir sınıf haline getirmişler--
dir. Pek korkuyorum ki, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun reformcu yönlerinin uy
gulanmasını önliyen, sanırım ki yine bu 55 ka
nunla hususi ödenek alan kimselerin mukave
metidir. Başka türlü aklıma bir olumlu sebep 
gelmiyor. Biraz evvel arz ettiğim iktidarların 
partizanca bir çalışma heveslerinin dışında. 

Değerli arkadaşlarım; eğer 657 sayılı Kanun 
uygulanmış olursa bu 55 kanunla hususi maaş 
alan, hususi surette maaş alan kimselerin yeri
ne lâyık olanlar, derecelerini, sıralarını, sınıf
larım imtihanla geçip de oralara hakkıyle ge
lenler de alacaklardır. Hiç değilse bir müsavat, 
hiç değilse uygun bir düzen gelmiş olacaktır. 
Onun için bu kanunu ertelediğiniz takdirde 
Türkiye'yi bundan mahrum bırakacaksınız. Bu 
kanun uygulanırsa memurlar özerklik kazana
caklardır. Özerklik kazanmış memur zümresi 
ile bir ülkenin idaresinde sayılamıyacak kadar 
fayda vardır. Özerklik kazanmış memur o de
mektir ki, hiçbir siyasi baskıya, tazyike boyun 
eğmiyecek, memleketin menfaatleri neyi icabet-
tiriyorsa; Anayasanın ve kanunların emri ne 
ise o onun istikametinde çalışacak demektir. 
Binaenaleyh özerklik kazanmasını öngören 657 
sayılı Kanun, şimdi tetkik ettiğimiz, müzakere 
ettiğimiz kanunla ertelendiği takdirde bu im
kândan Devlet personeli mahrum kalacak. On
ların mahrum kalması, netice itibariyle Türki
ye'de yaşıyanları özerk memurlar ile münase
bette bulunmaktan da mahrum bırakmış olaca
ğız. Hiç şüphe yok ki, Devlet denildiği zaman 
bir hükmi şahsiyeti tasavvur etmekten ileriye, 
halk her gün kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle Devlete müracaat ettiği zaman kar
şılaştığı memurları anlar. Memurlar ise şayet 
bugünkü düzen içinde kaldığı takdirde siyasi 
partilerin emirlerine, isteklerine ve partizanca 
şevklerine boyun eğerlerse, halk Devlet menıu-
riyle değil, iktidardaki partinin hizmetindeki 
memurla karşı karşıya olduğunu bilecektir. Bu
nun dolaylı olarak büyük zararları oluyor. Ne
den oluyor? Bağımlı oylar bir kısım da buradan 
geliyor, iktidarda bulunan partinin hava ve he
vesine, seçkine ve icrasına uygun bir memuri
yet düzeni içinde yaşıyan memurların halka; 
kâh açıkça, kâh imaen söyledikleri sözler sonun
da; halk, iktidarda bulunan partinin gazabm-
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dan kurtulmak için, memurun kendisine fena
lık yapmasını önlemek için sorunlu olarak oy
ları da bağımlı hale geliyor. Bundan dolayı 
657 sayılı Kanun uygulanırsa, özerklik kazan
mış memur, böyle bir baskıldan kurtulacak, 
bundan dolayı da halk bağımlı olarak oy ver
mekten kurtulabilecektir. Bunun önemi büyük
tür. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının 
nasıl bir ayrı muameleye tabi tutulduğunu bun
dan çok kısa bir zaman evvel buradan geçen 
bir kanun müzakeresi münasebetiyle öğrendik 
ve gördük. Bugün 657 sayılı Kanun her ne ka
dar bunları istisna etmişse de, yapılacak tadil
lerle iktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarını 
da kapsıyabilir ve günün birinde buraya bir 
kanun geldiği zaman 657 sayılı Kanunun birin
ci maddesine v. s. ye dayanarak o kimseler diğer 
memurların sahtfc olabildikleri imkânlardan 
mahrum kalmazlar. Yani bu kanunu mutlak 
surette uygulama alanına getirmek gerekir. 
Yalnız bugün bu kanuna taibi memurları değil, 
bir tadilâtla İktisadi Devlet Teşekkülleri me
murlarının da uğradıkları kadirden kurtarmak 
imkânı vardır. 

Bu 657 sayılı Kanunun uygulamasını ne
den bugüne kadar geciktirdiklerini iktidara 
sorduğumuz zaman, çoğu zaman, şöyle diyor
lar : Efendim bu kanunda yapılması öngörü
len sınıf tüzüklerinin çıkarılması o kadar çok 
zaman alıcı, o kadar çok karışıklık doğurucu 
bir husus ki, bunları zaman bakımından da ka-
rışklıkları önleme bakımından da 1965 den bu 
yana bir türlü gideremedik. E.. Öylesine bir 
mazeretin arkasına sığman iktidarın kendi gü
cü ile kendi beceriksizliğini ifade ettiğini söyle
mek zait gibi gözükür, ama bedii ki bu mazeretin 
arkasına saklanan iktidar aslında o tüzüklerin 
çok zaman almasını veya karışıklık yaratmasını 
ileri sürerken bir beynamaz özürü içindedir. Tü
züklerin yapılması keyfiyeti kanun vâzı tara
fından düşünülmüş, 657 sayılı Kanunun neşrin
den sonra gelecek ilk malî yıl başında bu kanu
nun bütünü ile uygulamasını öngörmüştür. Di
yelim ki, o kadar zaman kâfi gelmemiştir. O 
takdirde iktidarın daha birinci senesinde, yani 
1966 senesinde gedip açık bir yürekle Parlâ
mentoya şöyle demesi gerekirdi; çıkardığımız 
kanun uygulama bakımından muhtacolduğu 
tüzüklerin yapılması itibariyle muhtaçtır ve bi-

' raz da karışıklığı mucip oluyor, çok eski bir 
sistemi düzeltmek zor oluyor, onun için sizden 
rica ediyorum, bu kanunu böyle uygulamak 
mümkün değildir, tamamen değiştirmek isti
yorum. Olabilir, yahut bir müddet daha isti
yorum, zaman kazanmak istiyorum, durumu dü
zeltmek istiyorum; olabilir, mümkündür veya
hut Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir, sı
nıf tüzüklerini Bakanlar Kurulunun yapması 
doğru bulunmamıştır, Anayasanın 117 nci mad
desi buna manidir denmiştir. Bu kararı uygu
lamak biz sınıf tüzüğü yerine, sınıf tüzüklerinin 
göreceği işi kanunlara getirmek istiyoruz. Bu 
da doğrudur, olabilir ama, ne tamamen kanu
nun karşısındadır, ne vakit ister, ne sınıf tüzü
ğünün yerine sınıf tüzüğünün işini görecek ka
nun tekniği getirir, Anayasa mahkemesinin son 
defa verdiği kararda yazılı olduğu gibi her se
ne bütçenin bir maddesine 657 sayılı Personel 
Kanununun yürürlük maddelerini geriye iten bir 
madde koyar, böylece aklınca 700 bini mütecaviz 
memura ben senin kanununu işletmemekte de
ğilim, ama işte şu mazeretim var, bu mazeretim 
var diyerek hem onlan kandırmakta, hem de 
kendini aldatmaktadır. Çünkü Sayın Anayasa 
Mahkemesi 1969 yılının birinci ayının yedisinde 
verdiği bir kararda bütçelere bir madde koymak 
suretiyle 657 sayılı Kanunun yürürlük madde
lerini ertelemenin Anayasaya ve hukuka aykı
rılığını tesbit etmiş bulunmaktadır. Demek ki 
ve açıkça bellidir ki Anayasa Mahkemesi iktida
rın bugüne uygulamasını ertelediği 657 sayılı 
Kanunun uygulamasını adeta - emredercesine, 
hukukan emredercesine öngörmüştür, o mâna
da ki 28 . 2 . 1969 gününe, yani Perşembe gününe 
kadar böyle bir kanun çıkmadığı takdirde 657 
sayılı Kanunun bütün hükümlerinin yürürlüğe 
girmesi öngörülmüştür. İşte şimdi iktidarın te
laşı budur. 657 sayılı Kanunun tümünün yürür
lüğe girmesini Anayasa Mahkemesi öngörünce 
bir telâşla, bir madde ile biraz evvel arz etti
ğim ve kanun olmaktan çok telâşın eseri an
lamsız ve hukuka uymaz büyük bir acelecilik 
içjinde bir kanun maddesi düzenliyerek buraya 
gelmiştir. Önce Hükümetin getirdiği tasarıya 
bakarsanız, şimdi müzakeresini yaptığımız erte
leme kanununun ikinci fikrası yoktur, o da sa
dece 657 sayılı Personel Kanununun 237 ve 
238 nci maddelerinin sonsuza kadar ertelenmesi 
öngörülmektedir. Fakat kanun tasarısı Madiye 
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Komisyonuna gelince, Maliye Komisyonu her 
halde Efkârı Umumiyenin tazyikinden kork
muş olacaktır, bunu sonsuza kadar erteleme ye
rine 1971 e kadar erteleme gibi biraz daha 
kabili af, günahı biraz daha hafifletir, suçu bi
raz daha kabul edilir bir hale getirir yeni bir 
teknik bulmuş ve bugün müzakeresini yaptığı
mız kanunun birinci maddesini ikinci fıkra ola
rak 1971 e kadar bir uygulama ertelemesi is
tenmiştir. Yalnız tekrar belirtmek isterim 1971 e 
kadar ertelenen kanun değildir, onu müdafaa 
vardır, 1971 de 657 sayılı Kanunun tadilini ge
tirme mecburiyetini Hükümete celbeden, zor-
lıyan bir kanundur ya, istenilen maksat da ta-
hassul etmiyeeektir. Hani Hükümetin getirdiği 
tasarıda 657 sayılı Kanunun tümünün uygulan
masının sonsuza kadar ertelenmesi bir dereceye 
kadar daha çok hukukîdir. Bir mânada daha 
çok hukukidir, doğrudur, olabilirde. Hattâ de
ğiştirmek suretiyle ilga da olabilir. Tadil o, ama 
657 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini önleyi
ci değil onu değiştirici bir kanunun 1971 de 
getirilmesini öngören bir kanun, kanun değil
dir ve Hükümet maksadını kuvveden fiile çı-
karamıyacaktır. Bu, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, telaşın, fena hareket etmenin, efkârı umu-
miyede kabahatli görülmenin telâşının eseri
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Kanunun 
hükümlerinin ertelenmesi ve tadilini 1971 e ka
dar yapmayı emreden maddesi üzerinde ko
nuştuğum şu anda eğer sözlerimin arasında 
bâzı irtibat za'fı varsa bu benim şahsi za'fun
dan ziyade birdenbire gelen kâğıtlardan bir ka
nunun, apar - topar bu kürsüye getirilmesine 
hamledilnıelidir. Hiçbir saman burada bulun
duğum müddetçe affetmiyeceğim bir hareket, 
bir gün içinde gündemde olmıyan kanunları 
nasıl takibetmek mümkün değil tabiî, nasıl 
oluyor da bir anda eller kalkıyor, eller iniyor, 
bir anda Yüksek Meclisimizin gündemine almı
yor, konunlaşmaya başlanıyor? Herkes ani
de yakalanıyor, büyük bir hazırlık yapmaya, 
derinlemesine bir tetkikat yapmaya imkân bul
madan, herkes kendini kanunla karşı karşıya 
buluyor ve çok kötü ki bu kanunun birdenbi
re gündeme alınmasını istiyen çoğunluk da, 
kanun müzakere edilirken içerde bulunmuyor, 
daha çok adamın hayseyeti rencide olunuyor. 
Kimin? Parlâmentonun. Hem parmak kaldırı

lıyor, kanun gündeme alınsın deniyor, fakat 
içerde müzakere takibedilmiyor. Bu ne düzen
sizliktir? Ya bu kanunun cidden önemi vardır, 
Türk yaşama hayatında ve hepimiz otururuz. 
Biraz evvel anlattıklarımı daha birçok insanın 
anlatacaklarını dinleriz, bir akla, bir fikre, 
bir doğruya, bir iyiye varırız ve çıkarırız. Yo 
öyle değil. Parlâmento yasama yetkisini, bu
gün iddia ediyorum, Hükümete tevdi etmiştir. 
Getiriyor tasarıyı, kalkıyor parmaklar, herkes 
dışarı çıkıyor, burada Hükümetin dedikleri ol
duğu gibi girip çıkıyor. Parlâmentonun çıkar
dığı kanunun tümünün bütün inceliklerine bak
madan kanun çıkıyor, bu yetkinin devridir. 
Yetki Kanunundan da ileri bir devirdir bu. 
Yetki Kanununda belirli yetkiler verilmiştir, 
burada böylesine bir çalışma düzenine rıza gös
termediğimizi arz ediyorum. Binaenaleyh, söz
lerimin arasındaki irtibat sa'fı kendimin de
ğil, olsa kabul ederim, nihayet insan kusur
dan âri olmaz, ama böylesine ani yakalanmala
ra da razı olmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, Personel Kanununun uygulanmasının 
zorluklarından bahseden Hükümetin burada 
Askerî Personel Kanununu sürati berkiye ila 
geçirmiş olduğunu hatırlarım. Soruyorum, bir 
Parlâmento üyesi olarak, hiçbir fütur ve endi
şe duymaksızın; Askerî Personel Kanunu ge
çerken vakit vardı. Ne kadar zaman vardı, bir 
seno vardı, iki sene vardı. Bunun için üç sene 
geçti. Bunun için zamanınız neden olmadı? 
Neden benim zihnimde hususi hareket ettiğiniz 
intibaı ve zehabı hâsıl olsun? En az zehabı di
yorum. O zaman Türkiye'de müsavat üzere 
herkesin hakkndan emin bir rejim, emin bir 
düzen vardır, demek veya dememek durumu 
hâsıl oluyor. Bu itibarla Personel Kanununun 
uygulanması için gereken tüzük ve saire tanzi
minin saman aldığı, bence bir beynamaz özü-
rüdür. O kadar ki, Anayasa Mahkemesi Dev
let personelinin özlük işlerini, atanmalarım, 
terfilerini ve maaş itibariyle yükselmelerini 
düzenliyen tek mühim kanun olmasını öngör
dükten bu yana, Devlet Personel Dairesi 42 
sınıflık bir kanun tasarısı hazırlamış ve Bakan
lar Kuruluna tevdi etmiş bulunmaktadır. Bu
nu biliyoruz. Bakanlar Kurulu elinde 657 sa
yılı Kanunda çıkarılması öngörülen tüzükler 
yerine konması gereken kanun maddelerini ih
tiva eden bir tasarıya sahiptir, Neden dolayı 
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Hükümet o tasarı ile buraya gelmez, neden 
dolayı Hükümet elinde kendi dairesine hazırlat
tığı tasarıyı ortaya çıkarmaz da, bugüne ka
dar Anayasa Mahkemesince işaret edildiği gibi 
yai'lış olan yollardan, şimdi de ondan daha 
yanlış bir kanunla 657 sayılı Kanunu uygula
mamaya devam eder ve bu uygulamamasını da 
birtakım, tüzüklerin veya tüzüğe benzer ka
nunların olmamasına bağlar? Şimdi, demek ki, 
iktidarın sizin huzurunuza geldiği zaman ben 
bu kanunları uygulamıyorum, çünkü bu tüzük
leri yapamadım, demesi mümkün değil, elin
de tasarı vardır. Elinde bu uygulamayı gerek
tiren tasarı vardır. Ama, 657 sayılı Devlet Per
sonel Kanununu uygulamamak, memurun ba
şında Deınokles'in kılıcı gibi kendi iktidarını 
tutmak, özerklik kazanmış memurlarla plânlı 
devrede kalkınma yöntemlerine yönelmiş bir 
reformcu ve devrimci atılım yerine, eski tarz 
bir gidişi özlediği, devam ettirmek istediği 
için bu tasarıya rağmen, kanunu uygulama
makta ısrar eder. Bugün Devlet memurlarının 
sendikalar: ve o sendikaların birleşmesinden 
meydana gelmiş bir konfederasyon vardır. 
Türk Persan ismi ile anılır. Bir kısım insana 
hitabeder, bir kısım insanın görüş ve düşünüş
lerini aksettiren bir sendikadır. .Tleşriyatından 
anladığıma göre bu sendikanm, bu sendika 
657 sayılı Kanunun uygulanmalını mümkün kı
lacak birtakım tekliflerle Hükümete başvur
muştur. Vs Hükümete ö'37 sayılı Kanunun çık
masında Devlet yönünden, memur yönünden, 
vatandaş yönümden sayıhnıyacak kadar fayda
lar olduğunu ifade eden tasarılar sunmuştur. 
Fakat, maalesef hususi .«ödlere itibar ettiğim 
için değil ama, ben kendi kalemi mahsus mü
dürümü tayin etmediğim müddetçe o kanuna ka
nun demem, zihniyeti ile maalesef bu Personel 
Sendikasının hazırladığa, tasarıya da iltifat ve 
itibar etmemişlerdir. Müzakere açılırsa, ispa
ta hazır olduklarını söyledikleri bir hususu 
ben de ispata hazırım. Şunu derler; «657 sa-
yıh Personel Kanunu bizim - onların yani -
hazırladığımız bir teknikle derhal uygulama 
sahasına intikal ettirilebilir ve bugün bütçeye 
hiçbir külfet tahmil edilmeksizin memurlar 
% 11 gibi bir fasla gelire sahip ve malik ola
bilirler.» Böyle diyorlar. Ve bugün... 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Nasıl oluyor söyler 
misiniz? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN — Ha, öyle ise... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. Buyurun Sayın Gündoğan, devam edin 
lütfen. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Söyle
yin bakalım. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Neye geldiğinizi anlamıyo
rum doğrusu Sayın Orhon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Biz de 
anlamıyoruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Evet, çünkü, siz artık Par
lâmento üyesi olmaktan... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, rica ederim, 
Heyeti Umumiyeye hitabedin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Şimdi sayın Bakanın sorusu 
üzerine bunu kendilerine göstermek zorunluğu-
nu duydum, işte bu kanun tasarısı yahut tek
lifi hakikaten cetvelleri ile gayet iyi hesaplan
mak suretiyle, kuruşu kuruşuna hesaplanmak 
suretiyle hiçbir külfet tahmil edilmeksizin bu
günkü bütçeye, Devlet memurlarının maaşların
da % 11 gibi bir artmanın sağlanacağı mekaniz
masını ve tekniğini kapsıyor. Bunu gördünüz 
mü ki, bunu size göstermişler? Ama iltifat et
memişsiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Böyle bir şey göster
mediler. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Türkiye Devlet personeli... 
Bir dakika, okuyayım : 

«Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Kon
federasyonu.» Şimdi, böylesine teklifler var. 
Bir sendika, 700 bin kişiyi ihtiva ediyor. Ken
dilerini ilgilendiren kanun üzerinde oturmuş
lar, düşünmüşler, teknikler bulmuşlar. Hükü
mete müracaat etmişler, Hükümet iltifat etme
miş. Bundan .vazgeçtik diyemiyeceğim. Çokçu, 
plüralist dedikleri demokrasi sisteminden bah
seden iktidara derim ki; çokçu - plüralist de
mokrasi işte bu demektir. Her sınıf, her züm-

— 1065 — 



C. Senatosu B : 38 25 . 2 . 1969 O : 1 

re, her tabaka kendisini kanunların müsaade 
ettiği derneklerde, topluluklarda, sendikalar
da bulur ve onlar birer merkezdirler, o merkez
ler ihtiyaçlarını duyururlar ve barış içinde 
yasama imkânı o merkezlerden çıkan seslerin 
duyuracağı bir Hükümet kulağının varlığına 
vabestedir. Türkiye'de çokçu demokrasiyi isti-
yen Hükümetin, önce her merkezden çıkan fik
re itibar edecek bir kulağa sahibolması gerekir. 
Ama, biraz evvel arz ettiğim gibi, Türkiye'de 
Hükümet, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Hü
kümete nasibolmıyan bir rahatlık içindedir. 
Parlâmento, biraz evvel saym arkadaşımın da 
dediği gibi, kendini üzme diyecek kadar 
vazifesinden yoksun sayılmaktadır. Hükümet 
getirir tasarıyı, çıkararır gider. Kimse Hükü
metin tasarısının üzerinde lâf etmez. Etmeyi 
de gerkli bulmaz. Neden? En iyi düşünen Hü
kümettir, kaidesinden değil, birtakım siyasi 
çıkarlar birbirine zincirle bağlı gibi bağlıdır, 
o yüzden Parlâmento - Hükümet münasebeti 
bir uyum içindedir. Ama nasıl Sadece ikti
dar partisi ile Hükümet, muhalefet partisi ile 
de Hükümet arasında birisinde uyumluluk, bi
risinde zıtlaşma olmak şartiyle. G-aripliği bu
radadır. Hiçbir iktidar partisi mensubu bugü
ne kadar Hükümetin getirdiği tasarıya hayır 
dememiştir. Ve maalesef muhalefet partileri 
de şaşılacak şekilde, hiçbir zaman iktidar parti
sinin getirdiği tasarıların aslında kendisine ya
rarlı olmaktan ileriye hiçbir mânası olmadığın
dan kendini kurtaramamıştır. 

Şimdi, çok zaman olmuş olsa, böyle aniden, 
ayak üstünde, yarın tatil olacak Meclisin, her
kesin bilmem bayram hazırlığında bulunduğu 
günlerde getirilmemiş olsa, bu kanunun uygu
lanmasını öngören tekniği size burada birer bi
rer okurdum. Okur ve burada hicolmazsa mut
tali olurdunuz. Ama yine gücümün yettiği nis-
bette bu münakaşa burada devam ederken, bu
nu anlatacağım efkârı umıımiyeye. 

Arkadaşlarım, Hükümetin bir başka maze
reti var. Diyor ki, bu kanunu uyguladığını 
takdirde, birtakım yeni harcamalara mâruz ka
lacağım. Daha doğrusu masraf olacak. Dev
let memuruna biraz daha fazla para vereceğim 
ama, bütçeden bir miktar daha fazla parayı 
ayırmam gerekecek, önce şunu arz edeyim, eğer 
bu bütçedeki paraların, masrafların her birisi
nin kadri mâruf olduğu - eski tâbirle - ve ye

rine masruf olduğu - eski tâbirle - bir tetkik 
edilirse bunun asgari % 50 sinin hem kadri mâ
n ı ! olmadığını, hem de yerine masruf olma
dığını ispat etmek mümkündür. Ve bunu bu 
kürsüde bütçe görüşmesi esnasında böylesine 
bir düzen içinde bütçenin denkliği, denksizliği-
ıı.in önemi olmadığını, bu temele dayalı olarak 
ifade etmiştim. 

Şimdi soruyorum, parası oîmıyan Hükümet 
800 milyon lira vergi alıyor mu almıyor mu me
murdan? Alıyor. Yarın, imkân verilir de 657 
sayılı Kanun uygulanırsa daha çok para verilen 
memurdan, da^ıa çok vergi almmıyaeak mı? 
Alınacak. Pekâlâ, 657 sayılı Kanundan istifa
de v&en. memur daha çok verimli çalışacak mı? 
Elbette çalışacak, Ondan dolayı Devletin gelir 
ziyadeleşmesi, ekonomik ziyade hâsıl olacak mı? 
Elbette olacak. Peki bu kamın uygulanırsa, 
Devlet personelinin ferdî tefeyyüzü ve sairesi 
bir imtihan usulüne tabi tutulursa, şişkin kadro 
yerine, liyakatli, ehliyetli bir çalışma düzeni
ne girmiş olacak mı? Hepsinden vazgeçtik, siz 
bir kanun çıkarırsınız 740 milyon lirayı Al
manya'da, Türk lokumlarını tanıtacak bir kim
senin isteğine hasredebilirsiniz. Veya bilmem 
hangi ecnebi firmanın Türkiye'de belli bir züm
renin ihtiyacını karşılayacak bir sanayi kurma
sını öngören bir gidişa o paradan tahsiste bulu
nabilirsiniz. Bir karma teşebbüsü kurup, evet 
703 milyon liranın 300 milyonunu o karma te
şebbüsün emrine verebilirsiniz. O karma teşeb
büsün başında bir ecnebi firma bulunabilir. Ço
ğunluk hissesi onun olabilir. Bu mahzur değil
dir. Buna para bulunur ama, Devlete çalışan 
ve Devlete verimli çalışmadığı belli olan, ve
rimli çalışamadığının sebeplerini de, kendisine 
emeğin karşılığı verilmiyen personele yani, me
mura para bulunmaz. Bu mazeret olmaz. 740 
milyon lirayı şuna veya buna tâyin edemediğin 
pahalara, plânda ne yapmasını istediğin halde, 
yapmadığı ve bildiğin bir yere besleme- parası 
olarak vereceksin. Ama Devlete çalıdan kimse
lerin, çalışmalarındaki verim düşüklüğünü, 
emeklerinin verilmemesine bağlı olduğunu bil
mene rağmen, en a para bula.mıya-caksm. Böyle 
massret olmaz. Beyle mazeret olursa o Devlet 
memuru her gün, Hükümete içinden ne dediğini 
bilir. Ama, isinin yapılma?! sıracında gerekti
ği dikkati, gerektiği teyakkuzu gasterme imkâ
nından mahrum kalır. Memuru ile, sadece onu 
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yerinden atmak, işinden etmek, onu terfih et
tirmemek korkusu ve baskısı münasebeti içinde 
çalışan bir Hükümet yerine, gelişen Türkiye ko
şullarına uygun, liyakat ve kabiliyet esasına da
yalı bir hiyerarşik düzen içinde, Devletin sev
gi, memleket menfaati, millet menfaati esasına 
dayalı bir düzen içine girmesi, Hükümetin iste
ği dışında olsa dahi, bizim isteğimiz içindedir. 
Biz derken, elbetteki Türkiye'de yaşayan insan
ları kastediyoruz. Diyoruz ki, 657 sayılı Per
sonel Kanununu uygulamadığınız takdirde, siz 
Türkleri, Devletin kendilerine yapması gereken 
hizmetten mahrum bırakıyorsunuz. Hakkınız 
yoktur diyoruz. Bütün çabamız bundan neş'et 
ediyor, buna dayanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bâzılarının gözünde 
eğer bu kanun çıkmazsa, 28 . 2 . 1969 da evet, 
Devlet personeli maaş alamıyacak duruma dü
şecek. Yok efendim böyle bir şey. Hukukçu
lar burada Devlet Personel Dairesinin mensup
ları bilmiyorum burada mı, gelsinler münakaşa' 
edelim. Bu kanunu çıkaramadığınız takdirde, 
Devlet memurları maaş almaktan maihrum ol
mazlar. Mükemmel maaşlarını alırlar. O mad
de, Anayasanın iptal kararında hükme bağla
nan madde, Anayasanın öngördüğü surette ve 
şekilde, kanun düzenlenmeksizin, 657 sayılı Ka
nunun ertelenmesinin uygunsuzluğuna dair ka
rardır. Yoksa, siz kanunu sokarsınız meriyete, 
gerekli nizamı kurarsınız, memurlar mükem-
melen maaşlarını alırlar. Böyle bir geri kalma 
imkânı yoktur. O, bu kanunun getirilmesi için, 
çabucak getirilmiş ve kimsenin üzerinde durma
ya imkân bulamadığı bu kanunda, korku hava
sı yaratmaktan başka hiçbir anlamı olmıyan 
sözdür, Kanun çıkmadığı takdirde bir zarar 
olmaz, memurlar da maaşını almaktan mah
rum kalmazlar. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi burada 
şimdilik kesiyorum, başkalarının hakkına te
cavüz etmek korkusundan. Ama bu kanun çı
kıncaya kadar, elimizden gelen bütün imkânla
rı kullanacağız. Kastimizin, iyi anlaşılması 
için, şunu belirtmek istiyorum. Biz, Devlet Me
murları Kanunu, yani 657 sayılı Kanunun er
telenmesinde Türk halkı için, Türk Devleti 
için, Türk Milleti için sakınca gören bir par
tiyiz. Bir reform kanunu olarak tarafımızdan 
getirilmiştir, bu kadar sene uygulanmaması 
zararlı sonuçlar doğurmuştur. Bunun mücade

lesini yopıyoruz. Her hangi bir korkuya kapıl-
maksızm bu kanun yerine 657 sayılı Kanunun 
uygulanmasını öngören mütalâamıza iştirak et
menizi istirham ediyorum. Kanunun maddele
rine geçildiği zaman, kanunun bu maddesinin 
değiştirilmesine dair bir önergem de vardır. 
Takdim edeceğim. Şimdilik hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

OSMAN SAI-iHOĞLU (Sakarya) — Komis
yon adına söz istiyorum 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Salih-
cğlu. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Başkan 

muhterem senatörler, huzurunuzda bulunan ka
nun tasarısı Bütçe Plân Komisyonumuzda arız 
ve amik görüşüldü ve endişe buyurulan husus
lar komisyonda ilgililere tevcih edilen suallerle 
aydınlığa kavuşturulmuştur. Şöyle ki, Sayın 
Gündoğan arkadaşımızın söylediği şekilde bu 
kanun çıkmaz ise, personel maaş alamaz key
fiyeti mevzuubahis değildir. Hakikaten ala
maz. Çünkü bu kanun çıkmadığı takdirde 657 
sayılı Kanunun 237 nci maddesi otomatikman 
Mart bir de yürürlüğe giriyor. Oysaki buna 
tokaddüm edecek kadro kanunu mevcudolma-
dığma göre, maaş alma imkânı mevzuubahis de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Personel Kanunu 
mevzuunda Adalet Partisi Grupunda hassasi
yetle durulmuştur. Hükümette çeşitli zamanlar
da bu mevzua eğilmiştir. Ancak, Personel Dai
resinin hazırladığı en son tasarı, maalesef bu
gün büyük bir kütle olan memur arasında, sos
yal adaleti gerçekleştirelim derken, onu daha 
çıkmaza götürecek bir nitelik taşıdığını, ben de 
o tetkik komisyonunda bulunan bir arkadaşı
nız olarak, gördüm. Şöyle ki yaptıkları hazır
lıkta tabanı 70, tavanı 1 000 olarak aldılar. 
Bir an düşününüz. Katsayı dört alın, hattâ 5 
alın, bunun 70 ile çarptığınız zaman 820 ve 300 
lira gibi bir rakam bulursunuz. Bugün Devlet 
dairelerimde çalışan hiçbir memur, bu seviyede 
maaş almamaktadır. O halde bu yönden aşağı 
sınıflardaki memurları, taltif edelim veya on
lar bu Personel Kanununu bu şekilde anlamış 
iken, daha aşağı bir durum almasını, hiç şüphe
siz, Parlâmentoda hiçbir arkadaşımız, ter-
vicatmez, Kaldı ki tavan 1 000 alındığı takdir-
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de, onu da 4 katsayı alsanız, 4 ile çarparsanız 
4 000 eder. Sürüttür bu. 3 100 - 3 200 lira 
zannediyorum ancak ele geçen bir meblâğ olur. 
Devletin en yüksek kademesinde, en sorumlu 
mevkide bulunan bir kimsenin de bu seviyede 
bir maaş alması yine terviç edilen hususlardan 
sayılmaması gerekir. 

Ayrıca arkadaşlarım, ben komisyon sözcü
sü olarak bilhassa size de tercüman olarak üze
rinde durdum. İlgilileri dinledik ve tatmin 
edildim. Şöyleki; teknik personel problemi var
dır Türkiye'de. Ve bu 1958 de palyatif bir ted
bir olarak zorlama neticesinde bir kararnameye 
dahi bağlanmış ve artık Devlet bareminin dı
şında on seneden beri 11950 sayılı Kararname ile 
yevmiyeli istihdam edilmektedir. Bu Devlet 
Personel Dairesinin hazırladığı tasarıda onları 
da tıpkı bürokrasinin normal memurları şeklinde 
mütalâa edilmiştir. Şayet bu yürürlüğe girerse 
hangi mühendisi, hangi teknik elemanı bunun
la istihdam edersiniz Bu da calibi sualdir. 

Şimdi arkadaşlar, bunu bir politika mevzuu, 
bir polemik mevzuu yapmaktan uzak tutalım, 
istirham ediyorum. Biz komisyonda bunu çok 
etraflı görüştük, hattâ Pazar günü toplandık, 
Hükümette bir emrivaki ile karşı karşıya kal
mıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hu
sus bütçe kanunu ile ertelenme şeklindeki bir 
vaziyete istinadetmektedir. Binaenaleyh, bunun 
dışında bir kanunla ertelemesinde her hangi bir 
sakınca mevzuu bahis değildir. 

1971 tarihi bizim de dikkatimizi çekmiştir. 
Ancak Hükümet ilgilileri ve Sayın Bakanla da 
şimdi konuştum; bunun 1971 değil, en kısa za
manda belki bu süre içinde, şu anda da çalışı
lıyor üzerinde Maliye Bakanlığı içerisinde; ge
tirilecektir, ama Millet Meclisi Komisyonu her 
hangi bir şekilde bir şey olmasın diye bir sü-
bap vaziyeti düşünerek, 1971 diye koymuştur. 
bunu. Biz bunu kendi komisyonumuzda kaldı
racaktık arkadaşlar, ama kanunun şu sıkışık 
süre içerisinde değişikliğe uğraması halinde tek-
rak Meclise gitmesi mevzuubahsolduğu için, o 
tarih mevzuuna dokunmadık, ama gerekçemizi 
okursanız, gerekçemizde bütün bunlar vardır. 
Lütfen istirham ediyorum, bu anlattığım ışık 
altında durumu arkadaşlarım eleştirsinler. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN" — Güven Partisi Grupu adına Sa

yın Melen. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA PERİD 
MELEN (Van) — Değerli arkadaşlarım, 857 
sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hü
kümlerinin ertelenmesine dair bu tasarı esasen 
beklenmekte olan bir tasarı idi ve benim için 
de sürpriz sayılmıyan bir tasarıdır, şahsan. 
Çünkü daha 1966 yılında Sayın Başbakan önü
müzdeki Mart ayından itibaren, yani 1966 yılı 
basından itibaren Personel Kanununun malî 
hükümlerini tatbik edeceğiz» dediği zaman bu 
kürsüde ifade etmiştim, «Bu Hükümet bu kanu
nu tatbik edemez» demiştim. Ve görüyorsunuz 
yıllar geçti ve bu Hükümet bu kanunu tatbik 
edemedi. Ve bu kanunu tatbik edemediğini tes
cil ettirmek üzere de bir kanun teklifi getir
mek mecburiyetinde ve durumunda kaldı, 

Bu aslında bir iktidar devresini tamamlamak 
üzere olan A. P. iktidarı için hakikaten övünü
lecek bir durum değildir. Bunu bir başarısız
lık saymak, zannediyorum, A. P. ii arkadaşla
rım içinde de bir başarısızlık saymak istiyen-
ler vardır. 

Muhterem arkadaşlar; neden böyle oldu? 
Hakikaten Personel Kanununun malî hükümle
rinin uygulamasını engelliyen çok mühim âmil
ler mi vardı, haklı sebepler mi vardı? Bunun 
üzerinde zaman zaman arkadaşlarımız durmuş
lardır. Sayın Maliye Bakanımız zannediyorum 
kısa bir müddet evvel bütçe müzakeresinde ve 
hattâ geçen sene «Biz bir emrivaki karşısında 
uygulaması mümkün olmıyan bir kanun devral
dık» demişlerdi. Ve bu suretle bu kanunun so
rumluluğunu kendilerinden evvel gelen iktidara 
yükletmek suretiyle bir mazeret aramışlardı. 
Bir mazeret, mazur göreceğimiz bir sebep var 
mıdır, yok mudur? Bu noktaya, biraz sonra iza
hatımda temas edeceğim. Ondan evvel bu ka
nun üzerinde bir nebze durmayı bu kanunun 
ihdasını zaruri kılan, daha doğrusu tedbirini 
zaruri kılan sebepler üzerinde durmayı ve kısa
ca malûmat vermeyi faydalı görüyorum. 

Benden evvd konuşan arkadaşımızın biraz 
evvel, ifade ettiği gibi, bizdeki memuriyet düzeni 
veyahut memuriyet ücret düşeni Osmanlı dev
rinden kalmış değildir. Cumhuriyet Hükümeti 
devrinde, hattâ başka nıemkketlsrde yek iken, 
bizde bir personel reformu yapılmıştır. 3659 ve 
3658 sayılı kanunlarla 9.7u çok parBon^îin ücret
leri, maaşları, terfileri, hizmete alma esasları, 
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var 
ruj: 
bir 
taco 

univ^Ieri bâzı prensiplere bağlanmıştır. 
bu kanun ile birlikte bir Personel Dairesi, 
[ bu kaıumuii uygulanmasını gözetecek de
li olarak gözetecek bir Fersonel Dairesi ku-
ııış olsa idi, zannederim ki, Türkiye yeni 
personel reformu yapmaya belki de muh-

raTktı, Fakat o tarihte sadece kanun 
cephesi düşünülmüş, fakat uygulamasına neza
ret edecek bir teşekkül düşünülmemiş olduğu 
için kısa zamanda 3656 ve 3659 sayılı kanunla
rın getirdiği prensipleri zedeliyen hükümler 
çıkmış, kanunla:- çıkmış ve yavaş yavaş rejim. 
de yeniden bir anarşi belirmeye başlamıştır. Ay
rıca, İkinci Dünya Harbinin getirdiği enflâsyon 
ve 1950 • 1DCG devresi arasındaki enflâsyonist po
litika büsbütün çığırından çıkarmış, maaş ve 
ücret ninammda nistem bozulmuş ve bâzı Devlet 
daireleri kendi memurlarını tutabilmek için 
h\vm\ü bükümler getirip, çıkarmaya başlamışlar
dır, Hâkim tazminatı çıkmış, üniversite tazmi
natı çıkmış, doktorlar için tazminat çıkmış, su
baylar için muhtelif tazminatlar çıkmış, öğret
menler için çıkmış, çeşitli... Çaresiz olarak çık-
miş. Çünkü o ücretlerle bu memurları vezife 
yerinde tutup vazife gördürmeye imkân olma
dığı için bunları çıkarmaya mecbur olmuştur, 
va~n kanını o tarihte. Yine barem dışı memur 
çalıştırma, mukaveleli memur çalıştırma, yev
miydi personel çalıştırma gibi hakikaten bizim 
personel sistemimizi anarşik hale getiren bir 
durum hâsû olmuştur. 1960 dan sonra Personel 
Dairesinin kurulmasından sonra ciddî bir çalış
ma yapıldığını kabul etmek lâzım. Ciddî bir 
hazırlık çalışması yapılmıştır. Ve Meclise geti
rilen Personel Kamımı bu şekilde hazırlanmıştır. 

Mııhterem arkadaşlar, bu kanunda noksan
lar ıiıdır. yalı mudur, yeterli bir kanun mu-

l midir, hakikaten bunun üzerinde dur-
m. Bu h.-'zorunuza gelen tasarıyı kabul 
ha s-a nurda bana ihtiyaç görüyorum, 
gelen Fersonel Kanunu bizim görüsü-

bir ciddî reform 

ÜIÎUÎ 'a : 

et.m.one 
Meclise 
müî3 gör? 
sanları vardır eîbete, anı: 
bariyle, umumi manzaras: 
reform Kanunudur. Ve bu T 

masında Fransa'da muvaffakiyetle personel re
formunu yapmış olan bir kaç yabancı mütehas
sıs da mevcuttur. Prof. Graguvar bunların ba
şında idi. Bu kanunu o tarihte Hükümet bu 
profesörün de muvafakatini alarak sevk etmiş-

Kanunudur. Nok 
umumi hatları iti 
itibariyle ciddî bb 
.canunun hazırlan 

tir. Yalnız bir ufak hâtıramı arz edeyim. Bu kâ
nunu şevke karar verdiği zaman Hükümet, Prof 
Graguvar o tarihte mesuliyet mevkiinde idim, 
beni ziyaret etmişti. Bu kanunu uygulıyabilecek 
misiniz demişti. Ne bakımdan diye sormuştum 
kendisine, iki milyarın üstünde bir fedakârlığa 
ihtiyaç gösterir, bu sebeple bu iki milyarı bu
gün verecek durumda değilsiniz. Bu kanunu 
nasıl ııygulıyacaksmız, hattâ bir de hikâye an
lattı, korkarım dedi bu hikâyeye benzesin duru
munuz. «Vaktiyle Pariste bir berber varmış, bir 
gün dükkânının üstüne şu cümleyi yazmış, ya
rından itibaren traş parasızdır, demiş. Bir açık
göz de görmüş onu ve ertesi günü damlamış, 
gördüğü gün değil de ertesi gün damlamış, traş 
olmuş ve para vermeden çıkarken berber yaka
lamış. Para.. Göstermiş, bu demiş yarından son
ra; yarından sonra gelirsen olur demiş.» Kor
karım sizin kanun da böyle olmasın, demişti. 
Müşkülât sadece kanunun ihtiyaç gösterdiği iki 
milyardan ibaret kalınca biz bunu karşı
larız demiştim kendisine. Kanunu kade
meli tatbik ederiz, faraza bir yılda de
ğil de, beş yılda tatbik ederiz. Ve o va
kit profesör de bunu uygun görmüştü. O tarihte 
Hükümet bunu da, yabancı bir profesörün de 
müspet mütalâasını almak suretiyle kademeli 
tatbik etmek kaydiyle bu kanunu Meclise gön
dermişti. 

Muhterem arkadaşlar, personel reformu sa
dece bir tek kanunla yapılacak değildi. Bunu 
bir başka vesile ile de arz ettim. Bu kanun sa
dece Genel Bütçeden maaş alan memurlara ait 
bir kanun, bunun yanı başında hâkimler için 
özel bir kanuna ihtiyaç vardır, bu yapılacaktır. 
Üniversite mensupları için özel bir kanuna ih
tiyaç vardı, bu umumi kanuna mütenazır ola
rak bu yapılacaktı, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
için bir ayrı kanun hazırlanması gerekiyordu, 
mahallî idareler için ayrı bir kanun hazırlan
ması gerekiyordu. Bütün bu kanunlar bir 
arada kabul edildikten sonra bir an
da yürürlüğe konması gerekiyordu; Askerî 
Personel Kanunu da dâhil. Fakat o tarihte sanı
yorum, dördüncü Koalisyon Hükümeti devrinde 
saydığım her iki kanunlar, yani hâkimlere ait, 
ve diğer hâkimlere, üniversitelere, İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait kanunlar getirilmeden o 
tarihte Meclis, sevk edilmiş olan Personel Ka-
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nununu aldı ve Hükümet de bir mukavemet gös
termedi, süratle çıkardı, kanunlaştı. Yalnız ba
şına böyle bir kanunun tatbik edilemiyeceği 
muhakkaktı. Çünkü bunu tatbik ettiğiniz anda, 
umumi bir reform getirmiyeceksiniz, hâkim dı
şında kalacak, iktisadi Devlet Teşekkülü dı
şında kalacak, asker dışında kalaack, mahallî 
idare memuru dışında kalacak böyle bir Perso
nel Kanunu Reform Kanunu olmaz. Hepsini 
birlikte getirmek lâzımdı. Ama, yalnız başına 
çıktı. O tarihten bugüne kadar Hükümet bu be
riki kanunları getirmedi. Bunları getirmiyen Hü
kümet, bu Personel Kanununu veya getirmeyi dü-
şünmiyen Hükümet Personel Kanununu nasıl tat
bik edebilir? İşte ben buna dayanarak bu Hükü
met bu kanunu tatbik edemez. Çünkü bu mevzuu 
henüz anlamamıştır, kavramamıştır demiştim. 

Muhterem arkadaşlar, başarısızlığın bir se
bebi budur. Hükümetin maalesef bu mevzua hü
kümet olarak yakinen eğilmemiş olması, bunun 
başlıca sebepleri arasında olmak lâzımdır. Per
sonel Dairesi çalışmış, proje hazırlamış, Mali
yeye göndermiş, Maliye bunun üzerinde uzun 
aylar çalışmış, personel dairesine cevap vermiş. 
bilmem sınıf tüzüklerini hazırlamak üzere dai
reler arasında kavgalar gürültüler olmuş, mü
nakaşa devam etmiş. Bütün bunları Hükümetin 
ele alıp bu mesele üzerine eğilip, bütün bunları 
telif etmesi, yürütmesi bu münakaşaları bir 
noktada hal tarzına bağlaması gerekirken, maa
lesef bu mevzulara da Hükümetin yeteri kadar 
zaman ayırmadığını görüyoruz. Bu ka
nun 1966 yılında gelseydi, o vakit mü
nakaşa edilseydi doğruydu, bir nebze
ye kadar. Kendinden evvelki bir ikti
dardan devraldığı bir tasarı ile karşı 
karşıyadır. Binaenaleyh, zamana ihtiyaç vardır, 
bunun eksikleri vardır, eksiklerini tamamlamak 
icabeder, bunun için de zamana ihtiyaç vardır 
diyerek Hükümet böyle bir yetki isteyebilirdi. 
Ama, bu zaman muhterem arkadaşlarım, o gün
den bugüne kadar yeteri zaman geçmiştir. Bu 
zaman zarfında bu meseleye ciddiyetle, samimi
yetle eğilen bir Hükümet saydığım kanunları da 
getirir, buradan geçirebilirdi. Memurları sınıf
landırmada bir müşkülât var ise, mevcut ka
nunda bir noksan var ise onu da tamamlatabi-
l'irdi. Bilmem arkadaşımız biraz evvel, bütçe 
komisyonu sözcüsü söyledi, en alt kademedeki 
gösterge noksan ise, 70 ise onu da 100 e, 150 ye 

çıkaracak iki maddelik bir kanun getirebilirdi. 
Bütün bunları iki sene içerisinde, üç sene içeri
sinde ciddî bir hükümet getirir, yüklenir ve bil
hassa Mecliste ve Senatoda kuvvetli bir çoğun
luğa dayanan, yalnız basma bir Hükümet kuran 
bir iktidar bunu elbette yapabilirdi. Ben şah
san bunu şu noktaya bağlamak istiyorum muh
terem arkadaşlarım. Hükümet bu mevzua sami
miyetle ve ciddiyetle eğilmemiştir. Bunu daire
lere bırakmıştır, dairelerin karşılıklı çatışması, 
müzakeresi ve münakaşasiyle yıllar geçmiştir ve 
bugün bu noktaya gelmiştir ve bu anda da ta
biî hiçbir şey yapmaya imkân yoktur, öyle bir 
kanun getirmekten başka bir çaresi yoktur. Hü
kümet sadece bunda değil, bütün ciddî mesele
lerde, Adalet Partisi Hükümetini bu türlü bir 
davranış içinde görerek müteessir oluyoruz. 
Yalnız başına millet iktidara getirmiştir. Her 
şeyi vermiştir. Fakat Adalet Partisi Hükümeti 
millete malesef istediklerini verememiştir ve 
verememe durumunda kalmıştır. Petrol mesele
si böyledir. Petrol Kanununun millî menfaatle
re ayları olduğunu bizzat Adalet Partililerin 
Mecliste çoğunlukta bulunduğu bir komisyon 
tesbit etmiştir. Süratle değiştirilmesi lâzımgelir 
demiştir ve görüyorsunuz yılardır ayak sürü-
mektedir. Bir türlü bu petrol kanunu tadilâtı 
meclise gelmemektedir ve gelememektedir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonu her şeyi hazır bulmuştur. Bunu organizas
yon yapmak için sadece birkaç ciddî mesai 
yapmak yeter haldedir. Fakat bu Hükümet 4 
seneden beri bu reorganizasyonu tamamlama
mıştır. Bütçe müzakerelerinde gördük. Bu yüz
den her sene iktisadi Devlet Teşekküllerine ar
tan ölçüde açıklarını kapatmak üzere bütçe
den para verme durumuna girmişizdir. Vergi 
reformu öyledir. Mahallî idarelere ait gelirleri 
öyledir. Gelişmeye muhtaç bölgeler durumu öy
ledir ve daha garibi bir plân yapmıştır Ada
let Partisi iktidarı bu plânda yüzlerce faydalı 
tertip göstermiştir memleket ekonomisinin idare
sinin düzelmesi, ıslahı, gelişmesi bakımından. 
Fakat bunların büyük bir kısmına el atmamış
tır. Hatırlarsınız bütçe müzakeresinde bakan
ların bir çoğunun bunlardan haberdar dahi ol
madıklarını hayretle gördük ve öğrendik. Ken
di imza ettikleri bu plânın ihtiva ettikleri ken
dilerine bâzı şeylerin yapılmasını emreden bu 

İd — 



C. Senatosu B : 38 25 . 2 , 1969 

tedbirlerden, bu tavsiyelerden değil bunları 
İzah etmek haberdar dahi olmadıklarını esef, 
teessüfle ve teessürle gördek. Bu durumda bu
lunan bir Hükiimeten Personel Kanunu gibi 
ciddi bir cTavrsi ioti.y-en bir reformu tahakkuk 

v 
bu hal: l o 

mezdik. Netice bu 
tirildi. Saygılarımla. (Alkış-

ili Birlik Grupu adma Sayın 

ettiril::?! 
sebeple 
lar). 

BAŞKAN — IV 
.-.-Taraman, 

MİLLÎ BlELîK GBUPU ADI2IA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 196.1 Anayasası çift yabama 
organı durumu ile türlü yasama dü
zenini değiştirdiği zaman bundan maksat 

bir kademelenme ırvr yasamayı hale, y 
ve bir geniş saman içersinde düzenlemek ama
cını güdüyordu. Oysa son günlerde ve bir
kaç yıldan beri de bilhassa birçok kanunlar 
çok kısa bir mman süresi içersinde tasarı 
olarak getirilmekte ve bu önümüzdeki misal
de de görüldüğü gibi hemenee bir günlük, iki 
günlük bir zaman içersinde o kanun çıkarıl
mazsa her şey alt üst olacakmış gibi bir inti
ba içersinde yasama organları bırakılmakta, 
dolayi^iyb 1931 Anayasa l ım çlıt Meclis ve 
yasamayı bir zaman kademelenmesi içersinde 

iyona klomez duruma sokul-
lyıiı D:vlet Memurları Ka-

^ T ; A Mahkemesince bütçe ka-
dekkels ertelenen kısırn-

10; 

L\navr 

ayarıama 
maki a d ı.', 
Î: ununun 
nuRİanna 
lan iptal edildikten sonra, bu iptal tarihi 
Anayasa Mahkemesinin 7 Ocak 1939 tarihi ile 
yapılmaktır, lluglüıe kadar 45 gün zaman geçti. 
Eğer Anayasa Mahkemesi tarafından bu ka
rar alındıktan üç beş gün sonra böyle bir ta
sarı Millet Meclisine getirilmiş olsaydı gerek 
Millet Meclisinde,. gerek burada bir zaman 
içerisinde meseleyi tartılmak imkânına sahibo-
lacağımızdan ötürü yasama organları Türk 
Milletinin egemenlik baklanın kullanıldığı en 
yüksek organ olarak bu noktadaki görüşleri 
ne ise o görüsü kanun tasarısı içinde tedvin 
etmek imkânına sahibolaeaktır. Oysa beş gün 
evvel, 4 gün evvel böyle bir tasarı Hükümet
ten getirildi. Yani 40 gün bekletildi. Tabiî 
meseleyi böyle son dakikaya getirmenin cihet
teki istenilen şekilde çıkması, icranın yasama
nın üzerinde bir egemenlik kurması, zımnen 
o erenlerdik kurması gibi durumlarla bizi bas-

başa getiriyor. Şimdi bu tasarı içerisinde ook 
daha mükemmel teklifler komisyonda da gö
rüşüldü. Burada da, Millet Meclisinde de 
parlömanterierin aklına gelmektedir. Bozulan 
Devlet personelinin moralini düzeltmek veya 
daha iyi bir, eğer 1965 te çıkarılmış olan 657 
sayılı Kanunun bu hükmü onun yerine daha 
(iyisini, dalıa güzelini koymak birçok kişi
lerin aklından geçmektedir. Ama bunları şu 
bir günlük zaman içersinde bu tasarının içer
sine monte etmek mümkün görülmemektedir. 
Demek ki, icranın bu tip davranışları yasama
nın yapılmasını engellemektedir ve bu bir 
neticeyi ortaya çıkarmaktadır, iktidarlar, ik
tidar partileri Parlâmento grupları ile icra ara
sında çok iyi bir koordinasyonu sağlamak su
retiyle yasamanın Türk Milleti adına kullanı
lan egemenlik fonksiyonunun yapılmasını sağ
lamaları zarureti ortaya çıkmaktadır. Ve bu 
görev de öncelikle iktidar kanatlarına düşmek
tedir. Onların Parlâmento gruplarına düş
mektedir. 

Şimdi getirilen, bu tasarının 1 nci maddesi
ne Millet Meclisinde eklenen 2 nci fıkrası : 
«Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
tadil tasarısının en geç» filân tarihe kadar 
diyor. Oysa yukardaki fıkrada bir tadilden 
bahis konusu edilmiyor. Kanunun diğer mad
desi, diğer maddeleri kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi izliyen malî yıl başından itiba
ren yürürlüğe girer hükmü her sene bütçe 
kanunları ile erteleniyordu. Bu hükmün yeri
ne simdi getirilmekte olan tasarıda sözü edilen 
kanunun sınıflandırma ile ilgili hükümleri uygu
lanır bir hale gelinceye kadar ve genel kadro 
kanunu yürürlüğe girinceye kadar uygulan
mam diyor. Oysa aşağıda 657 sayılı Kanu
nun tadil tasarısından bahsediliyor. Yani ir
tibat yok. Tadil tasarısından bahsediliyor. 
Yani burada şu sarih hatayı bile düzeltmemiz 
icabediyor. Ama düzeltme imkânına sahip deği
liz. Bir gün zaman var. 657 sayılı Kanunun ta
dil tasarısından maksadı bütün diğer personel 
reformlarını mı kaldırmak istiyorlar? O kadar 
bulanık bir ifade, Fakat hiçbir imkâna sahip 
değiliz. 

Arkadaşlarım bu genel anlamdaki sözlerim
den sonra şimdi asıl meseleye biraz girmek is
tiyorum. Hiç şüphe yok; 857 sayılı Kanun bir 
Devlet -personelinde Devlet memurlarında 
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reform getiren bir kanundu. Bunun reform 
niteliği her ne kadar aslında yönetimde ve 
Devlet hizmetlerinin yürütülmesinde reform ise 
de, Türk kamu personeli uzun yıllar İkici Ci
han Savaşından bugüne kadar geçen yıllar 
içerisinde, gittikçe artan geçim sıkıntısı ile 
malî meseleleri her şeyin önünde görmek gibi 
bir durumla başjbaşa kalmış ve böyle bir alış
kanlık içinde bulunduğu için, bugün, 657 sayı
lı Kanunun uygulaması ile 400 - 500 bin civa
rındaki devlet personelinin heyeti umumiyesi 
bu kanunun malî hükümlerini kendi durumla
rı için öncelikle görmüşler ve meseleyi mali 
yönden ele almışlar. Bu bir alışkanlık, bu bir 
kamu oyu alışkanlığı halindedir. Böyle kabul 
edilmektedir, ikinci Cihan Savaşından önce 
Türkiye'de 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla dev
let sistemi, devlet ücret ve barem sistemi cid
den iyi bir baza oturtulmuştur. Ancak, ikinci 
Cihan Savaşı içerisinde gittikçe yükselen fi
yatlar ve hayat, yani geçinme durumunun git
tikçe daha sıkışık bir hale gelmesi, devlet per
sonelinin ve devlet kamu idaresinde bâzı kesim
lerde özel tedbirlerle geçim bunalımım karşılı-
yacak tedbirlerin alınması ve bunun gittikçe 
çoğalması Türkiye'deki devlet baremi düzeni
ni altüst etmiştir. 

öncelikle, teknik personel için yevmiyeli 
sistem, yine ikinci Cihan Savaşı içerisindeki 
günlerde getirilmek suretiyle; sonra sözleşme
li yani mukaveleli personel istihdamı hususu 
ve daha sonra da çeşitli meslek grupları için 
ve bilhassa son birkaç yıl içinde gittikçe yay
gınlaşan tazminatlarla bu 3656 ve 3659 sayılı 
kanunların uygulanması bir keşmekeş doğur
muştur. Ve dolayısiyle bu keşmekeş öyle bir 
durum meydana getirmiştir ki, kamu persone
linde meselâ 1954 - 1955 yıllarında İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinde bir şefin eline; bir şu
be müdürünün, bir umum müdürün, falan de
ğil, bir şube müdür muavininin değil; bir şe
fin eline surdan burdan, ikramiyeleri ile, taz
minatları ile ek görevleri ile ayda 1 500 - 2 000 
lira para geçer durumda iken, özellikle bir mi
sal ve askerlikten bir misal vereyim. Bir Ge
nelkurmay Başkanı o tarihlerde 1 000 lira ka
dar maaş alıyordu. Yani kamu düzeni içine 
girdiği zaman son derecede rahatsız eden du
rumlar meydana geldi. 1943, 1945 veya 1942 
lerden itibaren. Yani İkinci Cihan Savaşından 

itibaren mütemadiyen böyle değiştirilen bir 
infiratçılık, bir ayrıcalık içerisinde ve çeşitli 
kamu idaresinde meydana getirilen durumlar 
öyle bir statü meydana getirdi ki, bu durum
lara uyamıyan eski, kadîm bâzı meslekler ki, 
bunlardan bir tanesi askerlik idi, bu kadar ge
ri durumda kaldı. Ben şahsan bunun misalle
rini yakınlarımdan, ailem içerisinde görmü-
şümdür. Bir Genelkurmay Başkanı 1 000 lira 
aldığı zamanlarda, PTT de bir şef Sümer-
bankta bir şef 1 500 - 2 000 lira maaş alıyordu 
arkadaşlarım. 

1958 de, rahmetli Gümüşpala, 1958 Nisan 
maaşını Diyarbakır'da emir subayı getirip ver
diği vakit yanında bulunuyordum, bir harita 
üzerinde beraber bir çalışmamız vardı, 1 010 
lira aldı. Bütün maaşı, tayın bedeli, makam 
tazminatı ile birlikte. O tarihte Diyarbakır'da 
etin kilosu 13 lira idi. Hesabettim 13 vilâyette 
kıtaat bölgesi bulunan koskoca bir kumanda
nın maaşı 80 kilo et ediyordu arkadaşlarım. 
Halbuki, 1939 da 30 lira asli maaşı bulunan bir 
insanın maaşı ile 180 kilo et almak mümkün
dü. Yani Türkiye'de demek ki, kamu düzeni, 
kamu personelinin vaziyeti yıllar yılı o kadar 
bozulmuş, o kadar düzenlenmemişti ki, 657 sa
yılı Kanun çıktığı vakit bunun malî hükümle
ri ile ünsiyet kurmak bir alışkanlık haline 
gelmiştir, kamu personeli için. Bu itibarla, bu 
kanunun o günden bugüne kadar, dört yıldan 
beri, beş yıldan beri uygulanamıyan malî yön
leri meselenin bütün formüllerini de altüst et
miş, alıp götürmüştür. 

Arkadaşlarım, 14 Temmuz 1965 te bu per
sonel kanunu, yani devlet memurları kanunu
nun kabul edildiğini hatırlıyorum. Ve yine o 
gün de seçim öncesi bir dönem içerisinde Cum
huriyet Senatosunda gayet çabuk bir gün içe
risinde, birkaç saat içerisinde ve âdeta müza
kere edilmeden yine bu kanunun, şu andaki 
tasarıda yaptığımız bir hava içerisinde ki, o 
havanın nereden geldiğini de hatırlıyoruz, çı
karılmıştır. Eğer birkaç milyarlık bir malî 
porteyi taşıması suretiyle uygulanmasında im
kânsızlıklar var idi ise, bunu 1965 yılı için 
1966 yılı için mazeret olarak kabul etmek 
mümkün görülebilir. Ama 1969 yılı için 1970 
yılı için bunu mazeret olarak kabul etmek 
mümkün değildir. Çünkü, 1965 ten bugüne 
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kadar dört yıl geçmiştir. O halde bu kanunun 
uygulanamıyan yönleri nereleri ise oraları be
hemehal düzeltmek ve uygulamak, uygulanır 
hale getirmek lâzımdı. Bunun için dört yıl 
oiuruldu. Yine o günden, 1965 ten bugüne ka
dar, çeşitli tazminat kanunları, çeşitli meslek 
grupları için, doktorlar için, teknik personel 
için, sağlık personeli için, hâkimler için, asker
ler için çeşitli tazminat kanunları Yüce Mec
lislerden geçmiş bulunmaktadır. Bütün bu ge
çen tazminat kanunları da 657 sayılı Kanunun, 
Devlet Memurları Kanununun uygulamasını, 
yarınki günlerde uygulanmasını günden güne 
çıkmasa sürükliyen bir nitelik taşımıştır. Yani 
bugün iddia edilebilir, kesinlikle söylenebilir 
ki, huzurunuzda bulunan ve en geç 1 Mart 1971 
e kadar uygulanması öngörülen bu kanun ta
sarısını hiçbir suretle uygulamak belki de müm
kün olmıyacaktır. Âdeta bu tazminatlar furyası 
sanki devlet personel kanununun malî hüküm
lerinin uygulanmasını sabote etmek için, hiçbir 
suretle uygulanamaz hale getirmeyi sağlamak 
için çıkarılmıştır. Birçok çeşitli gruplar, mes
lek grupları yasama organları kanalı ile, eliy
le çeşitli haklar elde etmişler ve kendilerini o 
hakların içerisinde daha büyük standartlara 
getirmişlerdir. Binaenaleyh, yeni bir statünün 
uygulanması cidden bunlardan ötürü çok güç 
bir duruma getirilmiştir. 

Dört- yıldan beri Devlet Personel Kanunu
nun 237 nci ve 238 nci maddesinin dördüncü 
bendinin uygulanamamış olması bizi ayrıca ma
hiyet itibariyle çok düşündürecek bir noktaya 
getiriyor. Biliyorsunuz yasama organları icra
mı da üstünde ve Türk Milleti adına egemen
lik hakkını kullanan en büyük varlıklar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
İcranın üstünde diye bir madde yok. 

M. B. GEUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — icrayı kontrol ettiğine ve kuv
vetler ayrılığına göre ayrıdır, ama her zaman 
murakabe edebildiğine göre ve icrayı düşüre-
bildiğine göre; onun mânevi üstünlüğünü ka
bul etmek mutlak zorunluğundayız. 

Şimdi dört yıllık bir uygulama bizi bunun 
tanı tersi bir durumla karşıkarşıya bırakmış
tır. 1965 ile 1989 arasında uygulanamamış ol
ması ve her yıl bütçe kanunlarına konan bir 
n:p.dde ile uygulanan malî kısımlarının daima 

tehir edilmiş olması, şimdi de bunu bir tasarı 
ile iki yıl daha geriye bırakılma durumunda 
kalmamız, icranın egemenliğini, Parlâmento 
üzerinde tesis etmiş ve Parlâmento egemenli
ğini, Parlâmento üstünlüğünü kamu oyu önün
de tereddüdettirir bir duruma sokmuştur. 1965 
ile 1971 yılları arasında arkadaşlarım 6 yıl 
geçecektir. 6 yılda üç Parlâmento devresi ya
sama görevi yapmış bulunuyor. 1965 ten ev
velki yasama dönemi Millet Meclisi olarak va
zifesini bitirmiş ve seçime gitmiş, 1965 - 1969 
bir başka dönem ve 1969 dan sonra başka bir 
dönem. Bir personel kanunu çıkarılıyor, bunun 
malî hükümleri var. Bu hükümlerin altı yıl 
gibi uzun bir süre uygulanamamış olması hem 
altı yıl önceki bir dönemde çıkarılmış olan 
bir kanunu, aksak çıkarılmış, uygulanamaz 
durumda olması intibaını vermesi bakımından 
parlömanter hayata gölge düşürür niteliktedir, 
hem de yılbeyıl, her yıl bunun ertelenmiş ol
ması da ayrıca icranın üstünlüğü gibi bir du
rumla Parlâmentoyu kamu önünde karşıkarşı
ya getirmiş bulunmaktadır. 

1965 yılında uygulanamıyan bu kanun eğer 
kademeli bir sistemle uygulanmış olsa idi, bu
gün çoktan emsal 4 ü de beşi de uygulama 
imkânına sahibolabilirdik. 1965 Parlâmento
sunda 1965 bütçesi 14 milyar lira civarında 
idi arkadaşlarım, o gün iddia edildi ve dendi 
ki, Devlet Personel Kanununun malî hükümle
rinin uygulanması halinde beş katsayı alına
cak olursa 2,5 - 3 milyar lira malî porte ile 
Hazine karşıkarşıya kalacaktır. Doğru idi ve 
bir anda onu yapmak mümkün değildi. Ama, 
1985 te 14 milyar lira civarında bulunan büt
çe 1989 da 26 milyardır arkadaşlarım. 12 mil
yarlık bir artış göstermiştir. 12 milyarlık bir 
artış içerisinde 3 milyarlık, 2,5 milyarlık bir 
fonu ayarlamak yıllar içerisinde mümkün de
ğil mi idi arkadaşlarım? Pekâlâ mümkündü. 
Dernek ki, uygulamasında bir samimiyetsizlik 
var, uygulanmak istenmemiştir. Uygulansaydı 
bunu mutlaka bu devre içerisinde yedirmek 
mümkündü. Ben şahsan bugün böyle bir tasa
rının çıkarılmasından ise katsayısı 3,2 olan, 
3,5 olan bir tasarının hemen 1 Mart 1969 yı
lından itibaren yürürlüğe konmasının çok da
ha, faydalı olacağı kanısındayım. Ama bir gün 
kalmıştır,, böyle birşey yapmak bile mümkün 
görünmemektedir. 
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Arkadaşlarım, Devlet Personel Kanununun, 
Devlet Memurları Kanununun uygulanmaması
na paralel olarak bâzı reform niteliği taşıyan 
diğer meslek gruplarının kanunları da buna 
bağlanmıştır. Özellikle Askerî Personel Kanu
nunun da uygulanması, malî hükümlerinin uy
gulanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümlerinin uygulanmasına bağ
lanmıştır. Ve ona göre Askerî Personel Ka
nununun içerisinde rütbelerde kademelenme-
ier değitirilmiştir. Yarbaylık üç seneden, dört 
seneye çıkarılmıştır. 4 seneye çıkarıldığı için o 
günün Personel Kanununun nisamı içinde bun
dan bir mahzur görülmemiştir. Ama malî hü
kümlerini siz uygulamaz duruma düşünce Aske
rî Personel Kanununun malî hükümlerinin dı
şındaki kısımların da personel arasında karı
şıklıklara, kıdem ve düzende karışıklıklara se
bebiyet verecek bir durumla karşı karşıya ge
tirmiş oluyoruz. 

iddia ediliyor ki, Devlet Memurları Kanu
nunun içerisinde göstergelerde taban 70, ta
van da 1 000 olarak kabul edilmiş. Taban 70 
olduğuna göre kat sayısı 4 bile alınsa, hattâ beş 
bile alınsa 350 lira ediyor ki çek cüzi oluyor. 
Çünkü bugün toplu sözleşmelerle işçilerin bile 
asgari ücretleri 20 liraya getirilmiş ve binaen
aleyh aylıkları 600 liradır. 600 lira asgari işçi 
ücreti yanında 350 lira gibi bir memur ücreti
ni kabul etmek doğru değil. Kabul arkadaşla
rım. Ama bunların hepsini düzeltmek için 4 y:l 
beklemeye, iki yıl beklemeye ihtiyaç yoktur. 
Ciddî olarak çalışacak Devlet Personel Dere
ci ve ciddî olarak yönetilen bir kadro bu işle
rin hepsini bir ayda, iki ayda yapabilir arka
daşlarım, göstergeyi 70 den 110 a çıkarmak 
mümkündür. Daha başka türlü düşenler a:a-
inak mümkündür. Bunların hepsi bir, iki ayda, 
yani samimiyetle istense bir, iki ayda yapıla
cak işlerdir. Hattâ bir parlâmento grupunun 
bile bu işe bir araştırma olarak el atması da 
mümkündür, yol gösterme bakımından, B-r.ı 
de ş?.hsan böyle bir heyet içerisinde görev al
mayı bir vazife ve şeref sayarım. Ama istenil
memeği, istenilmediği intibaını vermektedir, 
Yani Devlet Personel Kanununun, 657 sayılı. 
Devlet Personel Kanununun malî hükümlerinin 
uygulandırılmaması, uygulanmaması dolayısıy
la onun teknik yöndeki reform niteliği taşıyan 

maddelerinin de uygulanmaması gibi bir du
rumla başbaşa kalmışızdır. Ben ümidediyorum 
ki.bu bir kasdm değil, ama mutlaka bir ihtimalin 
neticesidir. 

Bu itibarla bu tasarı çıkacaktır. Şimdi hur
dan, kanunlaşacaktır. Ama 1969 da icrayı elinde 
tutan ikitdariarm, 1970 te icrayı elinde bulun-
•aıracak olan iktidarların büyük sorumluluk
ları vardır, geleceğe râci olmak üzere büyük 
sorumlulukları vardır. 1965 - 1969 da icrayı elin
le bulunduranlar zaten o sorumluluğun içerisi
ne girmişlerdir. Gelecek günlerin ve gelecek 
yasama organlarının bu işi 1971 e de bırakma
dan, çok kısa bir saman içerisinde yapmasını ve 
Devlet personelinin ele artık bu çıkmazdan, 
bu ümitsizlikten kurtarılmasının zorunlu oldu
ğunu. ifade etmek istiyorum. 

1G65 le 1969 arasında Devlet personeline % 
lû - 15 oranında bir zam yapıldı, maaşlara, 
İÖG5 le 1969 yılları arasında eğer geçim en
deksleri % 10 - 15 civarında bir hayat pahalı
lığını göstermiş olsaydı bu hadi diyelim bir 
geçiş dönemi için kabul edilmiş olunabilirdi. 
Oysa 1985 in Ekim ayı ile 1968 in Aralık ayı 
içerisinde Ankara'da geçim endeksleri 269 dan, 
1953 fiyatlarına göre, 332 ye çıkmıştır. İstan. 
bul geçim endeksi de 272 den 350 nin üzerine 
çılmuştii'. Yani ortalama fiyat o gime göre, 1965 
fiyatlan nazara alınacak olursa % 25 - 30 hat
ta İstanbul için % 35 civarında bir hayat pa
halılığı bahis konusudur. Demek ki Devlet 
personelinin standardı % 20 gerilemiştir. 1965 
ten bu gvjıe kadar gerilemiştir. Bu kadar ağır 
durum içerisinde bulunan Devlet personelini 
1971 e kadar ki, 1970 ve 1971 in çok daha paha
lılık yılları olacağı intibaını ve kanaatini 
şimdiden taşıyoruz, onu 1971 e kadar bu du
rumda bırakmak haksızlık olacaktır, Devlet 
Memurları Kanununun bu hükümlerinin önü
müzdeki günlerde, 1969 seçimlerinden önce dü
zeltilmesini ve en geç 1970 malî yılından itiba-
_Y=n yürürlüğe girmesi temennisiyle hepinizi 
saygilrımla selamlarım. (Alkışlar) 

Maliye Bakanı Sayın Cihat Bilgehan, 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri; htısu-
nvır. uzda bulunan ve 657 sayılı Devlet Memur
la ı Kanunun 237 nci maddesiyle 238 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasının uygulanmamasına dair 
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Kanun tasarısı hakkında 3 grupa mensup arka
daşımız konuştular. 

Şimdi, mesele nedir muhterem arkadaşlar? 
Bildiğiniz gibi 657 sayılı Kanun 1965 T 
ayı içinde çıktı ve onu takibeden 1966 senesin
de Bütçe kanununa konulan bir hüküm De bu
nun 237 ve 238 nci maddelerinin 4 ncü fıkra
sının Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar uygulanmaz şeklinde bir seneden diğer 
seneye tehiri yapıldı. Bu 1968 senesine kadar 
devam etti. 1968 senesinde, ki bu hükmü bir si
yasi partinin Anayasa Mahkemesine müracaat 
etmesi üzerine Anayasa Mahkemesi bu gibi hü
kümlerin bütçe kanununda yeri olmadığı ge~ 
ıskcesiyle bu maddeyi iptal etti. 

Bir değerli arkadaşımız işte «iki tane Mec
lis olmasına rağmen kanunları mütemadiyen 
böyle süratle geçirmek için bir gayretin içinde 
bulunduğumuza ifade buyurdular. Bunun bir 
kronolojisini yapacak olursam, o değerli arka
daşım görecektir ki, biz bunu böyle Meclisler
de görüşülmesin, tetkik edilmesin diye bir ka
sıtla hareket ederek süratle geçirilmek niyetin
de değiliz. Eğer Yüksek Heyetiniz bu kanunu 
müzakere edip de kabul buyurmıyacak olursa, 
1 Mart 1969 tarihinde Devlet memurlarına ma
aş vermeye imkân yoktur. 

Değerli arkadaşımız Gündoğan bunun böy
le olmadığını ifade ettiler. Eğer burada izah 
edecek olursam kendileri de lütfen kabul buyu
racaklardır. Ne diyor 657 sayılı Kanunun 237 
ve 238 nci maddeleri «Bu kanunun birinci 
maddesi kapsamına giren kurumlardaki memur
lar hakkında 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı 
Kanun, yani Memurin Kanunu ile ek ve tadille
ri, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte (B) fık
rası 2 . 7 . 1927 tarihli 1108 sayılı Maaş Ka
nunu, 8 . 7 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nun; Teadül Kanunu ve 2 . 3 . 1959 tarihli ve 
7244 sayılı kanunlarla bu kanunun ek ve tadil
leri, teşkilât kanunları ve diğer kurumların bu 
kurumlara aykırı hükümleri bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başından iti
baren yürürlükten kalkar.» 

Bu kanunlar kalktığına göre eğer bu kanunu 
kabul buyurmıyacak olursanız, bu kanunlar yü
rürlükten kalktıktan sonra memurlara hangi 
kadroya göre, hangi hükme göre, hangi kanuna 
göre, maaş verileceği hususunun burada izah 
edilmesi lâzımgelir. Biz bu hükmü tatbik edil

mesi imkânı olmadığı cihetle Bütçe kanun tasa-
rıınna koyduk. 1969 bütçe kanun tasarısı Yük
sek Heyetinizde müzakere edildi ve Yüksek Se
natoca bu madde, şu madde şurada yasılmış 
bulunan madde, kabul buyuruidu. Şimdi bizim 
getirdiğimiz hüküm, sizin o zaman kabul etmek 
suretiyle iradelerinizi izhar etmiş olduğunuz 
hususu, Anayasa Mahkemesinin böyle bir hü
küm Bütçe Kanununda bulunmaması lâzımgel-
diği gerekçesiyle sırf Anayasa Mahkemesi ka
rarını infaz etmek üzere buraya getirmiş bulu
nuyoruz, Bu müzakereler uzun uzun yapıldı, bü
tün arkadaşlarımız ifade ettiler. «657 sayılı Per
sonel Kanunu niye tatbik edilmedi?» Simdi bü
tün bunları şu kanun vesilesiyle müzakere edil
menin yeri yok muhterem arkadaşlar. Bu bir 
usul kanunu. 

Acaleye gelelim. Bu kanun, bu husustaki ka
rarı Anayasa Mahkemesi almış, Anayasa Mah
kemesinin nasıl bir karar aldığını bize tebliğ 
edilmediği müddetr.e veyahut Resmî Gazetede 
ilân edilmediği müddetçe, Hükümet olarak, 
Parlâmento olarak, vatandaş olarak bilmenize 
imkân var mıdır? imkân yoktur elbette. Anaya
sada bu hususta hüküm vardır. Ancak Resmî 
Gazetede ilân edildikten sonra bütün kurum
ları bağlar. Bize bu hususta Anayasa- Mahkeme
sinin gerekçesi de değil, sadece yazısı Sayın 
Lütfi Ömer Baş imzasiyle Başbakanlıktan 
30 . 1 . İ989 tarihinde çok ivedi yası ile geldi. 
Yazı da burada, «1029 sayılı Bütçe Kanununun 
31 nci maddesinin Anayasanın 64 ve 92 nci mad
delerine ve 126 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
nın son hükmüne aykırı bulunduğundan iptali
ne ve iptal kararının 28 . 2 . 1960 tarihinde 
yürürlüğe konulmasına dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığından alman yazı sureti ilişik 
olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica 
ederim, Başbakan adına Munis Faik Ozansoy». 
Bu bize geldikten sonra elbette bir tetkik etme
miş lâzımgelirdi. Ve biz 12 tarihinde, yani bu 
yazının gelmesinden 10 gün sonra bu kanun ta
sarısını hazırbyarak Başbakanlığa göndermiş 
bulunuyoruz. Başbakanlığa bu zaten o tarihte 
buraya göndermemize de imkân yoktur. Bir ta
rafta Senatoda, Mecliste bütçe müzakereleri de
vam etmekteydi. Bütçe müzakereleri sırasında 
biz komisyonlardan geçiyor, nasıl Mecliste ka
nun tasarılarının hazırlandığını hepiniz biliyor
sunuz. Demin burada münakaşa konusu oldu. 
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Sadece bir tasarının 2 - 3 - 4 komisyona havale 
edildiği bir usulde, bir sistemde biz bu kanunu 
Meclisten ne zaman çıkarabilirdik ki, size geç 
veya erken göndermiş olalım. Kaldı ki, biz bu 
hüküm ile sizi yeni bir emrivaki karsısında bı
rakmıyoruz ki. Biz Hükümet olarak sizin, yani 
Yüksek Heyetinizin, ama ret veren arkadaşla
rımız da vardır, çekinser kalan arkadaşlarımız 
da vardır; fakat Yüksek Heyetinizden geçmiş 
ve kabul edilmiş bulunan 37 nci madde olarak 
Bütçe kanun tasarısında, 1969 bütçe kanun ta
sarısında 37 nci madde olarak Yüksek Heyeti
niz bunu kabul etmiş idi. Sizin kabul etmiş bu
lunduğunuz hususu sırf bir prosedür olmak, 
bir usul olmak suretiyle huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 

Biz bu şartlar altında eğer bu kanun çıkmı-
yacak olursa, tabiî Yüksek Heyetinizin takdiri
ne kalmış bir husustur. Devlet memurlarının 
maaşlarının verilmesine imkân yoktur. Eğer 
Anayasa Mahkemesi bu kanunun bu hükmü, 
«Bütçe Kanununun içerisinde mütalâa etmiye-
ceksin.» diye iptal etmeseydi, Hükümet olarak 
zaten biz bunun tertibini almış ve 1969 Bütçe 
kanun tasarısına da koymuştuk ve Yüksek He
yetiniz de bunu tasdik etmişti. Bugün de Mec
liste oylanacaktır, ümidederiz ki, orada da tat
bik edilir. Geçmiş olacaktır. Ama Anayasa Mah
kemesi diyor ki, «Bunu Bütçe Kanununa koya
mazsın.» Koyamadığımız için ayrı ve müstakil 
bir kanun getirdik. 

657 sayılı Kanun niçin tatbik edilmedi, bu 
konular uzun uzun anlatıldı muhterem arkadaş
lar. Türkiye'de bu işin bu kadar kolay olabile
ceğini iddia etmeyi benim aklım almıyor muh
terem arkadaşlar. Kanun Temmuzda çıktı biz 
1965 sonunda iktidara geldik. 1986 da bunun 
tatbiki için geldik. Konuştuk,, nedir bu kanu
nun esas espirisi, nedir bu defa, Personel Kanu
nunun malî hükümleri v. s. diğer hususlarına 
geçmeden evvel bu tasarının esas hükmü şu: 

Temel ilkeler: Bu kanunun temel ilkeleri 
şunlardır: Sınıflandırma, Devlet kamu hizmet
leri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Dev
let memurlarının görevlerin gerektirdiği nite
liklere, mesleklere ve devlet için taşıdığı de
ğere göre sınıflara ayırmaktır. 

Bâzı arkadaşlarımız dediler ki; bize iki ay 
müddet verin, üç ay müddet verin biz bunu ya
palım. Devlet için taşıdığı değer muhterem ar-
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kadaglar: bir öğretmenin, bir ilkokul öğretme
ninin değeri nedir? Bir veterinerin değeri ne
dir? Bir orman mühendisinin değeri nedir? Bir 
hâkimin değeri nedir? Bunun devlet için taşıdı
ğı değeri tesbit edeceksiniz, iki ay içinde bu 
tssbiti yapacaksınız ve diyeceksiniz ki bir öğ
retmen, bir ilkokul öğretmeni olduğu için bir 
doktordan daha aşağı değere sahiptir, buna mu
kabil bir profesör sadece ders okutmaktadır, 
ama bir veteriner devletin, Türkiye'de bulu
nan milyarlarca lira değerindeki hayvan var
lığını muhafaza etmek bakımından ondan çok 
daha değerlidir, ama öbür taraftan bir orman 
yüksek mühendisi devlet için değeri bundan 
daha fazladır diye ölçüleri tesbit edeceksiniz 
ve bunu iki ay içerisinde yapıp bu ölçüler içe
risinde kadro kanununu çıkaracaksınız. 

Bir arkadaşım buyurdu; bir hesap yapıl
mış, hiçbir, devlete külfet yüklemeden, bütçe
ye hiçbir külfet yüklemeden % 10 - 11 nisbe-
tirıde bir fark yapmak imkânı varmış. Bu, he
sapla kabili telif değil muhterem arkadaşlar. 
Bütçeyi getirdik, tetkik ettiniz, didik didik, 
günlerce burada hesapladınız. Memura kaç li
ra konacağı belli, kaç lira tazminat veriliyor, 
tazminatları kaldıramazsınız, kimsenin mükte
sep halikını hiçbir kimsenin ihlâl etmeye hakkı 
yoktur. Tazminatları kaldıramazsınız, ek vazi
felerin toplamı 123 milyon liradır. 123 milyon 
'ira eğer Türkiye'de bugün cari masraf ola
rak, maaş olarak vermiş olduğumuz beş mil
yar liraya taksim edecek olursanız her memu
ra düşecek olan miktar ne olacaktır? 

Ciddî çalışılmadı. Ciddî çalışılmıştır muhte
rem arkadaşlar. İşte elimde üç tane ayrı 
ayrı çalışma yapılmış, üç tane ayrı kitap mev
cuttur. Bu çalışmalar bir günde yapılacak iş 
değil. Ben bir defa daha burada ifade etmiş
tim. Türkiye'de daha kaç tane memurun hangi 
okuldan mezun olduğuna dair bir değil, bun
dan üç ay evvel tesbit edebildik. Yok, istatis-
tikî malûmatınız yok. Şurada bütün devlet dai
relerinde çalışan her memurun hangi maaşta, 
hangi kadroda ve hangi mektepten mezun oldu
ğu yeri tesbit edilmiştir, bu üç cilt olacaktır. 
Bir düsen getireceksiniz, alışılmış bir düzenin 
üzerine bütün memurların huzurunu bozacak
sınız, bütün memurların müktesep haklarını 
ihlâl edeceksiniz, ondan sonra ne yaptık diye-
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çeksiniz? 657 sayılı Kanunu tatbik etçik. Eu 
mümkün değil muhterem arkadaşlarım. Mese
leye hükümet her zaman ciddiyetle el atmık
tır.- Biz memurlarımızın içinde bulunduğu sı
kıntıları bertaraf etmek için de, bildiğiniz gi
bi, yüksek heyetinizin tasvibine mashar olan 
% 10 - 15 nisbetinde avans, onun arkasından, 
onu takiben en az geçini indirimini değiştir
mek suretiyle bir miktar daha maaşlarına ilâ
ve, onu takiben 1 200 liraya kadar olan ücret
lerden tasarruf bonolarını kaldırmak suretiyle 
bir ilâve daha yapmak suretiyle memurun ter
fihi cihetine A. P. si iktidarı gitmiştir. Bugün 
bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Bu 
çalışmalar bittikten sonra elbette 657 sayılı Ka
nunun Türkiye'nin şartlarına, Türkiye'nin ad-
mkıistrasyonuna uygun bir hale getirilmiş şekli 
ile Yüksek Meclislerinize getirilecektir. 

Ben netice itibariyle vaktinizi almak istemi
yorum, zaten biran evvel kanunun çıkar;İmam 
hususundaki isticalimi de arz etmiştim. Bu me
sele sadece bir prosüdür meselesidir, bu mese
lenin bu yönden nazandikkate alınarak düşün
celerinizin o şekilde beyan edilmsini ve mrcm 
evvel kanunlaşması hususundaki yardımları
nızı istirham eder, hepinizi saygı ile selâmlarım, 
(A. P. saralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Isıtan, 
RIZA ISITAN (Samsun) vır. üasK ? V n -

ssym senatörler, müzakeresini yapbığ.mrm ta
sarı 1965 yılında kanunlaşkğı halde dorh sc-
nedir bir türlü uygulanmayan 857 sayılı Kanu
nun malî hükümlerinin yeniden ertelenmesi 
hakkındadır. 

Sayın arkadaşlarım. Personel Kanunu 1035 
yılında çıkmıştır. Anayasanın 117 nei madde
sinin çıkarılmasını emrettiği bir kanundur, Bu 
kanun dört senedir bir türlü tatbik edilmez. 
Hükümet bir tarihte bu kanunu 1963 yılı ba
şında tatbik edeceğim, sözüm senettir demiş
tir. Fakat seneler geçti, senet muhteviyatı bir 
türlü ödenmedi. Bugün hükümet bu sözüne rağ
men bu kanunun yeniden ertelenmesini istiyor 
ve şimdiye kadar tatbik edilmemesinin sebebi 
olarak da şu üç esası ileri sürüyor, 

1. Diyor ki; ben Personel Kanununu uy
gulayacaktım, fakat Ankara Üniversitesi Ana
yasa Mahkemesine müracaatla bu kanunun Üni
versiteye tatbik edilemiyeceğine dair karar al
dı. Gımn için kanunu tatbik edemiyorum, 

2, Personel Kanunu, kadro, mesleke giriş 
ve meslekte ilerleyiş ve terfih esaslarını tüzük
lere bırakmıştır. Anayasa Mahkemesi bunun 
tüzibde değil kanunla tsıbit olunabileceğini ka
rarlaştırmıştır, kanuna göre hazırlanan 200 kü
sur tüzük hükümsün kalmıştır, bu da n.yn bir se
beptir diyor. 

3. Personel Kanununun tatbiki bütçeye ağır 
bir yük teşkil etmektedir. Bütçenin bum; kaldır-
maya tahammülü yoktur, bu sebepten tatbik 
edemiyorum diyorlar. 

Şimdi bunları ayrı ayrı inceliyerek Personel 
Kanrmmmı bugüne kadar tatbik edilmemesine 
sebap teşkil o dip etmiyeceğird gözden geçirelim. 

Bir cefa üniversitelerin bu kanuna tabi ol
mayıp ay;; bir kanunla yönetilmesi elbette ye
rindedir. Hasıl ki, hâkimler için ayr.1 bir Per
sonel Kanamı, askerler işin ayrı bir Personel 
Kanunu, Kamu iktisadi Teşebbiidcri için ayrı 
bir Personel Kamunu düşünümymsa, Üniversite
ler için de ayrı bir personel kanunu düşünül
melidir, Fak-.;t Anayasa Mahkemesinin bu ka
ram Personel ICam.numm üniversitelerin dışın
da:;! kamu nemoneline uygulanmasına asla mâ
li i olamaz. Binaenaleyh Hükümetin bu iddiası 
Personel Kanununun tatbik edilmemesi için hiç-

Gedelim ikinci iddiaya; memurların nitelik
leri, atanmalar:, ödev ve yetkilerinin hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri tüzüklerle 
değil kamçıda tesbit olunur. Anayasa Mahke
mesi da bu yolda karar vermiştir. Bu caya ka
dar d.gradur. Fakat Hükümet diyor ki, ben 
200 küsur snnf tüzüğümü hasırladım, Danış-
taya sevk edeceğim sırada bu karar çıktı, ben 
de karımın tatbik edemedim. Bir tüzüğün ha-
mrlanması ile bir kanun tasarısının hasırlanma
sı aşağı - yukarı aynı esaslara tâbidir. Eğer tü-
mikler hakikaten hamrlanmış ise bunları Danış-
teya gönderip tüsük haline getirmekle, kanun 
tasarısı haline getirip Meclise sevk etmek ara
sında esaslı hiçbir fark yoktur. Tüzüklerdeki 
bükümler kanun tasarısına aktarda sak, Danış
tay yerine' Meclise sevk etmek arasında esaslı 
hiçbir fark yoktur. Tüzüklerdeki hükümler ka
nan tasarısına aktarılacak, Danıştay yerine Mec
lise sevk olunacaktır. Hattâ Meclislerin ekse
riyeti kendi ellerinde olduğuna göre, bunu Mec-
ksien çıkarmak Danıstaydan çıkarmaktan daha 
çabuk ve kolay olacaktır. Asirnli ve inanr-h ik-
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tidarlar devrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bir sene gibi kısa bir devrede Medeni Kanun, 
Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Ceza Ka
nunu gibi köklü reform kanunlarını çıkarabil-
nüştir ve yine altı ay gibi kısa bir devrede bir 
Kurucu Meclis yepyeni bir Anayasayı hazırlık/a
rak milletin oyuna sunabilmiştir. Eğer Hükü
met de Personel Kanununun tüzüklere bıraktı
ğı hükümleri bir tasarı haline sokup Meclise ver
miş olsaydı, şimdiye kadar Meclisler bunu en 
mükemmel bir şekle sokarak kanun haline ge
tirmiş olurdu. Böyle bir tasarıyı Hükümet Mec
lise getirmediğine, yalan bir saman için de ge
tireceğine dair ortalıkta hiçbir emare mevcudol-
madığma göre bu ikinci iddia da Personel Ka
nununun tatbik edilmemesi için haklı bir sebep 
teşkil edemez. 

Gelelini üçüncü iddiaya; Personel Kanunu
nun bütçeye ağırlık vereceği hakkındaki iddia
ya. Bu da gerçeğe uymamaktadır. Çünkü Per
sonel Kanunu aylık ve Ödenekleri her sene Büt
çe Kanununa konacak kat sayılarına göre ayar
lamaktadır. Kat sayısı küçük tutulursa bütçe
ye ağırlığı az olacak, büyük tutulursa çok ola
caktır. Diğer bir deyim ile Personel Kanunu
nun bütçe ile olan alâkası sadece kat sayının tâ
yininden ibarettir. Bunun miktarını tesbit et
mek de Bütçe Komisyonunun ve Meclislerin elin
dedir. Gerek Bütçe Komisyonunun, gerekse 
Meclislerin ekseriyeti iktidar partisine mensu-
bolduğuna ve katsayının tesbiti de bunlara ait 
bulunduğuna göre, bunu bütçeye ağırlık vermi-
yecek şekilde tesbit etmek de daima ellerinde
dir. Binaenaleyh, bu iddia da kanunun tatbik 
edilmemesi için hiçbir sebep teşkil edemez. 

O halde bunların dışında ayrı bir sebep ka
nunun yürürlüğe girmesine âmil olmaktadır. 
Acaba bu nedir? Şahsi kanaatime göre, bu se
bep şudur : 

Personel Kanunu, memuriyeti bir meslek 
haline getirmekte, memurun tâyinini, meslekte 
ilerlemesini, yer değiştirmesini objektif esasla
ra bağlamaktadır. Bir memur muayyen bir tah
sil seviyesine sahip, muayyen imtihanı vermiş, 
iyi sicil almış, halka iyi muamele etmekte, gelen 
işleri günü gününe çıkarmakta, tâyin ettiği 
mukteza kanuna uymakta ise; o memur artık 
iktidarın tavassutuna ihtiyaç duymadan ilerle
yebilecek, buna mukabil, ehliyetsiz, tahsilsiz, va
zifeye devam etmiyen, görevinde dürüstlük gos-

termiyen, bugün git yarın gel diye halka eziyet 
eden bir memur da; iktidarın kayırdığı bir kim
se dahi olsa, Personel Kanununun objektif hü
kümleri arasında tasfiye edilecektir. İktidar 
kendi adamı da olsa, bu gibileri tasfiyeden kur-
taramıyacaktır. Diğer bir deyim ile, iktidar 
ehliyetli olsun veya olmasın istediğini idare kad
roları arasına gelişigüzel sokamıyacak ve iste
mediği dürüst insanları da diyar diyar sürün-
clüremiyecektir. İşte bu kanunun tatbik edilme
mesine âmil olan, fakat söylenmiyen hakiki se
bep budur. İktidar memurları kayıtsız, şartsız 
partisinin emrinde bulundurmak istemekte, bun
ların kanuna bağlı, memleket hizmetinde objek
tif esaslar içinde çalışmalarına imkân vermemek 
için bu kanunu uygulamamaktadır. Fakat, ka
nun bir Anayasa hükmü iktizası hazırlandığı ve 
çıkarıldığı için, bu kanunun tamamen de kaldı
ramamaktadır. 

İşte arkadaşlarım, bütün kanunun tatbik 
edilmemesinin sebeplerini ve erteleme hususun
daki iktidarın ileri sürdüğü unsurları buraya 
bağlamak bence en haklı bir sebeptir. Ve ben 
bu nedenledir ki, bu kanuna oy vermiyeceğim. 
Bunu arz için söz aldım. Beni dinlemek lütfun-
da bulunduğunuz için teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 237 nci maddesi ile, 238 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmama
sını öngören bu kanun tasarısını çok olumsuz ve 
ümit kırıcı olarak kabul ediyorum. 

Yıllardan beri Bütçe Kanununa konulan bir 
madde ile, Personel Kanununun ertelenmesinin 
Anayasaya ağırlığı, Anayasa Mahkemesince tes
bit edilmiştir. Ancak, ayrı bir kanun ile Per
sonel Kanununun ertelenmesi, kanımızca hiçbir 
hukuk anlayışına, Anayasa Mahkemesinin iptal 
tasarısına ve hem de Anayasaya aykırıdır. Bir 
kanun başka bir kanunla yürürlükten kaldırıla
bilir. Fakat, uygulanması ertelenemez kanısın
dayım. Böyle bir işlemin, hukuk anlayışında da 
hiçbir yeri yoktur. Anayasa Mahkemesi kara
rında 470 milyon liranın Fersonel Kanununun 
uygulanması için ayrıldığını, başka şekilde sar
fına devam edilemiyeceği ve sırf Personel Ka
nununun uygulanması tedbirlerinin alınması 
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için, 28 Şubata kadar mehil verildiğini de ifade j 
etmişti:*. Bu durum karşısında, ayrı bir kanun-
la da oha, Personel Kanunu ertelenemez, aksi j 
halde; Anayasa Mahkemesi kararına da ve do-
layısiyle Anayasaya yeni bir aykırılık doğurmuş 
olur. Ayrıca, personelle ilgili bugünkü uygula
malarda, Anayasaya aykırılıklar pek çoktur. Bu
nun devam, etmemeli hukuk Devletinin baş ko
şuludur. Erteleme kamımı, mevcudolan bu ay
kırılıkları devam ettiren yeni bir Anayasa di31 
işlem olmaktadır. Personel Kanunu ya-ln-;s ka
mu personelinin d^ğll, halk millet ve Devletin 
de meselesidir. Bu kanunun biran evvel uygu
lanmalında halk, millet ve Devlet ve kamu ıser-
sonelinin sayılımvar,an [aaar 

bir güçlük yoktur. 

yara.-'îr.n vardar. \ 
ıık veya malî hiç- j 

Eğer Hükümetin politika- i 
sı, bu yönde olumlu olsa idi ve bu yönde sami- ] 
mî olunsa idi, pekâlâ uygulama imkânı bulu- I 
nabilirdi. Biraz evvel burada -konuşan sayın se- ] 
natörlerden bir arkadaşımız, uygulanır şeklin
de ifadede bulunduğa zaman Sayın Bakan, 
«Hangi yoldan?» diye sordu ve onun üzerine 
Sayın Gündoğan güzel bir açıklama yaptı. Ben 
de başka yönden bir şey söylemek istiyorum. 
Bugün daha henüz neredeyse kabul edilmek üze
re olan İ9G9 bütçesinde, hepimizin çok iyi bildi
ği gibi, 790 milyonu aşk'.n bir para özel sektöre 
aktarılmakta ve transferler yapılmaktadır. Oy
sa ki, pekâlâ esasen zengin ve sermayedar olan 
bu sınıfın kendi sermayesi ile işlerini yürütmesi, 
bir yandan da Devletin memurlarının gözetilme
si bu Hükümetin yararına olurdu. Maalesef, 
böyle olmamıştır. Elbette ki, Personel Kanunu 
eğer yürürlüğe girerse, bâzı büyük Devlet me
murlarının aylık maaşlarında değişiklikler ola
caktır. 

Biraz önce Sayın Bakan burada, «tazminat
lar duracak, ek görevler duracak» diye bir ifa
dede bulundular, - eğer yanlış anlamadımsa -
«bunlar müktesep haklardır,» şeklinde söyledi
ler. Halbuki, benim hatırladığıma göre, bu ka
nun kabul edildiği zaman yapılan incelemeler 
ve etütler bu hususların tamamiyle kalkacağını 
ve adaletli bir şekilde memurların ödenekleri 
yahut da maaşları verileceği hususu uzun uzun 
beyan edilmişti. Ben biraz evvel Sayın Baka
nın; bu tazminatlar kalacaktır, elbetteki onların 
hakkıdır.» şeklindeki konuşmasını gerçekten 

anlayamadım. Belki ben bu malî işleri pek iyi 
bilmediğimden olacak. 

Ayrıca, sınıflandırma meselesini de, Sayın 
Bakf-n demin, «iki ayda nasıl olabilir?» şeklinde 
ifade etti. Oysa ki, Kanun 1985 senesinde çık
mıştı . O zamandan bu zamana yıllar vardır. 
Bu dört yıl içerisinde pekâlâ bunlar yapılabi
lirdi. Saten bunları fazla soruşturmaya da lü
zum yoktur kanısındayım. Ancak, mevcut 
defterlerden bunlar çıkarılabilir, bütün memur
ların durumları orada esasen kayıtlıdır.. Bunu 
b:yîc iki aylık bir zamana sıkıştırmak değil, beş 
:::enelik zaman içerisinde benim kanımca ferah 
ferah yapılabilirdi. Bunun belki de yapılması 
istenmemiştir, ben hie anlryaımyorum. (A. P. 
sıralarından «anlarsın» sesleri) Tabiî yanlışı 
anlamak zordur. 

Diğer taraftan, 1965 yılında Hükümet prog
ramlarının müzakeresi sırasında da yine ben
den önce konuşan sayın senatörlerin belirttiği 
gibi, Sayın Başbakan gayet açık bir şekilde 
bunun mutlaka ve mutlaka uygulanacağını, be
lirli bir günde, belirli bir ayda uygulanacağı
nı belirtmiş ve sözlerim senettir şeklinde konuş
muştur. Bütün bunlar muvacehesinde kanun 
müsaade ediyor. Görüşmeler söz vermeler, hep
si bir arada. Doğrusu bugüne kadar kanunun 
uygulanmaması insanı çok şaşırtıyor. Halbu
ki Devlet memurları yıllardır bunun çıkmasını 
bekliyorlar. Bugüne kadar her yıl süratle ar
tsın fiyatlar ve geçim imkânlarının zorluğu kar
şısında, memurların, dar gelirli insanların ve 
işçilerin genellikle faydalanacağı... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — işçiler
le alâkası yok. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Pekâlâ; iş
çileri ereri aldım. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşma
yın. Devam edin Sayın ismen. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Bu artan 
fiyatlar karşısında memurlar, kanunun çıktığı 
zamana nazaran daha da güç durumda olduk
ları halde, tam tersine uygulanmamak ciheti
ne gidilmektedir. Ve hiç de uygulanacağa da 
benzememektedir. Bu hususta daha fazla ko
nuşmak istemiyorum. Çünkü, benden önce ko
nuşan sayın senatörler, gerçekten daha açık 
bir şekilde ifade ettiler. Rakamlarla belirttiler, 
Ben biraz önce de belirtmeye çalıştığım gibi, 
bir kanunla bir kanun kaldırılabilir ama, erte-
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leme diye bir şey asla kabul edilemez. Uygu
lanmasının ertelenmesi gibi ve bir kısmının uy
gulanması ve bir kısmının kalması, gerçekten 
bugüne kadar zannediyorum, Türkiye Cumhu
riyetinde böyle bir aykırı işlem yapılmış değil
dir. Bu sorumluluğu nasıl oluyor da bugünün 
Hükümeti üzerine alabiliyor? Ve bu sorumlu
luğu nasıl oluyor da, Yasama Organları kabul 
ediyor ve pekâlâ diyor? Bunu asla ben düşüne
miyorum, Ve öyle geliyor ki, samimiyetle söy
lüyorum sayın senatörler, sanki burada bütün 
senatörler, asla bunu kabul etmez gibi bir dü
şünce içerisindeyim. Fakat, biraz evvel de yi
ne Sayın Maliye Bakanının burada söylediği gi
bi, buradaki konuşmalar nihayet bir prosedür
dür. Biran evvel bunu çıkarmaya bakalım de
miştir. Yani, daha önceden bu çıkmıştır zaten 
de. işte aynen "bunu söyledi. Ben buraya not 
aklım. Bu esasen bir prosedür meselesidir. Bu
nu biran evvel rahatlıkla çıkaralım, uzatmıya-
lım mânasında söylediler. Hakikaten de uza-
mıyacak. Şimdi oylar verilecek ve çıkacak. 
Fakat gerçekten bu sorumluluğu üzerine alan
lara şaşmamak elde değildir. Biz tabiî oyumu
zu kırmızı vereceğiz, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan? Yok. Sayın 
Ucuzal? Vazgeçtiler. Sayın Hazer. Buyurun 
efendim.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarını vazgeçilecek bir konu, fakat ay
nı zamanda üzerinde durulacak bir mesele. Söy
lesek de tesiri olmıyacak. Biliyorum ama, 
muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın son izah
ları şimdiye kadar bendenizde mevcudolan son 
ümitleri de maalesef kırmıştır. Yani artık, şu 
sınıflandırma var ya, onu bile nasıl yapacak
lar, nasıl değerlendirecekler, daha bunun şuu
runa ermemişler. Demekki bu kanun çıkmıya-
cak, olmıyacak, yürümiyecek, yürütülemiyeoek. 
E., bunun karşılığı da en sade, en samimî tu
tum şu olmalıydı. Ey vatandaş, ey memur, bu 
(kanunu biz uygulamıyacağız, demektir. Aksi 
takdirde arkadaşlar bu ümitle her gün birta
kım hayallere kapılan, birtakım masraflara gi
ren vatandaşlara yazıktır. Bu kanun arkadaş
larım çok esaslı hazırlıklardan sonra yürürlüğe 
kormuştur. Personel Kanunu dedikleri 657 sa
yılı Kanunun sınıflandırması hakkında kitap 
yazılmıştı, 

Memurların derDceleri, memurların mesuli
yetleri, hizmetlerinin sahası hakkında konfe
ranslar verilmiştir. Maliye Bakanlığında var, 
Devlet Personel Dairesinde var ve saire. Ondan 
başka, bir yeni devlet kadrosu ihdas ettik. Dev
let Personel Dairesi hazırlattı, mütehassısları 
var, getirdi. Onu beğenmedik. Şimdi, o Personel 
Dairesi yine iş başında. Böyle muameleler ya
pılıyor. O Psrsonsl Dairesinden bir tsk temsilci 
yok burada, Bunu niçin kurmuşuz, şsklî bir şey 
olarak mı? Bunlar içinde mütehassıslar var. 
Bu mesele için hakikaten uğraşmış insanlar var. 
Öyle ise, yani bir taraftan onu atalım. Biz ar
kadaşlar, burada hakikaten vicdanen muazzebo-
luyorum, pekâlâ yanlışlıkları düzeltmek için bir 
başka yanlışlık yapacak hale galmişizdir. Her-
gün bir yanlış için emek sarfediyoruz. Her gün 
eksiklik yapıyoruz. Sonra, yine o eksikliği kendi 
elimizle düzeltmeye çalışıyoruz. Yazık oluyor. 
Bu meselede olduğu gibi, başka meselelerde de 
bunu yapıyoruz. Şimdi Personel Kanununu uy
gulayamadık. Malî imkânlar bulunamadı. Arka
daşlar, bilhassa Adalet Partisine mensup arka
daşların, Bütçe Komisyonunda vazifeli arkadaş
ların tesbit ettiklerine göre, 1986 dan bu yana, 
iki milyar lira ek ödenek, zam, tahsisat ve saire 
verilmiştir. Bu iki milyar lira ile, bu Personel 
Kanunu denilen, çok emek mahsulü, Anayasa 
hükmüne istinaden hazırlanmış kanun, kademeli 
de olurdu, kademesiz de olurdu, uygulanabilir
di. Yani, iki milyar lira vermişiz. Hâlâ mesele
nin başındayız. Bir darbı mesel vardır. Fransız-
çadır ama, Türkçesini sÖyliyeyim. «Fena ödiyen 
iki defa öder» Biz fena ödüyoruz, yanlış ödüyo
ruz. Onun için iki defa ödüyoruz. Belki de iki 
defa değil, 4 defa »diyeceğiz. Dört sene geçmiş 
aradan, hiçbir hazırlık yapılmamış. Efendim 
işte şimdi Anayasa Mahkemesi böyle dedi, ona 
uyduk. Yarın bilmem ne kararı gelir ona uya
cağız. Biz esasında bu meseleyi Anayasaya uy
durmuştuk. Yola koymuştuk. Bir sene tehir 
edilecekti, ikinci sene tehir edildi, üçüncü sene 
tehir edildi. Şimdi, arkadaşlar doğru söylüyor
lar. Bir kanun, diğer bir kanunla lağvedilebilir, 
hükmü değiştirilebilir. Ama, böyle gayri muay
yen müddetle yürürlükten kaldırılamaz. Bir 
başka şey, güya çare bulmuşlar arkadaşlarımız 
komisyonda. Getirmişler buna demişler 197İ ka
dar Hükümet tadilini getirsin. Yani hangi îm-

— 1080 — 



C. Senatosu B : 38 25 . 2 . 1969 O : 1 

kuk anlayışına uygun, hangi hesaba dayanıyor | 
bu? Hükümet buna rası olmuş, buraya getirmiş, j 
Niçin 1970 değil de, İ971? Hangi hesap yapıl- j 
mış. Hangi rakamlar, hangi dokümanlara daya- ı 
nıîıyor. Bunun hakkında Yüksek Heyetinize i 
bilgi veriliyor mu, var mıdır? Bütün bunlar 
nazari, bütün bunlar bahanedir arkadaşlar. 
Anayasanın hükümlerini ezberlemek değil, sa
mimiyetle anlamak lâzımdır. Ve uygulamak için 
de ele geçen fırsatlardan istifade etmek lâzım
dır. Bu Personel Kanunu denilen şey, uzun ! 
devreler memurun beklidiği ve iştiyakla bekle
diği bir konudur. Yalnız memurun değil, piya-
samnda beklediği. Memurları ümitlendirdik, pi
yasayı körükledik. Şimdi memur perişan, piya
sa yine iştiyak içinde yeni şeyler bekliyor, Bu 
kadar acele, bu karlar şey bir durum, karşısında 
elbette bu kanun çıkacak. Hakikaten Sayın Ba
kanın dediği gibi, bu. bir şeklî kanundur. Bu
nun zaten esasını biz İ33D bütçesi ile işte ora
da kabul etmişiz. Bütçe komisyonundan da geç
miş. Millet Meclisine gittiği sırada Anayasa 
Mahkemesinin kararı gelmiş. Anayasa Mahke
mesinin kararının şekline uyuyoruz. Ama, Ana
yasanın maksadına uymak lâzımdır, gayesine 
de uymak lâzım, Kanaatimce, Hükümet, yani 
kanaat değil, sadece, biramda okuduklarımıza, 
işittiklerimize, tetkiklerimize istinaden arz edi
yorum, bu kanun uygulayabilir, arkadaşlar. Uy
gulamak için samimî olmak lâzım. Hükümet 
bunda samimî değildir. Hükiime bu işi derinliği
ne tetkik ettirmiş, fakat o derinliğin içine gir
mek istemiyor. Girmek istemediğinden de bo
calamakta, bizi de her gün kendi günahına or
tak hale getirmektedir. 

Ben, özet olarak arz ediyorum. Fazla söyle
menin faydası olmadığını görüyorum. 1971 fi
lan yok. Eğer bu kanun uygulanacaksa Hükü
met uygulayacağım desin, uygulamıyacaksa, 
uygulayamıyacaksa olmaz, ama uygulamıya--
caksa burada ifade etsin, ilân etsin, herkes işini 
görsün, herkes ümidini kessin. Yani bir taraf
tan Sayın Başbakan daha ilk günlerde vadetti. 
O zaman belki tecrübesi yoktu, belki meselenin 
içine girmemişti. Sonra meseleyi anladı, ondan 
sonra yine tekrar ettiler. Maliye Bakanı burada 
idiler, şimdi ayrıldılar, kendileri de defaatle 
ilân ettiler. Peki bütün bunlardan sonra şimdi; 
kusura bakmayın, biz bunu uygulamayacağız 
demek, hiç bir mazeret kabul etmez. Ne bugün j 

j için, ne yarın için bunlar derde deva değildir. 
| Bunun devası şudur: Kanunu uygulamak için 
j birtakım ciddî meselelerle karşı karşıya kalma-
j yi göze almak lâzım. Yani hâlâ 5 - 6 yerden ma-
j aş alanların, halen ek görevde bilmem ne ya

panların karşısına çıkmak g'6ze alınırsa bu ka
nun uygulanacaktır. Bu göze alınmıyor ve bu
nun mesuliyetine de biz ortak ediliyoruz. Ben 
şahsan bu mesuliyete iştirak etmemek için ka
nunun çıkması lâzımgeldiğine inandığım halde, 

I buna müspet oy vermiyeceğim. Hükümeti son 
i olarak konu üzerinde ciddiyetle eğilmeye davet 

ediyorum ve Hükümet üyeleri bugün için bizim
le. karşı bir parti olmakla beraber, Devlet ida
re erinin iştiraki içinde Hükümetin kusurlarına 
biz de muhatabolmaktayız. «Canım nasıl olur bu 
kanunu ilân ettirdiniz, yaptırmıyorsunuz, yap
mıyorsunuz » Yaptırmıyorsunuz, yapmıyorsu
nuz diyenlerin karşısında, «E... Ne yapalım Hü
kümet bilmem nedir.» demek bir mazeret sayıl-

j mıyor. Ben şahsan bunda vicdani bir şey de gör
müyorum, Onun için Hükümetin bu mesuliyeti
ne iştirak etmediğimi ifade ediyorum. Fakat bir 
daha aynı mazeretle geleceğine de, - bu gidişi 
muhafaza eder, bu anlayışı muhafaza ederse, 
geleceğine ele - şüphe etmiyorum. Onun için ka
nunun, ölü doğmuş değil, sonradan öldürülmüş 
bir kanun haline geldiğini ifade etmeyi vazife 
r^.yjyoram. Teşekkür ederim. 

BALKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, ben bu yasaya Devlet yö
netimi yönünden biraz değinmek istiyorum. 

Önce önümüzde ciddilikten uzak bir iş var
dır. Çok ciddîlikten uzak. Hazırlanışı, niye ge
ciktirildiği, dayandığı temeller, hepsi bilinmez. 
Uzmanlar, yetkililer, ve Hükümetten hiç bir 
şey duymayız, Bu işin baş sorumusu veya en 
asından teknik yürütücüsü Personel Dairesinin 
bile bundan haberi yok. Yasanın öyle bir gelişi 
var ki, insanın. Acaba bu Devlet ciddîliği bir 
yere bırakıldı mı, voz mı geçildi bundan» di
yeceği geliyor. Hükümet yönünden de belki bir 
zorımluk karşısında kaldı, bilmiyorum, ama 
Hükümet çok güç bir durumda. Sayın Başba
kan, Maliye Bakanı, birçok bakanlar bunun için 
kaç kez uygulıyacağız, uygulıyacağız dediler. 
Teminat, teminat üzerine, verdiler. Şimdi aynı 
siyasal sorumluluğu taşıyanlar, imzalariyle biz 

j verdik, ama ne yapalım olmuyor der gibi bir 
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haldeler. Çünkü birkaç yü önce bu kadar kesin 
söylemelere rağmen ve sonra tekrar etti, bu bir 
defa değil, böyle bir tutumda her halde büyük 
bir güçlük, bir şey var bunun altında, bizim bi
lemediğimiz. Onun için söylenemiyor o kısım 
da, kapalı kalıyor. Fakat burasını bilemediğim 
için eleştirmiyeceğim, ama Devlet yönetimi yö
nünden, Anayasa felsefemiz yönünden çok ya
dırgadığım yönlerine dokunacağım. 

Önce, sosyal adalet felsefesine zıt bir dav
ranıştır bu. Dolaylı vergileri Hükümet artırır, 
dolaylı vergilerden en çok sıkıntı çekenlerin 
beklediği, umutları kapatır. Özel kişilere bile 
rahatça kredi veriyor, faizsiz krediler veriyor, 
hep okuduk bunları burada. Ama, dolaylı vergi
lerle yükü artan koca memur kütlesine gelince, 
bayrama kaldı diyor. Ve Hükümet bu yasa ile 
futbol topu gibi oynadı, boyuna itiyor ileriye 
doğru bunu. Nerede, hangi kalede karşılaşa
cak bilmiyoruz bununla. Şimdilik 1971 e kadar 
bu futbol topu gidiyor. Bu yasa bir reform ya
sası idi. Hep söylüyoruz, yönetsel reform, idari 
reform olacak, ilk kademesi budur. Zaten re
formdan huylanan bir Hükümet olduğu için, 
belki ondan huylanıyor bu kanundan, bilmem. 
Çünkü o kadar huylanıyor ki reformdan, re
formların isimlerini, misimlerini kitaplardan, 
programlardan, plânlardan çıkardı. Arkadaşla
rım ciddî bir konu karşısındayız Türkiye'de. 
Devlet çalışmıyor, içinizde aksini söyliyecek 
varsa lütfen buyursun. Ben görüyorum, Devlet 
çalışmıyor. Devletin çalışmaması çok pahalıya 
mal oluyor bu memlekete. Yatırımları dahi ya
pamıyoruz. Kaç kez bunu tekrar ettim. Lüksen-
burg'tan da para alıyoruz, yatırımı yapamıyo
ruz. Devlet çalışmıyor. Yönetim yetersizliği 
var, memurun yaşama koşulları, geçim sıkıntısı 
var, memurun ülkücülük duyguları körletili-
yor, özlemini tuttuğu bir tutuma, bir türlü ula
şamıyor. Bütün bunlar var. E... Bir çare arı-
yacağız buna... Geçen gün Kamu Personeli Sen
dikası toplantısına gittim. Bağırıyor yöneticiler, 
oradakiler; «Hükümetten, iktidardan kimse 
yok burada. Bizim bu konularımıza cevap bu
lacak, çözüm arıyacak olan iktidardır. İktidar
dan kimse yoktur» diyor. Oralara bile gelmiyor 
hiç kimse, Her partiden kimseler vardı, konuş
malar yaptı ve bir çok şeyleri orada duyduk. 
Ve Sayın Maliye Bakanı burada «Nerede o, 
görmedik onu» dediği şeyi bize orada izah etti-
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ler saatlerce. Ve uzman geçinen kimseler de 
haklısınız, diyordu. Belki içinde eksik yerler 
var, ama bir hazırlık içinde Kamu Personeli 
Sendikası. 

Arkadaşlarım, İM ay ilerisini göremiyen bir 
Hükümetle karşılaştık. Bu bir kusurdur. Ama 
ondan sonraki daha büyük kusur. O zaman iki 
ay ilerisini göremedi. Yeni geldi, heyecanlı idi, 
hemen uygulıyacağım, dedi. Şimdi önliyenler 
olduğunu söylüyorlar ve bir kısmını da biliyo
ruz. Bâzı özel tertipleri, özel düzenleri bozuyor-
muş bu yasa. Onun için bir türlü sınıf tüzük
leri de çıkamazmış. Sonra Sayın Bakanın sözle
rini, - kendisine saygım olduğunu ifade etmek 
isterim ama - üzüntü ile dinledim. Hâlâ çıka
ramadık diyor, dört yıl geçmiş... 

Arkadaşlarım, açıkça konuşalım, kanun çık
tığı zaman, bu yasa çıktığı zaman bir fakülte 
açsak, o fakültede de bu işi yetiştirecek uzman
ları, öğrencilerini liseden getirsek, fakülteyi 
bitirirlerdi, bu işi yaparlardı. Dör yıl geçmiş ara
dan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bir yılda 
hazırlandı. Sınıf tüzükleri bu kadar mı bilin
mez bir şeydi? Bundan 20 yıl önce Amerikalı 
uzmanların verdiği konferansları dinlemiştim, 
bu işlerin nasıl yapıldığına ilişkin hazırlıkları, 
bilgilerini görmüştüm. Bu bilinmez bir şey mi 
yani? Acaba Aya gitmek gibi bir şey mi bu? 
Türkiye'de çıkamıyor. Dört yıl geçiyor üzerin
den. Sonra tüzükler filân... Elbette bu bir özür 
değildir. Devlet yönetiminde arkadaşlarım ge
riye dönüşü temsil ediyor bu. Bir yere kadar 
gidiyor, bocalamış, bocalamış, geriye dönüyor. 
Vazgeçtim bundan diyor. Kötü bir örnektir. 
Bu örnek kötü bir örnektir. Dengesizlik ve ada
letsizliği de Devlet hizmetinde sürdürecek bir 
örnektir. Evet, bugün dengesiz ve adaletsizdir. 
Kamu hizmetleri statüsü vardır. Bunu düzeltmek 
için çabalar, şimdiye kadar yeterli olmamıştır. 
Hiçbir iktidar yeterli yapamamıştır. Bu öngör
müş, düzeltmek istiyor, şimdi onu da geriye 
atan bir teşebbüs karşısındayız. 

Arkadaşlarım, bir zihniyetin de bunda ge
rekçe olduğu kaygısındayım. Kişiliğini koru
ma, vicdanî kanılarına göre hareket etme ve 
iktidarın değil, Devletin ve milletin memuru 
olma inancı ve duygusu içinde memuru gör
mek istemiyen bir zihniyet de bu kanunun 
gerekçesinin altında yatıyor. En büyük sa-
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kmcayı bunda görüyorum. Oysa M, böyle bir 
memur tipi yetiştirilmedikçe, kamu hizmet
lerinin verimini artırmak mümkün değildir. 
Hepimizin amacı bu tip bir memur Devlet 
hizmetinde yetiştirmektir. Bu statüyü kazan
dırmaktır. Ben öyle sanıyorum ki, bâzı bil
giler de bana bu kanıyı veriyor, bu şekil
de hareket edecek statüsü oturmuş, kesinlik 
kazanmış belli ilişkileri kurulmuş, iktidarın 
değişmesinden fazla rahatsız olmadığı için işini 
var olan yasalar içinde, hukuk içinde yürü
tebilecek güçlü bir memur istemiyen bir zih
niyet. Kanunun altında o zihniyet yatıyor. En 
büyük sakınca bence bu noktadır. 

Sonra, yasama organı yönünden rahatsızız 
bundan. Gerçekte eski Anayasada kuvvetler 
ayrılığı, kuvvetler dengesi, kuvvetlerin karşı
lıklı birbirinin üstündeki etkileri belirgin ol
madığı için gücü eline geçirenler, kendi güç
lerine uygun bir yönetim kurabilirlerdi. Cum
hurbaşkanları, başbakanlar, hükümetler dahi 
otoriter sisteme gidebilirlerdi, çok partili za
manda. Aynı zihniyetin bir sürdürülmesini 
görüyoruz burada. Bundan önceki yasada 
da böyle idi. Onun için burada şiddetle iti
raz ettik. Yetki yasası, onun için Anayasa 
Mahkemesine ondan başvurduk. Yasama gö
revi, yasama organının görevi olan vergi in
dirim ad değiştirme gibi yetkileri Hükümete 
rahatça verdik. Bunun o zaman çok sakın
calı bulduğumuzu söyledik. Şimdi de buna ben
zer açık bir bono. Kendi görevimizi devredi
yoruz. Bir arkadaş diyor ki, efendim yasama 
organı üstün değildir. Şimdi üstünlük iddiası 
tartışma konusu değildir ama, Türkiye Cum
huriyetinde siyasal organlar içinde en üstün 
yasama organı olduğu gerçeğini de inkâr 
edemeyiz.. Elbette yürütme organı en etkendir. 
Ama, en üstün organ, yasama organı bu yet
kileri çeviremez. Tekel yoktur elbet. EsM Bü
yük Millet Meclisi olmadığını her zaman söy
lüyoruz, Ama, efendim Hükümetin üstünde 
böyle bir şey kullanamayız anlamına gelen ve 
zaten Sayın Maliye Bakanının da, bilmiyorum 
foelki elinde olmadan söylemiş, nasıl olsa ge
çer anlamına gelen bir prosüdürden ibarettir 
bu diyen, anlamına yorumlanaJbilecek en 
azından, sözlerini dinledim. O zaman yasama 
organı üyesi olarak rahatsız olduğumu söyle
mek isterim. 
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Sayın Bakanın Hükümetin yasama orga
nı karşısındaki bir tutumunu çok yadırga
dım. Yarattığı çıkmazı, bilerek yarattığı çık
mazı temel alarak işte buradayım ben, ne 
yapayım diyor. Peki çıkmazı yaratan kim? 
Siz. Siyasi sorumluluk sizin, siyasi sorumlu
lar böyle, onu yaratanlar, çıkmazın kenarına 
gelecek, efendim daha beni itmeyin uçuruma 
giderim, bu yasayı çıkaramazsınız maaş ala
maz Devlet. E, bu yasa dört yıl evvel çıktı. 
O zamandan beri bu tenkidler yapılıyor, Ana
yasa Mahkemelerine başvuruluyor, bütün bun
ları yapma. Sonra ben ne bileyim ki, Anayasa 
Mahkemesinin kararı çıkacaktı. Hoppala; in
san hayretler içinde kalıyor, böyle bir konuş
ma olur mu? Anayasa Mahkemesi kararından 
önce, önümüzdeki bir kanun var yürürlükte 
dört yıl önce çıktı, Bütün bunları bu kadar 
hafife aldıktan sonra yasama organı hareket
siz kalamaz. Efendim, kolay değil şimdi bu iş 
diyor, Sayın Bakan yine. Şimdi mi anlaşıl
dı kolay olmadığı? Devlet yönetimi kolay de
ğil arkadaşlar. Esas konu Devlet yönetimi ko
lay değil. Bakan, kabul edilmezse nerdeyse 
korkutuyor. Hayır efendim, çıkmazı yaratan 
hesabını verir, illâki bizi bu derece aykırı bir 
yasayı kaibule sorluyamassınız. 

Anayasa Mahkemesi bizi uyandırdı ise, bir 
bir görev yaptı, işte bütün bunlardan sonuç 
olarak, özet olarak arz etmek isterim ki, 
önümüzde görüşme konusu olan tasarı Devlet 
ciddiliği ile hiçbir ilgisi yok. Hazırlığı, ra
kamı niye geciktiriyor, niye 71 de 81 değil? 
Hiç bunlara bir karşılık yok. Geciktirme
nin sorumluluğu sadece gecikmiş. Gecikmeyi 
inandıracak tek gerekçe yok, dört yıl oldu bu. 
Kaygımız var, kaygım var; arz ettiğim tipte 
bir Devlet memuru statüsünden rahatsız olan 
bir zihniyet bu yasanın altında gerskçedir. O 
şekilde bir memur istemiyor. Rahatça oynana
bilen, kaygı içinde kalan statüsü sağlam ol-
mıyan bir memur kütlesi istiyor kanısı ve 
kaygısmdayım. Sonra yasama organına karşı 
davranış, yasama organının buna göz yum
masını da yadırgadığını; sonuç olarak bu şe
kilde bir yasayı görüşmemizin bir talihsizlik 
olduğunu, bu talihsizliğin vebalini yasama or
ganı değil, Hükümetin omuzlarına olduğu gibi 
bırakmanızı ve 1 Martta veremem maaşı diyen 
Hükümet, o veremez durumu yaratmasının gü-
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ııahmı kendisinin çekmesini sağlamanızı istir
ham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye yok. Hükümet adına Devlet 
Bakanı Sayın Müftüoğlu. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan,, muhterem senatörler; Saym Yıldızın 
konuşmasındaki bir noktanın zabıtlarda ce
vapsız kalmasına gönlüm razı olmadığı için 
huzurunuzu işgal ettim. Onun için özür dile
rim. 

Saym Yıldız ya kanunu iyi bilmiyor, tet
kik etmek imkânım bulamadılar, veyahut bili
yorlar, kasten aksini söylemekte, bilmiyorum, 
ne bakımdan fayda mütalâa ediyorlar. 

İfade ettikleri husus şu : Hükümet rahat
ça oynanabilen bir memur statüsünü arzu et
tiği için bu kanunu getiriyor. Yine, statüsü sağ
lam olmıyan bir memur statüsü istiyor. Ve ilâ
ve ediyorlar, bu yasa reform yasası idi. Kastet
tikleri yasa 657 sayılı Devlet Memurlan Per
sonel Kanunu. Hemen arkasından ilâve edi
yorlar, diyorlar M, Hükümet reformdan huy
lanıyor. Onun için bu kanunu getiriyor. Şimdi 
huzurunuzda bu iddia ve ithamların gerçekler
le ne dereceye kadar bağdaşabileceğini teş
rih etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, huzurunuzdaki tasarı 
baklanda Sayın Maliye Bakanı arkadaşım ge
niş izahat verdi. Bu izahatı tekrarlıyacak de
ğilim. Anahatlariyle ifade etmek icabederse du
rum şu. Bugün müzakeresini yaptığınız tasarı 
ki bir maddeliktir, madde daha evvel bütçe ka-
ırmları cümlesinde bir madde olarak Senato
dan ve Meclislerden geçmiş olan bir hükmü ih-
tivr, etmektedir. Oda, 657 sayılı Personel Ka
nununun malî hükümlerinin bir sene daha erte
lenmesi keyfiyeti. Nitekim, sayın Maliye Bakanı 
arkadaşım huzurunuzdaki beyanlarında da 1969 
malî yılı bütçesinin Senatodaki müzakereleri sı
rasında aynı mahiyetteki bir maddenin bütçe 
kanununda mevcut olduğunu ve bunun heyeti
nizce de kabul ettiğini ifade buyurdular. Maale
sef ve maateessüf, sayın Maliye Bakanı arkada
şımın bu beyanlarını da burada şu veya bü is-
Mkâmette, bilerek veya bilmiyerek gene yanlış 
yorumlara tâbi tutmaktan arkadaşlarım kendi
lerini alamadılar. Gerçek bu olduğuna yani ta-

arı sadece malî hükümlerin uygulanmasını er
telediğine göre 657 sayılı Devlet Memurları 
Personel Kanununun diğer hükümleri mer'idir. 
Ve sayın Yıldız arkadaşımız bu kanunun bir 
reform kanunu olduğunu ifade ettiklerine göre 
ki doğrudur, bizim kanaatimizde bu merkezde
dir. Bu kanunun reform ihtiva eden hükümleri 
yani memura getirilen sosyal haklar, birtakım 
teminatlar, terfi imkânları, şu veya bu hüküm
leri meriyette olduğuna göre, müzkeresini yap
tığınız madde ile bu hakların hangisi almıyor, 
hangisi gasbediliyor, hangisi yürürlükten kaldı
rılıyor? Hiç birisi. Binaenaleyh, samimi olmıyan 
iddiaları ister bilgisizlikten gelsin, ister bir ka
sıttan ileri gelsin Yüce Meclisin mahabetine 
lâyık görmediğim için bu hususu tavzih ba
bından söz aldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 237 nci maddesi ile 238 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanmamasına 

dair Kanun 
MADDE 1. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 
(Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürürlüğe 
o'ir&iği tarihi izliyen malî yıl başından itibaren 
yürürlüğe girer) hükmü; sözü edilen kanunun 
sınıflandırma ile ilgili hükümleri uygulanabi
lir hale getirilinceye ve Genel Kadro Kanunu 
yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaz. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kamı 
nunun tadil tasarısının en geç 1971 takvim. 
yılı başına kadar Türkiye Büyük Millet Mecli
sine getirilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
bir takrir var. 

Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Baş

kan muhterem arkadaşlar; tasarının tümü 
üzerinde yaptığım konuşma sırasında ih
mal ettiğim bir nokta üzerinde duraca-
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ğım, bu vesile ile. Bunun ilerisi için fay
dası olacaktır, aydınlanması bu hususun 0 
sebeple duruyorum. Bu Personel Kanununun 
malî hükümlerinin uygulanmasına karar veril
diği takdirde istediği fedakârlık miktarı nedir, 
4 emsalinin uygulanması halinde? Yani bütçede 
yeniden ne miktarda bir fedekârlık yapmak lâ-
zımgelecektir? Bunun hesabı hükümette olmak 
lâzım, Komisyonda beyan etmişlerdi, ama bura
da umumi efkâr huzurunda bilinmesi lâzımgel-
diği için, tekrar ettirmek istiyorum. Bir de 4 
yılda muhtelif adlar, son 4 yılda yani Personel 
Kanununun tatbik edilmemesi yüzünden son 4 
yılda memurlara muhtelif namlarla vermiş ol
duğumuz zamların tutarı nedir? Bu umumi ef
kâr huzurunda da mukayese edilmesine imkân 
verecektir. Ve ilerde de Personel Kanununun 
süratle tatbikine bizi zorlıyacâk bir neticeye 
varacağını sanıyorum bu rakamların ortaya 
konması suretiyle. Bundan dolayı rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Kanunun tümü 
üzerinde yaptığını görüşme esnasında belirtti
ğim hususlara kanunun maddesi müzakere edi
lirken biraz daha vuzuh vermek üzere huzuru
nuza galdim ve daha çok bu kanun maddesinin 
en olumlu şekilde tadilini kapsıyan bir önerge
nin sahibi olduğum için, önergenin veriliş se
bebi ve önergenin kabul edilmesi için Yüksek 
Huzurunuzda birtakım malûmatın noksan olma
sı sebebiyle söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, önce şu hususu açık
lamak isterim. Bu kanun, müzakeresini yap
makta olduğumuz bu kanun ile hakikaten 657 
sayılı Personel Kanununun çok önemli maddele
rinin iki yıldan daha fazla bir zaman için erte
lenmesi hali yalnız buna münhasır olan bir ka
nun maddesi olsaydı bir dereceye kadar huku-
kan kabili terviç olabilirdi. Fakat bu ertelemeyi 
kanun maddesinde diğer bir fıkrası ile bir şarta 
talik ediyor, bir şarta bağlıyor. Bunu erteliye-
ceksiniz ve 657 sayılı Kanunda tadilât yapma 
görevi ile vazifelendirdiğim, diyorsunuz, yani 
Hükümetin bu 657 sayılı Kanunu mutlaka tadil 
yoluna girmesini emrediyorsunuz. Bu kanunun 
esasını bozuyorsunuz. Ve ne gibi bir vazife ver
diğinizi de tasrih etmeden, Hükümete müeyyi

desi olmıyan bir görevi yüklemiş oluyorsunuz. 
Sadece 657 sayılı Kanunun bâzı hükümlerini bir 
kaç sene sonraya ertelemeden ibaret bir kanun 
yapmış olsaydınız bir dereceye kadar bu huku-
kan şöyle veya böyle yorumlanarak bir kalı
bına uydurulabilirdi denebilir, halk tabiri ile. 
Ama böyle yapmıyorsunuz. Erteleme ile iktifa 
etmiyorsunuz. 657 sayılı Kanunu değiştirme gö
revini yükletiyorsunuz, Hükümete. Peki bu gö
rev nedir? 657 sayılı Kanunun hangi madde
lerini değiştirmek istiyorsunuz? Değiştirmek is
tediğiniz maddeler bu kanunun hangi tarafını 
ihtiva ediyor, hangi tarafını teşkil ediyor? Bu 
belli değil. Kanun çıkarsa, demek ki, şunu iste
miş olacağız. Bu kanun ile 657 sayılı Kanunun 
henüz yürürlükte olmıyan maddeleri 1971 tari
hinde bilinmiyen bir surette değiştirilecektir. 
Yani 657 sayılı Kanun hükümet isterse bu ma
hiyetinden uzaklaşacaktır, çıkacaktır. Ve 657 
sayılı Kanun bu mahiyetinden çıktığı uzaklaş
tığı takdirde de Reform Kanunu olmaktan 
uzaklaşacaktır. Böyle olunca da ikinci Beş Yıl
lık Plânda personel reformunun yapılmasını ön
gören plân maddesi tahakkuk ve tatbik edilmi-
yecektir. Bizim karşı olduğumuz birçok husus
lar arasında bilhassa bu husus akla ve mantığa 
hitabeden bu husus Yüksek Huzurunuzda revaç 
bulacağı kanısı ile ifadeyi meram ediyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanun şimdi 
müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun ka
nunlaşmadığı takdirde, 657 sayılı Personel Ka
nunu yürürlüğe girer, o takdirde sınıf tüzük
leri yoktur, Genel Kadro Kanunu yoktur, maaş 
vermek mümkün değildir, deniyor. Bir defa bu 
katiyen münakaşalı bir husustur. En az, ka
naatimizce verilebilir. Şöyle konuşalım. Neden 
dolayı bu kanun yerine 657 sayılı Kanunun uy-
gulanmıyan hükümlerinin belli bir süre içinde 
uygulanmasını kapsıyan, öngören müspet bir 
kanun getirmezsiniz? Yani 657 sayılı Kanunu 
uygulama niyetinde iseniz bugün sevkettiğiniz 
kanun yerine 657 sayılı Kanunun uygulanma
sı için gerekli mehilin verilmesine dair kanun 
teklifi ile, kanun tasarısı ile parlâmento huzu
runa gelebilirdiniz. O zaman ne böyle acayip 
bir kanun maddesi sevk etmiş olurdunuz, ne de 
657 sayılı Kanunun esaslarını yok edecek bir 
tadili hükümete vazife olarak vermiş olurdu
nuz? Bu itibarla, kanaatimizce, kanunun bu 
maddesi yanlıştır ve hukuka aykırıdır, Anaya-
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saya aykırıdır demiyeceğim, istenilen neticeyi 
vermiyecektir. Biz diyoruz ki, ne olmuş, olmuş
tur. Hükümet ihmal etmiştir. Memur denilen 
zümre 4 yıldan beri mütemadiyen bu kanun 
uygulanacak da, halinde geçiminde bir ferahlık 
duyacaktır ümidi içinde iken, birden bire, ümit
leri kırılmıştır ve bundan sonra da ne kadar 
kırılacağı belli değildir. Bunu hükümet yap
mıştır, bu bir acizdir. Vaktinde hareket etme
mektir. Sayın Yıldız'ın dediği gibi, çalışma
maktır, şudur, budur. Ama şr/ıdi kalkıp bu 
ümitleri vermiş olmanıza rağmen, enflâsyonist 
Tbir tazyik yaratmış olmasına rağmen, şimdi 
kalkıp 657 sayılı Kanunu ebediyen değiştirme
yi öngören bir maddeyi geçirmiyelim. Bendeniz 
bir teklifte bulundum, dedim ki 1989 malî yılı 
içinde bu kanun uygulanmasın, kabul ederim. 
Ama 1969 dan sonraki günlerde kanun uygu
lanır hale gelsin. Ve 1971 de tadil vazifesi yük-
letmiyelim. Kanunun normal uygulanmasını 
sağlıyacak bir teklif ile hakikaten kanunu yü
rütür hale getirelim. Bu hususu arz ettim. 
Okunduğu zaman anlaşılacaktır. İltifat bu
yurursanız 657 sayılı Kanunun bütün
lüğü muhafaza edilecek ve aynı zamanda 657 
sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı Dev
let memurlarının istifadesi sağlanmış olacak
tır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, ben esası ile ilgili bir be
yanda bulunmıyacağım. Yalnız şu tadil teklifi
nin, halihazırda müzakere mevzuu olan kanu
nun, Personel Kanununun esaslarını tahribet-
tiği, reform hükümlerini ortadan kaldırdığı, 
hükümete bu yolda direktif verildiği gibi dü
şüncelere, bu kabil beyanlara iştirak etmiyo
rum. Şimdi biliyorsunuz, daha evvel bu kanun 
çıktığı zaman, memurların sınıflarının tâyini 
tüzüklere bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi 
tüzüklere bırakılan bu halin Anaj^asaya uygun 
olmadığını kabul etti ve Personel Kanununun 
belirli hükümlerini iptal etti. Bugün bir tadil 
teklifi yapılması, bir tadil yapılması zaruridir. 
Yoksa getirdiği prensipleri değiştirme, reform 
hükümlerin kaldırma bakımından değil, evvel
ce kabul edilen tüzüklere bırakılmış bir hüküm 
var, bu Anayasaya uygun değildir diyor, ka
nunla düzenlenmesi lâzımdır, çıkmış olan kanu-

25 . 2 . 1969 O : 1 
nun bu hale uydurulması için tadil zaruridir. 
Oradaki tadil bu hususları temin edecek tadil
dir. Yoksa genel reform hükümlerini kaldır
mak üzere hükümete baskı yapıyor, Meclise 
telkinde bulunuyor, böyle bir kanun çıkarıyor 
şeklinde değildir. Bunu bu şekilde tashih edi
yorum ve sonra 1971 sonuna kadar gelir, diyor; 
ki hükümet tetkikatı ikmal ettiği zaman, her 
zaman arkadaşımızın dediği hususun tehaddüsü 
mümkündür. Kanunun olduğu gibi kabulünü is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu 1218 S. Sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 1. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sa
yılı Devlet memurları Kanununun 237 nci mad
desi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının ka
nunun diğer maddeleri, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi izliyen malî yılbaşından itibaren yü
rürlüğe girer hükmü 1969 malî yılı içinde uygu
lanmaz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın Melen Takrir üzerinde 
i söz mü istiyorsunuz 

FERİD MELEN (Van) — Takrir üzerinde 
i değil, madde üzerinde Sayın Başkan, izahat is-
| temiştim. 

BAŞKAN — Komisyondan mı Hükümetlten 
mi? 

FERİD MELEN (Van) — Hükümetten iste
miştim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tak
ririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika efendim, Sa
yın Melen, siz konuşmanızda sual mi sordunuz 
efendim? 

FERİD MELEN (Van) — Malûmat istedim. 
Sayın Bakan bu malûmatı hazırlamış, bana bu
rada söylediler. Bu malûmatı efkârı umumiyeye 
arz edebilmek için konuşma rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde verdikleri malûmatı 
da Heyeti Umumiyede izah ederek ifadede bu
lunursanız memnun oluruım, buyurun Sayın 
Melen. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Takrire 
geçtiniz isterlerse arz edeyim. 
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BAŞKAN — Takriri biraz sonra halledece
ğiz. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Personel Kanununun malî hükümlerinin 
uygulanamaması sebeplerini burada veya, dışar-
da bâzı kimseler bir büyük malî fedakârlığa 
ihtiyaç gösterdiğine bağlamak isterler. Aslında 
bunun yanlış olduğunu ortaya koymak istiyo
rum, bendeniz. Filvaki konuşmamda da ifade 
ettim, daha bidayette bir iki milyarlık bir ek 
fedakârlığa ihtiyaç göstereceği belli idi, Per
sonel Kanununun ancak, kademeli tatbik sure
tiyle bunu üç - dört sene zarfında bütçeden kar
şılama imkânı da düşünülmüştü. Bütçe Komis
yonunda Hükümete bir sual tevcih etmiştim. 
Personel Kanununa dört emsalini tatbik etmek 
suretiyle, uyguladığımız takdirde ne kadar bir 
fedakârlığa ihtiyaç vardır bugün için, demiş
tim. Bütçe Umum Müdürünün orada verdikleri 
rakam 720 milyon lira idi. Sayın Bakan bunu 
1 milyar lira olarak bu anda ifade ettiler bana. 
Ki doğrudur, bu civarda bir şeydir. 

Halbuki, dört yıl zarfında muhtelif kanun
larla verdiğimiz tazminat, şu bu adlarla me
murlara verdiğimiz zamlar bir milyar lira tut
muştur. Personel Kanununu binaenaleyh, dört 
yıl evvel tatbik etseydik, hem bir sistemi yü
rürlüğe koymuş olacaktık, bir reform koymuş 
olacaktık, bir milyar lira ile. Bugün bir milyar 
lirayı vermiş olduğumuz halde Personel Kanu
nu aşağı - yukarı palyatif bir tedbir olarak 
vermişizdir. Bir kısım memurlar için işe yara
mıştır. bir kısmı bundan mahrum kalmıştır. Ve 
Personel Kanununu yürürlüğe koyamamışladır. 
Personel Kanununu yürürlüğe koymadığımız 
takdirde her yıl emin olun ki, 300 - 400 milyon
luk bir ekleme yapmaya mecbur kalacağız ve 
boşa gidecektir. Büyük bir işe de yaramıyacak-
tır. Halbuki bunun yerine sistemi üç - dört se
neliğini bir araya getirerek yürürlüğe koydu
ğumuz takdirde, hakikaten hem bir reform ta
hakkuk edecek, istediğimiz bir reform ve bü
tün memurlar da bundan faydalanmış olacak
tır. Bu sebeple, ortaya bir daha çıkmış oluyor 
bunun zarureti. Şunu kabul etmek lâzım. Re
form malî bakımdan daima en ucuza malolabi-
lecek bir tedbirdir. Bu sebeple ötekileri bir ara
ya bırakarak reformu tahakkuk ettirmeli, çün
kü bugün dahi memurlarımızın bir kısmı, fara
za, tazminat almaktadır, bir kısmı almamakta-
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dır. Nüfus memuru haklı olarak ayaklanmış
tır. Tahrirat kâtibi tazminat istemektedir. Hâ
kimlerimiz de tazminat istemektedirler. Yer yer 
Siirt'te şurada burada beyannameler neşret
mektedirler. Tazminat istemektedirler. Bu me
seleyi kökünden halletmek ve bu dâvadan kur
tulmak için tek çare, büyük fedakârlık da iste
miyor, meydana çıkmıştır; gayrete gelmek, Hü
kümetin gayrete gelmesi, 15 gününü bu işe tah
sis etmesi kâfidir. Başka büyük bir mesele de
ğildir, gözde büyütmemek lâzımdır. Hükümet 
bu onbeş günü bu işe vermediği içindir ki, dört 
seneden beri müzmin halde kalmıştır ve yürü
yemez hale gelmiştir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Vekili 
Sayın Müftüoğlu. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Sayın Melen'in izah
larında bir yanlış anlaşma olabilir endişesi ile 
huzurunuzu işgal ettim, özür dilerim. 

Haddizatında hazırlanan göstergeler, Sa
yın Melen'in de malûmu olduğu üzere, 70 ten 
başlar 1 000 de biter. Sayın Melen'in ifade et
tiği tarzda dört katsayı aldığımız zaman ki, 
hesaplar, buna göre yapılıyor, 70 alan arkada
şımız bu sefer âzami, âzami 280 alacaktır. Ha
len çalışan insanların asgarisi 337,5 lira eline 
geçmektedir. O takdirde müktesep hakların 
korunıması diye bir şey mevzuubabahsolmuyor, 
70 göstergesine göre 4 katsayısına göre. 
Binaenaleyh, bir taraftan personel reformu 
dertken, diğer taraftan çalışan insanlara aldı
ğından daha dûn seviyede bir ücret ödemek, 
sonra asgari tabanla tavan arasında geniş fark
lar meydana getirmek, zannediyorum sosyal 
adalet yönünden de biraz rencide edici olacak-
tir, bir. 

ikincisi, bu 1 010 000 000 civarında yapı
lan ödemelerden 250 milyon lirası Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin kıta tazminatıdır ki, personel 
kanunu çıksa da, çıkmasa da bunu vereceğiz. 
Ayrıca 400 milyon % 10 - 15 tir ve nihayet de 
350 milyon civarında da tazminatlar vardır. 
Bunlar da müktesep hak teşkil etmiştir. Bun
ları da vermeye ve bunlara hak kesbedenleri 
bu haklarından mahrum etmemek durumu ile 
de karşıkarşıya olduğumuza göre malî porteyi 
buna göre hesaplamakta fayda var zannediyo
rum. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen T 
başka sayın üye? Yok. Takriri okutuyorum, j 

(istanbul üyesi Fikret Gündoğan'm öner- ! 
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komis
yon katılıyor mu efendim? Katılmıyorlar. Tak- | 
rire Hükümet ve komisyon katılmıyor. Takriri j 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. I 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- j 

ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun 28 . 2 . 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasp.nnm tümü üzerinde lehte, aleyhte? 
Lehte Sayın Ergeneli, buyurunuz. 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; muhterem ar
kadaşlar bu saate kadar muhtelif hatipler bu 
mevzu üzerinde uzun uzadıya mütalâalarını 
beyan ettiler. Bu kanun haddizatında mükem
mel bir kanun olarak çıkmamıştır. 139 madde
sinden 129 maddesi meriyete konulmuştur, 110 
maddesi daha ilk anda tehir edilmiştir, tecil 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1926 senesinde çıkan 
Memurin Kanunu, arkadan Maaş Kanunu, Te
adül kanunları ve 7244 sayılı Kanunla buna 
müzeyyel olan kanunların yekûnu, kadro ka
nunları da dâhil 252 adedtir. Biz bir kanun 
karşısındayız, bu kanunu kabul edeceğiz tü
müyle beraber, ondan sonra yeniden tadile gi
deceğiz. Sonra arkadaşlar, burada bu kanunun 
hükümlerinin, bâzı hükümlerinin - malî hü
kümler de var, idari hükümler de var - tecili 
yeni bir mevzu değilki. Memurin Kanunu da 
çıktığı anda bâzı maddeleri tecil edilmiştir. Bu 

eskiden beri müteameldir. Sonra Anayasa 
Mahkemesinin kararma son derece hürmetli
yim, saygılıyım. Bunda şüphe yok. Ama her 
hangi bir ödenekle, maaşla, ücretle ilgili olan 
bir kanunun bütçe ile alâkasını tasavvur et
memeye imkân var mıdır? Yok. Bu itibarla 
ta 1928 senesinden 1968 senesi sonuna kadar, 
bu gibi hükümler, 42 senedir bütçe kanunla
rında yer almıştır. Mecellede bir kaide var
dır: Tekerrür ede ede takarrür eder. Bu iti
barla Anayasa Mahkemesi bunu bütçeyle ilgili 
görmemiş, Anayasaya muhalif olarak mütalâa 
etmiş, buna birşey diyeceğimiz yok. 

Yalnız bu gelen kanun tadil kanunu değil
dir, tecil kanunudur. Bu gelen kanun zam ka
nunu değildir, reform kanunudur. Ancak da
ha ilk hamlede 110 maddesinin tatbiki, meri
yete konulması tehir edilen bir kanunun yeni
den ele alınmasında zaruret mutlaktır. Bunu 
hukukan da, mantıkan da kabul etmek icabe-
der. 

Bu itibarla kanun kabul edilmiştir, tatbike 
girecektir ve bu suretle de 1 Marttan itibaren 
maaş almak veya almamak keyfiyeti de hallol
muştur. Hepinizi derin saygılarımla selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasan kanunlaşmıştır. 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
yüksek m il] t en clis ve mühendis subaylara taz
ın in at verilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 2/496: 
Cumhuriyet Senatosu 2/261) (S. Sayısı : 1213) 
(1) 

BAŞKAN — Gündemimizde birinci görüş
mesi yapılacak işler öne alınmıştı. Bunun içeri
sinde de ayrı takrirler vardır. Sayın Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanının bir takriri var 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 1213 sıra sayılı Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve 

(1) 1213 S. Sayılı basmayazı tutanağın şo
rt undadır. 
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mühendis subaylara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, Önemine binaen, gün
demdeki diğ*er işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, sizinki de ay
nı mahiyettedir. Onun için okutmuyorum, ko
misyon başkanı vermiş olduğu için. Sizinki de 
aynı mahiyettedir. Yalnız bunu verme yetkisi 
komisyonun veya Hükümetindir. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, tak
rir hakkında bir şey soracağım. Müsaade eder
lerse sağlık personeline ait bir kanım vardı Se
natoya gelmiştir. Bu niçin sıraya alınmıyor da, 
bundan çok süre sonra gelen kanunlar sıraya alı
nıyor? 

BAŞKAN" — Sayın Hazer, Başkanlığa ko
misyonlardan gelme sırasına göre mutlaka gelir 
gelmez gündeme intikal etmektedir. Demek M, 
o henüz komisyondan gelmemiş, bu itibarla efen
dim. 

REEET RENDECİ (Samsun) —- Saat 19,00 a 
geliyor efendim bir karar almsa. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, gelsin de 
ondan sonra, bu hususta bir takrir var okutaca
ğım. Daha vakit gelmeden okutmıyayım müsaa
de ederseniz. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf mü
hendisler hakkındaki kanun tasarısının müzake
resine başlıyoruz : 

Raporların okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum : Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen Sayın 
üyelleri yazıyorum. Sayın Varışlı sizi yazdım. 
Sayın Ural, başka efendim? Sayın Varışlı buyu
run. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Türkiye'miz plânlı 
devre içerisinde kalkınma hamlesi yapmaktadır. 
Bu hamle neticesinde mutlaka başarıya ulaşa
caktır. Gerçek odur ki, netice artık bir ümidol-
maktan çıkmış, ümidin ötesinde azimli bir karar 
haline gelmiştir. Bu karan elbette milletçe ver

miş bulunuyoruz. Yeri gelmişken şu hususu arz 
etmek isterim. A. P. iktidarı millet huzurunda 
vermiş olduğu hizmet kararını biran önce ger
çekleştirecektir. Her üniteyi iktisadi kalkınma 
içerisinde yerini bulacak şekilde programlaştır-
mıştır. Bu programlaştırmada milletlerin yetiş
tirdiği teknik elemanların sayısiyle mukayese 
edildiğini öngörmüştür. Zaman, zaman insan gü
cünün, insan zekâsının ve ihtisasın ehemmiyeti
ni ele almakta, senelerin birikmiş hataları bir 
bir giderilmektedir. Şu anda Millet Meclisinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimizde görevli yüksek 
mühendis ve mühendis subaylara tazminat veril
mesi hakkındaki kanun teklifi huzurunuza gel
miş bulunuyor. Keza Senatomuzda da öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi kabul edildi. Bu durum 
memnuniyet vericidir. 

Tasarı halen Silâhlı Kuvvetlerimizde görevli 
muvazzaf yüksek mühendis, mühendis subaylara 
4335 sayılı Kanım hükümleri gereğince ihtisas 
ücreti namiyle verilmekte olan tazminatların 
kaldırılması ve yerine günün şartlarına uygun 
bir tazminat sisteminin kurulmasını öngörmek
tedir. 

Tasan ile ordumuzun teknik yükünü omuz
larında taşıyan, hazarî ve seferi harb gücünün 
artırılmasında gayret gösteren, bilhassa silâh ve 
mühimmat endüstrisindeki imalâtın bugüne ka
dar plânlamasını yapan mühendislerimizi ordu
ya bağlamak ve yeni elemanların katılmasını 
teşvik ve temin edilmesi gayesini taşımaktadır. 
4335 sayılı Kanun 27 senelik bir gecikmeye sa
hiptir. Bugünkü şartlar içerisinde esprisini de 
kaybetmiştir. Bu esprinin kaybolması neticesi
dir ki, verilmekte olan ihtisas ücreti zamanla 
yetersiz bir seviyede kalmıştır. Özellikle ÎMnci 
Dünya Savaşından sonra hızla değişen ekonomik 
şartlar muvacehesinde, özel kanunlarla mühen
dislerin ilâve olarak iş almaları da yasaklan
mıştı. Ekonomik zaruret neticesi mühendisler 
sivil alana kaymak zaruretini duymuşlardır. Bu 
mühendisler Türkiye'de askerî fabrikalar yeni 
kurulduktan sonra, bu fabrikaların kendi mü
hendislerimizle idare edilmesi düşünülmüş, hat
tâ bu mühendisler Avrupa'ya gönderilmek sure
tiyle ordunun teknik gücünün daha geniş im
kânlar içerisinde gelişmesini temin etmek gaye
si güdülmüştür. Bu güzide mühendislerden 
pek çoğunu tanırım. Hattâ birkaç tanesi de 
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benim öğretmenimdir. Ordudan ayrılıp, şu. an
da, sivil hayatta yüksek ücretlerle çalıştıklarını, 
kendilerini ziyarette öğrenmiş bulunuyorum. 
îşjte bu sebepler muvacehesindedir M, 1950 sene
sinde ordumuzda 600 mühendis mevcut iken yu
karda arz ettiğim sebepler dolayısiyle, bugün 
ordumuzda sadece 150 yüksek mühendis veya 
mühendis kaldığını tetkikim neticesinde öğren
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı bir dakika. Saat 
19,00 oluyor. Çalışma süresi ile ilgili bir takrir 
var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Usan ile gündemde 

bulunan taşanların da müzakeresini temin için 
saat 19,00 dan sonra da devamlı olarak çalışıl
masını arz ve teklif ederim. 

EsMşeflur 
Ömer Ucuzal 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız taşanla
ra mı, yoksa diğer işlere de mi? 

BAŞKAN — Tasanlar diyor. Gündemde 
mevcut ve görüşülmeleri öne alınması kabul 
edilmiş olan bölümdeki tasarılardan bahsediyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı bir dakikanızı 
istirham edeyim. 

Buyurun Sayın Ural. Efendim müddet dol
muştur, şayet takrir kabul edilmez ise bitir
memiz icabediyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan. 
muhterem arkadaşlarım; Uzun zamandan beri 
çıkarılması beklenen Silâhlı Kuvvetlerimizde 
görevli askerî mühendislerle ilgili bu kanun 
tasansının görüşülmesinden büyük bir memnu
niyet duymaktayım. Ancak daha ne kadar mü
zakere edileceği belli olmıyan gündemde bulu
nan diğer işlerin de görüşülmesi bölümünün 
aleyhindeyim. Bu kanun tasansının görüşül
mesine devam edilmesini, hiç değilse takririn 
bu kanun görüşülüp bitirilinceye kadar görül
melere devam edilmesi yolunda değiştirilme
sini istirham ediyorum, aksi takdirde hepini
zin de müşahede ettiği gibi Senatomuzda ekseri
yet hemen kalmamış durumdadır. Binaenaleyh 
takrir sahibi arkadaşımdan takririni bu kanu
nun görüşülmesinin tamamlanmasına değin mü
zakerelerin devamı şeklinde değiştirilmesini 

bilhassa istirham ediyorum. Saygılar sunarım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, zaten bu tasarının görüşülmesi, ondan 
sonra devamını talebettim, arkadaşlarımla ay
nı görüşteyim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Varışlı devam buyurun. 
MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, konuşmama devam ediyorum. 
Ordumuzda çalışan yüksek mühendis ve mühen
dislerle ilgili olarak yine tetkikim neticesinde 
şöyle bir cetvel temin ettim. 

Cötvelde; yüzbaşı, binbaşı, albay, mühendis 
ve yüksek mühendisler, yine aynı rütbeye sahip 
hâkim, Temyiz âzası, pratisyen doktor, müte
hassıs doktur, kıta tazminatı ile eline geçen 
para miktarlarını gösteren bir cetvel. Şimdi 
buradan bir misal vermek istiyorum. Meselâ; 
mühendis yüzbaşı, Personel Kanunu çıktıktan 
sonra eline geçen miktar tasninat olarak 64 li
ra. Yüksek mühendis, yüzbaşı 160 lira alıyor, 
hâkim 900 lira alıyor, Temyiz âzası 1 620 lira 
alıyor. Burada dikkatlerinize arz ederim, rüt
be aynı sayın arkadaşlarım, pratisyen doktor 
1 080 lira alıyor, mütehassıs doktor 1 250 lira 
alıyor, aynca kıta tazminatı olarak da astsubay
lar 162 lira alıyor, kıta tazminatı alan subaylar 
ise 378 lira alıyor, karargâh subaylan da 189 
lira alıyor. Bir de albaylar için misal vermek 
htiyorum, bir albay mühendis 300 lira, yüksek 
mühendis, 675 lira, cetvelin hepsini okumaya 
lüzum görmüyorum, kıta tazminatı subayların 
eline geçen kıtada bulunan 540 lira, karargâh
ta bulunan 270 lira. 

Muhterem arkadaşlar, bu cetvel bize haki
katen bugünün Türkiye'sinde kalkınma gücünü 
bütün omuzlarına yüklenmiş olan teknik ele-
manlara reva görülen bir ücret olmadığı kanı
sını vermektedir. 

Sayın senatörler, topunu, tüfeğini, gemisini, 
tayyaresini kendisinin yapmasına inanmış olan 
mühendislerimize lâyık olduklan önemi vere
lim. 

özetle şunu söylemek isterim M, bu tasan-
nm müspet oylarınızla kanunlaşması memleke
timizde teknik elemanlara verilen ehemmiyetin 
bir örneği dalha olacaktır. Böylece Silâhlı Kuv
vetlerimizin teknik gücünün kuvvetlenmesi ve 
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ümitlerini bu teklife bağlıyan mühendis subay
larımızın 27 senedir devam eden mağduriyet
leri biran önce önlenecektir. Temennim ilerde 
karşımıza çıkacak olan diğer teknik elemanla
rın problemlerini de en kısa zamanda hallede
lim. 
• Huzurunuzdan ayrılırken hepinizi en derin 

saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Aksoley. 
MEBRURE AKSOLEY (Ankara) — Sayın 

Başkanlık Divanı, sayın senatörler, Yüce Se
nato muvazzaf Yüksek Mühendis ve mühendis
lere tazminat verilmesini öngören tasarıyı ince
lemektedir. Bu vesile ile maruzatta bulunaca
ğım. 

Askerî endüstrinin istekleri sivil endüstri
nin isteklerinden kat kat fazladır, örneğin; 
bir harb uçağı ve bir denizaltı gemisi ile bir 
yolcu uçağı veya bir yolcu gemisinin kıyaslan
ması kâfidir. Bu sebeple askerî yüksek mühen
dislerle mühendislerimizin yapıcı, daha ziyade 
yaratıcı en yeni teknik bilgilerle üstün kalite
de yetişmesi ve bu teknik elemanların orduya 
gönülden bağlı olarak çalışması şarttır. Aksi 
takdirde mümkün olan verim alınamaz. 1961 
yılından önce ve sonra çok büyük fedakârlık
larla yabancı memleketler'de okutulan teknik 
elemanlar maddi, mânevi bakımdan tatmin edil
memiş veya politik nedenlerle ordudan ayrıl
mış veya çıkarılmışlardır. Bunların bir kısmı 
diğer bakanlıklarda, bir kısmı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde veya özel sektörde, bir kısmı 
da yabancı memleketlerde önemli işlerin başına 
geçmişlerdir. Bu suretle ordunun teknik ele
man bakımından gücü azalmıştır. Bu durumu 
önlemek için getirilmiş olan kanun tasarısını 
çok yerinde bulduğumu ifade etmek isterim ve 
aynen kabulünü arz ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda bâzı düşün
celerimi Hükümete ulaştırmak istiyorum: 

1. Orduda muvazzaf yüksek mühendis ve 
mühendislere çalışabilme imkânı verilmeli ve 
bu maksadı sağlamak için de teknik bilgiyi 
icabettiren yerlere teknik elemanlar tâyin edil
melidir. Teknik bir müesseseye gereken verim
li çalışma yönü ancak ve ancak teknik bilgisi 
olan bir âmirin verebileceği, itiraz kabul edil
mez bir hakikattir. Bir teknik elemanın vücu
da getireceği yeni bir eserden duyacağı zevk 
her şeyin üstündedir. 

2. Yüksek mühendis ve mühendislerin za
man zaman yabancı memleketlerdeki yenilikle
ri incelemelerine imkân verilmelidir. Aksi tak
dirde askerî endüstrinin duraklıyacağı göz 
önünde tutulmalıdır. 

3. Millî Savunma Bakanlığınca memleketi
mizde mevcudolan branşlarda yabancı memle
ketlere öğrenci gönderilmemektedir. Halbuki 
memleketimizde tahsil imkânı olan branşlarda 
dahi muayyen bir nisbette ordu hesabına yük
sek mühendislik veya mühendislik tahsili için 
yabancı memleketlere öğrenci gönderilmesi ka
ti bir zarurettir. Çünkü bu öğrencilerin yaban
cı teknik üniversitelerde ve bir mühendisin in
kişafı için esas olan modren fabrikalarda ancak 
birçok seneler sonra kitaplara geçebilecek olan 
son yenilikleri öğrenmeleri ve görmeleri müm
kün olur ve askerî endüstrimizin daha kısa bir 
zamanda inkişafı sağlanabilir. Bu suretle bu 
teknik elemanlar kendilerine sarf edilen döviz
leri kat kat ödemiş olurlar, aksi halde askerî 
endüstrinin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da gereken süratle inkişafı sağlanamaz. 

Bu hususları Sayın Hükümete önemle arz 
ederim. Tasarının Millet Meclisinden geldiği 
gibi aynen kabulünü dilerim, Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Baltan. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, vaktin 
çok gecikmiş olduğunu ben de takdir ederek, 
sizi fazla rahatsız etmiyeceğim. 

Kanunun Türk Ordusuna ve Türk Ordu
sunun bugünden yarma daha teknik sahaya 
gittiği ve daha teknik imkânlara kavuşturulma
sı hususunda büyük faydalar sağlıyacağma emi
nim. 

Bugün 3,5 milyon nüfuslu israil Ordusunda 
8 400 subay vardır, bu 8 400 subayın % 50 si 
teknik personeldir. Ve bu teknik personelin 
2 400 kadarı hekim, 2 100 tanesi mühendis ve 
diğeri de istihkâm ve muhabere subaylarıdır. 
Yani, ufacıcık bir israil Ordusunun dahi bugün 
4 bin küsur teknik elemanı vardır, israil Or
dusu ile kıyaslanması mümkün olmıyan key
fiyet ve kemiyet bakımından, tarihi bakımın
dan, yarattığı hâdiseler bakımından şanlı Or-
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dumuzraı teknik sabadaki elemanlarımızın az
lığı bizi üzmektedir. Maalesef, bugün büyük 
Türk Ordusunun, Türk Silâblı Kuvvetlerinin 
ancak muvazzaf 186 veya 200 e yakın mühen
disi mevcuttur. Kadro imkânları ve verdiği 
tazminat itibariyle tatminkâr olamaması cihe
ti ile de meseleyi hal zımmında 200 kadar da 
mukaveleli yüksek mühendis ve mühendis is
tihdam edilmektedir. Bu kanun tasarısı haddi
zatında yüksek mühendis ve mühendis arka
daşlarımıza, bu subaylarımızda hakiki değer
lerinin, hizmetlerinin karşılığını da vermemek
tedir. Ama bugün için imkânlarımız bu kadar 
olduğu için, bunları, bu muhterem yüksek mü
hendis ve mühendislerimiz Türk Milletinin 
kendilerine verdikleri tazminatı bugün için 
azami bir imkân olarak kabul etsinler. Ve bu 
kanun tasarısının kanunlaşması halinde kür
sülerden defaatle söylediğimiz Türk Ordusu
nun vurucu güce sahibolması, artırıcı güce sa-
hibolması için teknik yöne gitmesi lâzımgel-
diği ve yeni bir harb endüstrisinin behemahal 
kurulması lâzımgeldiği sloganlarına veya işa
retlerine bu kanun çok ufak bir nisbet dâhi
linde de olsa, hizmet ifa edecektir ve teknik 
personelimiz hal ve âtilerinden emin olacaklar 
ve milletinin kendilerine verdiği bu tazminatı 
gönül hoşluğu ile kabul edecekler, daha fera
gatli ve daha iyi bir hizmet yolunda buluna
caklardır. 

Bu itibarla kanunun Türk Ordusuna fayda 
getireceğine kaaniiz ve kanunlaşması için reyi
mizi kullanacağız. 

Hürmetlerimle 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 

söz istiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek 
mühendis ve mühendis subaylara tazminat ve

rilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbeler

de bulunan yüksek mühendis, mühendis ve ge
mi makinaları işletme mühendisi unvanını ka
zanmış muvazzaf subaylara, üç yılını ikmal 
etmiş albay aylığının yüzdesi itibariyle bu ka
nun esaslarına göre ihtisas tazminatı verilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — ihtisas tazminatına esas albay 
aylığı 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 167 nci 
maddesinin (a) fıkrasının İ nci bendinde tarif 
edilen albay aylığıdır. 

İhtisas tazminatı olarak : Birinci fıkradaki 
aylığın; 

a) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki 
yüksek mühendislere % 50 si, mühendislerle 
gemi makinaları işletme mühendislerine % 40 ı, 

b) Binbaşı ve daha üst rütbelerdeki yük
sek mühendislere % 70 i, mühendis ve gemi 
makinaları işletme mühendislerine % 60 ı, 

c) Tez yazıp usulüne uygun tasdik etti
ren yüksek mühendislere % 75 i, mühendislerle 
gemi makinaları işletme mühendislerine % 65 i 
verilir. 

BAŞKAH — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Ur al 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tümü üze
rinde konuşmaları uzatmamak için, konuşma 
isteğimi geri almıştım. Bu kanun teklifini ve
ren Sayın Kemal Doğansuııgun ve arkadaşları-
na burada, geçen yıllarda Millî Savunma Büt
çesi üzerinde yaptığım tenkidlerde, askerî 
millî sanayiimizin süratle kurulması ve gelişti
rilmesi konusunda yaptığım temennilere uygun 
yolda bir kanun getirmiş oldukları için, şük
ranlarımı ifade etmek isterim. Pek çok tayya
re, gövde, motor ve dizayın mühendisinin, pek 
çok diğer branşlarda, havacılığın çeşitli branş
larında yetişmiş, nadide mühendislerin elimiz
den kaçırılarak, sivil piyasaya intikal ettiğini 
üzüntü ile hatırlıyorum. Yine kıymetli perso
nelin Silâhlı Kuvvetlerde veya muayyen Dev
let kadrolarında lâyıkı veçhile tatmin edilme
meleri yüzünden, sivil sektöre ve dış memle
ketlere gitmek mecburiyetinde bırakıldıklarını 
da hatırlıyorum. Hattâ, bundan 13 - 14 yıl ev
vel filo komutanı bulunduğum bir sırada, fi
lomun en güzide pilotlarının, bizde bir yüzba
şıya o zaman uçuş parası ve maaş dâhil 400 li
ra verilmesi karşısında, meselâ yalnız Devlet 
Hava Yollarında, şimdiki THY larında, uçuş 
parası olarak ayda 1 000 lira maaştan gayrı 
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verilmesi durumu karşısında, en güzidelerini 
kaybetmiş, bu teşkilâta kazandırmıştık. 

Şimdi, millî askerî sanayiimizi kurmaya ça
lıştığımız çok başarılı neticeler alma yoluna 
girdiğimiz şu sırada, bu kanunun çıkarılmasını, 
tekrar ediyorum, şükranla karşılıyorum. Ha
tırlamak lâzımgelir. Millî Savunma Bütçesi mü
zakereleri sırasında, evvelki yıllarda, senede 
20 milyon Türk lirası jet tayyarelerimizin mo
tor revizyonu için Kazablanka'daki bir beynel
milel tesise ödüyorduk. 20 milyon liralık bir 
masrafla, bir senede kendisini amorti edebile
cek bir fabrikayı kurduk. Bu mühendislerimi
zin sayesinde bugün başarı ile çalıştırmaktayız. 
Yine hatırlamak lâzımgelir arkadaşlarım, Türk 
tersanelerinde mühendislerimiz, gemi yapmak
tadırlar, harb gemileri yapmaktadırlar. Yine, 
askerî fabrikalarımızda ve tesislerimizde, mü
hendislerimizin büyük emeği ile hafif silâhlar, 
piyade silâhları ve tank paletleri ve saire gibi, 
takım değiştirme işleri gibi parça imali, hat
tâ yeni malzeme icadı ve Türk Ordusunun ih
tiyaçlarına göre yapılması hep mühendisleri
miz sayesinde mümkün olabilmektedir. 

Ancak, bu madde üzerinde söz alışımın bir 
tek sebebi vardır. Burada (C) fıkrasında, «Tez 
yazıp usulüne uygun tasdik ettiren» yüksek 
mühendislere % 75, mühendisler ve gemi ma-
kınalan işletme mühendislerine % 65 verilir, 
deniyor. Ben bu nisbetlere katiyen karşı deği
lim. Ancak, «Tez yazıp usulüne uygun tas
dik ettiren yüksek mühendislere» tâbiri müp
hem kalmaktadır. Bir askerî mühendisin yaz
dığı tezi, usulüne uygun kim tetkik edecek, 
hangi ilmî merci kıymetlendirecek ve bu tez 
makbuldür, diyecek? Efendim, binaenaleyh 
maddi bir taltife yol açacak çok kanım mad
desinin tatbikine yol vardır, hak vardır diye
cektir. Usulüne göre dediğiniz zaman, bugün 
cari olan usulü muradetmiş olabilirsiniz. Söy
lendiğine göre, bize komisyonda ifade edildiği
ne göre, ya istanbul Teknik üniversitesi veya 
Ankara Orta - Doğu Teknik üniversitesi bu 
tezleri kıymetlendirmekte ve kabul veya red
detmektedir. Bu bir usuldür. Talimatına bağ
lanmış olabilir. Ama kanun maddesinde, usulü
ne göre dediğiniz zaman, yarın idare bunu 
pekâlâ mühendisin çalıştığı fabrikanın, belki 
de mühendislikle, ilimle hiçbir ilgisi bulunmı-
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j yan, idari yönden komutanlığa verilmiş kim-
I senin veya o mühendisin bağlı bulunduğu şu-
i benin şefine tasdik ettirme gibi bir usul vaz'-
I edebilir. Bu ise suiistimallere yol açar. Bu se-
! beple, sayın Hükümetten rica ediyorum. Bu 
j usulü, bu kanun maddesinin şurada değiştiril-
| meye teşebbüs edilmesinin ne kadar sakıncalı 
| olduğunu biliyorum. Ama, bu usulün muhkem 

bir hale getirilmesini de Hükümetten rica edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
i rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
J mistir. 

Madde 3. — ihtisas tazminatının tediye şekli 
maaşlar hakkındaki hükümlere tabidir. 

| Ancak, görevin her hangi bir sebeple fiilen 
\ yapılamaması halinde bu durumun başladığı 
I tarihi takibeden aybaşından itibaren ihtisas 
! tazminatı kesilir. Göreve tekrar başlanılan ta-
I r.ihi takibeden aybaşından itibaren ihtisas taz-
| minatı ödenmesine devam olunur. 

BALKAN — Madds üzerinde söz istiyen sa-
ym üye? Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
! mistir. 

Madde 4. — Aşağıda yazılı hallerde ihtisas 
j tazminatı kesilmez : 
! A) Bir takvim yılında toplamı iki ayı geç-
j miyen izinlerde, 
| B) Geçici görev veya eğitim maksadiyle 
I üç ayı geçmemek üzere yapılan yurt içi ve 
j yurt dışı seyahatlerde. 
i 
i BAŞKAIT — Madde üzerinde söz istiyen sa-
] 3/ın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
i rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

mistir. 
Madde 5. — Bu ihtisas tazminatı hakkında 

i 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulan-
j maz. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

j mistir. 
i Madde 6. — Bu kanun hükümlerine göre ih-
| tıs as tazminatı alanlar hakkında 23 Aralık 
! 1942 gün ve 4335 sayılı Kanunla ek ve değişik-
! ilklerinin hükümleri uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihini taM-
beden aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. —- Bu kanunun hükümlerini Millî 
ıSavunma ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen sayın üye? Yok. Teklifin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Teklif kanunlaşmıştır. 

3. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletleri ~ Hükümeti ve Millet
lerarası Atam Enerjisi Ajansı aarsında Emni
yet kontrolünün uygulanması hususunda Anlaş
ma ve işbu Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Ba
kanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Büyük
elçiliği arasında teati edilen mektupların onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tu

rizm ve Tanıtma komisyonları raporu (Millet 
Meclisi 1/584; Cumhuriyet Senatosu 1/973) (S. 
Sayısı : 1208) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada, Hükümet? 
Yok. G-örüşülemiyecektir efendim. 

4. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasın
daki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (Mil
let Meclisi 1/545; Cumhuriyet Senatosu 1/977) 
(S. Sayısı : 1212) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Hükümet? 
Yok. Grörüşülemiyecektir efendim. 

5. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cmyıhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) 

BAŞKAN — Komisyon? 
FERİD MELEN (Van) — Çoğunluğun kal

madığı açıkça görülmektedir Sayın Başkan. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hele 

Arsa Ofisi gibi bir kanun.. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılmasını mi isti
yorsunuz efendim? 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
görmektedir yoklamaya ihtiyaç var mıdır bilmi
yorum. 

BAŞKAN — Ben görüyorum yoklama ya

pacağım, olmadığı takdirde elbette kapatırız. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Ekseriyetin olmadığı anlaşıl
mıştır. 13 . 3 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

>>-@-<«S£a« 

7. — DÜZELTİŞ 

— 25 . 2 . 1968 tarihli 38 nci Birleşim tu

tanağı sonuna bağlı 1213 S. Sayılı basmayazı 

tasarı olmayıp tekliftir. 

>.>«»-« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

38 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkonic-sâne bir yedek üye ye-
çinıi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
önıeır Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara daiir Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cuimhuniyet Senatosu lstabu.1 Üyesi 
Rifat Öztürikçine 'nıin, hıalcn yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(G/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üycs'l 
Halil özmenfin, Kırşehir vfe ilçelerinde br.ilıın.au 
çiftçilenimize Konya'nın Altrnova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis eddllımesinin. ne
denlerine dadır Tarım Bakanmdlan sözlü sorusu 
(0/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Haiıiil Özmen'ln, Kaman ilçesliniıı, Aikpınar bu
cağına bağlı Hitmmıetuşağı ve ciıvamıdaiki köy
lere dikilen kavlak ve kayısı fidanlarına dair 
Tanım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerim hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine1 dair Millî Eğitini Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyciü 
Mehmet özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langıu-
ıge And Culture Centeır ismfi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim 'kurumuna dair Miillî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Ataıaca'nın, Deniizii ısınırları içinde 
biı-.b'iı lini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman ARhocagdl'iln, Erzurum'da sağlık odağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağhlk Bakanından) 
ısözilü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maıraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Martaş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlıık Bakanın-
lan sözlü sorusu (6/529) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Slivas Üyesi 
Hüseyin öztüıfk'ün, Bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediye
lerin bir yıilılık yekûnuna daiir Başbakandan söz
lü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, etiket koyma usulüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/470) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özderı'in, dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair, İçıişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/471) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair, Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/495) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ "KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
rv 

A .- IHAKLARLNDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - >TÜZÜK GEREĞİNCE BİR (DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyeyi Hay
dar Tunekanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlıvnuıı, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeyi 
Mucip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 
l5azar günü İstanbul'da vukubulan olaylara 
«lair Senato araştırması dstiyen önergesi. (10/26) 

5. — Anayasanın 84 neü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde «Başkanvekillermin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
lan» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Mil
letlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında Em
niyet kontrolünün uygulanması hususunda An
laşma ve işbu Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında teati edilen mektupların 
onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporu (Mil
let Meclisi 1/584; Cumhuriyet Senatosu 1/973) 

(S. Sayısı : 1208) (Dağıtma tarihi : 15.2.1969) 
X 2. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya

sası ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleş
miş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği 
arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisline e kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bıaymdirlık, Ulaştırma ve İmar 
- İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (Millet Mecliısi 1/545; Cum
huriyet Senatosu 1/977) (S. Sayısı : 1212) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1969) 

3. —• Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
yüksek mühendis ve mühendis subaylara taz
minat verilmesi hakkında kanun teklifinin, 
Millet Meclisince kabul olunan metini ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunana, Bütçe ve 
0 lân komisyonları raporları. (Millet Mee/M 
2/496 ;Cumhuriyet Senatosu 2/261) (S. Sa
yısı 1213) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1969) 

X 4. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclis"; İ/157; Cumhuniyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suudi Arabistan Kır allığı Hükümeti ara
klıda hava anlaştırmasına dair 12 Haziran 1968 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu haikıkmda kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bayındırlıik, Ulaştırma ve İmar 
- İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/543; 
Cumhuriyet Senatosu 1/979) (S. Sayısı : 
1215) (Dağıtma tarihi - 22 . 2 . 1969) 
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis 
subaylara tazminat verilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /496; 

Cumhuriyet Senatosu 2/261) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 760) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4186 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1969 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek, işari 
oy ile kabul edilen, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara 
tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 28 . 4 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 7 . 2 . 1969 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik/ ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 760) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 19 . 2 . 1969 

Karar No. : 9 
Esas No. : 2/261 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1969 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kaibııl edilen, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara 
tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin, Millet Meclisinde kabul edilen metni, ilgili 'bakanlık
lar temsilcileri ve teklif sahibinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifi, bir ek madde ilâve edilmek ve yürürlük maddesi değiştirilmek suretiyle kabul 
•edilmiştir. 

1213 
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«Ek madde», nosyonları ve ordudaki fonksiyonları itibariyle nüyük (bir fark bulunmryan kim
yager subayları, mühendis subaylardan ayırdetmemek için konmuştur. 

Millet Meclisi metnine bir «ek madde» ilâve sebebiyle yapılan değişiklikten dolayı kanun teklifi
nin Millet Meclisine gitmesi ihtimalini göz önünde 'bulunduran Komisyonumuz, yürürlük madde
sini 1 Mart 1969 olarak tesbite lüzum görmüştür. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan V. 
istanbul 

Cemal Yıldırım 

içel 
Talip özdölay 

Sözcü -
Manisa 

Orhan Süersan 

izmir 
Nazif Çağatay 

Kâtip 
Samsun 

H. Enver Işıklar 

Kayseri 
Söz hakkım baki. 

Sami Turan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri Korutürk 

Bursa 
Söz hakkım saklıdır 

Saffet TJral 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/261 
Karar No. : 110 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 2 . 1969 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1969 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, (Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis su
baylara tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi, Komisyonumuzun 19 Şubat 1969 tarihli 26 ncı 
Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, halen Silâhlı Kuvvetlerimizde göre\di muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis 
subaylara, 1942 tarihli ve 4335 sayılı Kanun hükümleri gereğince «ihtisas ücreti» namı ile ve
rilmekte olan tazminatların kaldırılmasını; ve yerine, günün şartlarına uygun bir tazminat siste
minin kurulmasını öngörmektedir. 

Ordumuzun hazari ve seferi harb gücünün artırılması ile ilgili alanlarda, silâh ve mühimmat 
endüstrisindeki imalâtın plânlaması, etüdü ve geliştirilmesi ile inşaat ve iskân plânlaması gibi 
bilûmum teknik konularda çalışan askerî mühendisleri orduya bağlamak ve yeni elemanların ka
tılmalarını teşvik etmek gayesiyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan yüksek mühen
dis ve mühendis subaylara 1933 tarihli ve 2204 sayılı Kanunla ve bilâhara bunu değiştiren 1942 
tarihli ve 4335 sayılı Kanunla, halen maaşlarının muayyen bir nisbeti üzerinden, «ihtisas ücreti» 
namı altında bir ödeme yapılmaktadır. 

Ancak, 4335 sayılı Kanun uyarınca subay yüksek mühendislere maaşları tutarının yüzde 
25 - 50 si rdsbetinde ve subay mühendislere maaşları tutarının yüzde 10 - 20 si nisbetinde ve
rilmekte olan ihtisas ücreti zamanla yetersiz bir seviyede kalmış ve özellikle İkinci Dünya Sava
şından sonra hızla değişen ekonomik şartlar muvacehesinde özel kanunlarla meslek icra etmeleri 
yasaklanan askerî mühendisler, düştükleri ekonomik zaruretin çözüm yolunu sivil alana kay
makta bulmuşlardır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1213) 
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;Bu gelişme karşısında, harb gücümüzde mühendislik hizmetleri yönünden bir boşluk meyda
na gelmesini önlemek malksadiyle 1955 senesinden itibaren 'Genel Kurmay Başkanlığınca yurt 
içi ve yurt dışı üniversitelerde mühendis yetiştirilmesi plânlanmış ve uygulanması cihetine gidil
miş olmasına rağmen; yetiştirme plânlaması yanında, sivil mühendislere paralel olarak bir üc
ret ödeme tedbiri alınmayıp 4335 sayılı Kanunla yctinilmesi sebebiyle, yeni yetişen subay mü
hendislerin de sivil sektöre kaymaları önlenememiştir. 

Askerî mühendis sınıfı, ordumuzun özellikleri icabı hem değişik, hem de ağır ve tehlikeli 
hizmetlerde çalışmak zorunda bulunduğundan, bu tehlikeli ve ağır çalışmaların değerini sivil mü
hendisler seviyesine yükselten yeni bir tazminat sistemi tesis etmek suretiyle karşılamak ve bu 
görevleri cazip bir hale getirmek, hizmetin önemi 'bakımından zaruret halini almış bulunmakta
dır. Aksi halde, 4335 sayılı Kanunun yetersizliği ve serbest sektörde mühendisin yaratıcılığına du
yulan ihtiyaç, ordudan ayrılmaları daha da hızlandıracak, ve günümüzde hayatî önemi haiz 
konvensiyonel ve nükleer harb endüstrisi, mühimmat ve silâh gelişimi gibi hizmetler alanında ihti
yaç duyulan elemanların temini konusunda güçlüklerle karşılaşılması, kaçınılmaz bir netice 
haline gelecektir. 

Esasen, yüksek mühendis ve mühendis subaylara verilen ihtisas ücretinin, aynı camiada gö
revli 'muvazzaf tabiplerin tazminatı ve askerî hâkimlerin ödenekleri ile mukayesesi sonucunda, 
eşitsizlik oranının çok yüksek ve Devlet sektöründe çalışan aynı meslek erbabına Kararname hü
kümleri ile verilen yevmiye ve diğer maddî imkânlara nazaran çok yetersiz olduğu da anlaşıl
maktadır. 

Yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde, 27 senelik bir geçmişe sahip ve bugünlkü şartlar 
içinde esprisini ve geçerliliğini kaybetmiş bulunan 4335 sayılı Kanunun kaldırılmasını ve askerî 
mühendisleri orduya bağlıyacak ve yeni elemanların ela katılmalarına zemin hazırlıyacak realist 
bir tazminat sisteminin kurulmasını öngören teklif, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

I I - Yukarda genel gerekçesi arz edilen Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 
S nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul cUiılmiş ve Millet Meclisi -metnini Komisyonu
muzdan önce tetkik ve müzakere ederek, Silâhlı Kuvvetlerde görevli kimyager subayların da 
kanun kapsamına alınmasını sağ'laımak üzere, metne bir «ek madde ilâve eden Millî S aminim a Ko
misyonunun yaptığı değişiklik, halen kimyager sayısının pek az olması ve yetişme ve icra ettik
leri fonksiyonları bakımından da kimya yüksek mühendisleri ile birlikte (mütalâa edilmelerine 
imkân görülemediği cihetle benimsenmemiş ve yino adı gecen Komisyon tarafımdan kanunun 7 nci 
maddesinde yapılan değişikliğin de her hangi bir yarar sağlıyamıyacağı teslbit edildiğinden 
benimsenmemesi kararlaştırılmıştır. 

I I I - Teklifin önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmayı da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz e'dilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı lile sunulur. 

Başkan Sözcü Tabiî Üye Manisa 
Ankara Sakarya S. Karaman O. Karaosmanoğlu 

Y. Köker O. Salihoğlu 

Niğde Ordu Trabzon Yozgat 
K. Baykan Ş. Koksal A. Ş. Ağanoğlu 1. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf yüksek mühendis ve mü
hendis subaylara tazminat veril

mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Üsteğmen ve 
daha üst rütbelerde (bulunan 
yüksek mühendis, mühendis ve 
gemi makinaları işletme mü
hendisi unvanını kazanmış mu
vazzaf subaylara, üç yılını ik
mal etmiş albay aylığının yüz
desi itibariyle bu kanun esasla
rına ıgöre ihtisas tazminatı ve
rilir. 

MADDE 2. ^ - İhtisas tazmi
natına esas albay aylığı 27.7.1967 
tarih ve 926 sayılı 'Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 167 nci maddesinin (a) fık
rasının 1 nci bendinde tarif edi
len albay aylığıdır. 

İhtisas tazminatı olarak : Bi
rinci fıkradaki aylığın, 

a) Üsteğmen ve yüzbaşı 
rütbelerindeki yüksek mühen
dislere % 50 si, mühendislerle 
gemi makinaları işletme mü
hendislerine % 40 ı, 

lb) Binbaşı ve daha üst rüt-
Ibelerdeki yüksek mühendislere 
% 70 i, mühendis ve gemi ma
kinaları işletme mühendislerine 
% 60 ı, 

c) Tez yazıp usulüne uygun 
tasdik ettiren yüksek mühen
dislere % 75 i, mühendislerle 
gemi makinaları işletme mü
hendislerine % 65 i verilir. 

MADDE 3. — İhtisas tazmi
natının tediye şekli maaşlar 
hakkındaki hükümlere tabidir. 

Ancak, görevin her hangi 
bir sebeple fiilen yapılamama
sı halinde bu durumun başla
dığı tarihi takibeden aybaşm-

Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf yüksek mühendis ve mü
hendis subaylara tazminat veril

mesi hakkında kanun teklifi 

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

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

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

Bütçe ve Hân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf yüksek mühendis ve mü
hendis subaylara tazminat veril

mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 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. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1213) 
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Millet Meclisinin kaibul ettiği 
metini 

dan itibaren ihtisas tazminatı 
•kesilir. Gröreve tekrar başla
nılan tarihi takibeden aybaşın
dan itibaren ihtisas tazminatı 
ödenmesine devam olunur. 

I 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı 
hallerde ihtisas tazminatı ke
silmez : 

A) Bir takvim yılında top
lamı iki ayı geçmiyen izinlerde. 

B) Geçici görev veya eği
t im ımaksadiyle üç ayı geçme- I 
mek üzere yapılan yurt içi ve j 
yurt dışı seyahatlerde. i 

MADDE 5. — (Bu ihtisas taz
minatı hakkında 7244 sayılı 
Kanunun' 3 ncü maddesi uygu- I 
lanmaz. i 

I 

MADDE 6. — Bu kanun Uıü- [ 
kümlerine göre ihtisas tazmi
natı alanlar (hakkında 23 Ara- I 
lık 1942 gün ve 4335 sayılı Ka- j 
nunla ek ve değişikliklerinin j 
(hükümleri uygulanmaz. 

MADDE '7. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ayna
sında yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî 'Savunma ve 
Maliye bakanları yürütür. 

O. 

Millî Savunma Komisyonunun 
kaibul ettiği metin 

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

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nici maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE '6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

EK MADDE — Bu kanunun 
tatbikatımda kimyager subaylar 
mühendisler gibi tazminat alır
lar. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 
Mart 1969 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

ıMADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Senatosu (S. Sayısı : 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kaibul ettiği metin 

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

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

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin '6 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

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

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 





Toplantı : 8 I O f ö 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I / I O 

14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanmamasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ile Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/623; 

Cumhuriyet Senatosu 1/991) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 829) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8858-52696 

CUMHUEİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 2 , 1969 tarihli 58 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanmamasına dair kanun tasarısı dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 18 . 2 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 2 . 1969 tarihli 58 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 829) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığı 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 23 . 2 . 1969 

Karar No. : 
Esas No. : 1/991 

Yüksek Başkanlığa 

14 . 7 . 1966 tarih ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 237 nci maddesi ile 238 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasının uygulanmamasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 22 Şubat 1969 
tarihinde yaptığı toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamam/ası sebebiyle, İçtüzüğün 23 ncü mad
desi ile 36 ncı maddesi uyarınca tahsis edilen süre içinde görüşülerek karara başlanamadığından, 
ilişikte sunuılntfuştur. 

Ara olunur. 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

İsa Bingöl 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 23 . 2 .1969 

Esas No. : 1/991 
Karar No. : 111 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 21 . 2 . 1969 tarihli 58 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari' oy ile kabul edilen, 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanmamasına dair kanun tasarısı, Komisyo
numuzun 23 Şubat 1969 tarihli 27 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 657 sayılı Kanunun 237 nci maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının, sözü edilen kanunun sınıflandırma ile ilgili hükümleri uygulanabilir hale getirilince
ye ve (i en el Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye kadar uygulanmamasını öngörmekte; ancak, 657 
sayılı Kanunu değiştirecek olan tasarının da en geç 1971 yılı başına kadar Yasama Organına ge
tirilmesinin zorunlu olduğunu hükme bağlamakta Air. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kabul edildiği 1965 yılından bu yana 1966, 1967 ve 
1968 yılları bütçe kanunları ile, bu kanunun per jönelle ilgili yürürlükteki kanunların ilgasına 
dair 237 nci maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümlerinin uygulanmaları birer yıl 
durdurulmuştur. 

Sözü edilen •kamınım" malî hükümlerinin uygu1 anabilir hale getirilip Genel Kadro Kanununun 
çıkarılmasına zemin- hazırlıyacak revizyon çalışmalarının bitmemiş olması sebebiyle de, 1969 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısına, bahse konu 237 nci madde ile 238 nci maddenin 4 ncü fıkrasının bu 
yıl da uygulanmamasını sağlamak üzere bir madle konulmuş ve bu madde gerek Bütçe Karma 
Komisyonunca, gerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, bu arada Anayasa Mahkemesi, 7 . 1 . 1969 tarihli ve esas 1968/24, karar 1969/4 sa
ydı kararı ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanu mnun 237 nci maddesi ile 238 nci maddesinin 
4 ncü fıkrası hükmünün Genel Kadro Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulanmıya-
c a gına ilişkin bulunan 35 nci maddesini iptal et :ıiş ve iptal kararının 28 . 2 . 1969 tarihinde yü
rürlüğe konulmasını kararlaştırmıştır. Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin kararma uyularak, 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısında yer alan 36 nci maddenin çıkarılması gerekmektedir. 

Söz konusu iptal karan karşısında, l28 . 2 . 1969 tarihinden önce, ya 657 sayılı Kanunun malî 
hükümlerinin uygulanmasını sağlıyacak bir tasarının kanunlaştırılması, yahut da Ibir kanunla, 657 
sayılı Kanunun 237 nci maddesi ile '238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanmasının bir süre 
daha durdurulması zorunluğu vardır. 

Tasarının-gerekçesinde, 657 sayılı Kanunun uygulanabilir hale getirilmesini temin için yapılmak
ta olan çalışmaların henüz tamamlanmadığı helir: ilerek, bu bakımdan, hem yapılmakta olan çalış
malar için gereken zamanı sağlamak, hem de Anayasa Mahkemesinin süz konusu iptal kararına uy
mak için 657 sayılı Kanunun 237 nci maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanma
larını bu tasarı ile durdurmak yolunu seçmenin zaruri olduğu ifade edilmektedir. 

Tasarının kanunlaşmam ası halinde, memur kütlesinin büyük bir kısmının aylık ve sair istihkak
larına ilişkin muhtelif kanunlardaki hükümler yü ürlükten kalkacağından, mevzııaatta geniş çapta 
aksaklıklar ve boşluklar meydana geleceğini dikkate alan Komisyonumuz tasarıyı uygun mütalâa 
etmiş ve benimsemiştir. 

Ancak, tasarının Komisyonuıııuzdaki müzake eleri sırasında, Devlet memurları ile Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ve mahallî idareler memurlarının büyük çoğunluğunun halen malî bir sıkıntı için
de bulundukları hususunda görüş birliğine varıl .ıış; ve '657 sayılı Kanunun uygulanmasını temin 
etmek üzere gerekli olan kamın tasarısının yasama organına getirilmesi için tasarının 1 nci mad-

. - C. Senatosu (S. Sayısı : 1218) 
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desine Millet Meclisince ilâve edilen ikinci fıkra ile 1971 yılma kadar tanınmış bulu
nan sürenin âzami had olduğu kanaatine varılarak; memur kütlesinin mercut malî 
sıkıntısını gidermek, ekonomik duramunu düzeltmek ve sosyal r adalet y ilkelerine uygun 
bir ortamın gerçekleşmesini sağlamak maksadiyle, 657 sayılı Kanunun uygulanmasına 
imkân verecek olan tadil tasarısı üzerinde yapılmakta olan çalışmaların süratle intacı 
ile, 1971 yılı beklenilmeden en kısa zamanda yasama organına servfk edilmesi hususunun te
menni olarak rapora d«rci, Komisyonumuzca 'kararlaştırılmış'bulunmaktadır. 

I I - Millet Meclisince kalbul edilen 1 mci, 2 nei ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da ayıi'en. ka
bul edilmiştir. 

III - Tasarının Gıenıeıl Kurulda öncelik ve ived'ilıilkflje••'görüşülmesi' hususumda istemde buluaıul-
anası ;da karalaştırılmıştır. • . • . 

öenel Kurulun tasvti^lerlinıe arz edilmek üzere Yülksdk Başjkaınlığa saygı ille sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanıınıca S. Ü. 
Söz h'ajkkmı mahfuzdur 

R. tiner 

Niğde 
K. Bayhan f 

Sözcü 
S'alkarya 

0. Salihoğlu 

Aydın 
/. C. Ege 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Kâtip 
BaMkesdr 
C. İnkaya 

İstanbul 
H. Berkol 

Van 
Mulhalliffiım 

Söz hakkını saklıdır 
F. Melen 

Tabiî Üye 
Söz hakkını mahfuzdur 

S. Karaman 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 
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MMAMP MMMJmm KlABUL EOTİĞİ -
MİTHIN 

14 , t . İ985 larih •* ttö7 eayıîı Dfevleit Mernur-
lan Kammuımıı 237 nci maddesi ile 238 nci 
an^n^HittiTt 4 ncü taşrasının uygrüaaıammasına 

dair Kanun 

MADDE I . — 14 , 7 , 1965 tarih ve 657 
»ayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nei 
maddesi ile 238 nei maddesinm 4 ncü fıkrasının 
(Kanunun diğer maâMeri, kanunun yüırölüğe 
girdiği tarihi kliyen malî yıl başından itibaren 
yürürlüğe girer) hufemu; sözü «etilen kanunun 
«anıflanduma üe ilgili hükümleri ^ysulanaibi-
lir hale gefeüineeye ve Genel Kadro Kanunu 
yürüriü#e girinceye kadar uygulanmaz. 

Aneak, 657 sşydı Devlet Memurları Kanu-
nununun tadfl. tasarısının en geç. 19T1 takvim 
yılı bağına kadar Türkiye Büyük Millet Mecli
sine getirilmesi «ortmludur. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 . 2 . 1969 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDB 3. — Bu kanunu Bakanla* Kuru
tu yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

14 . 7.1965 tarih ve 857 saydı Beriet Mmtsüm 
Kanununun 237 nci maddesi ile 288 nei maddesi
nin 4 ncü fırkasının uygıüaAmamasınft dair ka

nım tasarısı 

MADDE 1. — Mîllet Meeİsi me^aAıin 1 nei 
maddesi aynen k a M edilmiştir. 

MADDE 2. —~ MiHet Meçlfei metninin 2 nei 
maddesi aynen kaibul ediinligtiy. 

MADDE 3. — Mffllet Meclisi atfetaiaiiia 3 meü 
maddesi aynen kaibul «difaa%&r. 

• M t M M ü 
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