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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlr.'nun 3/37 ve 3/170, 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun 
3/80, 

Hatay Milletvekili Mehmet Arslan'm 3/314, 
3/394 ve 3/395 esas nolu, yasama dokunulmaz-
lıklarınnı kaldırılmasına ilişkin dosyaların, adı 
geçenlerin vefatları nedeniyle muameleye ma
hal kalmadığından, Başkanlığa gönderildiğine 
dair Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Baş
kanlığı teskereleri Genel Kurulun bilgilerine su
nuldu ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Karayolları Erişim. Kontrol kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu, komisyonlardan üçer 
üye ile kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesine doair Bayındırlık Bakanı Mukadder 
öztekin'in, 

iskenderun Demir ve Çelik İşletmeleri Ano
nim Ortaklığı kanun teklifinin, havale edilmiş 
olduğu, komisyonlardan üçer üye alınmak su
retiyle kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair Adana Milletvekili Salâhattin 
Kılıç ile Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin, önergeleri kabul edildi. 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 

m, şehit komando eri Mevlût Meric'in anneli
ne, eşine ve çocuğuna vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi ve, 

7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı istanbul 
Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek 
kanun, tasarısı, kabul edildi. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, üzerin
de yapılan görüşmelerden sonra, Geçici Komis
yon Başkanı tarafından geri almdı. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu 
kanunda değişiklik yapan, maddeler ekleyen 
31 . 7 . 1970 tarihli ye 1327 sayılı Kanunun ba
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 
Yetki kanunu tasarısı Hükümet ve Komisyon 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından görü
şülmesi ertelendi. 

14 . 4 . 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,15'te son-ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 

Fikret Turhangil Âdil Turan 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili K. Ziya Öztürk'ün, 

Muğla'da yapılması kararlaştırılan hava ala
nının Aydın'da yapılmasının daha yararlı olup 
olmayacağına dair yazılı soru önergesi Ulaş
tırma ve Turizm ve Tanıtma bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/1046) 

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilindeki Korkuteli - Elmalı yolu inşaa
tının durdurulma denenine dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1047) * 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya'da Karaboynuzlar okul Müdürünün 

Kastamonu iline naklinin nedenine dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1048) 

4. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
Ünye'de görevli 3 ingiliz teknisyenin kaçırılma 
olayıyle ilgili resmî makamlara hitaben yazıl
mış bir mektubun bulunup bulunmadığına dair 
yazılı soru önergesi içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1049) 

5, — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, Si
nop ili Durağan ilçesinin sağlık ihtiyaçlarına 
dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 'Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1050) 
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6. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ- r 
lu'nun, Türk soylu olup Kuzey Suriye'de yaşa
makta îken 1939 yılında geçici ikâmet belgesiy- | 
le Türkiye'ye iltica edenlerin Türk vatandaşlı- | 

II — GELEN 

Raporlar I 
1. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/42) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tar'i- j 
hi : 13 . 4 . 1972) (GÜNDEME) | 

2..— Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/156) (S. iSayısı : 566) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 4 . 1972) (GÜNDEME) 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/189) (S. Sayısı : 567) (Da
ğıtma tarih*i : 13 . 4 . 1972) (Gündeme) 

4. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/296) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 4 . 1972) (GÜNDEME) | 

ğma alınıp alınmayacaklarına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1051) 

KÂĞITLAR 

5, — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Ak-
ışık'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anyaasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/320) (IS. Sayısı : 569) (Dağıt
ma tarihî : 13 . 4 . 1972) (GÜNDEME) 

6, — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş' 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/449) (S. Sayısı : 570) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) (GÜNDEME) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/466) (S. Sayısı : 571) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 4 . 1972) (GÜNDEME) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/506) (ıS. 'Sayısı : 572) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN ; Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 72 nci Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Devlet Bakam Doğan Kitaplı'nın, Ka
mu hizmetleri birlikleri kanım tasarısının hava
le edildiği komisyonlardan seçilecek 4'er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (1/643, 4/275) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Doğan 
Kitaplı'nın bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına -
1/643 esas numara ile Anayasa, Adalet, içiş

leri ve Plan komisyonlarına havale edilmiş bu
lunan Kamu hizmetleri birlikleri kanun tasarı

sının havale edildiği komisyonlardan seçilecek 
4'er üyeden kurulu geçici bir komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı tarafın
dan verilen önergeyle, Kamu hizmetleri birlik
leri kanunu tasarısının geçici bir komisyonda 
görüşülmesi teklif olunmaktadır. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum : Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 514) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcüsü Sa
yın Tevfik Koraltan tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «iki defa görüşülecek işler» bölü

münde yer alan, tS. »Sayısı 514, Anayasa Mahke
mesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve 
yedek üyelikler için adaylığa başvurma, seçim 
esas ve usulü hakkında kanun tasarısının, Ana
yasa gereğince çıkarılması zorunlu kanunlardan 
olduğundan, gündemdeki diğer işlere takdimen 

(1) 514 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı Yerine 
Sözcü 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Komisyon?.. Burada. 
Sayın Adalet Komisyonu Başkanı tarafın

dan verilen önergeyle, Anayasa Mahkemesine 
seçilecek asil ve yedek üyelerin seçimiyle ilgili 
kanım tasarısının, bütün İşlere takdimen ve ön
celikle, Anayasanın öngördüğü gerekçesi de be
lirtilmek suretiyle, öncelik ve ivedilik istenmek
tedir. Bu hususu oylarınıza-arz ediyorum : Ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim : Okunması
nı kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul bu
yuranlar... Okunmaması hususu Genel Kurulca 
kararlaştırılmıştır. 

— 718 — 
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Tümü üzerinde görüşmek İsteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

önerge, öncelik ve ivediliği ihtiva etmekle 
beraber, Meclislerimizin 40 senelik takibettik-
leri sistem ve içtüzüğün 137 nci maddesi gere
ğince, tümünün iki defa müzakeresi mümkün 
olmadığına, ancak maddelerin iki defa müzake-v 

resi mümkün olacağına, tümü reddedildiği tak
dirde maddelere geçilmesinin gayri mümkün 
bulunmasına binaen, ivedilik hususunu tekrar 
oylarınıza arz edeceğim. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. . 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince se
çilecek asıl ve yedek üyelikler içlin adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Anayasa Mahkemesine Yasama 
Meclislerince seçilecek asıl ve yedek üyelerin 
kırk yaşını doldurmuş ve altmış beş yaşını dol
durmamış bulunmaları ve Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, 
üyelik, başsavcılık, başkanunsözcülüğü veya 
üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilim
ler alanlarında en az beş yıl öğrettim üyeliği ve
ya onbeş yıl avukatlık yapmış ve halen bu gö
revleri yapma niteliklerini kaybetmemiş bulun
maları ve hâkimlik mesleğine alınmamayı ge
rektiren bir suçtan dolayı mahkûm veya bu gibi 
suçlardan ceza takibi altında bulunmamaları 
ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
olmamaları şarttır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Anayasa Mahkemesine, Yasa
ma Meclislerinden seçilen asıl ve yedek üyelik
lerde herhangi bir suretle boşalma olduğu hal
de, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu bir 
hafta içinde, ilgisine göre, Cumhuriyet Senato
su veya Millet Meclisi Başkanlığına yazılı ola
rak bildirir. Bunun üzerine, Yasama Meclisleri 
Başkanlıkları durumu Resmî Gazetede ve Tür

kiye radyolarında ilân ettirerek, birinci madde
de belirtilen niteliklere haiz adayların on beş 
gün içinde hal tercümelerini ve bu hal tercüme-
lerindeki durumlarını ispata yarar belgeleri ek
leyerek veya bu belgelerin temin edileceği yer
leri beyan ederek başkanlıklarına başvurmala
rını isterler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. Madde 3. — Başvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi Ana
yasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetkikatı ya
par. Bu hususta yapılacak müzakereler ve oyla
malar gizlidir. 

Komisyonda yapılacak seçimde birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her boş 
yer için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu seçim 
sonunda en çok oy alanlardan başlamak üzere 
her boş yerin üç katı olarak tespit olunacak 
adayların adları ilgisine göre Cumhuriyet Sena
tosu veya Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir. 
Adayların komisyon mevcudunun ekseriyetinin 
oyunu almış bulunmaları şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri ko-
N misyonun gösterdiği adaylar arasından ve gizli 
oyla seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâ-
sımdır. 

Seçilenlerin adlan hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

BAŞKAN — Maıdde üzerimde Sayın Bağcı-
oğlu, buyuının. 

KEMLAL BA&CIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Bıaşikan, kıymetli arkadaşlarım; Anayasa 
Mahkemesine, Yasaima Meaüsılerimden seçilecek 
asıl ve yedek üyelikler için adaylığa başvurma, 
seçim esas ve usulü haMandaıki kamun tasarısı
nın S neü maddesi hakkımda maruzaıtıta bulun
mak üzere huzurunuzdayım. 

Kıymetli arkadaşlarım, Anayasalda yapılan 
son değişiıklsk sebefoiyle çikanlıması icabedıem 
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kanunlar meyanıında bulunan bu kanunun mü
zakeresi sırasında Adalet Komisyonunda ka
nunun 3 ndü maddesi bu hale getirildikten son
ra, Anayasa Komisyonuna, Anayasaya aykırılı
ğı bulunup bulunmadığı hakkımda evrak geldi
ği sırada, Anayasa Komisyonunda da arz etaıfiış 
olduğum gıibi, Yasama Meclislerince seçilecek 
Anayasa Mehkemıesi üyelikleri için Anayasal 
bir hak olarak 1 mci ve 2 noi maddede bahsi 
ĝ jçen şahısların, nitelikleri itibariyle adaylık 
için müracaatta bulunmaya hakları vardır. 

Anayasal bir hak olan bu hakkı., Anayasa 
Komisyonunda yapılan bir seçimle ladaylann 
elinden almak doğru değildir, Anayasaya ayla
ndır. Nitekim, Anayasa Komisyonunda yapmış 
bulunduğumuz müzakerelerde ben ve bazı ar
kadaşlarımız bu. hususa muhalif kaldık ve rapo
rumuzda da muhalefet şerhimizi bildiridifc. 

ıSevgili arkadaşlarım, 1 noi ve 2 noi madde
de nitelikleri yazılı bulunan şahısların Millet 
Meclisinden seçilecek üyelik için başvurmaları 
halinde, biz bu şahısların seçimini Mecliste yap
mıyoruz, Anayasa Komisyonuna bu hakkı veri
yoruz ve Anayasa Komisyonunda kazananmayan-
lar, Millet Meclisinde -seçime iştirak edsmiyor-
lar ki, bu, Anayasaya aykırıdır. 

Eğer Anayasa Komisyonunda yapılacak [se
çimde adaylar arasında yapılan tefrik bir ter
cih vesilesi olmasa, yalnızca Meclislere, «Komis
yonumuzda yapılan seçimle şu şahısları nite
lik itibariyle uygun görüyoruz, tavsiye ediyo
ruz.» şeklinde tavsiye çerçevesi içinde kalsa, bir 
dereceye kadar makul ve muteber olabilir ama, 
Anayasanın vermiş olduğu bir hakkı, bu kanun 
dile müracaat sahiplerinin elinden alır, bunu 
Meclislin bir komisyonuna verirsek, koımiisyonda 
yapılan ©eçinıden sonra adaylar, burada bir se
çime tabi olamazsa, «Ben aday idim ama, Ana
yasa Komisyonu beni seçmedi» şeklimde bir du
ruma girer ki, benim anlayışıma göre, Anayasa
nın vermiş olduğu bu hakkı, biz ancak burada, 
Millet Meclisinde ve Senatoda yapılacak bir se
çimle ıbeBrtebiliriz, 

Komisyonda yapılan müzakereler sırasında 
bu fikre muhalif bulunan, yani 3 ncü madde
nin tanzimine rey veren arkadaişlarımın ileri 
sürdükleri hususlardan biri şu idi: Nasıl mil
letvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimlerin
de evvelâ bir önseçim yapılıyor, bu seçıiımıe içiren
ler önseçimde kazanamazlaraa artık bir dalha 

Milletvekili olaımaalar. Bu sebeple bu kısıtlama 
nasıl oluyorsa, biz de komisyonda ayını şekilde 
kısıtlayabiliriz. 

Fakat sevgili arkadaşlarım, herhangi bilr par
tiden milletvekilliği adaylığı için müracaat eden 
bir şahıs, önseçimde kazanamazsa onun elinden, 
Anayasanın ona verdiği hakkı, yani milletvekili 
olma hakkını alamayız, o şahıs o partide önse
çimi kazanamazsa müstakil olarak da adaylığı
nı koyabilir, milleıt önünde seçime iştirak edebi
lir ve milletin tasvibini alırsa milletvekili olur. 

Madem ki, o usul böyle cereyan ediyor, bu
rada da Anayasa Mahkemesine yasama organ-
lamrd&an seçilmek için müracaat eden şahıslar 
arasından komisyonlarda seçimi kaybeden şa
hısların Millet Meclisi önünde yine seçilme işti
rak haklarını kendilerime vermemiz lâzımdır. 
Aksi halde, Anayasanın vermiş olduğu bir hak
iki, müracaat sahiplerinim elinden komisyon ka
rarı ile almış oluruz ki, şahsi kanaatim bu ci
het Anayasaya aykırıdır. 

Bu. sebeple, bu maıddsmin Anayasaya aykırı 
olduğunu ifade ediyorum ve Yüksek Meclisin 
de dikkatlerini çekiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akçalı. 
CEVDET AKÇALI (Adama) — Sayın Baş

kan, muh berem mlilleîvefcilleıri, 
Arkadaşımız Bağcıoğlu'nun iddiası, Anayasa 

Komisyonumuzda etraflı şekilde tartışılmış, 
maddenin Anayasaya aykırı olmadığı kabul 
e dilemek gerekçede bu husrus belirtilmiştir. 

Kısaca arz etımeık gerekirse, bu madde Ana
yasaya aykırı değildir. Zira, aday olmak bir hak 
değildir. Anayasamız, Anayasa Mahkemesine 
üye seçilecek kimselerde aranacak asgarî şart
ları belirtmiştir. Bunun dışında Yüce Meclisler 
başka şart arayamaz, diye herhangi bir büküm 
geitirmemtişjtdr. 

Anayasamızın 68 ncd maddesi bu fikrimize 
güzel bir misal teşkil eder. Bu maJddede millet
vekili seçileceklerde aranacak şartları ihaldırtıtdlk-
ten sonra, üçüncü fıkrasında hangi şartların ko
namayacağı belirtilmiştir. Bu maddenin ikinci 
fıkrasında denmektedir ki, «Türkçe okuyup yaz
ma bilmeyenler, kısıtlılar, yükümlü olmasına ve 
muaf bulunmamasına rağmen muvazzaf asker
lik hizmetini yapmayanlar...» vesaire, milletve
kili seçilemezler. 
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Yani, bundan başka §ar!t (konulamaz, mana
lı çıkmaz buradan. Üçüncü fukrada da, «Aday 
olmak, memurluktan çetkilinne şartına ̂  bağlana
maz.» demiştir. 

Bu iki fıkra bize göstermektedir iki, Anaya
samızın gösterdiği nıiteliıkierden başka herhan
gi bir nitelik, Yüce Meclisimiz uygun görürse, 
konulabilir. Aday olmak anayasal bir hak de
ğildir; şeklini ve seçilme tarzını Yüce Meclisin 
tespit ve takdir yetkisi vardır. 

Saygı ile ora ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa

yın Ba§kan, değeri arkadaşlarım,, 
Anayasa Mahlkemesıime, yasama meclslerin-

clen sekilecek asıl ve yedek üyelerin adaylığa 
başvurmja, seçim esas ve usulleri hakkınıdaki 
kanun tasarısının 3 ncü maddesi üzerinde konu
şan arkadaşlarımı ıdikkaitle dinledim, 

Sayın Bağcıoğlu'nun, Millet Meclisi için, 
Millelt Meclisi Anayasa Komisyonu; Cumhuri
yet Senatosu için, Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonunca yapılacak incele
melerin adaylık için önceden başvurmuş kişiler 
arasında bir seçim yapma ve bu komisyonlarda, 
her boş yer için üç kişi olmak üzere yapılacak 
seçimde kazanamamış olanların Millet Meclisi 
ve Cumjhuriyet Senatosunca artık bir daha seçil
melerinin mümkün olmaması sonucunu doğura
cağı sebebiyle ileri sürdüğü itirazlar ilk anda 
çok makul ve fakat bir hakkın ziyama sebebi
yet veren, bir hakkın kullanılmasına set çeken 
'bir durum gibi gözüküyor. 

Anoalk değerli arkadaşlarım, hatırlayacağı
nız üzere, Anayasanın 145 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ile ilgili müzakereler sırasında ve 
•değişiklikle ilgili gerekçelerde de açıkça belir
tildiği gibi, bir mevcut şikayetin giderilmesi ve 
bir tatbikat güçlüğünün önlenmesi anahedef 
olarak alınmış idi. 

Hepiniz hatırlayacaksınız, Anayasa Mahke
mesine ve daha evvelce Yüksek Hâkimler Ku
ruluna, Yasama Meclislerinden üye seçilebilme
si bir problem olarak Millet Meclisinin ve Cum
huriyet Senatosunun gündemlerini aylar, hatta 
yıllar boyunca işgal edegelmiş ve bir sonuç alı
namaması giibi bir durumla karşıkarşıya kalın
mış idi. 

Anayasa değişiklikleri görüşülürken bu niok-
taıdan hareketle ve sanıyorum çok isabetle, Yü

ce Meclislerin de tasvibine iktiran etmiş bir de
ğişiklik olarak isabetle, bu secim üstülerinin 
'değiştirilmesi, basitleışitirilımıeısi ve yasama mec
lislerinin bu seçimleri zamanında, uzatmadan 
yapabilmesini temin edici yeni kaidelerin vaze
dilmesi öngörülmüş aidi. 

Şimjdi, Anayasanın 145 nci maddesinin ön
gördüğü şartları haiz olan her ikisinin Anayasa 
Mahkemesine üye olmak için Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanlıklarına başvur
ması hakkı olduğuna ve bu hakkı sınırlamak 
da mümkün olmadığına göre, bir sayı sınırla
ması da yapmak elbette mümkün değildir. 

Binaenaleyh, Millet Meclisinden seçilecek 
üç üyelik için, şu kadar aday başvurabilir, tar
zında bir sınırlama konulamayacağına göre, bu 
aday adayı sayısı alabildiğine, sınırsız olarak 
çoğalalbileüeıktir. Bu sınırsız çoğalmalar ki, Mec
lislerin, bu ssçimi zamanında ve isabetle yapa
bilmelerini imkânsız hale koyabilmekte idi. 

O halde bir elemeye tabi tutmak, bir balo
taj usulü koymak zarureti kendiliğimden doğ
du. 

Sayın Bağcıoğlu arkadaşımız derler ki: «Mil
let Meclisi için Anayasa Komisyonu bir önseçim 
yapacak, bu seçimler her boş yer için üç kişi 
olmak üzere yapılacak seçim sonucuna göre ka
zanmış sayılmayanlar, yani Meclis huzuruna 
aday olarak sevk edilmeyenler, bu haklarını ta
mamen kaybetmiş olacaklar ve bir daha Anaya
sa Mahkemesine üye olma haklarını kaybede-
ceMerdir.» 

Evvelâ bunun üzerinde ıdurmak lâzımıdır. Bu 
görüş, yüzde yüz doğru değil. Şunun içlîn doğru 
değil: «Bir defa daha Anayasa Mahkemesine 
üye olma hakları kalmayacaktır.» hükmü yan
lıştır, kalacaktır, «O seçim dönemi içjin Meclis 
huzuruna aday olarak sevk edilme haklarını 
kaybedeceklerdir.» hükmü doğrudur, ilânihaye 
Anayasa Mahkemesine aday olamazlar, bu hak
kı kaybetmişlerdir, hükmü yanlıştır. Müteakip 
bir seçim dönemi için yeniden adaylık için baş
vurabilirler, yeniden Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonu huzurunda incelenmeye tabi tutulur
lar ve mümkündür M, muhtemeldir ki, o sefer 
aday olarak Yüce Meclisin huzuruna da sevk 
edilebilirler. 

Binaenaleyh, bu yanlışlığı belirtmekte fayda 
görüyorum. 
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Sayın Bağcıoğlu, " Milletvekilliği önse
çimine benzeterek bir izah yapmak istediler. 
Onunla da hiçbir ilgisi yoktur; a ra önseçimi si
yasî partiler kendi bünyesi içinde yaparlar. Bir 
kişiyi bir siyasî parıti, kendi adına mıilletıveıMM 
olmaya lâyık göraıeyeıMlir ve önseçimde listeye 
sokmaz. Ama bilâhara bağımsız adaylığını ko
yar, millet lâyık görür, getirir. Buradaki du
rum bu değildir. 

Millet Meclisi Anayasa Koımisyonu Milleıt 
Meclisi adına bir seleksiyon muameleisi ifa et
mektedir ve şu veya bu grup, şu veya bu klik 
adına değil, Millet Meclisi adına bu ©leımeyi 
yapmaktadır. Binaenaleyh, yaptığı eleme, Mil
let Meclisine aday olarak sevk ©dilmeme sonu
cunu vereceği için, Millet Meclisine niyabeten 
«sen bu seçimde aday olamazsın» demektedir. 
Artık bunu atlayarak Millet Meclisine doğru
dan doğruya başvurma, aday olma ve seçilime 
imkânını kazanma, meselenin prensibi ile zaten 
bağdaşamaz. 

iKaldı M; bütün bu Anayasa değişikliği ile 
getirilen kanun tasarısında öngörülen değişik
likler, seçimi basitleştirici, kolaylaştırıcı ve 
doğru, çabuk netice alıcı bir hedef gütmekte
dir. Bu usulü kabul ettiğimiz takdirde Anayasa 
Komisyonumuz bir seçim yapacak ama orada 
kaybeden kişi doğrudan doğruya Meclis Baş
kanlığına yeniden başvurabilecektir. O halde, 
Anayasa Komisyonunun yaptığı işlemin manası 
nerede kalır? Aksine isleri kisaltıcı, basiitleşla-
rici değil, uzatıcı ve daha da girift hale getirici 
bdjr durum ortaya çıkaracak demektir. Binaena
leyh, tasarı ile sevk edilen hüküm yerindedir 
kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
ISaym arkadaşımız Bağcıoğlu, görüşülmek

te olan kanun tasarısının 3 ncü maddesi üze
rinde haklı olarak bir hususa temas ettiler. Yal
nız vermiş oldukları emsal kanımca yanlıştır. 
Emsalin yanlış olması, fikrin yanlış olması ma
nasını fiade etmez. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerek Millet Meclisince olsun, gerekse Se

natoda olsun her komisyon Millet Meclisi adına 
iş görür, buna şüphe yok. Ama komisyonun her 

i türlü kararları ve her türlü iradesi Millet Mec
lisinin veya Senato Genel Kurulunun iradesini 
bağlayıcı vasıfta olamaz. Halbuki 3 ncü madde 
ile getirilen husus başlayıcı bir hüküm sevk et
mekte ve Millet Meclisinin iradesini bağlamak
tadır. Nasıl bağlamaktadır? Anayasa Mahkeme
sine seçilecek üye sayısı ister bir olsun, ister 
birden fazla olsun; her üyelik için üç adayı ko
misyon tespit edecek ve böylece Genel Kuru
lun, komisyonun tespit ettiği bu üç adayın dı
şında bir şahsı seçme imkânı ortadan kalkmış 
olacaktır. Genel Kurul, Komisyonun seçtiği üç 
şahıstan birisini seçmek gibi bir mecburiyetle 
karşı karşıya bırakılıyor. 

3 ncü maddede, gizli yapılması gereken bir 
tetkikattan bahsedilmektedir. Bu doğrudur; 
üyelik için müracaat eden kişilerin gerekli nite
likleri haiz olup olmadıklarının Komisyonca 
tespiti meselesidir ve buna karşı da denilecek 
bir söz yoktur. Hakikaten, müracaat eden kişi
nin Anayasa Mahkemesine üye olma nitelikle
rini taşıyıp, taşımadığını tetkik etmek komis
yonun görevidir ve komisyon bu görevi ifa ede
bilir. Ama, Anayasa Mahkemesine üye olmak 
için gerekli şartları haiz kişiler arasından ko
misyon, bir üyelik için üç adayı seçmek sure
tiyle Genel Kurula gelemez. Komisyonun böyle 
bir hakkının mevcudolması, Millet Meclisinin 
çalışma sistemine, İçtüzüğüne, Anayasa nizamı
na aykırıdır. Kanaatimce bu durum partilerin 
kendi bünyesi içinde adaylarını tespit eden ön
seçim statüsüyle de kıyaslanamaz, bu mümkün 
değildir. Aynı zamanda bunu bir kıyaslama ile; 
önseçimlerde böyle yapılıyor ve binaenaleyh, 
Anayasa Komisyonu da üç aday tespit eder ve 
bunun arasından bir tanesini Genel Kurul se
çer, diyemeyiz. 

Anayasa Komisyonunun, üç adayın içine 
dahil etmediği bir kişiyi Genel Kurul, aranan 
niteliklere haiz olmak şartiyle o kişiye Genel 
Kurulun bu makama, bu mahkeme üyeliğine 
daha lâyık görmeyeceğini kim temin edebilir? 
Millet Meclisi ekseriyetinin, Senato ekseriyeti
nin, Komisyonun aday göstermediği kimse üze
rinde temerküz etmeyeceğini önceden kim te
min edebiilr? 

Bu bakımdan, kanaatimce bu maddenin sevk 
şekli yanlıştır. Komisyon, ancak müracaat eden 
kimseler arasında aranan nitelikleri haiz olup 
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olmadıkları bakımından bir ayırım yapmalı ve 
istenilen nitelikleri hak olan müracaatçılar 
arasından, her boş üyelik için yapılacak seçimi 
Genel Kurul yapmalıdır. 

Maddenin bu şekilde tadili gerektiği kanı
sındayım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

KEMAL BA&CIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

İkinci defa söz aldığım için özür dilerim. 
Ancak iltibasa mahal verir endişesi ile bir nok
tanın aydınlatılmasında fayda mütalaa ettiğini 
için tekrar huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

ıSevgili arkadaşlarım; 
Anayasanın 145 nci maddesinin, tasarının 

bu maddesi ile ilgili kısmını - ki, bir satırdan 
ibarettir - tekrar okuyorum; Anayasanın değiş
tirilmiş bulunan 145 nci maddesinin birinci fık
rasının son cümlesi aynen şöyledir : «Millet 
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer.» 
Tekrar tekrar, üstüne basa basa okuyorum : 
«'Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye 
seçer.» Kim seçer? Meclisler seçer. Yani, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi seçer. Seçi
mi yapılacak heyet, Anayasanın 145 nci madde
sinde belirtilmiştir. 

Bilhassa Sayın Birler arkadaşımın da söyle
diği gibi, şimdi deniliyor ki; Millet Meclisi ve 
Anayasaya niyabeten komisyonlar vazife görür
ler. Sayın Yağcı arkadaşımız da bir nebze te
mas ettiler, fakat ben bu ciheti açmamıştım. Se
çimlerde adayların, partiden yapılacak olan 
yoklamalarda kaybedenlerin müstakil olarak 
millet huzuruna çıkarılmalarını misal göstermiş
tim ve bu misalimin de doğru olduğunda İsrar 
ediyorum. 

Komisyonlar, meclislere niyabeten iş görür
ler ama, hazırladıkları raporlar meclislerde mü
nakaşa ve müzakere edilir. Tasavvur edelim ki; 
Anayasa Komisyonuna gelmiş olan bir kanun ta
sarısı, Anayasa Komisyonundan reddedilerek 
çıktı ve bir rapor hazırlandı. Anayasa Komis
yonu kanununu şu, şu sebeplerle uygun gör
memiş,, Anayasaya aykırı görmüştür. Bina
enaleyh, bu kanunun reddi gerekir diye bir 
rapor hazırlamış olabilir. Bu rapor kabul mu 
edilecek? Hayır, bu rapor Anayasada kanun

ların müzakeresinin hakkı Meclislere veril
diği cihetle, Meclislere niyabeten bir teknik 
heyetin hazırladığı bu rapor, Meclis Genel ku
rullarında ariz ve âmik münakaşa edilecek, ya 
o rapor kabul edilecek, yahutta reddedilecek
tir. 

Reddedilmiş bulunan kanun tasarısı, hak
kındaki rapor kabul edilirse; o takdirde ka
nun tasansı reddedilmiş olacak. Aksi halde 
Komisyondan çıkan kararın hilâfına, o me
sele Meclislerde münakaşa edilecek ve bir ne
ticeye bağlanacaktır. 

Şimdi, kanun taşanlarının müzakeresinde 
veya diğer bütün işlerde olduğu gibi, usul 
bu ise; Meclislere niyabeten kurulmuş bulu
nan Millet Meclisinde Anayasa Komisyonu, 
Cumhuriyet (Senatosunda Anayasa ve Adalet 
komisyonları bir eleme yapsınlar, Anayasa 
Mahkemesi üyeliği için müracaat eden adaylar 
arasında belirtilen niteliklere uygun olan
lar varsa, meselâ; 40 yaşını aşmışsa ve yine 
Anayasanın 45 nci maddesinin son fıkrala
rında anlatıldığı gibi, bu kanun tasarısının bi
raz önce kabul etmiş olduğumuz 1 ve 2 nci 
maddesindeki niteliklere uygun müracaat 
sahipleri arasında, Komisyon bir eleme yap
sın. Ama Komisyonun yapmış olduğu o ele
meyi, Meclis isterse müzakere sonunda ka
bul edemeyecek bir durumda gelmelidir, o 
istikamette karar almaya mecbur olmamalı
dır. 

Tasavvur ediniz, ki; 10 tane müracaat var 
ve 10 tanesi de nitelik bakımından istenilen 
şartları haiz, 10 tanesi de hukuk profesörü 
veya mesleğinde ilerlemiş hukukçudurlar veya 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine lâyık insan
lar, ama Anayasa Komisyonu «iki tanesini 
seçti» diye, «iki tanesine rey verdi onları 
seçti» diye biz Mecliste diğer 8 tanenin, nite
likleri aynı, belki Anayasa Komisyonunun seç
miş oldulu iki üyenin dışında bazı vasıfları 
bulunan şahıslara oy veremeyecek miyiz? 
Anayasanın vermiş olduğu hakkı, bu kanunla 
nasıl elimizden alıyorsunuz? Ben de Anayasa 
Komisyonu üyesiyim ve böyle olduğu halde 
bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia edi
yorum. 

Cumhuriyet iSenatosunda ve Millet Mecli
sinde müracaat sahipleri arasından o müra-
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cat sahiplerinin Anayasanın 145 nci maddesi
ne göre verilmiş olan hakkını, Komisyon geri 
alamaz. Komisyonun verdiği rapor, yaptığı 
seçim burada münakaşa edilebilmeli ve Millet 
Meclisi üyeleri, Cumhuriyet (Senatosu üyeleri 
kendi iradelerine göre, aksi istikâmette oy 
kullanabilmelidirler. 

Bu hususu tekrar dile getirmek için huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — ISaym Gıyasettin Karaca, bu
yurunuz efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
ISaym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesinin, Anayasa kuruluş
ları arasında iktisabetmiş olduğu yerin ehem
miyeti Yüce Heyetin malumudur. 'Son dere
cede ehemmiyetli bir adlî fonksiyonu ifa et
mekte bulunan bu Mahkemenin kudsiyeti, 
mehabeti ve onun Türkiye ölçüsündeki değeri 
sırf Anayasa Mahkemesi olmasından değil, 
Anayasa Mahkemesine ruh veren, ona asalet 
veren, ona vücut veren oradaki hâkimlerin 
bilgileri, tecrübeleri, meslekteki başarıları de
recesi ile ölçülebilir ve yükselebilir. 

Böylesine bir Mahkemeye seçilecek üyele
rin de kendine mahsus özel durumları ol
ması şarttır. Bu itibarla, buraya seçilecek hâ
kimlerin nasıl ve ne şekilde, hangi usul için
de seçilirse daha faydalı olduğunun tartışıla
rak tespit edilmesinde zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Heyetin malumu olduğu üzere ko

misyonlar, Yüce Meclise niyabeten karar 
verirler, fakat komisyonların vermiş olduğu 
hiçbir karar velev ret mahiyetinde olsa dahi, 
tekrar onun müzakeresinin Yüce Meclise ge
tirilmesinde hiçbir surette engel teşkil etmez. 
Komisyon, huzuruna getirilen bir kanun teklif 
veya tasarısını ret etse dahi, o reddediliş şek
liyle birlikte Yüce Meclise gelir, orada tar
tışılır. 

Hal böyle olduğuna göre, şüphesiz ko
misyonlarda ve Yüce Meclislerde asıl olan 
millî iradedir ve buna da bir itirazımız yok
tur. Fakat, şeklen şu itirazımızın kabul edil
mesi de bir zarurettir; millî iradelerle bir
likte, o millî iradenin tecelligâhında hâkim un
sur bulunan siyasî partilerin kanaatleri millî 
iradelerin esasını teşkil etmektedir. 

Büyük bir heyette alınan bir secimin netice
si başkadır, çok daha dar bir çerçevede, dar bir 
heyet içinde alınmış olan bir seçimin sonucu da 
başkadır. İşte bu sebepledir ki; Milletvekilleri 
Önseçim Kanununun dahi değiştirilmesi mevzuu-
bahis olduğu zaman, hiç olmazsa önseçime işti
rak edecek olan delege adedinin artırılmış olma
sı dahi, demokrasiye bir nebze daha yaklaşılmış 
olduğu anlamını taşımaktadır. 

Bu sebepledir M, 20'şer kişiden terekkübeden 
komisyonlarda 4 tane, 5 tane siyasî parti temsil 
ediliyorsa, 4 siyasî partinin vermiş olduğu üye
lerin sayısı, siyasî iktidarı temsil eden siyasî par
tinin vermiş olduğu üye sayısından en az ila. ve
ya üç tane noksandır arkadaşlarım. Binaena
leyh, Anayasa Mahkemesine üye seçilmek için 
müracaat eden bir kimsenin evrakları Anayasa 
Komisyonunda tetkik edilecektir. Hangi siyasî 
parti iktidarda ise, onun üye sayısı, Anayasa 
Komisyonuna üye vermiş olan üç, dört veya beş 
tane siyasî partinin üyeleri toplamından en az 
iki ilâ üç tane fazla olduğuna göre, siyasal ikti
darı temsil eden siyasî parti, kendi arzu ettiği 
adayları Yüce Meclise sevketmek imkân ve fır
satım bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burası Anayasa Mah
kemesidir. Her türlü siyasî etkilerin dışında, 
her türlü duygusallığın dışında, fikrî düşünce ve 
anlayışların içerisinde; hakka, adalete, insafa 
ve fazilete en uygun insanları seçmek mecburi
yetindeyiz. 

Beşer, daima şaşar. Değil mi M, insanız; on 
insana, sekiz insana tesir edilebilir, ama döryüz-
elli insana tesir etme imkânı yoktur veya çok az
dır. İnancımız ve kanaatimiz odur ki, her ne 
sebep ve suretle olursa olsun, Anayasa Mahke
mesine, tarafsız, siyasî partilerin siyasî düşünce
lerini ve akidelerini temsilden uzak; hukuka, 
hakka, adalete inanmış, adalet hayatında geniş 
tecrübe sahibi; Anayasa Mahkemesi Başkanının 
dediği gibi, Allah'tan başka hiçbir kimseye bo
yun eğmeyecek; hiçbir kimsenin önünde belini, 
başını ve dizini eğmeyecek insamn seçilebilmesi 
için; bu insanları seçme hakkını, komisyonlara 
katılmış bulunan altı kişilik, yedi kişilik bir he
yete değil döryüzelli kişilik, yüzseksen kişilik 
Meclislere, Anayasa Mahkemesinin kudsiyetine 
istinaden, lütfediniz ve bağışlayınız arkadaşlar. 

Evet, Sayın Birler arkadaşımızın belirttiği 
gibi, biz burada haftalarca, aylarca Anayasa 
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Mahkemesine üye seçemiyoruz. Basında ümit 
kırıcı yazılar yayınlanıyor; aramızda konuşma
lar oluyor. Doğrudur. O ümitsizlik zarar verici 
değildir. Asıl zarar verici olan, bir yere «hakkı 
olanın seçilmemiş olmasıdır. Hakkı olanı seç
meliyiz. Evet, geç olur, güç olur ama, en çok hak 
edeni, en ehilini oraya seçmiş oluruz. 

tşte bu sebepledir ki, arkadaşlarım, Anayasa 
Komisyonunun seçmiş olduğu üyenin Yüce Mec
lise arzı mutlak surette hatalıdır. Ve Anayasa
ya aykırıdır. 

O halde ne yapmalıyız? Bu kürsüde konuenn 
hatipler, bir de bunun çıkış yolunu göstermek 
mecburiyetindedirler. Benim kanıma göre, bu
nun çıkış yolu şudur: Bir arkadaşımız da bunu 
ifade etti; 

Kanun tasarısının birinci maddesi nitelikleri 
tayin ve tespit etmiştir. Ancak şu şu nitelik
leri haiz olan kimseler Anayasa Mahkemesine 
üye seçiminde aday olabilirler, denilmektedir. 
Meselâ onbeş yıl müddetle avukatlık yapmış 
olan bir kimse müracaat ederse, bu kişi kendine 
göre, onbeş yıl avukatlık yapmış olduğu kana
atindedir ama, barolardan Adalet Bakanlığından 
ve ilgili mercilerden sorulduğu zaman onbeş yıl 
avukatlık yapmamış olduğunu göreceğiz. On gü
nü, yirmi günü veya iki ayı noksan olabilir. Ay
rıca profesördür, falan mahkeme reisidir. Bu ka
nun tasarısının birinci maddesinde tayin ve tas
rih edilmiş olan nitelikleri haiz olup olmadıkla
rını tayin ve tespit bakımından Anayasa Komis
yonu incelemesini yapar. Bilfarz dokuz tane 
müracaat olmuştur; yapılan inceleme sonucu iki 
tanesinin bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
nitelikleri haiz olmadığı için bu seçimden müs
tesna tutulur. Geride kalan yedi kişi, Anayasa 
Komisyonunun tayin ve tespitine mahal kalmak
sızın, Yüce Meclisin takdir hakkına arz edilmek 
üzere, seçimin Heyeti Umumiyede yapılmış ol
ması mutlak surette şarttır. 

Siyasal iktidar bugün bir partide, öbürgün 
başka bir partide olabilir, Esasında Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin bu meclislerce seçilmesi 
kadar hatalı bir şey yoktur ama, bir hata yapıl
mışsa bir hata daha yapmakta hiçbir surette isa
bet yoktur. Bu mahkeme üyelerini, her türlü 
siyasî tartışmaların, siyasî heyetlerin kendi stra
tejileri ve kendi gayretleri dışında seçimle veya 
seçimsiz buraya gelmelerini sağlayabilmek için, 

Anayasa Komisyonuna tanınmış olan bu hakkın 
mutlak surette kaldırılmasının lüzumuna inanı
yorum. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılarımı, sunarım. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 

Sayın Kubilay imer, buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA KUBİLAY İMER 

(Konya) — Muhterem Başkan, kıymetli millet
vekilleri; 

Görüşülmekte olan, Anayasa Mahkemesine 
Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek 
üyelikler için adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü hakkında kanun tasarısı hakkındaki De
mokratik Partinin görüşlerini bu kürsüden ifa
deye çalışacağım. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim: Şahsen 
bu tasarının görüşüldüğü komisyonlardan Ada
let Komisyonunun üyesi bulunmaktayım ve bu 
tasan komisyonda görüşülürken görüşmelere de 
katıldım. 

Bu arada şu noktayı da ortaya koymak mec
buriyetindeyiz : Bugün Meclisin nizam ve inti
zamını temin sadedinde, komisyonlardaki kara
ra varılmış kaleme alınmış kanun tasarıları ve 
tekliflerinin imzalanması işleminde daha evvel 
takibodilen usul bir tarafa bırakılmış bir du
rumda imza, muayyen bir zaman için açık tutu
yor, onun dışında, o zamanda mazereti veya has
talığı sebebiyle bir gün veya iki gün bulunama
yan bir komisyon üyesi, «müzakerelere katıl
makla beraber imzada bulunamıyor» veyahut de
ğişik bir şekilde «bulunduğu» yolunda şerhler 
verilmiş oluyor. Bu cihet, önümüze getirilen ta
sarılarda hakikaten birtakım noksanlıkları do
ğurmaktadır. Bu bakımdan bu işin düzeltilme
si ve bir hal şekline bağlanması, gerçi burada 
görüşülen kanun ile tam manasiyle bir irtibat 
içerisinde olmakla beraber, bunun komisyon ça
lışmaları bakımından düzenli bir şekle sokulması 
yönünden faydası olduğu aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlanm, burada görüşülmek
te olan tasan, bilindiği üzere, Hükümet tarafın
dan hazırlanmış, Anayasa Komisyonunda müza
keresi yapılmış ve Anayasa Komisyonundaki 
müzakeresi sonunda birtakım kısımlarda deği
şiklikler meydana getirilmiş ve oradan Adalet 
Komisyonuna intikal etmiş, yine orada da bazı 
noktalarda değişiklikler yapılmış, bir kısım mad
deler de Anayasa Komisyonunun getirdiği şekil
de kabul edilmiştir. 
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Burada üzerinde durmak istediğimiz hususlar 
şunlardır : Birinci madde ile getirilen husus, 
Anayasa Komisyonuna hangi nitelikte kişile
rin üye olabilecekleri ve bu niteliğe sahip bu
lunanların hangi şartlar içerisinde mütealdp 
maddelerde seçimlerinin yapılacağıdır. 

Tasarının birinci maddesinde aynen şöyle de
niyor : «Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 
nci maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine 
Yasama Meclislerince seçilecek asıl ve yedek 
üyelerin 40 yaşını doldurmuş bulunmaları ve 
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Sayış-
tayda Başkanlık, üyelik, başsavcılık, başkanun-
sözcüiüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve
ya siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğ
retim üyeliği veya 15 yıl avukatlık yapmış ve 
halen bu görevleri yapma niteliklerini kaybet
memiş olmaları ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi bulunmamaları şarttır.» 

Bundan sonraki ikinci fıkra, Hükümet tasa
rısında «siyasî partilerde görev almışlar» hak
kındaki hükmü getirmiştir. Bu cihet komisyon
larda iltifat görmemiş ve benimsenmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
si diğer mahkemeler gibi bir statü ve çalışma 
tarzı içerisinde değildir. Onun dışında Anayasa 
Mahkemesinin vereceği kararlar, malum olduğu 
üzere, Anayasa Mahkemesinin vazifesiyle ilgili
dir. Anayasa Mahkemesi Meclislerin çıkaracak
ları kanunların Anayasaya aykırı olup olmadığı
nı inceleme durumu içerisindedir. 

Memleketimizin, değişen zamana göre geliş
miş bulunan milletimizin çeşitli ihtiyaçlarını kar
şılayacak kanunlar Meclislerimizden gelmekte
dir. Bu kanunların Anayasaya aykırılığı yolun
da, son Anayasa değişikliğine göre, Meclislerde-
ki parti grupları tarafından yapılacak olan mü
racaatlar Anayasa Mahkemesinde bir inceleme
ye tabi tutulacaktır. Bu incelemeyi yapacak 
olan Anayasa Mahkemesindeki hâkimlerin, bir 
asliye hukuk hâkimi veya bir ağır ceza hâkimi 
gibi muayyen mevzularda bilgi sahibi değil, bir
çok mevzuları kavrayan ve bilen insanlar olma
sı lâzımdır. Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi 
hâkimlerinde aranılacak niteliklerin elbette bu 
ölçüler içerisinde ele alınması ve ona göre hü
küm konulmuş olması tenkide şayan değil, bil
hassa takdire şayan bir husus olmak durumun
dadır. 

Bunun dışında, burada bir kısım sözcüler ve 
hatipler Anayasa Mahkemesine Parlamentoca 
seçilecek olan üyelerin seçim tarziyle ilgili üçün
cü madde üzerinde bilhassa durmuşlardır. Bu
radaki esbabı mucibe; işin Parlamentoda daha 
iyi ayırdedilebileceği, komisyonun daha küçük 
bir topluluk olduğu ve bu sebeple hata yapabil
me durumunun daha çok melhuz olduğu yolun
da birtakım noktalara inhisar ettiği gibi, siyasî 
partilerin, kendi ölçüleri içerisinde siyasî kana
atlerinin de rol oynayabileceği mevzularma in
hisar ettirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyoruz ki son ya
pılan Anayasa değişikliği ile gensoru müessese
sinde dahi, Meclisleri siyasî partiler grupları 
esasına göre çalışır olarak kabul etmiştir. Bu 
bakımdan, Meclislerin terekküp tarzı iyi bilinir
se ve parlamenterlerin, bağımsızların miktarı
nın azlığı nazarı itibara alınırsa, siyasî partile
rin burada büyük ekseriyeti teşkil ettiği aşi
kârdır. Siyasî partilerce teşekkül ettirilmiş ol
ması ve hattâ bir milletvekilinin falan veya fi
lân seçim bölgesine sahip bulunması, objektif 
ölçüleri değiştirecek nitelik içerisinde değildir. 
Bilindiği üzere, bir milletvekilinin bir seçim böl
gesi bulunmasına rağmen, o milletvekili, Ana
yasamızın gereğine göre, bütün Türkiye'nin, 
Türk Milletinin milletvekilidir. 

O halde, hangi parti içerisinde bulunursa bu
lunsun, isterse bağımsız olsun, bir Parlamento 
mensubu olarak ve Parlamento içerisinde grubu/ 
bulunan bir parti olarak herkesin hüsnüniyet 
içerisinde hareket edeceği noktasında, hukukî 
yönden hareket etmek mecburiyeti içerisindeyiz. 

Komisyonlarda görüşülen işler, yüksek ma
lumları olduğu üzere, halen tatbik edilmekte 
olan içtüzüğümüz ve bugün için Meclis Riyase-
tince, partilerin katıldığı bir komisyonda müza
keresi yapılıp, partilere sunulan yeni içtüzük 
taslağında veya tasarısında da; komisyonların, 
Meclise niyabeten çalıştıkları esası kabul edil
miştir. Meclislerimizde kanun tasarıları, değil 
Anayasa Komisyonuna üye seçme meselesi, bir 
milletin geleceğini alâkadar eden kanunlar bu 
komisyonlarda görüşülüp tartışılmaktadır. Şa
yet komisyon çalışmalarında temsil durumu ve
yahut komisyon çalışmalarına katılıp katılma
ma meselesi mevzuubahis ise bu, Anayasa Mah
kemesine seçilecek üyeler için olduğu kadar, 
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diğer kanunlar için de bir eksiklik olarak mev-
cudolmalıdır. Komisyonlara devam edip etme
mek veyahut Meclislere devam edip etmemek 
meselesi ve bunun temini, elbette ki, İçtüzüğün 
ahkâmı ile bir şekle bağlanır ve İçtüzüğü tatbik 
etmekle mükellef olanlar bunu tatbik durumu 
içerisinde bulunurlar. 

Biz, umumî olarak birtakım hususları yerine 
getirmiyorsak, bunlardan şikâyetçi olma duru
mu içerisinde de bulunamayız. Burada, komis
yonlardaki miktara göre, müzakereye katılma 
oranını düşük olarak ortaya koyan ve bir dere
ceye kadar haklı bulunan arkadaşlarımız şu 
anda şu mesele görüşülürken, hitabettikleri Mil
let Meclisinde bulunan üye adedini de hesaba 
katmak durumu içerisindedirler. Şu anda görül
mektedir ki, Meclisimizde, komisyonlardaki ka
tılma ve görüşme nisabına bir oran dahilinde, 
hiç kıyas edilmeyecek derecede az bir milletve
kili topluluğu önünde bu mesele görüşülmekte-, 
dir. 

O halde, mesele, komisyonlara iştirak edip 
etmemek, komisyonlarda bu mevzuu az sayı ile 
görüşüp görüşmemek değil, bu, komisyonlarda 
olduğu kadar Meclislerde de üzerinde durula
cak bir noktadır. Yoksa, bu ciheti, miktar azlı
ğı sebebine dayandırarak çıkarılacak bir kara
rın, verilecek bir kararın yerinde olmayışını or
taya sürmek, yerinde bir hal çaresi olamaz. Ko
misyonlarda bu üyelerin adaylar arasından tes
piti, «Meclislerde bu mevzuda yapılan seçimle
rin uzaması» sebebine istinadettirilmek suretiy
le bu işin komisyonlarda yapılmasına doğru kay
mıştır. Bir bakıma bu, yerinde. Daha ziyade ya
sama organı olması itibariyle, yasama fonksi
yonunun görmesi itibariyle Meclislerin kanun
ları çıkaracakları, diğerlerini onlara göre «talî 
vazifeler» olarak yerine getirdikleri nazarı iti
bara alınırsa, Meclislerin birtakım seçimlerle 
zamanının alınmaması, elbette ki, daha çok ter
cihe şayan bir husus olacaktır. 

Komisyonların verecekleri kararlarda aslo-
lan, tasarının 1 nci maddesindeki nitelikleri haiz 
olan ve bu hususta aday olanların arasından bir 
seçimin yapılmasıdır. Bu seçimin yapılmasında 
eğer birtakım siyasî tercihler rol oynayacaksa, 
bu, her halde komisyonlarda olduğu kadar, Mec
liste de rol oynayacaktır. 

Bu bakımdan, komisyonlarla Meclis arasın
da bir mukayese yapmak ve komisyonları bu 

noktada Meclis görüşmelerinden daha zayıf bul
mak her halde yerinde bir düşünüş olmayacak
tır. Filhakika, komisyonlar, ihtisas komisyonla
rıdır. Bilindiği üzere, parlamenterler, ister Mil
let Meclisindeki millevekilleri, ister Senatodaki 
senatörler olsun, ihtisas erbabı olarak gelmiş 
değillerdir, muhtelif görüşleri temsili eden kim
selerdir. Binaenaleyh, eğer bir mevzuda seçim
de hata yapıp yapmama meselesi mevzuubahis 
ise ve bu hukuku, seçileceklerin niteliğini şahsi 
endişelerin siyasî düşüncelerin daha üstün tu
tarak hareket etme olanağını ortaya koymak 
meselesi ise, bu, elbette ki, ihtisas komisyonla
rında - ki, bu komisyonların kuruluş gayesi bu
dur - Meclislerden daha çok üzerinde durulur 
ve riayet edilir, hata yapma ihtimali, komis
yonlarda, elbette ki, ihtisas mevzuu etrafında 
durulduğu takdirde, Meclislerdeki hata yapma 
ihtimalinden daha da aza indirilebilir. 

Evvelce söylediğim gibi, mesele, komisyon
ların miktarında ise, miktarlarda artırma yapı
labilir. Komisyonların müzakere nisabı ise, bu 
nisapta artırma yapılabilir ve hatta karar nisa
bında dahi artırma yapılabilir. Ama, komisyon
ların vazifeleri, ihtisas durumları ve Meclise ni-
yabeten vazife görmeleri noktasında birleşildi-
ği takdirde, burada Meclis ile komisyonlar ara
sında bu taraflarıyle bir tercih yapmanın im
kânsızlığı orta yerdedir. Komisyonlara seçilen
leri, parti grupları seçerek, bilerek göndermiş-
lerso ve milletvekili olarak seçilme niteliğini ka
zanan bu arkadaşlarımız objektif ölçüler içeri
sinde hareket edebiliyorlarsa, elbette M, seçme
leri de yerinde ve doğru olacaktır. 

Bu balomdan, Meclislerin faaliyetlerini da
ha ziyade yasam mevzuunda, yani kanun çıkar
ma mevzuuna teksif edebilemelerini sağlamak 
ve tali olarak, verilmiş bulunan Anayasa Mah
kemesine üye seçimi gibi, birtakım seçimlerle 
Meclislerin zamanlarını boğa harcamamak bakı
mından bu mevzudaki seçimin, komisyonlarda, 
Karma Komisyonda, Anayasa - Adalet komis
yonları gibi ihtisas komisyonlarında yapılması 
bu çeşit mahzuru orta yerden kaldıracak nitelik 
içerisindedir. 

Bu bakımdan gerek Adalet Komisyonunda
ki, gerek Anayasa Komisyonundaki müzakere
ler, gerekse Hükümet tasarısında getirilen fik
rin anagayesi - yabancı tâbirle - esprisi budur. 
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Bu ölçüler içerisinde getirilmiş bulunduğuna 
göre, getirilen hükümlerin bu noktalarda hatalı 
olacağı veya Anayasaya aykırı olacağı hususlar 
üzerinde durmak yersizdir. 

Anayasa Mahkemesinin son vermiş bulundu
ğu ve burada üzerinde tahliline, mevzuumuzla 
ilgili olarak giremeyeceğim bir hükmünde, usu-
lî hataların dahi, eğer esasa taallûk etmiyorsa, 
iptal meselesinde nazarı itibara alınamayacağı
nı, bizatihi şurada üye seçimi ile ilgili olan ko
nuşmayı yapmakta bulunduğumuz Anayasa 
Mahkemesi de hukukî açıdan kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

O halde, usulî hataların dahi esası değiştir
meye mütevakkıf olmayacak birtakım hususlar
da mevcudiyetinin nazarı itibara alınmayacağı 
bir hukukî realite olarak kabul durumunda bu
lunuyorsa ve bu husus pozitif ve doktriner hu
kukta kabul edilmiş bir durum ise, o zaman me
seleyi bu ölçüler içerisinde almak ve kanunu bu 
ölçüler içerisinde tenkide tabi tutmak gerekir. 

Bu bakımdan, biz, Demokratik Parti Gru
bu olarak diyoruz ki; eğer Meclis çalışmaları, 
komisyon çalışmaları gerek toplanma, gerek 
müzakere ve gerek karar nisabı bakımından 
yeterli değilse, bunu yeterli kılacak, devamı 
sağlayacak ve ekseriyetin bulunduğu kararla
rın çıkmasını sağlayacak birtakım içtüzük hü
kümleri getirilmeli ve bunu tatbikle vazifeli bu
lunan, başta Meclis Riyaset Divanı bu işin tat
bikini sağlamalı ve hatta siyasî parti grupları, 
milletvekillerine, senatörlerine bu hususu yerine 
getirmelerini temin hususunda gerekli çalışma
ları yapmalıdır. Ama, bu çeşit noksanları, yapı
lacak hareketlerde, çıkarılacak kanunlarda ve
yahut burada görüşmekte olduğumuz kanunun 
Meclise tahmil ettiği gibi birtakım seçim vazi
felerinde bu hususu esas unsurmuş gibi getir
mek, yerinde bir hareket değildir. Nitekim, 
Meclislerin devam veya ademî devam, müzakere 
nisabı mevzuları, çıkacak kanunları kabul et
meyen partilerin, bu arada kendi partimizin, 
yani Demokratik Partinin inanmadığı birtakım 
kanun tasarılarım Mecliste engellemelerine esas 
olmaktadır. Eğer, Mecllslerdeki nisap gerekli 
olduğu kabul edilirse, bu engellemelerin tutar
lı olup olmayacağı meydandadır, Kanunların 
çıkarılmasında 226 kişilik bir ekseriyetin mevcu
diyeti ve müzakerelerde yarıdan fazla bir ek

seriyetin mevcudiyeti gibi bir husus, eğer Mec
lis içerisinde yerine getirilmiyorsa, bir engelle-
meram her zaman yapılabileceğini ve inanılma
yan bir mevzuda kabul edilmeyen bir tasarı 
mevzuunda buna her partinin hakkı olduğunu, 
biz grup olarak, bu kürsüde defalarca ortaya 
koyduk v© «Siyasî partilere yardım» meselesin
de ne dereceye kadar haklı olduğumuzun orta
ya çıktığını, son Hükümetin getirdiği tasarı or
taya koymuştur. 

O halde, mesele ve mevzu, bir işin Meclisler
de ve komisyonlarda görüşülmesi ve sıhhatli 
olarak çıkabilmesi ise, burada toplantı, müza
kere ve karar nisaplarının bir esasa bağlanması 
ve bu esas dairesinde hareket edilmesi gerekir. 
Yoksa, komisyona beş kişi, altı kişi katılıyor, 
toplantı şu kadarla yapılıyor, karar bu kadarla 
veriliyor gibi tenkitler, esası ilgilendiren ten
kitler olmayacaktır. Şayet, komisyonlarda ya
pılacak seçimlerin, 1 nci maddede, Anayasa 
Mahkemesine seçilecek üyelerde aranacak nite
liklerde hata yapıldığı noktası üzerinde ise, 
Meclisler bunun da karşılığını verebilir. Getiri
len üyelerden hiçbirine Meclisler oy vermediği 
takdirde komisyonların getirmiş oldukları üye
lerin seçimleri hiçbir zaman mümkün olamaya
caktır. Komisyonların üyeleri, kaldı ki, muay
yen partilerin gruplarına mensubolan milletve
kili, parlamenter arkadaşlarımız olduğu gibi, 
aynı zamanda kendileri Parlamentonun üyesi-
dirler. Elbette ki, çıkaracakları kararların Par
lamentodan da çıkmasını arzu etmektedirler. 
Ve buna göre hazırlayacaklardır ve Parlamento
nun düşünüşü, ekseriyetinin istikameti açısı 
içerisinde hareket edeceklerdir. Etmedikleri 
takdirde, getirilen kanun tasarıları nasıl komis
yonların getirdiği gibi bu Meclislerden geçmi
yorsa, diğer mevzuların da geçmesinin imkân
sızlaşması elbette ki, normaldir. 

Bu ölçüler içerisinde yapılacak tenkitlerin, 
bu esaslara istinadettirilmesi lâzımdır. Biz, böy
lece meselenin tavazzuh etmiş olduğu kanaati 
içerisindeyiz. Bu bakımdan, getirilen tasarıdaki 
hükümlerin, Anayasa Mahkemesine Parlamen
toca seçilecek üyelerin seçilme niteliklerine ve 
Anayasa Mahkemesinde üyelik yapma olanakla
rına bir tesir icra etmeyeceği, yapılan tenkitle
rin kabule sayan olmayacağı noktasında musır-
rız. Bu balamdan Anayasa ve Adalet Komisyo-
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nunca yapılan değişikliklerle halen huzurunuz
da görüşülmekte bulunan kanun tasarısının, son 
değişikliğe göre, Meclislerimizden çıkması ka
naati içerisindeyiz. 

Bu kanaatlerimiz böylece Demokratk Parti 
olarak tespit ettikten sonra, hepinizi Demokra
tik Parti Grubu adına hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon . adına Sayın Biçer, 
buyurun, efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Bundan pek kısa bir zaman önce Yasama 
Meclislerince Yüksek Hâkimler Kuruluna ve 
Anayasa Mahkemesine seçilecek üyeler hakkın
da Yüce Meclislerin içine düştükleri çıkmaz 
hepinizin malumudur. 

işte bu çıkmazdan Yüce Meclisleri kurtar
mak ve seçimleri daha az bir kadronun yapma
sı, adayları seçmesi maksadıyle, seçimleri ko
laylaştırmak için bu tasarı Yüce Meclislere sevk 
edilmiştir. 

Bundan önce yapılan seçimlerde, bir aday
lık 'için 100 kişi müracaat ediyor, Yüce Meclis
ler de tur üstüne tur yapıyor ve bir türlü bir 
neticeye yaramıyorduk. İşte, bunu gören kanun 
vazıı, bu tasarıyı getiriyor. Bu tasarı, komisyo
na tahdidi bir yetki tanımak suretiyle, adayla
rı, Meclis namına niyabeten vazife gören komis
yon marifetiyle, bir elemeye tabî tutmuştur. Bu 
eleme ile ne seçilme hakkı kısıtlanmıştır, ne de 
seçme hakkı "kısıtlanmıştır. Adaylar komisyona 
müracaat etmek suretiyle bu haklarını kullanır
lar. Komisyon, daha az bir kadro ile buraya se
çilecek üyelerin vasıfları üzerinde, şahısları üze
rinde gerekli tetkikatı yapmak suretiyle, bu se
çilecek üye adedini tahdidi bir rakama indire
rek Yüce Meclislere sevk edeceklerdir. 

Komisyonun seçtiği üyenin buradan mutla
ka geçmesi şart değildir. Her üyelik için üç 
aday seçilmektedir. Bu itibarla Meclisler komis
yonun seçtiği bu üyelerin içerisinden bir tanesi
ni seçmek suretiyle, normal hakkını kullanacak 
ve belki de en ehilini bulma imkânına kavuşa
caktır. 

Hal, ve keyfiyet böyle iken, bunu bir seçim
le mukayese etmek, bunu başka mülahazalarla, 
başka şekilde tefsir etmek gerçeklere aykırı ve 
ters düşmektedir. 

Sayın Karaca'nın dediği mahzurun varidola-
cağını biz kabul etmiyoruz. Komisyonlar, Mec-
lislerdeki ekseriyete göre teşekkül ediyor. Bu
rada da bir nisap var. Eğer komisyondaki ni
sap gerçekten bir partinin lehine ise, aynı mü
lahaza Heyeti Umumiye için de varittir. Komis
yondaki arkadaşlara, miktarları az olması iti
bariyle, yapılabilecek tesiri, - ben arkadaşlarımı 
tenzih ediyorum - varit görmüyorum. Burada 
bilâkis üyenin lehine çok daha derin bir araş
tırma yapılıyor, Lâyık olmayan insanlar varsa, 
Yüce Meclislere çok daha iyilerini seçip getir
me imkânını buluyoruz. 

Tasarı, mevcut şekliyle her türlü ihtiyacı te
min edecek niteliktedir ve reformist bir karak
teri de vardır. Seçimi kolaylaştırmaktadır. Bu 
itibarla biz, tasarının aynen muhafazasını arz 
ve talebediyoruz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurun 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Aslında bu görüşmelerin kısa yoldan bir so
nuca, bir formüle bağlanması lâzım; ama ger
çekten çok uzuyor. Onun için mümkün olduğu 
kadar, yüksek huzurunuzu, kısa bir süre işgal 
etmeğe çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesine 
üye seçimini öngören bir kanun tasarısının ön
ce Anayasaya uygun olması gerekir. Evvelâ, 
Sayın Bağcıoğlu'nun değindiği görüşü haklı 
bulmamaya imkân yok. Gerçekten, tasarının 
şimdi görüşmekte olduğumuz 3 ncü maddesi 
Anayasanın 145 nci maddesine kesinlikle aykı
rıdır. Lütfen, arkadaşlarımız tetkik buyursun
lar. Kesin olarak 145 nci madde, bu yetkiyi, 
yani Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisi
ni Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna 
veriyor; komisyona vermiyor. 

Bana bir tek seçim gösterebilir misiniz ki, 
seçme yetkisi Meclislere verilmiş olduğu halde, 
bu yetkiyi Meclise niyabeten vazife gören bir 
komisyon kullanmış olsun. Ben hatırlamıyo
rum; değerli arkadaşlarımın ikaz buyurmasını 
rica ediyorum. Yok, uygulamada böyle şey yok. 

Meclis, kendisine Anayasa ile verilmiş olan 
yetkiyi başka bir kurula devredemez, bu ku
rul, kendi içinden seçmiş olduğu Komisyon ol-
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sa bile. Bir uygulaması vardır, o da, yüksek 
malumları olduğu üzere Sayıştay üyelikleri için 
Karma Bütçe Komisyonu seçim yapar. Bu ise 
özel kanun hükmüdür, özel kanunu komisyon 
peçer demiştir. 

Öyle ise kesinlikle Anayasanın prensibini 
ve ortaya kolduğu açık felsefeyi burada gös
termeye mecburuz. 145 nci madde apaçık şekil
de ne diyor? «Millet Meclisi üç, Cumhuriyet 
iSenatosu iki üye seçer diyor. Adedini de tes
pit etmiş. Ama Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu seçer diye hüküm koymuş olduğu 145 
nci madde dururken, biz, «hayır bu senin yet
kin değildir, bunu komisyon seçecektir» diye 
Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun 
iradesini parçalamaya - eski tabiri ile - tecez
ziye tabi tutmaya hakkımız ve yetkimiz yok, 
veremeyiz. 

Bunu böyle tespit ettikten sonra değerli 
'arkadaşlarım; çok arzu ederdik ki, 145 nci 
maddede böyle sevkedilmesin. Gerçekten en 
yüce mahkememizin üyelerini, en yüce mahke
memize seçilecek 2, 3, 5 üyeyi de siyasî tercih
lerin dışında bir seçimle getirelim. 

Şimdi, bu memleket bizim, Meclis de mille
tin. Bir gerçeği kabule mecburuz, değerli ar
kadaşlarım. Bir yerde Anayasa Mahkemesine 
üye seçerken, bu Meclislerde, maalesef siyasal 
tercihler ağır basıyor, arkadaşlarım. Bunu ka
bul edelim, siyasal tercihler ağır basıyor ve bu, 
adalet cihazında, adalet fonksiyonunda büyük 
yaralar açıyor. Keşke 145 nci madde böyle sev-
kedilmemiş olsaydı, keşke bizler hiç seçmesey-
dik, yüce mahkeme üyelerini. Bu, belki de ada
let hesabına daha iyi olurdu. Ama bu konmuş. 

Şimdi, arz ettiğim gibi, Meclislere doğrudan 
doğruya verilmiş mevdu olan bir yetkiyi bir 
komisyon alamaz. Uygulamada yok; hiçbir 
komisyon Meclisin direkt kullanacağı bir yet
kiyi almamıştır. 

ikincisi; ne diyor, 1 nci madde? Nitelikleri 
tespit ediyor. Aday olacaklardaki, bazı nitelik
leri 1 nci madde saymış. Doğrudur, konacaktır. 
Bunun Genel Kurul'da Yüce Heyetin üyeleri, 
sizler, teker teker tespit edemezsiniz, tetkik 
edemezsiniz; doğrudur. Elbetteki bir süzgeçten 
geçirmek gereklidir. Nasıl bir süzgeç? Millet 
Meclisinden seçilecek üç üyeden birisine seçil
mesi için adaylığını koyacak olan zevatın si

cilleri, - hakimlerde tezkiye yoktur. Bütün not 
durumları, haklarında tahkikat açılıp açılma
dığı, mahkûm olmuşsa neden mahkûm olduğu, 
ademi takip kararı... Velhasıl sicilleri, en ince 
teferruatiyle, en titiz bir şekilde Anayasa Ko
misyonunca tetkike tabi tutulsun. Bunu anlı
yorum. Yüksek Heyetiniz bunu yapamaz tabiî, 
Anayasa Komisyonunca bu yapılmalıdır değerli 
arkadaşlarım; elbette yapılacaktır, buna hiç 
sözümüz yok. 

Ama arz ettiğimiz gibi, Anayasa Mahkeme
sine seçilecek üyelerin nitelikleri tespit edil
dikten sonra, Millet Meclisine ya da Cumhuri
yet Senatosuna doğrudan doğruya tevdi edil
miş olan Anayasal bir hakkı, kendi yetkisiymiş 
gibi bulunmaya, hiçbir komisyonun kullanma
sına, hiçbir surette hukukan cevaz yoktur, ar
kadaşlarım. 

öyle ise, demin de arz ettiğimi gibi Millet 
Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun, 145 nci 
madde ile tanınmış olan temel hakkım hiçbir 
suretle bölmek caiz olmayacağına göre, - ko
misyonun bilhassa dikkatini çekmek istiyorum -
bu madde bu şekilde geçtiği takdirde, Ana
yasa Mahkemesinden dönebilir. Kusursuz ka
nun çıkarmak bizim hedefimizdir, görevimizdi. 
öyle ise onur meselesi yapmayalım, bunu. Lüt
fetsinler Anayasa Komisyonu, nitelikleri titiz
likle tespit etsin ve adayların hepsini Yüce Mec
lisin iradesine sunsun. Anayasanın hedefi de 
budur; adalet cihazının en iyi şekilde işlemesi
ni temin edecek adalet duygusunun da emret
tiği budur. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adma 
Sayın Seyfi öztürk, buyurun, efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜHK (Es
kişehir) —Sayın Başkan, mııahterem arkadaşla
rıma; 

Madde üzerimde değerli arkadaşlıaTimız leh
te ve aleyihlte mütalaalarını beyan ©Miller. Bu 
mütalaaların değıerleınıdirtilelbiîımesi için bir hu
susu anlaitımaktıa fayda var. O da şu: 

Değerli arkadaşlaom., evvelâ bu maidde naısıl 
'tedvin edildi, niçin tedvin eldiidi? Bunu tefsir 
eibmeden, kemdi manıtaliiteimAze ı*öre ıdeğerlemldir-
meden, geçirdiği safhaya bir göz aftarak, gerçek 
değerlendinmeyi yapmak zorundayız. 
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Anayasa Mahkemesine üye seçimi meselesi 
iki noktadan itiraz ve şikâyet konusu olmuştur. 
Bunlardan birisi, Umumî Heyette niteliklerin 
tespiti kolay oIımaım?.ktadır, mümkün olmamak
tadır. 15 - 20 aday müracaat ediyor, Umumî He
yet bunların niteliklerini tespit ve tetkik imkâ
nına saihip değdi. 

tkincdısi, seçimde gecikme oluyor, uzun müd
det Anayasa Mahkemesine üye seçme imkânla
rımız oluyor. Bu da, işleri aksatıyor. 

Hazırlanmış olan metinde t i r banka husus 
dikkaıie alındı. Değarli arkadaşlarım, Anayasa 
metnini doğru dâğerlendiricfbilmek için burada 
cereyan eden münakaşaların safhalarına değer 
atfetımek lâzımdır. Partilerarası komisyonda 
varılmış bulunan mutabakat şudur. Umumî He
yetten hiçbir hak almıyoruz. Ancak, müracaat 
©den laidaylar çoğaldığı zaman bunların bir ko
misyonda, nitelilkleıindn tespiti, tetkiki gerek-
ımektedir. Kinıe verelim biz bu tetkik işini? Mü
nakaşa edilmiştir. Meclis Riyaset Divanına ve
relim diyenler oldu, Meclis Reisleorine verelim 
diyenler oldu, Adalet Komisyonuna verelim di
yenler oldu, Anayasa Komisyonuna verelim di
yenler oldu ve hafta Sayın Paksüt, Alman 
Anayasalından da misal vermek suretiyle: «Mec
lis, on kişilik bir heyet seçsin, bu on kişilik he
yet, Meols adına nitelikleri gizlilik ölçüsünde 
tetkik ederek üç kişiyi, beş kişiyi ayıklasın, 
Umumî Heyet de bunlardan birisini seçsin.» de
diler. Alman Anayasasında da böyle bir tatbi
kat var. Bütün bu münakaşalar sonunda ittifak
la varılan temel prensip şu oldu: Müracaatla
rın yapılması, şekil ve şartlarını kanunla düzen
leyelim,. Seçim esas ve usullerini düzenleyen ka
nun, bu müracaatları bir süzmeye taıbi tutsun 
ve içerisinden üç kişiyi Umumi Heyetlin tensip 
ve takdirine sunsun. Böylece, sadece şeklî nite
likleri değil, şeklî niteliğin dışında manevî va
sıfları da gizli olarak inceleme imkânlarına sa
hip olsun. Pıartdlerarası komisyonda Sayın Pak-
süt'ün teklifi de bu idi. Bu fikre iştirak edil
miştir ye bu fikir metin olarak da yazılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasa metinleri 
fazla teferruatı kapsamamaktadır. Dünkü, tak
dir buyurursunuz, uzun metinlerle meselelerin 
tefsiri daıha karışık noktalara gidebilir. Veciz 
olarak yazılmıştır. 

Arkadaşlarım dikkat buyururlarsa; 145 aci 
maddedeki Cumhurbaşkanı tarafından vaki se

çimlerde de prosedür aynı prosedürdür. Üç mis
li aday göslterecekbir, Askerî Yargıtay Genel 
Kurulu, o üç aday arasından Cumhurbaşkanı 
birini saçecektâr. 

Simidi bir arkadaşımız dediler ki; «Efendim, 
CumihiUribaşkanı için bunu yazdınız; ama, neden 
Millet Meclisi için de aynı şekilde üç aday seçer 
diye yazmajdınız?..» Onu da yazdık arkadaşlar; 
maddeyi lütfen arkadaşlarımız okurlarsa; «Ya
sama meclislerince yapılacak seçimlerde aday
lığa başvurma ve seçim esas ve usulleri..» Seçim 
esarj... Neden esas kelimesini koyuyoruz bura
ya? «... Seçim, esas ve usulleri kanunla düzen
lenir..» Yalnız usulleri düzenlenmc'yor, esası da 
düzenleniyor. Anayasanın emri bu. Bu kelimenin 
bu tarada maddeye, Anayasa metnine girmesi
nin gerekçesi, Sayın Paksüt'ün Alman Anayasa
sından bahsederek, Almanya'da on kikinin bu 
seçimi yaptığını ortaya koymak sureifâyle, ge
tirdiği misale ititıilb'a edilmıişitir ve metin bu şe
kilde gerekçesiyle yazılmıştır, bu şekilde anlaşıl-
ıması lâzımdır. 

Arkadaşlarımızın, Meclise nı'yabeten vazife 
gören Komisyonun Meclis yetkilerini aldığına 
dair görüşleri oldu, onu ileri sürdüler. Zannedi
yorum M, buna mesag yoktur. Nihayet bu bir 
teknik çalışmadır; yine takdir ve tensip Yüce 
Meclise aittir. Yalnız şunu ifade edeyim. Umu
mî Heyette seçimlerin süratle netkeHenebilmesi 
için salt çoğunluk konusu üzerinde Umumî He
yetin bir karara vartmıası lâzımıdır. Aksi halde 
gecikmeler devam eder, ortaya sürülen mah
zur da gMerilnıeyeJbilir. O madde geldiği zaman 
üzerinde gerekli mütalaamız ve takririmiz ola
caktır. 

MuJhterem arkadaşlarım; 
TeMif edilen metin, Anayasanın ruhuna uy

gundur; hiçbir çelişki, tenakuz yoktur. Aksine 
mütalaalar Anayasanın tedvin gayesine, bizim 
faizzat mesai sarf ettiğimiz ve gerekçede de be
lirttiğimiz, Yüoe Meclislerin kabul efetiip. ana-
espriye aykırı düşer. 

Bu itibarla metnin aynen kabulünü rica eder, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Salih Yıldız, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Söz alışımın sebebi, gerçekten getirilen sis

temin Anayasaya aykırı olup olmladığı hususun
da maruzatta bulunmak içindir. 

Komisyonda muhalefet şerhi koyan arkadaş
larımız, kanunun üçüncü maddesindeki seçim 
şeklinin Anayaaaya aykırı düzeceğini ifade et
mişlerdir. Bunu ifade ©den sayın arkadaşları
mız muayyen bir partiye de mensup değiller, 
birçok paıı'ilere mensup üyeler aynı görüşü 
paylaşmışlarıdır. Faraza, Adalet Partisibin. sa
yın i;ki üyesi aynı görüşe iştirak etmiş ve bu 
haliyle metnin Anayasaya aykırı düşeceğini ifa
de ei'onişleıdir. 

Kanaatimce, bu Yüce Meclisten çıkan, kanun
ların haklı veya haksız, sık sık Ananasa Mahke
mesi tarafından iptal edilmiş olması, birçok üzün
tülere seıbebolmaktadır. Çok ciddî tetkikler yap
mak her halde yerinde olacaktır. 

Komisyon, her ne kadar Millet Meclisi adına 
ve ona niyalbeten vazife görüyor ise de, Kcmiıs-
yonun göstermediği adaylar Meclisin seçimline 
arz edilemediğine göre, Komisyon adayları tes
pit etmiş -demektir. Her ne kadaır bu adayların 
birkaç katını Yüce Meclise sunmak ve bunlar 
içinden tercih yapmak hakkını veriyor ise de, 
yine de bazı adayları Yüce Meclise imtiıkal ettir
memekle onların peşinen seçilme hakkını Ko
misyonda almış oluyoruz. 

Binaenaleyh, çok samimî kanaatlim odur ki, 
bu haliyle Anayasanın ilgili maddesine ters düş-
ni.ekteyjz. 

Şöyle bir husus akla gelebilir: Efendim, bu 
sistemi vazetmekteki maksat, selimlerin biran 
evvel yapılabilmesi, Meclislerin uzun ziam'an se
çim yapamaması gibi bir mahzuru ortadan kal
dırmak içindir denebilir. Ama biz bu mahzuru 
esasında halletmiş bulunuyoruz. Zira, salt ço
ğunluğu getirmiş bulunuyoruz. Salt çoğunlu
ğuyla seçim yapılmiaktiadır; eskiden olduğu gi
bi seçimin çok fazla uzaması bahis konusu de
ğildir. 

Binaenaleyh, bu maddenin Anayasaya uy
gun hale getirilmelini ve müracaat, eden aday
ların doğrudan doğruya Yüce Meclisin iradesi
ne, tercihine sunulmasında fayda ve zaruret var
dır, arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Durakoğlu, buyurunuz 

efendim. 

14 , 4 . 1972 0 : 1 
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, söz istemiştim, 
BAŞKAN — Sayın Gülcan, yazdım, efendim. 
Buyurun Sayın Durakoğlu. 
AHMET DUKAEOĞLU (Sivas) — Sayın 

Balkanı, sayın milletvekilleri; 
Tasarının üçüncü maddesi, gerçekten G-enel 

Kurulun üzerinde ha&sas'yatle dunacağı bir 
miadded::. Burada bilhassa üçüncü maddenin 
üçüncü fıkrası üzeninde durmak ve bu hususun 
Anayasaya aykırı olduğu iddiaJarı konusunda 
bazı maruzata bulunmak istiyorum. 

Evvelâ, yasama meclislerince Anayasa Mah
kemesine seçilecek üyelerin, bu yoldan hiç seçil-
momeisi konulunda bir hükmün Anayasalda yer 
almış olmasını şahsen temenni ederdim. Fakat, 
bu hükmü esas tutmak suretiyle mevcut tasarı
yı tetkik ettiğimiz zaman, Komisyonca yapıla
cak, seçimin, Anayasaya aykırı olduğunu iddia 
etmeye imkân yoktur. Şöyle ki: 

Her ne kadar 145 nci madde; «Millet Meclisi 
üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer.» demek
te ve onu talkibeden bir cümleden ̂ sonna; 

«Yasama Meclisleri, bu serimleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tam
sayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla ya
parlar.» fıkrası, böylece kalmış obaydı; ger
çekten, üçüncü maddenin üçüncü fıkrasının 
Anayasaya açıkça aykırı olduğunu rahatlıkla 
iddia etmek mümkün olacaktı. Halbuki, 145 nci 
madde bunu burada bırakmıyor. Takibaden 
cümlesinide; «Yasama Meclislerince yapılacak 
seçimleiiie, adaylığa başvurma ve serim esas ve 
usulleri kanunla düzenlenir.» demek suretiyle, 
bir kere adaylığa başvurmadan tutunuz da se
çim esas ve usullerine kadar kanunla düzenlene
ceğini hüküm altına almış. «Yasaama Meclisleri, 
bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri dışından üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
ile ve gizli oyla yaparlar.» cümlesinden sonra bu 
hükmü getirmiş olması, yapılacak seçim tarzının 
esas. ve usulünün ne olacağının ayrıca bir ka
nunla düzenleneceğini göstermektedir. 

Eğer sadece usulleri kanunla düzenlenir de
lmiş olsaydı; secim eısası hakkında yeni bir ka
nun getirilmiş olmakla beraber, esas hakkında 
hükümlerin hu tasarıda yer almaması gibi bir 
©onuca da varmamız gerekiyordu. Halbuki, yal
nız seçim esası ve usulleri hakkında da deme-
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miş, adaylığa başvurana hakkında daîıi özel ka
nun hükümlerine itibar edilerek bu seçimin ya
pılacağını tadadetimiş. 

Kaldı ki, 145 nci maddenin son *ekli olması 
sırasında kcaıjisyccıun gerekçesi şudur: Aynen 
okuyorum: «Başvuran adaylarıın Meclislerin 
oyuna sunulmadım önce nasıl bir en tetkike ta
bi tutulacağının ve bunun hanigi kurallarca ya
pılacağının da yine kanunla düzenlenmesi uy
gun görülmüştür. 

Burada, gerekçede de açıkça görülmektedir 
ki, fcıjr ön teıtlkike taıbi tutulma şartı, maddenin 
tanzim şeklinde esas tutulmuştur. Bu vasiyete 
göre sevk edilen maddenin, 145 nci madde ile 
Meclislere verilmiş olan yetkimin kcmüsyonlarıa 
devredilmiş olması anlamında alınmasına imikân 
yoktur. Kaldı ki, Anayasanın 64 ncü maddsısi 
de kanun yapma yetkisinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisine aidolduğumıu söyler; ama bu yet
kinin ne şekilde kullanılacağı hususu da içtü
züklerde aoıkoa zikredilir. 

Üçüncü maddenin üçüncü fıkrasında, «aday
ların komisyon mevcudunun ekseriyetinin oyu
nu almış bulunmaları şarttır.» cümlesinde ifade 
edilen husus üzerinde durmak istiyorum, Zira, 
«adayların, komisyon mevcudunun ekseriyeti
nin oyunu a^mış bulunmialan şarttır» sıözü ile 
birinci olarak esaıs alacağımız konu, bir ön tet
kik bulunduğuna göre, bu en tetkikin komis
yonda tam manastiyle yapılacağı anlamını hedef 
tutan ve bunu gerçekleştirecek bar fıkra olma
dığı kanaatindeyiz. «Adayların, Komisyon üye 
tam sayısının üçte ikisinin oyunu almış bulun
maları şarttır.» şekline sokulmuş olması (halin
de ancak ön tetkike - gerekçede zikredilen tâ
biri aynen kullanıyorum - tabi tutulmaktan mu-
radolunan sonucun, bu suretle alınmasının daha 
ziyade mfiimkün olacağı ve faydalı olacağı, hat
ta bu haliyle fıkranın zararlı bir sonuç ortaya 
çıkaracak bir durum arz ettiğini ifade etmek 
işitiyoruz. 

'Gerçekten bu kanunun, bu maddesinin nok
sanı, bundan ibaret de değildir; ama özel ka
nun şeklinde, seçimlerin ne şekilde yapılacağı 
belirtildiğine göre, daha önce Anayasa Mahke
mesi üyeliğine yapılan seçimler sırasında da or
taya çıkan ve hakkında hüküm bulunmadığı 
için Başkanlıkça itibar edilmek zaruretinde ka
lınan bir hususun da burada önlenmiş olmasını 

arzu ederdik. Am>a kanunun tümü tetkik edildi
ğinde görülecektir ki, böyle bir durum yoktur. 
Çünkü, Genel Kurul ayrıca aday gösiterebiliyor-
du. Daha önes doğan bir teamül sebebiyle de 
başkanlıklar bu adayları seçimlere sunmak za
ruretimde bulunuyorlardı. 

Bu vaaiyet karşısında, ön tetkiki ortadan 
kaldıran bir duruma müsait halin bulunmadığı 
hususunun da bu madde muvacehesince, yann 
ta/jbükatlta bir aksaklık yaırlatmamasını temin ba-
kumındacı, komisyonca nazara, alınması ve hatta 
açıklanmasında fayda görürüz. Biz 3 ncü mad
denin 3 ncü fıkrasının, mevcudun ekseriyeti 
şeklinde değil de, adayların komisyon üye tam 
sayısının 2/3 simin oyunu almış bulunmaları, 
'şeklinde değiştirilmesini bir önergeyle Başkan
lığa sunduk, iltifat buyurursanız memnun olu-
rv.z. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gsl-
(miş'tir. 

Bir hususu ifade etmııek isterim, kısa kanun
lar üzerindeki çalışma süresi dolmuş olmakla 
beraber bu kanun tasarısının iki maddesi kal
mıştır. Çok kısa bir zamanda bu kanunun sonu
cu alınacağı cihetle, bu kanunun bitimin© değin 
sürenin uzatılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kifayet takriri oylamadan evvel Sayın Gül-
can, buyurun. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın mdlletvekiillıeri; 

Yasama meclislerince Anayasa Mahkemesine 
üye seçimine dair kanun tasarısının 3 ncü mad
desi hakkındaki müzakerede, hukukçu arkadaş
larımın bir çoğunun burada söz aldığını görmüş 
bulunmaktayız. . 

Kendilerinin kcnuşımalaırında, bilhassa tasa
rının bu 3 ncü maddesinin Anayasaya aykırılı
ğını belirtmeleri memnuniyet verici olmuştur. 
Zira, biz, her şeyden evvel, Yüksek Mahkeme 
olan Anayasa Mahkemesine liyakatli üyelerin 
seçilmesinde elbette ki, yardımcı olmamız ve 
gayretimizi esirgemememiz gerekir. 

Bazı arkadaşlarım komisyonun geltiraniş bu
lunduğu 3 ncü maddeyi bir yetki devri şeklin
de izah eittiler. Beni mazur görsünler, ben bunu 
bir yeijki devri şeklinde değil, yasama meclisle-
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rMn yettoileriaıi kısıtlama şeklinde anlıyorum, 
Zira, Anayasanın 145 noi maddesi açıkça, Ana
yasa Mahkemesine Senatoca 2, Millet Meclisin
ce 3 üyenin seçileceğini emretmektedir. Ama 
burada koımisyon, getirmıiş bulunduğu bu 3 ncü 
madde ile yasama meclislerinin yeiikiMni kısıt
lamaktadır. Çünkü, şu kadar müracaalt vaki ol
muş, biz bunları ayıkladık, sen şunları seçecek
sin diye, Meclisi bir emrivaki karşısında bırak
mak istemektedir. Bu, Anayasanın 145 nci mad
desine aykırı olduğu kadar, Anayasanın tümü
ne de aylandır. Zira, Yüce Meclisin yeltîkiısini 
(kısıtlamaktadır. Bu bakımdan millî irade tem
sil edilmismiş olacaktır. Onun için, sayın arka-
'ckşlarımın belirttiği gibi, komisyon bu madde
yi geri alsın ve Anayasanın ruhuna uygun şe
kilde yeniliden düzenleyip Yüce Meclis huzuru
na getirsin, En doğru yol bu olaeaiktır. Aksi 
halde bir sene sonra tekrar yeniden kanun çı
karmak zaruretinde kalmayalım. Çünkü, aksak 
çîkan kanunlar her zaman ileride müşkülât arz 
etmekte ve yecıiden görüşülmek, yeniden tadil
ler yapımak gibi zaruretleri doğurmaktadır ki, 
bu da hepimizin zamanlarını oldığı kadar, mem
leketin meselelerini ve işlerini de geri bırakır. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarı üzerinde yeterince görüşme yapılmış

tır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Ferhat Nuri Yıldırım 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili önergeler vardır, sırasi ile 
okutacağım. Tahmin ederim ki, sayın konuşma
cılar takrir sahipleridir. Takrirlerini tekrar kı
saca, izah lüzumunu hissetmezler ve kısa süre 
içinde sonuç almış oluruz. Çünkü, kısa kanun
ların görüşülmesi süresini Genel Kurul kararı 
ile uzattık. 

Sayın Gökçe, Sayın Durakoğlu ve Sayın Bir
ler'in maddeye bir fıkra eklenmesiyle ilgili bir 
teklifleri vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
514 sıra sayılı kanun tasarısının 3 ncü mad

desinin 3 ncü fıkra son cümlesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sivas Malatya 

Ahmet Durakoğlu Hakkı Gökçe 
Tokat. 

İsmail Hakkı Birler 

Adayların komisyon üye tamsayısının 2/3 
sinin oyunu almış bulunmaları şarttır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ Bİ

ÇER (Sinop) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak
ririn dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Kaça kaç Sa
yın Başkan?.. 

BAŞKAN — Af buyurun efendim, beyanda 
bulunamayacağım. Tereddüdünüz varsa tekrar 
sayayım. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Tekrar sayıl
masını talebediyorum. 

BAŞKAN — Beş kişi mi ifade ediyor bu te
reddüdü?,. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Ben talebediyo
rum. 

BAŞKAN — Pekâlâ. 
Tekrar oylarınıza arz ediyorum. Yalnız sa

yın arkadaşlarımın da lütfen oturdukları yer
den saymalarını, Başkanlıktan tekrar sayı ade
dini sormamalarını rica edeceğim. 

Takriri kabul edenler... (izmir Milletvekili 
Şükrü Akkan'm anlaşılmayan müdahalesi) Beye
fendi, gereği vardır, müsaade buyurunuz; beya
na mecbur değilim... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — 29'a 35 oyla ka

bul edilmedi. Zabıtlara geçsin. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu tarafından ve

rilmiş bulunan bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin 3 ncü ve 4 ncü 

bentlerinin metinden çıkarılmasını ve 3 ncü ben
din yerine, «Komisyon 1 nci maddedeki nitelik-
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leri haiz olan adayları tespitle Genel Kurullara 
sunar.» hükmünün dercedilmesini saygı ile öne
ririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ Bİ

ÇER (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Takriri

mi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım, 
inanıyorum ki, Yüce Heyetiniz ve biraz ön

ce arkadaşlarımın vermiş oldukları önergeye 
aleyhte oy kullanan arkadaşlarım, bu çıkaraca-
tığmız kanunun, üzerinde titrediğimiz Anayasa
ya uygunluk esprisine uygun şekilde çıkarmak 
inancındadır. Buna hiç şüphe yok. Belki izahta 
noksan kalmış noktalar olabilir. Ama önemle, 
İsrarla bu yüce kürsüden muhterem heyetiniz 
önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki. şu 
görüşülmekte olan tasarının 3 ncü maddesi Ana
yasamızın 145 nci maddesine kesinlikle aykırı
dır, değerli arkadaşlarım. Niçin? 145 nci madde 
kesin olarak hüküm koyuyor, diyor ki; «Millet 
Meclisi Anayasa Mahkemesine 3 üye, Cumhuri
yet Senatosu 2 üye seçer.» demiyor, komisyon 
seçer, demiyor meclisler bu yetkilerini başka he
yetlere, kurullara, velev kendi bünyesinden se
çilmiş olsa dahi tevdi eder demiyor arkadaşla
rım... Kesin bir hüküm var. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Altı da var 
onun 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Onu 
da değerlendiririz efendim, gayet tabiî... 

Biraz önce arkadaşlarım, Eylül ayında, Ana
yasanın 145 nci maddesi burada değiştirilirken, 

_ Yüce Heyetinizdeki müzakereler sırasında, 145 
nci maddeye göre Anayasa Mahkemesine üye 
seçimi yapılırken, hangi esaslara göre bu seçi
min yapılacağı hususunda Meclis müzakerele
rinden gerekçe vererek, bahsettiler. 

Değerli milletvekilleri, 
1961 Anayasasının esprisi, kanunların tefsi

rinin mutlak anlamda mahkemelere mevdu bir 
yetki olduğudur. Yüce Meclisimizin de kanun

ları tefsir yetkisi yoktur. Bunu bir kere daha 
kesinlikle buradan ifade etmek isterim. 

Şimdi, velev Yüce Meclis bu tarz bir müta
lâa vermiş olsa dahi, yarın Anayasaya aykırılık 
iddiası ile bu 3 ncü madde Anayasa Mahkemesi
ne gitiği takdirde, Anayasa Mahkemesi Yüce 
Meclisin görüşüne zıt bir esbabı* mucibeyle bu 
davayı kabul edebilir. Çünkü, tefsir yetkisi 
Anayasa Mahkemesinindir arkadaşlarım. 

öyle olunca; tatbikatta Millet Meclisinin ve 
Cumhuriyet Senatosunun yetkilerini bu iki Mec
lis adına, bu iki Meclise niyabeten kullanan tek 
bir komisyon yoktur, demin de arz ettim. Ar
kadaşlarım gösterirlerse ben savunduğum fikir
den vazgeçerim, ama yok arkadaşlarım... 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi biz emsal yaratmıyoruz. Bir yandan 

Millet Meclisinin yetkileri üzerinde titiriyoruz. 
Millî irade diyoruz, tecezzi kabul etmez diyo
ruz, ama öbür yandan da kendi elimizle mille
tin bize tevdi etmiş olduğu bir yetkiyi kendi 
elimizle Anayasa Komisyonuna devrediyoruz, 
değerli arkadaşlarım... Başka emsaller yarın 
karşımıza çıkmayacak mıdır? Başka bir kanun
la gelinecektir, bu yetkinizi de şu komisyona 
verin denecektir ve emsal olarak şu kanunun 
3 ncü maddesi gösterilecektir. 

Çok istirham ediyorum, bu sorumluluğu, he
pimizin müştereken şu anda yaşamamız lâzım. 
Bu itibarla, takdim etmiş olduğum önerge ile 
Anayasa Komisyonu, adayların nitelikleri tes
pit etsin, bu nitelikleri haiz olan adayların lis
tesini Genel Kurullara takdim etsin. 

İltifat buyurulmasmı istirham ederim, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu takririni izah 
ettiler. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. • Dikkate alınmasını kabul 
edenler... (A. P. sıralarından, «Komisyon katılı
yor mu?» sesleri) Katılmadıklarını ifade ettiler. 
Kabul etmemeleri üzerine takrir sahibine söz ve
riyoruz zaten. Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Hüsamettin Başer'in bir takriri var
dır, okutacağım; fakat Sayın Başer'in, bu tak
rir Anayasa hükmüne aykırıdır. Anayasanın 
145 nci maddesinde (salt çoğunluk) öngörül
müştür. Anayasanın hükmünü değiştirecek bir 
takriri oya arz edemem. 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, takririmi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Takrir geriverilmiştir. 
Sayın Orhan Vural'ın bir takriri vardır. Fa

kat Sayın Durakoğlu ve Sayın Gökçe'nin tak
riri ile aynı mahiyette olması sebebiyle oya arz 
etmiyorum. Komisyonun 2/3 ile karar verme
sini kapsamaktadır. 

Sayın Ali Rıza Güllüoğlu'nun bir takriri var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

«Yasama Meclisleri asil ve yedek üyeleri ko
misyonun aday gösterdiği ve 1 nci maddedeki 
nitelikleri haiz olup da komisyonca aday göste
rilmeyenler arasından gizli oyla seçer. Aday se
çilmiş olması için üye tamsayısının salt çoğun
luğunun oyunu almak lâzımdır.» 

Adana 
Ali Rıza Güllüoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ Bİ
ÇER (Sinop) — Katılmıyoruz. 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Tak
ririmi izah sadedinde söz istiyorum, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Güllüoğlu, buyurunuz 
efendim. Yalnız kısa istirham edeyim, kısa ol
sun efendim. 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Tasarının 3 ncü maddesinin birbirini takibe-
den fıkraları, benden önce görüşen arkadaşları
mın bazılarının arz ettiği gibi, Anayasanın sarih 
olarak, âmir hükmü olan 5 nci maddesine taban 
tabana zıttır. 

5 nci madde aynen şöyle demektedir : 
«Yasama yetkisi T. B. M. M. nindir. Bu yet

ki devredilemez.» 

Malum olduğu üzere, komisyonlar Meclisle
re niyabeten vazife yaparlar. Gerek sayın üye
ler tarafından ve gerekse Hükümet tarafından 
Meclise verilen ve komisyonlara havale edilen 
kanun teklif ve tasarıları komisyonlarda görü-
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J şülür ve etraflı bir şekilde tetkik edilerek Mec
lise sunulur. Meclis bunun üzerinde değişiklik 
yapma salâhiyetini haizdir. Hiçbir zaman komis
yonun aldığı kararlar Yüksek Meclisimizi bağ-

I lamazlar. işte bunun için, ben burada, bir çıkış 
yolu olarak, şunu arz etmek istiyorum. 

Bu maddenin getirilmesinin esas anagayesi, 
yapılan seçimlerde birtakım müşkülâtlarla kar
şılaşıldığı gibi, müracaat eden şahısların nite
likleri etraflı bir şekilde tetkik edilmedikleri 
için, belki de Meclisimizden bu niteliklere sa-
hibolmayan insanların seçilebileceği nazarı dik
kate alınarak bu madde sevk edilmiştir. Ancak, 
bunun telif yolu olarak Yüksek Meclisimizden 
bu nitelikleri haiz olanların seçilmesi işini de, 
tamamiyle Anayasamıza mugayir olarak, komis
yona bırakamayız. Nasıl kanun teklif ve tasarı
ları üzerinde komisyonlar tetkikat yapıyor ve 
Genel Kurula arz ediyorsa aynen bu durumda 
da, müracaat eden şahıslar yine aynı şekilde 
yazılır, bunun başka bir kısmına da komisyo
nun değiştirişi olarak yazılır ve Genel Kurula 
komisyonun teklifi olarak gelir. Her ikisi de; 
1 nci maddedeki nitelikleri haiz olup, müracaat 
edenler ve ikinci kısımda da komisyon tarafın
dan teklif edilenler, ikisi birlikte olarak, Yük
sek Meclise sunulur ve Yüksek Meclis, ister ko
misyon tarafından aday gösterilmeyen fakat ni
telikleri haiz, isterse komisyon tarafından aday 
olarak gösterilenler arasından seçim serbestisini 
haiz olur ve böylece geçecek olan bir kanunda 
Anayasanın 5 nci maddesine aykırı olmaktan 
kurtulur. 

Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güllüoğlu'nun takririne 
komisyon katılmamaktadır. Sayın Güllüoğlu da 
kısaca takririni izah ettiler. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yağcı 'nm takriri vardır. Sayın Güllü
oğlu'nun takririnin mahiyetinden biraz değişik 
olduğu için muameleye koyuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 3 ncü maddesi

nin 3 ve 4 ncü fıkralarının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Komisyonca, kanunun 1 nci maddesindeki 
I nitelikleri haiz olduğu tespit edilenlerin adları 
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ilgisine göre Cumhuriyeti Senatosu veya Millet 
Meclisi Başkanlığına bildirilir. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri, ko
misyonun nitelikleri haiz olduklarını bildirdiği 
adaylar arasından ve gizli oyla seçer. 

Adayın seçilmiş olması için üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyunu alması lâzımdır. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ Bİ
ÇER (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Yağcı, buyurun, kısaca izah ediniz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, benden evvel önergeleri reddedi
len arkadaşlarımın temas ettikleri hususlara do
kunmayacağım. Yalnız bir noktaya işaret et
mek istiyorum. 

Tasarıyı bu şekliyle kabul ettiğimiz zaman 
komisyonun afakî olarak getirmiş olduğu bir 
fikri Yüce Meclisten çıkarmış olacaksınız. O 
da şu : 

«Bir boş üyelik için üç isim bildirilir ve üç 
isimden biri seçilir.» diyor, tasarının 3 ncü mad
desinde. Neye beş isim değil; neye iki isim değil, 
neye onbeş isim değil? Bu üç isim nereden çıkı
yor? Evvelâ bu nokta üzerinde durmak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, onbeş kişi veya dört 
kişi müracaat etti veya müracaat edenler ara
sından, 1 nci maddedeki nitelikleri haiz olan 
dört arkadaşın bulunduğunu kabul edelim. Ko
misyon üyeleri üç kişinin ismini yazacak ve bu 
üç kişi sırası itibariyle Meclis Genel Kuruluna 
seçim için gelecekler. Buradan bir kişi tecride-
dilmiş olacak. Neye iki değil, neye bir değil? 
Yani üç isim seçilmiş olması, Genel Kurulun se
çim hakkını zedelememiş mi oluyor? Üç kişi de
ğil de bunu üç kişi yerine bir kişi şekline geti
relim, o takdirde doğrudan doğruya komisyo
nun seçtiği bir kişiyi de Millet Meclisi seçmiş 
olsun. Bu daha sağlam. Eğer bir endişemiz var
sa; Millet Meclisinden Anayasa Mahkemesine 
kolay kolay üye seçilemiyor endişemiz varsa, 
birkaç tur geçmek mecburiyetinde kalıyoruz, 
uzun süre bu iş için uğraşıyoruz endişesi varsa, 
o zaman bunu değiştirelim ve diyelim ki, bir boş 
üyelik için komisyon üyeleri bir adaya oy verir 

ve komisyonun tespit edeceği bir adayı da ko
misyon Millet Meclisine sunar, Millet Meclisi de 
bunu seçer. Ne fark eder? Bu şekle getirilse ve 
komisyon bir aday seçse ve Millet Meclisi de bu 
bir tek adayı seçmek durumunda kalsa, üç 
adaydan birisini seçmek ile bir adayı seçmek 
arasında ne gibi bir fark olur, seçim sistemi ba
kımından? Hiçbir fark olmaz. Arkadaşlar, Ana
yasanın 145 nci maddesinden ziyade 5 nci mad
desine aykırı bir durum vardır, bu maddede. 
Anayasa Mahkemesinin Anayasanın 5 nci mad
desindeki, yasama görevinin devredilemeyeceği 
hükmü gereğince bu kanunu bozması gerektiği 
kanısındayım. Sakat bir kanun çıkarıyoruz, sa
kat bir madde tedvin etmiş bulunuyoruz. Bu, 
önergemde izah ettiğim şekilde, iltifat buyuru-
lur da, değiştirilirse düzeleceği kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı takririni izah et
tiler. Komisyon katılmıyor. Takririn dikkate 
lınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Madde 4. — Anayasa Mahkemesinin kuru
luşu ve yargılama usulleri hakkında 22 . 4 .1962 
tarih ve 44 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
hükümleri bu seçimler sırasında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — Halen Anayasa Mahkeme
sinde boş olan iki asıl ve bir yedek üyelik için 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lıklarınca yeniden ilân yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Geçici maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok, Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
• sayın milletvekili?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarı Meclisimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekle
yen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 
yetki kanunu tasarısı ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 518 ve 
518'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon buradalar. Müzake
relere başlıyoruz. 

Yetki kanunu olması hasebiyle, Anayasamı
zın 64 ncü maddesinin öngördüğü öncelik ve 
ivedilik bu kanunda hüküm taşımaktadır. Bu 
bakımdan böyle bir önerge yoktur ve oylanma-
yacaktır da. ivedilik ve öncelikle görüşülecek
tir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul buyuranlar.. 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması, 
Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde söz almış bulunan sayın mil
letvekillerini arz ediyorum. CHP. Grubu adı
na Sayın Nuri Kodamanoğlu, D. P. Grubu adı
na Sayın Cevat önder, M. G. P. Grubu adına 
'Sayın Hamdi Hamamcıoğlu. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sayın 
A. Sakıp Hiçerimez, Sayın Enver Akova, Sa
yın Ahmet Şener söz almış bulunmaktadırlar. 

ilk söz C. H. P. Grubu adına Sayın Nuri 
Kodamanoğlu'nda, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA NURİ KODA
MANOĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

(1) 518 ve 518'e 1 nci ek S. Saydı basmayazı 
tutanağın sonuna eklidir. 

Türkiye'de Devlet idaresinin temel hizmet
lerini yürüten memurlarımızın haklarını, görev
lerini ve yetkilerini düzenleyen 657 sayılı Ka
nun, 1327 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bir
takım ek maddelerle kanun günün ihtiyaçlarına 
uydurulmaya çalışılmış idi. Fakat, kısa bir uy
gulama süresi sonunda o kadar büyük haksız
lıklar, adaletsizlikler, yanlışlıklar ortaya çıktı 
ki, Devlet Personel Kanununun malî hükümle
rinin uygulanması Devlete büyük malî külfet 
yüklemiş olmasına rağmen, hiçbir memur kesi
mini memnun edememiş bilâkis, geniş bir hu
zursuzluğun kaynağı olmuştur. Bu huzursuzluk 
ve şikâyetler o derece şiddetli ve yaygın idi ki, 
kamuoyunda böyle bir kanun çıkmasa daha iyi 
idi, keşke çıkmasa idi gibi birtakım kanıların 
dahi oluşmasına sebebiyet verildi. 

Peşinen arz etmek isterim ki; biz, yanlışlık
larına, adaletsizliklerine rağmen, Devlet me
murlarının özellikle malî durumunun ıslah edil
mesini mutazammın her teşebbüsün faydalı ol
duğu inancındayız. Bilindiği gibi Türkiye'de iş
çilerimiz için toplu sözleşme imkânları dolayısiy-
le geçim şartlarını, günün ihtiyaçlarına nispe
ten intibak ettirmek imkânı vardır. Memurların 
böyle bir hakkı olmadığı için, memurların ge
çim şartlarını günün ihtiyaçlarına intibak et
tirmek, genellikle Hükümetin insiyatifine ve 
Yüce Meclisin kararma kalmıştır. 

Toplu sözleşmeler dolayısiyle vasıfsız bir 
işçinin aşağı - yukarı ayda bin liraya yakın üc
ret alabildiği bir dönemde, beş - altı yüz lira
ya yüksek tahsil yapmış bir memuru çalıştıra
cağımızı zannetmek çok yanlış bir tutumdur. 
Bu mümkün olmadığı içindir ki, Devlet memur
larının malî haklarını günün şartlarına intibak 
ettirmek için böyle bir teşebbüse ihtiyaç var idi 
ve bu teşebbüsü ele alanlara bugün de bir te
şekkür borcumuz olmalıdır. 

Ancak değerli arkadaşlarım, bu iyi niyet 
kâfi gelmedi. Çıkarılan hükümler, Devlete bü
yük malî külfetler yüklemiş olmasına rağmen, 
büyük şikâyetleri de birlikte getirdi. Burada 
bir gerçeği tescil etmekte fayda görürüm. Yüce 
Meclis, gerek Bütçe Komisyonundaki müzakere
lerde, gerek Heyet-i Umumiyedeki müzakere
lerde Hükümeti, sevkettiği hükümlerin, önemli 
sıkıntılar doğuracağı yolunda gerektiği kadar 
ve ısrarla ikaz etmiştir. Biraz sonra bazı önemli 
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ve tipik örneklerini arz edeceğim arızalar, Büt
çe Komisyonundaki müzakerelerde de söylen
miştir, Yüce Meclisdeki müzakerelerde de söy
lenmiştir. Yani şunu belirtmek istiyorum; Yü
ce Meclis, birtakım arızalan daha başından se
zerek, görerek, işaret ederek ilgilileri uyarmaya 
çalıştı. Fakat, - hatırlayacaksınız o zamanki 
müzakereleri, çoğunuz yine bu çalışmalara ka
tıldınız - Hükümet, sistemin bütünlüğünü bozar, 
zannettiğiniz arızalar meydana gelmeyecektir 
gibi iddialı ve kesin bir tutum takındığı için, 
Meclisin yardımlarından gereği şekilde istifade 
edilemedi. Sonunda, Meclisin haklı olduğu mey
dana çıktı; fakat türlü zararları da önlemek 
mümkün olmadı. 

Hiç şüphesiz personel rejimini ciddî bir tan
zime kavuşturmak kolay bir iş değildir. Üzüle
rek ifadeye mecburuz ki »Türkiye'de bürokrasi 
bu konuda gerekli ehliyeti dün gösteremedi, 
yarın da göstereceğinden şüphe etmekteyiz. 
Göstermesini yürekten dileriz ve gösterdiğini 
görürsek, kendisini yürekten kutlayacağız. Fa
kat bu korkumuzun altını çizerek burada işa
ret etmeyi faydalı görüyorum. 

Aziz arkadaşlarım, gimdi müsade ederseniz 
üzerinde çok konuşulan ve yüzlerce arızası Ba
sında, Meclisde, türlü çevrelerde söylenen bu 
mesele hakkında daha uzun konuşmayayım. An
cak, Yüce Meclisin düzelmesini mutlaka istediği 
ve bunların düzeleceğine tasarıda ve Hükümet 
beyanlarında teminat bulduğu için oy vereceği 
birtakım temel arızaları dile getirmek istiyorum. 

Bu arızalardan birisi; memuriyete ilk gire
cek zevatın, başlangıç maaş derecelerinin tes
piti ile ilgilidir. Bilindiği gibi 3656 sayılı Ka
nun, başlangıç maaşlarını tahsil derecelerine gö
re sıraladı ve tahsil süresinde kaybedilen yıl
ları ilk terfi süresine dahil sayarak, öğrenim 
yapan ile yapmayan arasındaki eşitsizlikleri gi
dermiş idi. 657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 
sayılı Kanun, bu gerçeği ihmal ettiği için, pek 
çok memur arasında eski ve yeni farkı yarat
tı ve huzursuzluklara yol açtı. Bir örnek ver
mek istiyorum. 

Lise ve dengi okullardan mezun bir memur, 
eskiden 20 lira aslî maaşla, yani bugün 13 ncü 
derece ile işe başlıyor idi. Bu kanunla bunlar 
12 nci dereceden işe başlatıldılar. Kendilerin
den önce, 13 ncü dereceden işe başlayan me
murlar ilk terfilerini, lise derecesinde öğrenim 
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yaptıkları için, dört yılda yapıyor idiler, dolayı-
sıyle dört yıl önce tâyin edilen ve terf ie hak kaza-
nan kişi, bugün 12 nci derecenin birinci kade
mesine gelebildiği halde, yeni kanun hükmü
nün uygulanmasından bu yana memuriyete gi
rerler, birden 12 nci derecenin birinci kademe
sine gelerek, önlerindeki memurlarla, dört yıl 
gibi bir farka rağmen, eşit duruma geldiler. 

O halde, Sayın Hükümet kararnameyi çıka
rırken, başlangıç maaşlarındaki bu intibak arı
zasını mutlaka gidermelidir ve bu kürsüden 
gidereceğini vadetmelidir. 

İkinci arz etmek istediğim arıza bundan da
ha yaygın, daha derin huzursuzluklar yaratan 
cinstendir. Bu da; 1327 sayılı Kanunun ek ge
çici ikinci maddesinin uygulanmasından doğ
muştur. Bildiğiniz gibi ek geçici ikinci madde, 
memurları.kadrolarına intibak ettirdi. Ancak, 
fiilen ve müktesep hak olarak almakta olduk
ları maaşa uygun derecenin ilk kademesindeki 
maaşı ödemekle de iktifa etti. Bu, son derece 
haksız bir tasarruf idi. Sebebi şudur arkadaş
lar : Bildiğiniz gibi 4538 sayılı Kanun ve bilâ-
hara 242 sayılı Kanun bir imkân getirdi, dedi 
ki; «Msmurlar, işgal ettikleri kadronun 1, 2 
hattâ 3 üst derecesine kadar terfii ettirilebilir
ler.» Bu bir kanun hükmü idi; bir hükümet ta
sarrufu değil, bir özel muamele değil, Yüce Mec
lisin iradesine iktiran etmiş bir kanun hükmü 
idi. 

Şimdi 1327 sayılı Kanun ile birlikte ne gel
di? Meclisin Kanununa itibar ederek, güvene
rek, dayanarak memurlar için kadro almayan 
bakanlıklar, memurlarının aşağı - yukarı tama
mına yakınını fiilen almakta oldukları maaşın 
1, 2 hattâ 3 derece alt kadrolarında bulundur
dular. Çünkü hiçbir mahzur yoktu 1327 sayılı 
Kanun çıkıncaya kadar. Birdenbire 1327 sayılı 
Kanun çıkınca, kadro esası alınarak, 4598 sayı
lı Kanun ile 242 sayılı Kanunun hak olarak ta
nıdığı imkânlar yok farzedilerek ve benim ka
nımca bir hakkı müktesep ihlâl edilerek, me
murlar alt derece kadrolara intibak ettirildiler. 
Ancak, kendilerine fiilen almakta oldukları 
maaş verilmekle iktifa edildi. 

Haksızlık burada kalmadı, haksızlık bir 
adım daha öteye götürüldü. Yine 1327 sayılı 
Kanunda, eğer memurlara fiilen almakta ol
dukları maaşı denk kadro verilir ise, bu kadro-
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nun tahsisinden itibaren, o maaştaki kıdemle
ri sayılmak kaydı ile, kademe ve derece terfile
ri yapılması derpiş edildiği halde ve bunun 
böyle yapılacağı hususunda muhtelif milletve
killerinin sorularına yine Hükümet temsilcisi 
olan Genel Müdür tarafından «Evet» cevabı ve
rildiği halde, esefle arz ediyorum; Yüce Mecli
sin dikkatinden kaçırılan bazı ibarelerle bu im
kân yok edildi ve memurlara bu hak verilmedi. 
Ve böylece memurlar, almakta oldukları maaşa 
eşit kadrolar tahsis edilmiş olmasına rağmen, o 
derecedeki, meselâ 2 yıl 11 ay 29 günlük kıdem
lerini kaybederek, o dereceye yeni gelmiş insan 
gibi muamele gördüler ve ömürlerinden üç ba
şarılı yıl yok sayıldı. 

Aziz arkadaşlarım, bu haksız tutum bir baş
ka haksızlığı da peşinden sürükledi. 1327 sayı
lı Kanunun yürürlüğe konduğu 30 Kasım 1970' 
den bugüne kadar, hattâ bu kanuna dayanıla
rak çıkarılacak kararnamenin yürürlük tarihi
ne kadar memurlara, maaşlarına denk kadro 
tahsisi yapılamadığı için, memurların ömürle
rinden iki başarılı yıl daha yok sayıldı. Böyle
ce şu anda memurlarımız beş yıl gibi, memuri
yet hayatının dikkate değer bir kesimini kay
betmiş görünüyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, burada altını çizerek ve 
istirham ile tekrar etmek istiyorum. Sayın Hü
kümet ne yapmak istiyorsa bunu Yüce Meclise 
açık ve seçik olarak söylemelidir, anlatmalıdır 
ve biz hükümete niçin, ne yapacağını bilerek 
oy vermeliyiz. Geçen defa Kanunun müzakere
lerinde bu hususa riayet edilmedi. Cevaplar bi
zi avutacak şekilde oldu. Hatta cevaplar - affı
nıza sığınarak ifade edeyim - aldatacak biçim
de tertiplendi. Biz ne ümitlerle bu maddelere 
oy verdik, hangi neticelerle karşılaştık, bunları 
üzülerek hatırlıyorum ve Sayın Hükümetten bu 
hatanın tekrarlanmamasını istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
4598 sayılı Kanun ve 242 sayılı Kanun üst 

derecelere terfi imkânını verirken kadroyu bel
li sınırlar içerisinde önemsizleştird'i, yok saydı. 
Bu hak iktisabedilmiştir. Bu hakkı, bu mükte
sep imkânı yok farz ederek yapılan uygulama
ların tamamı değişmelidir ve bu kürsüden açık 
olarak arz ediyorum, C. H. P. Grubu bu nokta
da (arz ettiğim haksızlık, 1970'in 30 Kasımın
dan bu yana geçen haksızlıklar da dahil, düzel-
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tilmeyecekse) bu kanuna oy vermeyecektir. Sa
yın Hükümetten bunun düzeltileceğinin açıkça 
beyan edilmesini istirham ediyoruz. 

Gerçi kanun metninde bunun düzeleceğini 
işaret eden birtakım ifadeler vardır; fakat «süt
ten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer» diye bir 
ata sözü vardır, biz geçen müzakerelerden çok 
acı ders aldığımız için bu defa kanunun ilkeler 
maddesine bu mealde bir tavzihin konulmasını 
ve Hükümetin kanun metni ve hükmü olarak bu 
konuda vazifeye mecbur edilmesi, taahhüt altı
na sokulması düşüncesindeyiz ve maddelerde 
buna ilişkin bir Önerge vereceğiz. 

Bendeniz o kanaatteyim ki, Yüce Meclisi teş
kil eden, başta çoğunluk partimiz olan Sayın 
A. P. ve onun* mensubu değerli arkadaşlarımız 
olmak üzere, hiçbir parti ve hiçbir müstakil mil
letvekili tahmin etmiyorum ki, şu arz ettiğim 
haksızlığın giderilmesine taraftar olmasın ve 
bunun düzeltilmesini büyük bir tehalükle bekle
mesin. O halde bu noktayı, Yüce Meclisin itt'i-
fak ile vardığı bir temenni, bir hüküm, bir ira
de olarak Hükümet is'af etmelidir, icra etmeli
dir ve benden sonra konuşmak lütfunda buluna
cak değerli parti sözcüsü ve kendi adına konu
şacak değerli milletvekili arkadaşlarımdan istir
ham ediyorum, lütfen bu acı hatanın giderilme
sinin istendiğini bize kürsüden beyan buyursun
lar ve bu şartla bu kanuna oy vermekte olduğu
muzu Hükümete 'ifade etsinler. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu kanunun temel iki yanlışından, haksızlı

ğından sonra sıraya koymak istediğim diğer iki 
nokta şudur : 

Bunlardan birisi, ek 36 ncı maddenin tatbi
katından doğmuştur. 4C07 sayılı Kanun memur
ların tahsil müesseselerinde talebe olamayacak
larını amirdir. Kanunlara riayetkar olarak bir
çok kimseler memuriyete girdikten sonra yük
sek tahsile gitmek için memuriyetten ayrılmış
lar, birçok kimseler de memuriyete devam mec
buriyeti karşısında kayıtlarını yüksek okullar
dan sildirmişlerdir. Memuriyetten ayrılmak 
suretiyle yüksek tahsile giden ve 2, 3, 4 senelik 
tahsil müddetini imkânsızlıklar içerisinde biti
ren; ayrıca 2, 3, 4 senelik memuriyet kıdemin
den de mahrum olan bu kimseler ek 36 ncı mad
deden faydalandırılmamakta, buna karşılık ka
nuna riayet etmeyerek yüksek tahsile devam 
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eden memura, sanki Cumhuriyet kanunlarını 
ihlâl etmek bir meziyetmiş gibi, prim veriliyor 
ve bu imkândan istifade ettiriliyor. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu ek 36 ncı maddenin doğurduğu diğer arı

zalan ayrıca tadadederek vaktinizi almak iste
miyorum. v 

Bir diğer önemli hata ücretlilerin 'İntibakın
dan doğan durumdur. Daha önce-memur statü
sünde olmayan ücretlilerin, ücretlerde geçen 
müddetleri hiçbir mani düşünülmeksizin, tahsil 
durumlarına göre her üç senesine bir derece ve
rilmek suretiyle İntibak yapıldığı malumunuz
dur. Şu husus da bilinmektedir ki, birçok ücret
liler, zamanında ücret statüsünü maaş statüsüne 
tercih ederken, çok fazla para alacakları düşün
cesiyle bu tercihi yapmışlardı. Hatta o zaman 
emeklilik haklarından dahi vazgeçerek sigortalı 
olmayı tercih etmişlerdi. Birçok ücretliler 1959' 
da 7244 sayılı Kanun çıkıncaya kadar emekli 
mükteseplerinin çok üstünde ücret almışlardı. 
Bu kanun çıktıktan sonradır ki, emekli mükte
sebinin üç üst derecesiyle durum tahdidedildi. 

O tarihte memuriyette kalanlar, türlü kadro 
darlıkları ve sair zaruretler dolayısiyle hakları 
olan terfi İmkânlarını bulamadılar, ama ücret
liler o tarihten bu yana çok daha yüksek ücret
leri almakta oldukları yetmiyormuş gibi, ücret
te geçen seneleri hiçbir kadro tahdidiyle hede
re uğramasın diye her üç senesi bir dereceye 
ve her yılı bir kademeye sayılarak otomatik 
olarak intibak ettirildiler. Devlete sadakatin en 
teminatlı ifadesi olan maaşlı ve asli maaş kad
rolarında kalmaya devam edenler geri kaldılar. 
Daha yüksek ücretlerin hatırına hizmeti yan 
yollardan terk edenler sonra gelip onların önü
ne geçtiler. Bu da hiç şüphesiz memurlar arasın
daki adaletsizliğin ciddî kaynaklarından birisi
dir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Müstakbel kararname çıkarılırken mutlaka 

dikkate alınmasını istirham ettiğimiz bir başka 
noktaya da işaret etmek istiyorum. 

657 ve onu tadil eden 1327 sayılı kanunlar, 
eşit vazifelere eşit mesuliyetlere eşit haklar ge
tirmiş bulunuyor. Bu, ilk balasta son derece gü
zel, son derece değerli bir hüküm gibi görünür 
ve hiç şüphesiz bu hükmün gerçekten değerli ol
duğu hizmet kesimleri de vardır. Fakat, 2 veya 

I 3 senelik bir hekim veya öğretmenle, 30 ilâ 40 
sgnelik bir hekim veya öğretmenin vazife ve 
mesuliyet bakımından hiçbir farkı yoktur. Bu
rada fark, memurun tamamiyle kişiliğine bağlı 
olan şahsî kabiliyet ve ehliyetinde tecelli eder. 
Ehliyet ve iktidarı arttıkça hizmetin seviyesi 
otomatik olarak artar ve memurun verimi dev
let için daha değerli olur. 

Değerli arkadaşlarım, 
1327'nin hatalarını sayıp dökmekle bitireme

yiz ve bunların tamamını benim söylemem gibi 
bir mecburiyet de yoktur; fakat şu arz ettikle
rimi ısrarla ve özellikle zabıtlara geçirmekten 
muradımız şu idi : Sayın Hükümet ilerde bu ka
rarnameyi çıkarırken; «Efendim, şu veya bu se
beple bu arızalara biz muttali olamadık, onun 
için zamanında tedbir alınamadı, kusura bak
mayın.» dlyemesinler. Bu zabıtlar, hiç şüphesiz 
bu görev yerine getirilirken dikkatle okunacak
tır ve dikkate alınacaktır. 

Arz ettiğim istikametteki arızaların düzele
ceğini ve getirilen kanun metinlerinin bunları 
düzeltmeye müsait ve bu murada matuf oldu-

0 halde bu durum düşünülerek genç bir he
kim veya öğretmenin kanunda yazılı terfi müd
deti doldukça başarısının tespiti halinde onun 
önünde terfiine mani olacak, (onun vazife ve 
mesuliyetinin daha büyüğünü taşıyan başka bir 
hekim veya öğretmen olmadığından,, olamaya
cağından) terfiine mani hiçbir hal düşünülme
mesi icabeder. Binaenaleyh, eğitim ve sağlık 
sektöründe memuriyetin çeşidi mahallî hizmette 
bir hiyerarşi tesisine müsaidolmadığından, hiz-

J mette hiyerarşiyi memurun ehliyeti tayin eder. 
Memurun ehliyeti ise kıdemine, tecrübesine, tah
siline ve memuriyet süresinde gösterdiği başarı
nın derecesine göre belli olur. O halde, bu ke
simde klasik idarî hiyerarşinin dar kalıplarına 
uygun formüller istemek ve kadro engelleri çı
karmak tamamiyle haksızdır ve eğer bu yola 

I gidilirse son derece değerli bir hekimle, henüz 
I o değere ulaşmamış bir müptedi hekimin arasm-
I da fark gözetmemek gibi bir neticeyi hâsıl et

miş oluruz ki, bunu ya o hekimin tedavisine 
muhtaç hastanın hayatı ile, ya da o öğretmenin 
yetiştirmesine tevdi edilen genç nesillerin istik-
ballerindeki zaafları ile, hataları ile ödemiş olu
ruz. Müstakbel kararnamede buna kesin olarak 
engel olunmasını istirham etmekteyiz. 
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ğunu kabul ederek ve buna inanarak ve buna 
güvenerek biz bu yetki kanununa müspet oy 
verec?ğiz. Fakat tekrar arz ediyorum, Sayın 
Hükümetten bunların düzeltileceğinin kesin 
ifade edilmesini ve maddelerde de bizim tavzih 
hükümlerimize itibar edilmesini yürekten dili
yorum ve benden sonra söz almak lütfunda bu
lunacak ve Yüce Meclisin aydınlanması için de
ğerli mütalâalarını lütfedecek olan parti sözcü
sü arkadaşlarıma, kendi adına konuşacak arka
daşlarıma tamamiyle bu anlayışta birleştiğimi
zi ifade buyurmalarını istirham ediyorum. Böyle
ce Sayın Hükümet vazife yaparken Yüce Mec
lisin ittifakına mazhar olmuş birtakım teşriî di
rektifleri ifa etmek durumunda bulunsun ve 
bunda kusurlu ve eksik kalmasın. 

İlginç bir konuda yetki kanunu veriyoruz. 
tik defa veriyoruz. Yetkiyi almak kolaydır, fa
kat bu yetkiyi ehliyetle uygulayıp yüz akı ile 
ortaya çıkmak çok zordur, idarenin ne kadar 
ağır bir yük altında kaldığını şimdi ben tasav
vur ediyor, doğrusu kendilerine gönül dolusu 
iyi riiyetlerle başarılar diliyorum. Çok zor bir 
iş alıyorlar üzerlerine, fakat başarısız olurlarsa 
yeni bir müesseseyi daha idare hayatımızda 
ümitten ve itibardan düşürmüş olacaklar. Onun 
için, beni son derece dikkate ve kayguya sürük
leyen bu yetkiyi değerli Hükümetimizin, bürok
raside görev almış kıymetli arkadaşlarımızın 
çok iyi kullanmalarını diliyorum. Kendilerine 
Meclis olarak ne yardım lazımsa amade olduğu
muzu arz etmek istiyorum ve bir defa daha, 
Yüce Meclisin verdiği oylar istikametinde uy
gulamalarla Meclisin önüne gelmelerini temenni 
ediyorum. 

Teşekkürlerimi sunarım aziz arkadaşlarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Cevat önder, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

D. P. Millet Meclisi Grubu adına, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununu ve bu kanunda de
ğişiklik yapan 1327 sayılı Kanunun bazı mad
delerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 
Yetki kanunu tasarısı ile ilgili görüşlerimizi arz 
ve izaha gayret edeceğim. 

Evvelâ şu hususu tebarüz ettireyim ki, 1961 
Anayasasının 1971 tadilâtı ile 64 ncü maddesine 
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1 kanun hükmünde kararname müessesesi konul-
' muştur. 64 ncü maddenin ilk tatbikatı bu kanun 

tasarısı vesilesiyle yapılmaktadır. Bu bakımdan 
da bu tasarının ayrı bir önemi mevcuttur. 

64 ncü maddedeki bazı hususları dile getir
mek istiyorum. 64 ncü madde, yüksek malûmu
nuz olduğu üzere Hükümete kanun hükmünde 
kararname yapma yetkisini vermektedir. Hü
kümet, kararnameyi çıkarır çıkarmaz Resmî Ga
zetede yayınlayacak, Resmî Gazetede yayınlan
dığı gün Büyük Meclislere de sunulmuş olacak
tır. Büyük Meclislerde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülecek. Ayrıca, bunlar görüşülmeden evvel 
uygulamaya girecek. Altını çizerek ifade ediyo
rum, kanun hükmündeki kararnameler Anaya
sa Mahkemesinin kazaî murakabesine tabi ola
caktır. Nasıl ki, kanunların Anayasaya uygun
luğunun kazaî murakabesi Anayasa Mahkemesi 
tarafından yapılmakta ise, kanun hükmündeki 
karrnamelerin de kazaî murakabesi Anayasa 
Mahkemesi tarafından yapılacaktır. 

Şimdi, bu kanun hükmündeki kararnamenin 
çıkması için çerçeve kanunu, yani Yetki Kanu
nunu görüşmekteyiz. Buna (decret - lol) geçici 
kanun da diyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, malumu âliniz, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu 1965 yılında 
kabul edilmiştir, 239 maddeden ibarettir ve 
1965 yılının 7 nci ayının 23'ünde Resmî Gazete
de yayınlanmıştır. Bu kanun, maalesef uygula
maya konulamamış, daha uygulamaya konula-
madan 1327 sayılı Kanunla büyük ölçüde tadi
lata uğramıştır. 1327 sayılı Kanun ise takriben 
100 maddedir. Yani, 657 sayılı Kanunun 100 ka
dar maddesi 1327 sayılı Kanunla tadil edilmiş, 
bu suretle ancak uygulama imkânı elde edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi yeni Yetki ka
nunu ile, yine aradan henüz bir yıl geçmeden 
1327 sayılı Kanunla uygulamaya konulan Dev
let Memurları Kanunu 100 küsur maddesiyle 
tekrar tadilâta uğrayacaktır. 

Hemen ifade edelim ki, biz Demokratik Par
ti Grubu olarak bu tasarının çıkması hususunda 
olumlu, müspet rey kullanacağız. Ancak, bazı 
kuşkularımız, bazı kaygılarımız ve bazı şüphele
rimiz var. Bu konuda beyanlarımız olacaktır. 
Bu konuda şunu naçizane ifade etmek isteriz 

| ki, Anayasa Komisyonunda vermiş olduğumuz 
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düzeltme önergesi Anayasa Komisyonundaki 
arkadaşlarımız tarafından da iltifata şayan gör 
rülmüş, bilhassa Yetki kanunu tasarısının ilke
ler maddesi, bizim verdiğimiz önergenin ışığı al
tında yeniden tanizm edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 657 ve 1327 savılı ka
nunlarda ne gibi aksaklıklar vardır? Müsaade 
buyrulursa bunu telhisen madde madde arz ve 
ifade etmek istiyorum. 

Evvelâ, Anayasanın 117 nci ve 118 nci mad
deleri ters bir şekilde 657 ve 1327 sayılı kanun
larla ele alınmıştır. 

ikincisi; sözleşmeli personel mağdur edilmiş, 
bu husus hizmetleri aksatmıştır. 

Üçüncüsü; sınıf ve sınıflandırma kavramı 
yanlış uygulanmıştır. Sınıf ve ücret arasında 
bağlantı kurulamamıştır. 

Bir dördüncü husus; hizmette fırsat eşitliği 
meydana getirilememiştir. Bu ilke bozulmuş
tur. 

Bir beşinci husus; tek ücret, ücretin alenili
ği, ücrette denklik prensipleri tahakkuk ettirile
memiştir. Bu sebeple de kamu hizmetlerinde ak
samalar olmuştur. 

Altıncı husus; idareye hareket serbestliği ge
tirmesi istenen kanun aksine, idareye serbestlik 
getirmemiş; esneklik getirmemiş; bazı rijit kai
delerle, ters kaidelerle idarenin elini kolunu bağ
lamış vaziyettedir. 657 ve onu tadil eden 1327 
sayılı kanunlar. 

Bir diğer husus, yani yedinci husus; kadro 
anlayışı Devlete pahalıya mal olmuştur. Ucuz 
Devlet hizmeti yerine pahalı devlet hizmeti pren
sibine devam olunmaktadır. Halbuki, bürokrasi 
ile savaş esastır, ucuz devleti tahakkuk ettir
mek personel rejiminde esas olarak ele alınma
lıdır. Demokratik rejim, hâkim devlet yerine, 
hükmeden devlet yerine, tepeden bakan dev
let yerine; hadim devlet, hizmet eden devlet 
zihniyetini getiren bir rejimdir. Buna, demokra
siye inanan bütün siyasî teşekküllerin gönülden 
inanmaları ve bu prensibi tahakkuk ettirmek 
için gayret göstermeleri gerekir. 

Muhterem tarkadaşlarım, bize göre personel 
rejiminin sekizinci aksaklığı da şudur : Eski 
ve yeni personel rejimleri arasındaki farklılık
lar giderilememiştir. Bilhassa kıdemli personel 
mağdur edilmiştir. İntibak hükümleri büyük 
haksızlıklar doğurmuştur. Bilhassa öğretmen

ler camiasında intibak hükümlerinin doğurdu
ğu haksızlıklar, öğretmenleri bir moral çökün
tüye, bir büyük huzursuzluğa sevketmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, personel rejiminde 
düzeltilmesi lâzımgelen bir dokuzuncu husus da 
şudur : Kanunda boşluk ve tutarsızlıklar var
dır. Bu boşluk ve tutarsızlıklar Başbakanlık teb-
liğleriyle giderilecek idi. Maalesef, Başbakan
lık tebliğleriyle de bu hususlar giderilememiştir. 

Beri taraftan, tetkik etmiş olduğumuz bir hu
sus; (ki onuncu husus olarak arz ediyoruz.) eşit 
işe eşit ücret prensibi de tahakkuk ettirileme
miş, bozulmuştur. Personel arasındaki kıdem 
ve yetki dengesi bozulmuştur. Alt derecedeki 
memur amirinden daha yüksek dereceye intibak 
ettirilmiş, bu da personel hiyerarşisini altüst et
miştir. 

Onlbirinci husus değerli arkadaşlarım; Dev
let hizmetlerinde kadro pramidi tesis olumıama-
mıştır, hatta kadro piramidi vahim bir şekilde 
bozulmuştur. 

Bir diğer husus ise, Devlet memurunun mük
tesep haklan bazı bakımlardan zedelenmiştir. 
Memura mütaallik teminat hükümleri de zede
lenmiş vaziyettedir. 

İşte bütün bunların giderilmesi için, Hükü
met, Yüce Meclisten kanun hükmünde karar
namelerle bu aksaklıkların giderilmesini iste
mektedir. 

Malumuâliniz 64 ncü maddenin esprisine uy
gun olarak hazırlanan tasarıda; amaç, kapsam, 
ilkeler, yetki süresi gibi hususlarla bir de han
gi hükümlerin değiştirileceği, tadil edileceği 
teker teker sayılmıştır, 

Muhterem arkadaşlarım, bizim teklifimiz 
üzerine, (Ki, buna Sayın Orhan Cemal Fersoy 
ve Sayın Naci Gacıroğlu arkadaşımız da katıl
dılar.) Yaptığımız değişikliğe iltifat ettiler, il
keller, maddesi yeniden tedvin olundu. Bütçe 
Plan Komisyonu da bizim bu 3 ncü maddeyi bir 
güzel ilâve ile aynen kabul etmiştir. O da şu
dur: «Sözleşmeli ve muvakkat işçi istihdam şe
killerini» ibaresinin konması. Evet, bizim teklif 
etmiş olduğumuz ilkeler maddesi Bütçe Plan 
Komisyonu tarafından da aynen kabul edilmiş 
ve bu suretle tasarı huzurunuza gelmiş vaziyet
tedir. 

Şimdi, biz bu arz etmiş lolduğumuz hususların 
düzeltilmeEİni istemekteyiz. Yalnız, bizi endişe
ye sevk eden bazı hususlar vardır. 
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Oerek 657 sayılı Kanunun, gerekse bunu 
tadil eden 1327 sayılı Kanunun bazı hükümleri 
değiştirilecektir. Bu hükümler de teker teker 
yazılmıştır. Aslında bu konularda hayli gayret 
göstermiş; naçizane çalışmış arkadaşınız olarak 
ifade etmek isterim ki bir başka kanun tedvin 
tekniği vardır. O da şudur: Denilir ki, işte işbu 
kanuna aykırı olan diğer kanunlardaki hüküm
ler mülgadır. Bu, hukukta büyük karışıklığa se
bebiyet vermektedir. Bundan dolayı kanunların 
maddelerini tek tek saymak gerekmektedir. 
Partilerarası komisyonda 64 ncü maddeyi dü
zenlerken buna dikkat ettik. Simidi 657 sayılı 
ve 1327 sayılı kanunların hükümleri teker teker 
burada sayılmıştır, ama, bende bir kuşku mev
cuttur. 'O kuşku şudur: Acaba iyi taranmış mı
dır? Bilâhara başka maddelerin değiştirilmesi 
gerektiği takdirde bu Yetki Kanunu kifayetsiz 
«olabilir, veyahut da lüzumsuz yere maddeler ko
nulabilir. Bu hususta Hükümetin dikkatini çek
mekteyim. 

Şimdi Hükümet; «Efendim ben buna bak
tım, iyi yaptım, şunu yaptım bunu yaptım» şek
liyle çıkarsa şahsen üzülmüş olurum. Çünkü, bu 
Meclis ve yüce komisyonlar (Şu tasarı da göster
mektedir.) Bazı hususları daha iyi yapmakta
dır. Lütfen Hükümetten gelen tasarının 3 ncü 
ilkeler maddesiyle Anayasa Komisyonunun de-
ğiştirişini, Bütçe Plan Komisyonunun değişti-
rişimi tetkik buyurunuz, o zaman görürsünüz ki, 
ilkeler maddesi daha güzel şekilde tedvin olun
muştur. Bu itifbarla bu ikazlarımıza kulak as
malarını Hükümetten istirham etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyı olum
lu karşıladığımı, Devlet personel rejiminin 
aksaklıklarının giderilmesinin zaruret olduğu
nu arz ve ifade etmiştim. Bu hususta daha b̂aş
ka bazı kaygılarımız var, onları ifade etmeden, 
Hükümetin daha evvel yapmış olduğu hatanın 
bir daha tekrarlanmaması için bir hatayı ifade 
edeceğim. 

Bunlardan bir tanesi şudur: Biliyorsunuz, 
1972 Bütçe Kanununa 15 nci madde konulmuş 
idi ve 15 nci madde ile, bir yıl müddetle bütün 
memurların terfii ertelenmişti. Böylelikle 800 000 
memur mağdur edilmek isteniyordu. Bu suret
le, Maliye Bakanının da beyanına göre, 500 mil
yonluk bir tasarruf sağlanacaktı. Bunu, (Te-
vazudan da uzaklaşarak iftiharla ifade etmek is
terim ki) ilk defa gören Demokratik Parti 

Grubu oûmuştur. 23 . 12 . 1971 tarihinde Sayın 
Vedat Önsal'ım başkanlığında toplanan grup 
yönetim kurulumuz bu hususu kamuoyuna du
yurmuş, basın bu hususta büyük şekilde yayın 
yapmış, bizim bu ikazımız vatan sathında inikas 
bulmuş, bu suretle bu baskılarla Hükümet bu 
ters yoldan dönmüş vaziyettedir. 

Ben ibunu şu sebeple hatırlatmak istiyorum: 
Şimdi, biz Hükümete kanun hükmünde karar-
oıame yapma yetkisini bu Yetki Kanunu ile ve
riyoruz, «decret loi» ile veriyoruz, geçici ka
nunla veriyoruz; şu şu hükümler de var, sayılı
yor, yüz kadar hüküm sayılıyor. Bunların hep
sini bir kararname içerisinde yapayım, yürür
lüğe koyayım zihniyetiyle Hükümet hareket 
ederse, hemen ifade edeyim ki, büyük şekilde 
yanılmış olur. Hemen yürürlüğe koyar ve bu 
maddelere dokunan büyük bir kararname çı
karırsa, (Üçyüz maddelik, dörtyüz maddelik ve
ya yüzelli maddelik, ne ise...) yanılmış olur. 
Tavsiyemiz odur ki, ceste ceste, peyderpey ka
rarnameler çıkarsın ve peyderpey bu hükümleri 
tatbikata koysun. Uygulamada yanliş hareket
ler olursa, yanlışlıklar olur bu suretle bunu dü
zeltme imkânını da elde etmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, en çok üzerinde du
rulması gereken bir konu da teknik personel 
konusudur. Buraya çıkmadan evvel Sayın Ne
cati Kalaycıoğlu arkadaşımın da beni ikaz etti
ği bir konu bu olmuştur. Kalaycıoğlu arkadaşı
mın öğrendiği bilgilere göre, 1 Mart 1971 tarihi 
ile 1 Mart 1972 tarihleri arasında bir yıl müd
detle Karayolları Genel Müdürlüğünden 246 
mühendis, yüksek mühendis, teknik eleman ay
rılmıştır. Beri taraftan, 3 Mart 1972 ilâ 10 Ni
san 1972 tarihleri arasında, 37 gün içerisinde 
52 tane güzide teknik personel7 Karayolları Teş
kilâtından ayrılmıştır. 

Şimdi Karayolları Teşkilâtı (Başbakan da 
bu konuda konuştu) en büyük yatırımcı kuru
luşlarımızdan bir tanesidir ve yanılmıyorsam 
dört milyara yakın yatırım yapmaktadır. Böy
le bir teşkilâta Yüce Meclis para tahsis ediyor, 
ama bu parayı sarfedecek, bu parayı kullana
cak teknik elemanlar oradan ayrılıyorlar. Bu
nun sebebi işte bu personel rejimidir. Bu ko
nunun da ıslâhı gerekir. Bütçe Plan Komisyonu 
büyük bir isabetle, bu ilkeler maddesine, bu 
ibareyi eklemiştir, bu teknik personelin duru-
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munu bu suretle iyileştirmek mümkün olacak
tır. Halen daha teknik personelin yan ödeme
lerinin yapılması ve iş riski, iş güçlüğü zamla
rının sağlanması için-gerekli kaideler yürürlü
ğe konamamıştır, müteaddit ifadelere rağmen. 

Muhterem arkadaşlarım, bize bu konuda (Bu 
muhakkak sizlere de gelmektedir) gerek parti 
hükmî şahsiyetimize, gerek şahıslarımıza birçok 
yakınmalar gelmektedir. Zamanınızı almamak 
için bunlardan teknik personel hakkında bazı 
paragrafları arz etmek istiyorum. 

Bakınız Makina Mühendisleri Odası ne di
yor; «Şurası gerçektir ki, kalkınmaya dönük 
çabalarda bulunan memleketimizde teknoloji 
ve endüstri temel bir unsur.dur. Teknoloji ve 
endüstrinin doğması, çalışması ve verimliliğin
de teknik elemanın büyük katkısının bulundu
ğu şüphesizdir. Teknik elemansız bir teknoloji 
ve endüstri düşünülemez. Bu gerçekler karşı
sında teknik hizmetler ve teknik personel istih
dam sorunu özellikle ve öncelikle tatminkâr bir 
şekilde halledilmelidir.» Bu beyanlara biz gö
nülden katılıyoruz. 

Beri taraftan, «657 sayılı Kanunun tatbikin
den evvel teknik personele, hizmetin özellikleri 
gereğince Devlet memurlarından ayrı bir sta
tü tatbik edilmekte ve bunun neticesi olarak 
Devlet sektöründe teknik personel istihdam so
runu kısmen de olsa halledilmiş iken, 657 sayılı 
Kanun ve uygulamalar ile sorun yeniden ciddî 
bir şekilde ortaya çıkmıştır» deniliyor. Cidden 
teknik personelin durumu, bu Devlet Memurla
rı Kanununun uygulamaya konulmasından ev
vel daha iyi idi Türkiye'de. 

Bize göre, personel reformu yanlış yapılmış
tır, yanlış uygulanmıştır, birden bire uygulan
maya tabi tutulacak idi. İyi hesaplanmadan 
uygulanmıştır. 2,5 milyara, 2 milyara hattâ 
1 milyara, hatta 500 milyona çıkacağı söylen
miştir, sorumsuz beyanlarda . bulunulmuştur, 
ondan sonra da bunun portesinin ne kadar yük
seldiği, hatta Türk iktisadiyatını ne kadar sar
sıcı bir porteye yükseldiği, hepimiz tarafından 
müşahade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, o itibarla çıkartı
lacak kanun hükmündeki kararnamelerde tek
nik personele önem verilmelidir. Teknik per
sonel bugün buruktur, kırıktır, çalışamamakta
dır Bunların durumu izale edilmelidir. 

Diğer bir husus ta; öğretmenlerimize önem 
verilmelidir, öğretmenlerin intibaklarında bü
yük ve vahim haksızlıklar olmuştur, bu yüzden 
öğretmenler huzursuzdur. Bunların durumları 
da ıslâh olunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, Devlet 
Personel rejimi bugün Türkiye'de bir çıkmaz
dan kurtarabilmek için Yetki Kanunu çıkarmak 
istiyoruz, Hükümete kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisi veriyoruz, ama 64 ncü 
maddenin hudutları daJhilinde. Şüphesiz Sayın 
Başbakanın daha evvel beyan ettiği şekilde, bü
tün Hükümet Programını kapsayan, peşin ola
rak genel bir yetki vermek mümkün değildir. 
Roma Hukukunun çok eski bir kaidesi mevcut
tur: «Delegatus non potest delegare.» Yani 
vekâlet alan, vekâlet veremez. 

O itibarla istenen o yetki hem mânâsız, hem 
Anayasaya aykırı, hem genel hukuk kuralla
rına aykırı, hem hukukun üstünlüğü prensibi
ne aykırı bir talep idi. Memnuniyetle ifade ede
lim ki, her siyasî teşekkül bunu bu açıdan gör
müştür. 

Bizim şimdi vermiş olduğumuz yetki, hudut
lu ve şümullü bir yetkidir. Bu hudutlu ve şü
mullü yetki ile, personel reformu olarak anılan 
reformda yapılan büyük hataların, adaletsizlik
lerin, gayri ciddî davranışların giderilmesi D. P. 
Grubunun arzusudur. Türk Devletini idare eden 
memuru tedirgin eden hususlar, bu kararname
lerle giderilirse bundan herkes memnun olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Memurları Kanunu ile Türk memu

runa verilen para ve getirilen haklar, maalesef 
fiyat artışları yüzünden, pahalılılk yüzünden, 
vergi kanunları yüzünden büyük şekilde elin
den alınmıştır. Ben bu hususu bir defa dile 
getirdim. Sayın Maliye Bakanı; «Efendim, Dev
let Memurları Kanunu sebebiyle vergi kanun
ları getirmiyoruz, vergi kanunları aslında re
form kanunlarıdır» diye ifadede bulundular. 
Hattâ bugünkü basında da yer aldı. Ben Sa
yın Bakan gibi düşünmediğimi bir taze belge 
ile ispatlamak istiyorum. 

Türkiye iş Bankası İktisadî Araştırmalar 
Müdürlüğünün 1971 yılında Türkiye'nin genel 
ekonomik durumu ile ilgili çıkarmış olduğu 
kısa raporda bakınız Devlet Memurları Kanunu 
ile ilgili hangi hususları ifade ediyor. Diyor ki; 
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«1971 malî yılı Bütçesi gerek hacim, gerek
se kompozisyon bakımından öncekilerden farklı 
özellikler göstermiş, Türk Parasının değerinin 
Ağustos 1970'te ayarlanması, Devlet Memurları 
Kanunu malî hükümlerinin ve yeni vergilerin 
uygulanmaya konması, bütçeyi etkileyen baş
lıca faktörler olmuştur. Nitekim, bütçenin ar
tan malî yükünü karşılamak üzere, ek gelir 
kaynaklarına duyulan ihtiyaç, yeni vergiler 
konmasını gerekli kılmıştır» diyor. Yani büt
çeye getirilen yükleri karşılamak maksadiyle 
ek vergiler, yeni vergiler getirilmiştir. Onla
rın neler olduğu da sayılıyor; Finansman Ka
nunu, Taşıt Alım Vergisi, işletme Vergisi, Gay
ri menkul Değer Artış Vergisi Bina inşaat Ver
gisi, Spor - Toto Vergisi, gider vergileri, Em
lâk Alım Vergisi, Emlâk Vergisi, Damga Ver
gisi, Harçlar Kanunu ilâhere.. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar; Devlet 
personel rejiminin iyi hesaplanmaması yüzün
den bütçeye büyük yükler yüklenmiş vaziyette
dir. Bunların giderilmesi için de vergi tedbir
lerine başvurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Personel Kanunu ile memurlara ve

rilen bazı haklar da mevcuttur. Bu haklara 
idare Hukukunda «müktesep haklar» denilmek
tedir. Bazı hukukçular bu müktesep haklara 
«muntazır haklar», «bekleyen haklar» nazarı 
ile bakmaktadırlar. Hemen şurada bunu ifade 
edeyim ki; kanun hükmünde kararnameler ile, 
iktisaJbedilen haklar, yani Devlet memurlarının 
müktesep hakları zedelenir ise, kanun hükmün
deki kararnameler faydadan çok zarar getire
cek, personel rejimini daha da çok çıkmazlara 
sokacaktır. 

Bir diğer husus da şudur: Yetki tasarısı iki 
yıl sürelidir. Bu iki yıl süre içerisinde peyder
pey kararnameler çıkarılacaktır. Şayet, bu ka
rarnamelerle müktesep haklar ihlâl edilirse, 
D. P. olarak biz, kanun hükmündeki kararna
meleri, Anayasanın muaddel 64 ncü maddesine 
dayanarak Anayasa Mahkemesine götürmek ka
rarındayız. Şimdi tasarıya müspet reyimizi ve
riyoruz; ancak kanun hükmündeki kararname
ler ile Anayasaya aykırı hükümler getirilir ise, 
memurların müktesep hakları ihlâl edilir ise, 
bu takdirde kanunların, 64 ncü maddeye göre 
de bu kararnamelerin, Anayasaya uygunluğu

nun kazaî murakabesinin yapılabilmesi için 
Anayasa Mahkemesine başvurma niyet ve arzu
sundadır Demokratik Parti. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıya vermiş 
olduğumuz müspet rey, kanun hükmündeki ka
rarnameler buraya gelip görüşülür iken, gör
müş olduğumuz aksaklıkları tenkidetmeme ma
nasına alınmamalıdır. Kanun hükmünde karar
nameler buraya geldiği takdirde, aynen kanun
lara uygulanan prosedür onlara da uygulana
cak, onlar da burda müzakere edilecektir. On
larda da eğer programımıza, Türk memurunun 
menfaatine aykırı hususlar gördüğümüz takdir
de, onları da tenkidedeceğiz, düzeltme yolları
na başvuracağız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sözlerime son 
vermeden evvel şu hususu önemle belirtmek is
tiyorum. : Türkiye'de bugün bürokratik bir 
idare mevcuttur. Memur hacmi fazladır. Bir 
memur azaltılmasına, tenkisatına gidilsin demi
yoruz. Yalnız, eğer personel reformu birdenbi
re yapılmasa idi, kademeli bir şekilde yapılsa 
idi (Fransa'da olduğu gibi) memur miktarını 
azaltmak da mümkün olurdu. Bugün 35 milyon
luk Türk Devletini takriben 900 bin memur ida
re etmektedir. Halbuki, 90 milyonluk hatta 
100 milyonluk Japonya'yı 300 bin memur idare 
etmektedir. 

O itibarla; Garbın gelişmiş memleketlerinin 
tatbik etmiş olduğu prensipleri aynsn alıp uy
gulamak lâzımdır. Devleti verimli kılmak için, 
ucuz bir devlet idaresi meydana getirebilmek 
için bu hususlara Yüce Heyetinizin ve Hüküme
tin dikkatini çekiyorum. «Hâkim Devlet» felse
fesi yerine, «Hükmeden devlet» felsefesi yeri
ne, «Halka hizmet eden», «Hadim devlet» felse
fesini programına koymuş, bu yolda çalışan bir 
partinin mensubu olarak, grubum adına bu ta
sarının memleketimize hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni ediyorum. Arz etmiş olduğumuz kuş
kuların, endişelerin nazarı itibara alınmasını is
tirham ediyorum. Arz etmiş olduğumuz husus
lar uygun olarak, acele edilmeden iki yıl süre 
içerisinde peyderpey kararnamelerin çıkarılma
sını istirham ediyorum. 

Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Hamdi Hamamcıoğlu, buyurun. 
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M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM-

tîIOİrLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
^değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclislerimizden 657 ve 1327 sayılı ka-
'nunlar çıkarılırken, asgarî ve özet olarak iki 
•esasın gözönünde bulundurulduğunu hatırlat
makta fayda görmekteyim. 

Birisi; Devlet sektöründe çalışan memuru, 
hergün katmerleşmekte olan hayat pahalılığına 
mukavemet eder bir hale getirmek için, Devle
tin imkânları nispetinde ona bir zamlı ücret 
veya maaş ödemek. 

İkmcisi; 1327 sayılı Kanunun getirdiği hü
kümlerle, memuru yarınından emin bir hale ge
tirmek gibi özet olarak iki maksatla, Yüce Mec
lis çok iyi niyetlerle, oy vermek suretiyle bu ka
munu uygulamaya vazetmişti, fakat kanunun uy
gulamaya vaz'ından sonra görülen gerçek odur 
ki, Personel Kanunu (Tabirimi mazur göreceği
mizi ümidediyorum.) Nasrettin Hocanın kar hel
vasına benzedi; ne kanunu yapan memnun oldu, 
ne kanundan istifadeyi düşünenler memnun ol
du. Bundan başka, kanunun Devlet personeli 
arasında geniş bir huzursuzluk mevzuu ve kay
nağı haline gelmiş olduğu, çeşitli kuruluşlar ve 
bu kürsüden fikirleri ifade eden arkadaşlarımız 
tarafından dile getirilmiş bir vakıa ve gerçek
tir. 

Bu nedenle, Millî Güven Partisi olarak; uzun 
vadeli de olsa personel rejiminin tekrar bir ka
rışıklığa meydan vermeyecek şekilde dikkatle 
değerlendirilmesi amacıyle, Anayasamızın 64 ncü 
maddesi hükümleri çerçevesi içinde Hükümete, 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisini 
tanımakta bir sakınca olmadığım, hattâ buna ta
raftar bulunduğunu, bu kanun tasarısmnı henüz 
Bütçe Komisyonunda karara bağlanmasından 
çok evvel ilân etmiş ve böyle bir kanun tasarısı
nı da kabulleneceğimizi beyan eylemiştik. 

Değerli arkadaşlarım, Personel Kanunu yü
rürlüğe girdiği zaman birçok aksaklıklar olmuş, 
hukukun her zaman müdafaasına ve muhafazası
na itina gösterdiği mütesep haklar tamamen ih
lâl edilmiş, geçmiş hizmetler arasındaki adalet 
ve oran tamamen bozulduğu içindir ki, Personel 
Kanunu, sonuç itibariyle Devlet sektöründe mev-
cudolması gereken hiyerarşiyi, nizamı, işe bağlı
lığ?. ve yarma emniyet hissini tamamen ortadan 
kaldırmıştır. Bunu iddia etmek zannediyorum 
ki, yanlış bir beyan ve görüş olmayacaktır. 

j Bazı çevrelerce, bu kanunun Bütçe Komisyo
nundan 5 ay gibi uzunca telâkki edilen bir süre 
içinde çıkarılamamış olması bir şikâyet, daha 
kibar bir tabirle bir serzeniş mevzuu olmuştur; 
ama bu mevzuda Bütçe Komisyonunun değerli 
Sözcüsü Kemal Yılmaz Bey tarafından basma 
açıklandığı veçhile, kanun tasarısı bilinerek ve
ya bilinmeden tam bütçe konuşmalarının arefe-
sinde Komisyona verildiği içindir ki, bütçenin 
belirli bir süre içinde yetiştirilmesi ve Parla
mentoya sunulması zorunluğu muvacehesinde 
elbette bütçe kanunu çıkmasına değin bu tasarı
yı ele alamamakta Bütçe Komisyonunun haklı
lığını. kabul etmek gerekir. 

Bunun dışında, bu tasarının Bütçe Komisyo
nunda ele alınmasına sıra geldiği zamar, muhte
lif yazı, rica ve taleplere rağmen maalesef bu 
kanun tasarısiyle ne gibi uygulama getirecekle
ri, uygulamanın niteliği hakkında bilgi almak 
için yetkili temsilciler istenildiği halde, bunlar 
Bütçe Komisyonuna gelmek suretiyle malumat 
verilmediği içindir ki, Bütçe Komisyonunun de
ğerli üyelerinden, bir daha Personel Kanunu gi
bi personel arasında karışıklık, yaratabilecek 
böyle bir kanun tasarısına doğrudan doğruya 
evet demelerini beklemek ve geç kalmış olması 
itibariyle de topyekûn Parlamentoyu suçlamayı 
insaf hisleriyle bağdaştıramadığımızı tekrar bu
rada ifade etmek isterim. 

Son günlerde, çok iyi bir anlayış içerisinde 
ve babından beri böyle olan Bütçe Komisyonu, 
değerli Devlet Bakanının iştirakiyle ancak bu 
kanun tasarısını kabul imkânını bulmuş, ama 
maalesef Maliye Vekilini, işin teknik yönü, ne 
yapacakları, neticenin neye müncer olacağı ko
nusunda en ufak bir malumat alabilmek için 
bulamamıştır. Böylece Bütçe Komisyonu kanun 
tasarısını olduğu gibi kabul suretiyle yüce hu
zurlarınıza sevketmiştir. 

Aslında, Demokratik Partinin değerli sözcü
sü arkadaşımızın ifade ettiği gibi, biz de Millî 
Güven Partisi olarak bu kanun tasarısı için müs
pet oy kullanacağız, ama burada bir endişemizi 
ifade etmekten de kendimizi alamamaktayız. 
Çünkü, Sayın Maliye Vekilinin Senatoda «Bu 
konuda henüz bir çözüm yolu bulmuş değiliz, 
dikkatli incelemelere ihtiyaç var» şeklindeki 
sözleri muvacehesinde, uygulamaya konulmasm-

| dan bu yana iki sene geçmiş olmasına rağmen, 
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Personel Kanunu mevzuunda aksaklıkları tespit 
ederek bunlara karşı getirecekleri hüküm tespit 
•edilmeden, bu mevzuda kanun kuvvetinde ka
rarname yetkisi verilmesinden bir fayda gelir 
mi, gelmez mi endişesini açık olarak dile getir
mek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanunun arzu 
edilen süre içerisinde çıkması, rahatlıkla ifade 
edilebilir ki, takiple mümkün olmaktadır, idare
de bir kaide vardır; emretmek kâfi değil, veri
ler. emri takip, sonucu almak bakımından esaslı 
bir şarttır. Bu itibarla, Maliye Bakanlığı bu ka
nun tasarısını Meclise sunmuş olmasına rağmen, 
sonra hepinizin bildiği hadiselere kadar bu ka
nun tasarısını bir günden bir güne takibetmedi-
ği. içindir ki, bu mevzuda Meclisten şikâyet etme 
hakkının olmaması lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, Personel Kanunu uy
gulamada asgerî olarak iki kötü durum meydana 
getirmiştir. Birincisi; biraz evvel arz ettiğim 
gibi müktesep hakları ihlâl etmiş, memura bek
lediğini verememiş ve memuru yarınından emin 
olma gibi güzel bir histen yoksun bırakmıştır. 

kiye'yi «beyin»siz bırakmak vebali hiç şüphe
siz uygulayıcıların üzerinde kalacaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, tüm personel, Per
sonel Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 
kendilerini asgari manada ıhayat şartlarına in
tibak ettirebilecek meblâğda para alacağı ka-
kanaat ve ümidini beslerken, maalesef uygula
mada eski aldığımdan daha az miktarda para 
alan inanlar görülmüş olması itibariyle, hiç de
ğilse eski aldığı parayı verecek bir işyeri bulan 
teknik personel ve diğer personelin Devlet sek
törünü bırakarak başka sektöre kaçtığı vakıa
sını da gözcînünden uzak tutmamak gerekir. Bu 
itibarla, gerek Personel Kanununum yürürlüğe 
girmesinden evvel ve gerekse bu kanun kuvve
tinde kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra, iktisabetmiş hakların "maddî ve manevî 
alandaki hiçbir noktasına ters düşmemenin ve 
dokunmamanın zaruretini hatırlatmakta fayda 
mütalâa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bir he
kim sıkıntısının mevcudiyeti hepinizin bildiği 
gerçektir. İster pratisyen olsun, ister mütehas
sıs hekim olsun, bugünkü hayat şartları içeri
sinde, Personel Kanununun sıkıcı hükümleri 
itibariyle verebildiğiniz 1 200 lira ile hekim ça
lıştırmanıza imkân yoktur; bunu aksini düşün
mek, memleketin sağlık hizmetlerine karşı en 
sade manada lâkaydi ifade eder. 

Öğretmenlerin hali ise başlı basma bir dert
tir, bir âlemdir. Hususî konuşmalarımızda ve 
aldılımız mektuplarda, 8 sene sonra okuldan 
mezun olmuş bir öğretmenin, 8 sene evvel me
zun olmuş öğretmenle denk seviyeye geldiği ve 
hatta derece itibariyle onu aştığı söylenir ve 
doğrudur. 

Bunun dışında, ek ders ücretleri ödenme
miştir. Keza, çeşitli öğretim kuruluşlarında 
idarî görev veren, müdür, müdür yardımcılarını 
bir makam tazminatı veya makam ücreti öde
meden çalıştırmaya hakkımız yoktur; bu, fiilî 
olarak angarya yükletmek suretiyle Anayasaya 
aykırı bir tutum ve davranış olur. Hiç kimseyi 
karşılığını vermeden çalıştırmaya hakkımız ol
mamak lâzımgelir. 

Biraz evvel, Türkiye'de Personel Kanunu
mun yürürlüğe girmesinden önceki ücret veya 
maaşı alamayan personel bulunduğunu ifade et
miştim. Bunun en tipik örneklerini İktisadî 

Yan ödemeler Personel Kanunu ile durdu
rulduğu içindir ki, memur, Personel Kanunu
nun yürürlüğe girmesi sebebiyle eline bir mik
tar daha fazla para geçeceği kanaatinde iken, 
eski aldığını da bulamaz hale getirilmek sure
tiyle ortada bir karışıklığın yaratıldığı bir ger
çektir. Nitekim, muhtelif vesilelerle birçok il
gili bakan bu konumum Mart sonuna kadar, bil
hassa teknik personel bakımından halledileceği
ni açık va sarih olarak ifade ettiği halde, bu
gün Nisanın 14'ü olduğu halde, teknik personel 
bakımından henüz hiçbir tedbiriin getirilmediği 
de bir vakıadır. 

Değerli arkadaşlarım, teknik personele al
nının terinin karşılığı kadar bir hak ve ücret 
vermediğiniz müddetçe, Türkiye'deki ıbeyin gö
çünü önleyeme hiç kimsenin gücünün yetmeye
ceğini üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu iti
barla, teknik personelin hakkını ve alnının te
rini verme çabalarına süratle girmek suretiyle, 
karaın gücündeki kararnamelerle bu hususun 
hallinde büyük faydalar mütalaa ediyoruz. 

îfade edilmiştir, tekrar ifade edilmesinde 
fayda görüyorum : Son günler içinde Karayol
larından 250, Devlet Su İşlerinden yine 250 tek
nik personelin ayrıldığı gö^öhüne alınırsa, Tür-
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Devlet Teşekküllerinde bulmak mümkündür. 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve bankalarda ça
lışan personelin, 1327 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girmesinden evvel aldıkları maaş ve ücret-
aldıkları vakıasını belirtmek ve bunlar için ge
reken hal çarelerinin değerli Hükümet tarafın
dan alınmasını istemek hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Maliye Ba
kanına bütçe görüşmeleri sırasında tevcih etti
ğim bir sualin cevabını hâlâ alamamış bulun
maktayım. Kendi resmî beyanlarına göre, per
sonel rejiminin uygulanması sebebiyle bunun 
malî portesinin 8 milyar 000 milyon liraya ba
liğ olduğu öğrenilmiştir. Devlet bütçesine, ken
di ekonomik gücümüze göre oldukça büyük bir 
meblâğ yükleyen, bu zam muvacehesinde, Dev
let memurlarına 8 milyar 600 milyon liralık bu 
zamla ortalama olarak kaç lira fazla ücret öden
miştir, bu ücretin karşılığında Mart 1970 ta
rihinden bu yana kadar tespit edilen hayat pa
halılığı ve Ağustos 1970 tarihinde yapılan de
valüasyon sebebiyle kaç lira geri alınmıştır, ya
ni fiilî olarak Devlet memurunun cebine ne gir
miştir? Bumun hesabını öğrenmek imkânı bula
madım. 

Bana öyle geliyor ki, hayat pahalılığı ve de
valüasyon sebebiyle Devlet, memura kahve ka
şığı ile bir şey vermiş ;fakat çorba kaşığı ile, 
verdiğini tekrar daha fazlası ile almış gibi gel
mektedir. 

Maliye Bakanlığınca, kadro dağıtımında ada
letsizlik olduğu sık sık söylenen ve bilinen bir 
gerçektir. Herhanlgi bir Devlet memurunun nor
mal terfiini sağlamak veya kanunen intibak et
tirilmesi lâzımgelen dereceye tetabuk edecek 
bir kadro istendiği zaman, istisnasız bütün Dev
let daireleri, Maliye Bakanlığından gerekli kad
royu alamadığı için intibakları, dolayısiyle ter
fileri yapamadığını size söyler. 

Bazı özel temaslarımızla, hakikaten bir fe
dakârlık hissî içerisinde olan Devlet memurla
rımın, bu intibaksızlık ve terfi edememe duru
mundan duydukları üzüntü de, ceplerine 3 - 5 
kuruş daha fazla girmesinden daha çok, yann 
emekli oldukları zaman kademe ilerlemesinden 
mahrum bırakılmaları sebebiyle emeklilik kese
neklerinden ve alacakları ücretlerden mahrum 
kalma endişesi hâkimdir. Bu itibarla, Maliye 
Bakanlığınca Devlet personeline torba kadro

dan veya diğer kadrolardan, herkesin hakkında 
tetabuk eden kadroların verilmesinde birçok 
sosyal adalet ve hakkın teslimiyeti gibi gayeler 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bizim tetkikle
rimize göre, Personel Kanunundaki bu aksak
lıkların bir Yetki Kanunundan daha çok, daha 
evvej esaslı bir çalışma suretiyle Hükümet ka-
ararları ile halli mümkün görülmekte idi. Ama, 
Hükümetlerin buna gereği kadar dikkat etmek
sizin, gereği kadar faaliyet göstermeksizin, il
lâ bunu kanun kuvvetindeki bir kararname ile 
çıkarma çabası içerisine girmiş olması, temenni 
ederiz ki, yeniden bir zaman kazanmak hevesin
den neşet etmiş olmasın. 

Tekrar etmek istediğim bir nokta var: Millî 
Güven Partisi olarak bu kanun tasarısına müs
pet oy kullanacağız. Ama, Türkiye'de yemi bir 
1327 ve 657 sayılı Kanun anarşisini doğurmaya
cak bir kararnamenin, uzun vadeli de olsa çok 
ciddî tetkikler sonucunda çıkarılarak, memurla
rın tevali eden mağduriyetlerimin biran evvel ön
lenmesi en büyük temennimizdir. 

Kanunun milletimize ve çilekeş memurları
mıza hayırlı sonuçlar vermesini temenni eder, 
Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Nuri Bay ar, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Huzurunuza, Hükümet tarafından talebedi-
len yetki kanunuyle ilgili mâruzâttan çok, - onun 
hakkında da mütalâamızı arz edeceğim yine 
bu Parlâmento tarafından isdar olunup Türk 
personelinin hizmetine arz edilmiş bulunan 1327 
sayılı Kanun hakkındaki çjok defa yanlış itham
lara, çok defa ağır suçlamalara, çok defa me
selenin künhüne vukuf peyda etmeden ifade 
edilen beyanlarla bir suçlama âbidesi haline ge
len malum ve meşhur personel rejimimizle il
gili bazı mülâhazaları zabıtlara intikâl ettir
mek gayretiyle huzurunuza geldim. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi siyasî 
iktidarının 1970 yılında gerçekleştirMiği birçok 
vergi ve birçok reform faaliyetleri meyamında 
personel rejimi, bulgun burada mütalâa beyan 
eden arkadaşlarımızın beyanlarına rağmen yine 
ısrarla ifade ediyorum; Türk kamu hayatında 
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sön derece ileri, son derece modern bir adım 
teşkil ettiği hakikati asla gözden kaçımlmamak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, "bu kanuın 1327 sa
yılı Kanun bir talihsiz ortamda, bir talihsiz ka
dere, bir talihsiz gelişmeye maalesef mâruz kal
dı. Bu talihsizliği dolayısıyle de, işin esası bı
rakılarak teferruat ile meşgul olunmak sure
tiyle yeni personel rejiminin aksadığı, haksız
lıkları artırdığı, adaletsizlikleri genişlettiği tar
zında bir yaygın kanaatin yerleştirilmesi gayret
leri aldı yürüdü. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ağzı çok lâf 
yapan muhtelif baskı grupları halinde organize 
olmuş bir büyük kitlenim haklarını yeni baştan 
tanzim ederken karşılaşılacak müşkülâtı takdir 
etmemek, doğrusu haksızlık olur. Organize, ra
hat konuşan muhtelif baskı grupları halin
de taazzuv etmiş büyük bir kitlenin, milyona 
baliğ olan bir kitlenin yeni özlük haklarını tan
zime koyulacaksınız ve memlekette dal kıpırda
masın isteyeceksiniz, hiçbir hata yapılmasın is
teyeceksiniz,. Bu mümkün değildir. Aslında, 
böyle bir geniş taraflı, çok taraflı bir işlemi 
göze alabilmiş olmak, bu Parlamento için övü
nülecek bir hâdisedir, esasını katiyen gözden 
kaybetmemek kaydıyle. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kısaca ne 
yapıldı bu Personel Kanunuyla? Şuna bir ba
kalım, çok kısa, genel hatlarıyle. 

Tek ücret sistemine gidildi. Biliyorsunuz, 
1327 sayılı Kanundan evvel Türk mevzuatında 
müteaddit ücret şekilleri ve unsurları vardı. 
Sadece Tazminat kanunlarının adeti 90'a baliğ 
oluyordu, belki de geçiyordu. Mudil, karışık, 
öğrenilmesi fevkalâde güç bir ücret rejiminden, 
tek ücret rejimine geçilmek istenmiştir. Bu ka
nunun başlıca hakim prensibi budur. 

Değerli arkadaşlarım, ikincisi ; Barem Ka
nununun maruz kaldığı kader; 1327 sayılı Ka
nuna yapışmasın, bu kanunu etkilemesin, ikti
sadî konjonktürü takibedeoek bir ücret siste
mi, bir ücretler sistemi mümkün hale gelsin, Bir 
eşel mobil tam değil ama, bir katsayı sistemi 
ile hayat pahalandığı nispetlerde veya iktisadî 
konjonktürün gerektirdiği ahvalde ücretler 
donmuş, hiçbir şey yapılamaz olmaktan çıksın, 
bu hareketliliği kazansın istenmiştir, bu ger
çekleştirilmiştir. 

I Bir başka önemli prensibi; memuriyete gi
rişte objektif kriterler, herkes için anonim kai
deler, ortak kaideler, herkes için değişmeyen 
kaideler uygulansın; imtiham sistemleriyle, 
ayırma usulleriyle bunlar uygulansın istenmiş
tir. Herkesin kaderi tavassutlara, denebilir ki, 
siyasî etkilere maruz bırakılmadan doğrudan 
doğruya objektif kaideler ile tayin edilsin. Bu 
yapılmıştır. 

Bir başka önemli prensibi; hizmet içinde re
kabet yolu açılmıştır. Hizmet içinde terfiler, 
keza memuriyete girişte olduğu gibi, memurla
rın, âmirlerin şahsi takdirlerine değil, kezalik, 
anonim, herkes için belli olan, herkes için uy -
gulanabilen ve herkes için objektif olan bir
takım kaidelerle mümkün olsun istenmiştir ve 
bu yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka unsuru 
ifade etmek istiyorum. Devlet hayatında, az ev
vel bir parti sözcüsü arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi - «Esnekliği de yok etti» dedi - değil, bilâ
kis sektörlerarası olduğu kadar, sektör içi 
personel hareketliliğini temin edecek bütün me
kanizmayı yerleştirmiş bulunmaktadır. Sek
törler itibariyle personel yığılmalarında pakçok 
şikâyet olmuştur. Bakarsınız bir Devlet sektö
ründe kaliteli hizmete daha- çok yakın ele
manlar pek boldur, bir başka sektörde ise tam 
bir erozyon vardır, tam bir personel erozyonu 
vardır. Bunu, eski rejimde gidermek iktiza et-
se idi, halledecek bir mekanizmamız yoktu. Bu 
rejimde bu mekanizma getirilmiştir. Sektörler 

İ arasında ve sektör için personel akımında yeni 
i ve modern araçlar elde edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu personel rejiminin 
bir başka önemli hizmeti; bugün İngiltere'de 
dahi, sosyal güvenlik alanında çok büyük geliş
meye mazhar olmuş inğiltre'de dahi belki de 
bulunmayan bir yeni, bir munzam, değerli me
murlarımıza munzam sosyal güvenlik kurumu
nu ihdasetmiş olmasıdır. Tedavilerinde, bilcüm
le sağlık hizmetlerinde bütün memur arkadaş
larımıza ve ailelerine bu personel rejiminin ge
tirdiği imkânları ^örmemezlikten gelmek, doğ
rusu yapılabilecek haksızlığın en büyüğü olur. 

Ayrıca, Memur Yardımlaşma Kurumuyla el
de edilen güvenlik, istikbale ait güvenlik temina
tını da önemde ve herkese ibret olacak bir tarzda 

I ifade etmek istiyorum; bunları eğer gözden ka-
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çırırsak, mücerret bu rejimin intibaklarda vu-
kubulan - itiraf etmek lâzımdır ki, vukubulmuş-
tur - birtakım haksızlıklara veya hatalara dikka
ti çekerek, bu rejimin, saydığım mükemmel araç
larını yok farz etmek, meseleye, ister kanun 
kuvvetinde kararıname alın, isterseniz başka 
metodlar getirin mantıkî ve rasyonel bir çözüm 
yolu bulmak mümkün değildir. 

O ittibarla, Adalet Partisi Grubu olarak, bu 
kanun istemi karşısında, kanun kuvvetinde ka
rarname istemi karşısında önemli endişelere sa
hibiz. Bu endişelerimiz, ifade ettiğim ve mantı
ğının tutarlı olduğuna inandığım sistemin dı
şında, bugünkü sorumlu Hükümet erkânının mü
teaddit İsrarlı taleplerimize rağmen, bunun kar
şısına meler yapacaksınız, bu model yerine han
gi modeli ikame edeceksiniz ve bu saydığım 
prensiplerin dışında hangi personel prensibiniz 
vardır?... Buna cevap bulmak mümkün değildi 
muhterem arkadaşlarım. Bugüne kadar .hiç de
ğilse mümkün olmadı. Burada sorduk, encümen
lerde sorduk, Senatoda sorduk; - hattâ, kusura 
bakmazsanız verilen cevapları son derece gayri 
ciddî bulduğumu üzülerek ifade edeceğim; - ala
lım yetkiyi, sonra düşünelim, gibi, soaı derece 
malâyutak, son derece genel kapsamlı beyanlar
da bulunuldu, maatteessüf böyle oldu. O zaman 
da Parlamento olarak biz sormak mevkiinde
yiz. 

Yapacağını bilmedikten sonra ne yapaca
ğını tasariamadiktan sonra, hangi modeli, neyi 
inşa edeceğin belli olmadıktan sonra bu yetkiyi 
neye istiyorsun? Bu yetkiyi vermekte hassas ve 
bu yetkiyi münakaşa etmekte olan Parlamento 
niçin haksız olsun? 

Değerli arkadaşlarım, Parlamento bir mek
tep değildir. Parlamento, burada millet adına, 
millet iradesini kullanan insanların topluluğu
dur. Bir önemli endişeyi yenmedikçe Parlamen
tonun kafasında, size böyle yetkiler vermekte 
insaflı davranmasını, şüphesiz herkesin mazur 
göreceği bir ortamda mütalâa etmesi zaruridir 
ve kaçınılmazdır. 

Değerli arkadaşlarım; içinde yaşadağımız 
şartların anormal olduğunu - Sayın Hükümet 
başı dâhil - herkes ifade etmektedir. Personel 
rejimi ile kısmen istikrara kavuşmuş bir büyük 
kitleyi, toplumun bir büyük kesimini; hazırlık
ları mevcut olmayan ve ne yapılacağı da belli 

j olmayan yeni birtakım müdahalelerle bu kitle
yi yeniden bir huzursuzlukla dalgalandıracak 
birtakım idarî tasarruflara giderseniz; «Acaba 
Türkiye'nin şartları böyle bir ortamı - mevcut
lara ilâveten - taşıma bakımımdan ne ölçüde alın
mıştır» dersek, «Parlamento bu yetkiyi vermi
yor, vermediği için birtakım işleri yapamıyorum» 
der gibi ucu, başı, sonu belli olmayan mütalâa
ların, acaba bu mülâhazalar karşısında yeri ola
bilir mi? 

I Muhterem arkadaşların:; o itibarla bu yetki 
kanunu ile 3on derece mühim endişelerimiz var. 
Şimdi bir önemli noktaya işaret ederek, mesele
yi daha «Pompris» daha belli hale getirmek is
tiyorum. Sayın Başbakan radyolarda neşredi
len toplantısında, «Personel Kanunu ile ilgili 
Yetki kanunu tasarısının gecikmesinden önemli 
bir kesimin zarar gördüğünü» son derece açık 
ve kesin bir şekilde ilân etti. Bu, teknik perso
nel meselesidir. Değerli arkadaşlarım, çok belli 
bir kesimi ilgilendirdiği ve çok telâffuz edildi
ği için, ben de bu örneği seçtim. Teknik perso
nel kesiminde birtakım ücret meselelerinin ve 
dertlerinin bulunduğunu kabul ediyorum. Bu 
kanunu yaparken de kabul ve ilân ettik: Tek
nik personel meselesi, teknik personelin prob
lemleri bu kanunun temel hükümleri çerçevesi 
içinde halledilmek imkânına her zaman sahiptir. 
Komisyon başkanı olarak da ben bu kürsüden 
ifade ettim, zabıtlarda yeri var: «Her zaman 
mümkündür» dedim. Dünde mümkün idi, bugün 
de mümkündür. Yeni bir yetki almaya ihtiyaç 
yoktu. Ama Sayın Hükümet Erkânı, «Bütün ku
sur, bu yetki kanununun gecikmesindedir. Onun 
için, teknik personelde şu kadar ayrılma var» 
derler. Onu da mübalâğalı telâkki ediyorum. Zi
ra, benim elimde kesin rakam olmadığı için, ar
kadaşlarımın rakamlarına karşı çıkamıyorum. 
Yalnız son derece taze bir örnek vereceğim: 

Evvelsi gün kendi memleketimde, Ku
zey - Batı Enterkonnekte Şebekenin - ki, ener
ji alanında Türkiye'nin beyni sayılabilecek 
olan bir şebekedir - işçileri, mühendisleri ve 
müdürleriyle konuştum. Birtakım, sıkıntıları 
vardı. Ama, «ayrılan teknik personeliniz var 
mı?» dediğimde bana, «Halen ayrılan hiçbir 
mühendisin bulunmadığı» nı söylediler. Bunun 
da mütabalâğalı olduğu kanaatindeyim. Ama, 

I meselenin önemli tarafı bu değildir. 
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Bu kanun çıktığından itibaren bugüne kadar 
ve bugün teknik personel alanında, özellikle 
sağlık personeli alanında bir büyük sıkıntı, 
Devleti tehdit eden - ifade edilen lâfları ve te
rimleriyle söyleyeyim - bir beyin gücünü talhrik 
eden bir sıkıntı var idi ise; iş güçlüğü, risk 
zamları, mahrumiyet bölgesi zamları, tedarikteki 
güçlük gibi, enstrümanları, aletleri ve araçlariy-
le bu kanunda mevcut araçlarla, sırf bunlar için 
yapılmış araçlarla bu meseleyi halledememiş ol
mak, kanunun kusurundan değil, Hükümetin 
kusurundandır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Hükümetin kusurundadır değerli ar
kadaşlarım. Kendisine kararname yetkisini ver
mişsiniz. Kanun kuvvetinde de değil, Bakanlar 
Kurulu kararı ile halledilebilecek bir problemi, 
Hükümet halledememiş ise, bu yetki kanunu ile 
neyi halledecektir? Bunu halledememiş. 

Şimdi kesin şekilde ifade ediyorum değerli 
arkadaşlarım: 

Hiçbir yetkiye ihtiyaç duymaksızın, perso
nel rejimindeki araçlarla özel hükümlerle tek
nik personel meselesini halletmek mümkündür. 
Bunun hilâfına hiçbir mazereti makbul ve mu
teber saymak mümkün değildir. Mesele bu nok
taya gelmişken, buna bir başka açıdan da bak
manın gerekli olduğu kanaatindeyim. Değil 
mi ki, yeni kanun yetkileri alacklar; belki de 
bu vesile ile faydalı olmak imkânını buluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi «Teknik per
sonel» denince, akla yalnız Ankara, izmir ve 
istanbul'da oturan personel gelmemelidir, işte 
biz teknik personel hakkında, her yıl bütçe ka-
nunlariyle değişebilen yeni ek ödeme sistemleri 
getirirken muradımız §u idi: Büyük şehirlerde 
yığılmış olan ve aslında memleketin muihtelif 
şantiyelerinde mevcudiyetlerine sadetle ihtiyaç 
ibulunan teknik personeli, muayyen merkezlerde 
yığılmış olmaktan kurtarıp, asıl hizmet alanla
rına sevkedecek olan yan ödeme sistemlerine, 
önemli bir araç gözüyle bakmıştık. Eğer alacak
ları yetkilerle veya ısdar edecekleri kararname
lerle, Ankara'da Karayollarında personel veya 
evrak memurluğu yapan mühendislerin ücret
lerini ayarlamayı düşünüyorlarsa, bu sistemin 
mantığında bu yok değerli arkadaşlarım. Hiz
metin başında çalışan teknik personele, her yıl 
bütçelerle değişebilen, katı ve donmuş olmayan 
ücretleri tanzim etmek ve bu surette kalkınma 

fenomenini kendi politikası istikametinde tan
zim etmek hakkı, hiçbir kanunda bu kadar mü
kemmel şekilde siyasî iktidarlara tanınmamış
tır ; bu araç mevcut, duruyor. 

Bir kere daha söylüyorum: Türkiye'nin en 
iyi öğretmenleri, Maarif Vekâletinin merkez 
teşkilâtındadır. öyle bir ücret sistemi düşünü
yorsa Sayın Kodamanoğlu, o manada söylemiş-
se buna yürekten katılıyorum, bu kanunun mu
radı bu idi. öyle bir ödeme sistemi düşünüyor
larsa, memleketin liselerinde Matematik, Biyo
loji hocalığına ihtiyaç duyulan bu en iyi öğret
menlerin burada yığılıp, evrak -veya şube mü
dürü olmak yerine, oralarda aslî vazifelerine 
gideceklerse - yine söylüyorum - bu kanunun 
murat ettiği şey bu idi. Bunu yapmak bugün 
de mümkündür; kanun kuvvetinde yetki alma
dan da yapmak mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi meseleye bu 
kadar vazıh şekilde bakmazsak, teknik perso
nel ve sağlık personeli etrafında koparılan fır
tınanın neye müncer olacağını anlamakta güç
lük çekeriz. Ben bunun sonucunu size arz ede
yim. 

Biliyorsunuz, sosyalizasyon bölgeleri için 
(Sağlık Bakanlığının bu Meclislerden çıkardığı 
kanunlara atfen, o bölgeler için bir ücret 
«affinite» si yaratmak suretiyle, tıpkı bu kanu
nun muradı olan ücret affinitesini kurmak ve 
bu ücret affinitesi, çekiciliği dolayısıyla perso
nel talebini, akımını o istikamete sevk etmek 
maksadiyle hazırladığı Sosyalizasyon Kanunun
daki, bütün ücretler, kısa bir süre sonunda An-
kara'daki şube müdürleri seviyesini hemen bul
du ve derhal bu ücret' farklılığı kalktığı için de 
sosyalizasyon bölgesine doktor göndermek yine 
nıümkün olmadı. Hani böyle şeyler, bu personel 
rejiminin yıktığı tablolardı. Akıllara gelebilir 
ki; tekrar bu büyük şehirlerde oturan v8 maa
lesef etkileri memleketin en ücra köşesinde çok 
cüzi ücretlerle çalışan ve ancak bu Personel Ka
nunu sayesinde bir medenî insan yaşantısına 
kavuşan insanların sessizliği yanında, bu mah
dut kitlenin gürültüsü, bu mükemmel rejimi 
bozmakta fazlaca etkili olmasın, mülâhazasıyle 
bu mütalâaları söyledim. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken 
- <Bu kanun münasebetiyle bir talihsizlik oldu» 
dedim - 12 Mart rejimi ile kurulan yeni Hükü-
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met, - müteaddit defalar söyledim, yine de söy
lüyorum - 1827 sayılı Kanuna maatteessüf ön
yargılarla geldiler ve aslında belki ilerdeki ba
şarısızlıklarının son derecede mükemmel bir 
maskesi olabileceğini önceden sezdiler. Hayat 
pahalılığı olabilecekti ve bu mükemmel bir silâh 
olurdu. Nitekim, Personel Kanunu ile Türk me
muruna yapılan ücret zamlarının hayat pahalı
lığının başlıca unsuru, faktörü olduğu, hâlâ zi
hinlerden atılamadı, Değerli arkadaşlarım, me
seleyi acık açık konuşmak lâzımdır. Bu, müba
lağa edilmiş bir iddiadır. Türkiye'de Türk me
muruna yaptığımız, yapabildiğimiz, Cumhuri-
yet hükümetlerinin yapabildiği belki de en bü
yük ücret operasyonunu, Türk memurunun 
burnundan getirmek gayretlerini anlamak, cid
den çok müşküller ve bunun da hangi arzuyu 
tatmin için yapıldığını bulmak gerçekten zor
dur. 

Değerli arkadaşlarım; % 53'ü kamuya dö
nen ücret samlarının - bunu bilerek söylüyo
rum - hayat pahalılığı üzerindeki etkisini hâlâ 
bir miksmiş gibi «Efendim, işte iş Bankası ra
porunda dahj yazılmış, Personel Kanununa ya
pılan ücret artışları» falan deniyor. Bu ücret 
zamlarının % 53'ü kamuya dönüyor, arkadaş-
l?Tiın. Mübalâğa edilen rakamlar, 22 milyarlar, 
28 milyarlar ki, bunların gerçekle hiçbir ilgisi 
yoktur, Personel Kanununun Türk ekonomisine 
getirdiği sürşarjı, ilâve ödeme gücünü, hayat 
pahalılığının bir unsuru sayma alışkanlığından 
bıı Parlamento ve bu Dsvletl idare edenler kur-
tulamazsa, inanınız; memleketin ücra köşelerin
de bu personel rejimi ile hayatlarında bir mik
tar refahı elde etmiş olanları, «alm şu paralan 
geriye, başıma kaka kaka bir hal ettiniz, ben de 
kurtulayım» dedirtecek hale geleceğiz. 

O itibarin bu mübalâğalı ve gerçek olmayan 
iddialardan vazgeçmek zorundayız, ifade etti
ğim gibi, belki bu kamuflâj, önceden düşünül
müş bir strateji olarak ele alınmış da olabilir. 
Nitekim, personel rejiminden Şikâyet etmek ko
laydır. Ama bu personel rejimi ile öngörülen 
kurumları kurmamak, bu ayıptır, değerli arka
daşlarım, Bütçe idaresini, bu son derece önemli 
ve modern bir kanun, yüksek seviyeli uzmanlar
la takviye etmek direktifini vermiş, yapmamış
sınız. Bu kanun, Personel Dairesini fonksiyone 
eden ve çalışan bir kurum olarak yeniden kur, 
demiş, yapmamışsınız. En mühim unsuru olan 

iş analizlerini yapmamışsınız, işte onun için, ilk 
dört derece kararnamesi bir ucube kararnamesi 
gibi çıktı. İş ile insan arasındaki münasebetleri 
tanzim edecek ve bu münasebetlere göre bu ka
nunda adama değil, işe ücret vereceksiniz. Bun
ları da yapmamışsınız. Şimdi değerli arkadaşla
rım, bir önemli nokta da, bunların yapılmamış 
olduğu bir ortamda, bu Yetki Kanunu 'ile neler 
elde edebilecekler? Bunu cidden anlamak müş-
kültür. 

Ben, yine de bu Yetki Kanununun iki önem
li mahzuru yaratmaması kaydıyle, böyle mah
zurlar belirdiği anda, Adalet Partisi Grubunun 
bugüne kadar olduğu gibi, büyük bir hassasi
yetle konunun üzerinde mutlaka duracağına 
işaret etmek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım; bunlardan birincisi,, 
bu kanunun barem özlemlerine kurban edilme
melidir. 

İkincisi; Türk toplumunun bir önemli kesi
minde yeni bir dalgalanmaya müncer olacak, 
ücret veya statü haksızlıkları bakımından yeni 
hadiselerin yaratılmasına itina gösterilmesi kay-
diyle bunu temenni ederek, müspet oy kullana
cağımızı ifade ediyorum. Ama yine ilâve ediyo
rum. Ama yine ilâve ediyorum ki, kararname
lerin ısıtan halioıde parlamenltoya Anayasa Mah
kemesi son derece tali bir unsur gibi gözüküyor 
ıbu yeni 64 noü maidde muvacehesinde. Meclis 
daha evvel, Anayasa Mahkemesinden daha ev
vel işe müdaibil olma imkânına sahiptir, Mecli
sin. bu fonksiyonu kemaliyle, dikkaitıle, özellikle 
A. P. Grulbunum bu fo-riksdyomu dikkat ile ye
rine getireceği inancını ve temimaıtraı tekrar 
eder, arkadaşlanıma saygılarımı sunarını. (A. P. 
sıralarınldtam talaşlar) 

BAŞKAN — Gruplar adıma konuşmalar bit
miştir. Şahıslar adına Sayım Sakıp Hiçjerimez, 
'buyurun. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Amkara) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; ben
den önce konuşan tüm arkadaşlananın personel 
kanununun aksaklıkları ve böyle bir yetkinin 
Hükümete verilmesi sonunda ortaya çıkabilecek 
endişeler veya huzursuızkıiklıar bakımımdan de
ğindikleri noıkitalara büyük bir çoğunlukla ka-
tıldığıanı öncelikle belirttikten sonra kendi gö-
rüşlercımi, şahısı görüşlerimi huzurumuzda arza 
çalışacağım. 
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Çağdaş gelişimin ve yurt koşullannın sosyal 
ve ekonomik çelişkisinin bir zorlaması sonucu 
özlemi duyulan fakat sabırları taşıran bir ge
cikme ile çıkarılan 657 ve 1327 sayılı kanunla
rın mazisine girmeyeceğim, Ancak 1327 sayılı 
Kanunun bu komisyonlarda, bu Meclisi® ve ge
nel kurullarda görüşülmesi sırasında kullandı
ğım bazı cümleleri hatırlatmadan geçermeyece-
ğim. 

Değerli arkadaşlarım; konuşmalarımın biri
sinde personel kanunu gibi yurdumuzda kamu 
görevi yapan ve yakınları ile birlikte 3,5 mil
yonu aşan vatandaşımızı çok yakından ilgilen
diren önemli bir kanunun 160 sayılı Kanuna rağ
men belirli bir hizmet grubunun, b&Hi °i r ^szm-
lığı tarafından üsltelik büyük bir gizlilik içinde 
hazırlanmasının sakıncalarına değinmiş, bu ka
nun daha şimdiliden maliyecilerin kanunu adını 
almıştır demiştim. Daha sonraları ve sırası gel
dikçe, bu kanun Anayasamızın 117 nci ve 5 nci 
maddelerine aykırı hükümler taşımaktadır, bu 
kanun yeni yeni eşitsizlikler yaratırken kaza
nılmış bazı hakları ortadan kaldırmaktadır, bu 
kanun emeklilik, terfi ve terfih gibi unsurları 
dikkate almıaımakta, hizmet, ücret ilişkisini ku-
ramamaktadır demiş ve 1327 sayılı Kanunu, bu 
kanun reform adı altımda reformu katleden 
gayri âdil bir zam tasarısıdır diye adlandırmış
tım. Zamanın Madiye Bakanını da tasarının re
form ilkellerine sahip çıkmadığı için yavrusunu 
yiyen bir kediye benzetmiştir. 

Bunların hemen yanısıra söz konusu kanu
nun reform niteliğindeki ve kaımu personeline 
yeni yeni sosyal haklar geltdren maddelerimi de 
övmüştüm. Ne yazık ki, söz konusu kanunun 
tenkit ettiğiimiz maddeleri yürürlüğe girmiş, bu
na karşı övgümüze neden olan maddeleri bugün 
dahi yürürlüğe konm&nııştır. 

Bugünkü huzursuzluğu yaratan unsurların 
başında bu yürürlüğe koymamanın geldiğini 
(Söylersem haksızlık eıtaıenıiş olduğuma inan
manızı isitirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım; rasgele birkaç örnek 
vermek istiyorum. Bu kanunun hastalık ve ana
lık sigortası ile ilgili 188 nci maddesi, Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu MEYAK ile 
ilgili 190 nci maddesi, Devlet memurları için 
konut konusundaki 193 noü ve bazı Devlet me
murları için konut tahsisiyle ilgili 194 ncü mad

desi, mahrumiyet yeri ödeneğiyle ilgili 195 nci 
•maddesi, aile yardımiyle ilgili 202 nci maddesi, 
giyecek yardımiyle ilgili 21.1 nci maddesi, yiye
cek yardımiyle ilgili, 212 nci maddesi, yakacak 
yardımiyle ilgili 213 ncü maddesi, işgüçlüğü, iş-
r&ski ve teminimde güçlük zamılariyle ilgili ek 
maddesi hâlâ uygulanmamaiktadır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ne Hükümet, ne Komisyon yerinde değil. 
Böyle müzakere olmaz; bu da bizim hakkımız. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Kouniisyon 
lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, personel reformu denin
ce akla kuru bir ücret artışı değil, aksinle kamu 
hizmetler inin daha verimli,, daha kaliteli, daha 
ucuz ve daha süratli yürütülebilmesi için kamu 
personellini; sosyal, ekonomik ve hukukî bir hu
zura kavuşturmanın gelmesi gerekirken, türlü 
nedenlerle personel reformu Parlamentoda, ka
muoyunda ve hatta kamu personeli arasında bir 
ücret artışı olarak tanıtılmış ve tartışmışlar bu 
tabana oturtulmuştur. Bu yanlış sunuş ve tanım 
ister istemez uzun süre etkisini gösterecektir. 
Bu nedenle ve özellikle Sayın Maliye Bakanı
nın her fırsatta ve sık sık kamuoyuna sunduğu 
Personel Kanunuyle ilgili bir rakamının yanlış
lığına dikkatlerinizi çekmek isterim. «22,5 mil
yar lira...» Yani 657 ve 1327 sayılı Kanunların 
bir başka deyişle, genel ve katma bütçeli dai
relerden aylık alan sivil personelin bütçeye 
yüklediği külfet olarak gösterilen 22,5 milyar 
lira. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakam; belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve ordu personelinin tümünü içine alan ve 
yüz binleri bulan boş kadrolar fiilen dolu ka
bul edilerek yapılan hesap sonucu elde edilen 
rakamdır. 

Şimdi, insafınıza sığınarak soruyorum : İk
tisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan 130 bin 
kamu personeline ödenen 3,5 milyar liranın bu 
bütçe ile ne ilişkisi vardır? Belediyelerde çalı
şan 45 bin kamu personeline ödenen 1,5 milyar 
liranın bu bütçe ile ne ilişkisi vardır? ti Özel 
idarelerinde çalışan 20 bin kamu personeline 
ödenen yarım milyar liranın bu bütçe ile ne 
ilişkisi vardır? Kaldı ki, bu kurum ve teşekkül
lerde çalışan kamu personelinin aylık gelirle-
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Tinde, Personel Kanundan sonra artma değil, 
aksine yer yer azalmalar da olmuştur. Demek 
ki, yukarıda saydığım milyarları Sayın Maliye 
Bakanının kamuoyuna sunduğu 22,5 milyar li
radan çıkartırsak bulacağımız gerçeğe yakla
şan rakam 17 milyar lira olacaktır. 

«Gerçeği yaklaşan» dedim. Çünkü bu dahi 
'Sayın Maliye Bakanının «Personel Kanununun 
bütçeye külfeti 22,5 milyar liradır» şeklindeki 
beyanı karşısında gerçek olmayan bir rakam
dır. Sayın Bakanın söz konusu ettiği Personel 
Kanunu, 657 ve 1327 sayılı Kanunlar olduğuna 
göre Askerî Personel Kanununun bütçeye yük-
Ideiği 2 milyar lirayı da 17 milyar liradan çı
kartmak gerekir. Bu durumda bulacağımız ra
kam 15 milyar lira olacaktır. Bu rakam bile, 
yüz binleri bulan boş kadrolar karşısında Per
sonel Kanununun bütçeye yüklediği gerçek ra
kamı bize vermeyecektir. Çünkü hepimiz bili
yoruz ki, başta Maliye Bakanı olmak üzere, il
gililer Türkiye'de çalışan kamu personeli ade
dini ya hiç bilmedikleri ya da sakıncalı bul
dukları için açıklamaktan çekinmektedirler, 
ama kendilerinin dilinde değerlendirilemeyen 
bu rakam, Bütçe Kanunu dolayısiyle Bütçe -
Plan Komisyonunda hazırlanan bir raporun il
gili sayfasında değerini bulmuş, bu adedin 750 
bin olduğu sabit olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçeği böylece" 
açığa koyduktan sonra elimizdeki yetki tasa
rısına dönüyorum. 

Tasarıya göre istenilen yetki, 657 ve 1327 
sayılı Kanunların 169 ncu maddesinde değişik
lik yapabilme yetkisidir. Bu bir anlamda 1327 
sayılı Kanunun tümünün, 657 sayılı Kanunun 
da 2/3'ünün değiştirilmesi demektir. Bu yetki 
genişliği ister istemez beni birtakım kuşkula
ra sürüklemektedir. Kuşkularımın başında söz 
konusu değişiklik hazırlıklarının yine Maliye 
Bakanlığında ve yine büyük bir gizlilik içinde 
sürdürülmesidir. Elimde bunu teyideden bir 
belge de var. Maliye Bakanlığında sürdürülen 
çalışmaların meyvesi olan bu taslağa göre 657 
ve 1327 sayılı Kanunların 169 ncu maddesi de
ğiştirilmek istenmektedir. İstenilen yetki ve bu 
hazırlık arasında bir ilişki kurulursa 106 ncı 
maddesinin tıpatık birbirine uyduğu görülmek
tedir. Bu takdirde kuşkumun haklılığı şüphesiz 
sizin tarafınızdan da tasvip görecek bir nitelik 
taşır. 

Değerli arkadaşlarım, hemen söyleyeyim; 
Personel Kanunlarını hazırlama görevi 160 sa
yılı Kanunla Devlet Personel Dairesine veril
miştir. Bu Dairenin dışında bir makamın böy
lesine ralışmalara girmesi önce söz konusu ya
sayı tanımamak olur, sonra da kanunun, ken
disine has teknik bilgisinden yoksun kişilerin 
hazırlayacağı yasa taslakları hem hükümet
leri, hem Parlamentoyu müşkül duruma düşü
rür hem de giderilmesine çalışılan huzursuz
luğu bir kat daha artırır. 

Bir başka kuşkuma da değinmek istiyorum. 
Reformist birçok maddesi uygulanmayan H57 
ve 13127 sayılı kanunlardan yapılacak değişik
liklerle vazgeçilmesi endişemdir. Amaç, söz ko
nusu kanunlar çağımız ve yurt gerçeklerine 
uygun olarak ıslah olunmalıdır. Bulunacak bir 
zam formülüyle işi geçiştirmek reform ilkesiyle 
çelişir ve çağ dışı yasalara dönüş olur ki, bu
nu aydın bir kitle olan kamu personeli kabul 
etmeyecektir. 

Kararnameler: konusunda tüm Parlamento 
olarak bir tecrübemizi hemen ifade edeyim. 
Bu tecrübeyi ortaya koymakta fayda var. Per
sonel Kanununun ek geçici 5 nci maddesinin son 
fıkrasının Sayıştayuı da uygulama bakımın
dan müspet karşılamasına rağmen, Maliye Ba
kanlığı bunu uygulama bakımından doğru bul
mamış ve hazırladığı bir kararnameyi de Hü
kümetten geçirmek suretiyle tüm bu madde
den istifade eden 300 bine yakın kamu perso
nelinin kademe ilerlemelerini, yani son ka
deme aylıklarını tekrar 1 nci kademe aylık
larına döndürmüştür ve bu aradaki farkları da 
tahsil yoluna gitmek istidadı göstermiş ve yi
ne Personel Kanununun ek geçici 23 ncü mad
desinde kendisine tanınan bir yetkiyi, daha doğ
rusu amir hükmü yerine getirebilmek için de 
Parlamentoya bir kanun tasarısı getirmiştir. 
Kanun tasarısı, Yüce Meclise niyabeten görev 
gören Bütçe - Plan Komisyonunda müzakere 
edilmiş, tasarı Hükümetin getirdiği şekilde de
ğil, değişik bir şekilde kabul edilmiştir. Buna 
göre kamu personelinin alacağı olan 9 aylık bi
rikmişlerle bu hususun mahsubedilmesi şeklin
de olmuştur'; ama öncelik ve ivedilik kararını 
da -taşıyan bu kararnameyle ilgili kanun tasa
rısı hâlâ Parlamentonun gündeminde gerekli 
yeri alamamış, buna mukabil Maliye Bakanlığı 
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bir genelge çıkartmak suretiyle demin ifade 
ettiğim 300 bin kamu personelinin aylıkları
nın % 8-i oranımda bir tevkifi yeıjinde ve zor
lama suretiyle (kullanmaya başlanmıştır. 

ıG-örüyoruz ki, bir kararname eğer yanlış çık
mışsa, kanun da zamanında gelip, zamanında 
çıkmamışsa kamu personeli bundan büyük bir 
zarar görecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir hususu da-
<ha çok basit bir misalle izaha çalışayım. Farze-
diniz ki Parlamento şu veya bu tarihte 3 aylık 
bir tatile girmiş bulunsun ve Hükümet de bir 
kararname ki, kamu personelinin bir kısmının 
lehine, bir kısmının da o gün için aleyhine olan 
bir kararname çıkarmış bulunsun; 3 ay sonra 
Parlamento toplansın ve kararnameyi müza
kere etsin. Desin ki, «ben bu kararnamenin bu 
şekilde uygulanmasını doğru bulmuyorum». O 
takdirde üç ay bu kararnamenin tatbikinden 
müstefit olan, onlara bir hakkı müktesep do
ğan kamu personelinin hak ve müktesebi orta
dan kalkacak ve bu kararnamenin getirdiği 
uygulama sonucunda mutazarrır olan kamu 
personellinin üç aylık bu devresinde yine za
rar hanesinde kendi aleyhine kalacaktır. 

Demek ki, neresinden bakılırsa bakılsın 
kuşkuda bulunmak haksızlık olmayacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu kuşkularımı ge
tirirken sizlerin gözlerinden kaçmayan birta
kım gerçeklerden hareket ettiğim kanısında
yım. Bu gerçek, Personel Kanunu ile yakın
maların iki ayrı kaynaktan gelmesinden doğ
maktadır. Birincisi kamu personelinden gel
mektedir. Kamu personeli, Personel kanunları
nın, özellikle intibak hükümlerindeki adalet
sizliklerden, Personel Kanununun getirdiği ar
tışların, devalüasyon, enflasyon, vengiler ve zam
ların yarattığı hayat pahalılığının alıp 
(götürdüğünden yakınmaktadır ve şikâyet
çi olan kamu personelidir. Ama ikincisi, Hü
kümetten gelmektedir, özellikle, Sayın Maliye 
(Bakanı Sait Naci Ergin, «Personel Kanununun 
pahalı bir reform» olduğundan yakınmakta, büt
çe açıklarını ve hayat pahalılığını bu kanunun 
sırtına yüklemektedir. Maliye Bakanlığı yet
kilileri de, bugünden hükümetleri aşarak Per
sonel Kanunundan vazgeçilmesi alternatifini 
ortaya atabilmek cesaretini kendilerinde bu
labilmektedirler. 

!Bu durum karşısında Yetki Kanunu tasarı
sı ile değiştirilmesi istenen 169 maddenin ka
mu personeline huzurdan çok huzursuzluk ge
tirmesi ihtimalinden bahsetmek, kanımca bir 
kehanet olmayacaktır. 

Bütün bunlara rağmen üzeninde hassasiyet
le durduğum bazı ilkeleri ıttılaınıza arz etme
ye çalışacağım, Sayın Hükümet ve Komisyon 
üyelerinin de bu noktalardan ilerde faydalan
malarını hassaten istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Personel Kanunu üze
rinde yapılacak her değişiklik, ister kararna
me ile olsun, ister kanun yolu ile olsun, mutla
ka «İDevlet Personel Dairesince» hazırlanmalı
dır. Eğer bu daire bugün için yetersiz addedi
liyor ise, Hükümetin görevi bu daireyi derhal 
yeterli hale getirmesidir. 

İkincisi; yapılacak bütün natırlıkların, uy
gulayıcıların süzgecinden geçirilmesi keyfiye
tidir. 

üçüncüsü; gerek 657 ve gerekse 1327 sayılı 
kanunların çıkışında gördük, bugünkü sız
lanmalardan da görüyoruz, bazı hakkı mükte
sepleri ortadan kaldırdığı için Anayasa ve idare 
hukuku otoritelerinin süzgecinden geçirilme
lidir. Ve bu kanunlara muhatabolan kamu 
personeli temsilcilerinin ^görüşleri mutlaka alın
malıdır. Sonra da ister kanun yolu ile olsun, 
isterse kararname yolu ile olsun kamu oyun
da bu kararnamelerin veya kanunun açık tar
tışması yapılmalıdır. Geçtiğimiz tatbikat gös
termiştir ki, kamu oyundan uzak ve dört kapı 
arasında yapılan bir kanun taslağı işte bugün 
bizi tekrar başladığımız noktaya getirmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bazı ilkelere de değin
meden ıgeçemiyeceğim; bu ilkelere değinir
ken, özellikle siyasî partilerimizin lider sevi
yesinde bulunan ve partileri yöneten arkadaş
larıma da hitabetmiş olacağım. 

1963 yılında, karar sayısı 6/1701 olan bir 
kararname ile siyasî partilerimizin liderleri ve 
bugün aramızda bulunan birçok değerli arka
daşımız bir sisteme imzalarını atmışlardır. Bu
rada İnönü'ler vardır, Feyzioğlu'ları vardır, 
Melen'ler vardır, Adalet Partisinden değerli 
arkadaşlarımız vardır ve daha birçok arkadaş
larımız vardır. Birtakım ilkeleri... 

(SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bizim 
hepimizin daha büyük katkımız oldu. Sayın Hi-
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çerimez, bunu da söyle. Buraya devam edenle- I 
rin, hatta Bütçe Komisyonuna devam edenle
rin de. 

SAKIP HİÇERÎMEZ (Devamla) — Bütçe 
Komisyonu değil Sayın Özdenoğlu, 1063 sene
sinde kabul edilen bir sistemden bahsediyorum. 

'BAŞKAN —Kararname değil mi? 
SAKIP HİÇERÎMEZ (Devamla) — Karar

name Sayın Başkan. 1963 senesinde siyasî par
tiler bir noktada ittifaka varmışlar ve bazı I 
esasları tespit etmişlerdir. İşte bu esaslardan 
bugünkü Hükümetimizin ayrılmaması temen
nisiyle bazı ilkelere işaret etmek istiyorum. 

Taban ücretleri: Taban ücretleri, asgari ge
çim seviyesinden başlatılmalıdır. Asg-ari geçim 
seviyesi; Çalışma Bakanlığınca her yıl Bütçe 
kanunlarında altı ay önce resmî sektörde ya
pılacak toplu sözleşmelerle tespit olunan ta
ban ücretlerle, buna eklenen diğer ödentilerin 
ortalamasına dayanmalıdır. Bugün Personel 
Kanununun öngördüğü 490 liralık ücret sefa
let ücretidir. 

2. Ücretlerin tespiti: Yani taban ücret
lerinin üstündeki ücretlerin tespiti, ücretlerin 
tespitinde ücretlerle fiyatlar arasında ve ücret 
dereceleri arasında denge kurulmalı, liyâkat, 
kariyer, eşitlik, her hizmet karşılığı ödenecek 
ücretin tekliği ve aleniliği ilke olarak kabul edil
melidir. 1968 senesinde yayınladığım bir bildi
ride; yan ödemeleri 36 000 lirayı bulan Dev
let memurları bulunduğunu ifade etmiş ve tek
zibini beklemiştim, şimdi sene 1972, hâlâ bu 
tekzibi alamadım. Demek ki, bunu da ıslah ede
bilmek için ücıjetlerin aleniliği sistemini de 
miılhaf aza etmek ve getirmek lâzımdır. 

3. Kadro sınıflandırması: Kadro sınıflan
dırması objektif kıstaslara dayandınlmalı ve 
en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. 657 ve 
1327 sayılı kanunların getirdiği sınıflandırma, 
sınıflardırma değil, grublandırmadır ve bunun 
zararını yine, o zaman ikaz etmiş olmamıza ve I 
gerekli değişiklik yapılmamasmdan dolayı da 
bizler çekmekteyiz. Ayrıca; tabanda ve tavanda 
zamanla kazanılan veya temeldje mevcut olan 
ihtisasın gerektirdiği değerlendirme yapılma
lı ve temel ihtisasa sahip teknik hizmetler sı
nıfı, sağlık hizmetleri sınıfı ve idare avukat
ları ve diğer sınıflarının ihtisas elemanları gibi 
personelin unvana bağlı kadro ve derecesiyle 

I kayıtlı olmaksızın birinci derecenin son kade
mesine kadar yükselmesi sağlanmalıdır. 

Kanuna eşel mobil getirilmemiştir. Birçok 
yerde, hatta Hükümet yetkilisi durumunda bu
lunan arkadaşlarımız Personel Kanununda 
eşel mobilin var olduğunu söylerler, bu doğru 
değildir. Bu katsayı sistemidir, echel mobil; oto
matik bir sistemdir, binaenaleyh, bu echel mobi-

I 1in otomatik yürüyen sistemin kanunda veya 
I kararnamelerde yer alması en büyük temenni-
I mizdir. Açık sicil sistemi de hakeza bu karar-
I name veya kanunda mutlaka yerini almalıdır. 
I Görev ve yer güvenliği : Birçok beyanlarda 

görüyoruz M, Hükümet, istediğim kamu perso
nelini istediğim yerde çalıştırayım diye bir dü
şünüşün sahibidir. Bu da, bir şarta bağlanma
dıkça keyfiliğe doğru götüreceğini bilmekte fay
da vardır, o bakımdan şart ve ilke olarak şunu 
ifade etmek isterim : 

Kamu personelinin görev ve yer güvenliği 
keyfî tasarruflara yer vermeyecek şekilde hu
kukî esaslara ve teminata bağlanmalıdır. 

Personel yetiştirilmesi : Personel yetiştiren 
kaynaklarla hizmet alanları arasında ilişkiler bir 
plana bağlanmalıdır.. (A. P. ve C, H. P. millet
vekillerinin yer yer kendi aralarında yüksek ses
le konuşmaları)... Konuşma daha çok orada ol
duğu için.... 

BAŞKAN — Buyurun bitirin efendim, biti
rin. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
intibaklar : intibaklar yeniden ele alınmalı, Dev
lette geçen hizmetler hangi statüde geçerse geç
sin adaylık ve muvazzaf askerliğin her kademe
si dahil mutlaka değerlendirilmelidir. 

Türkiye'de kamu personeline getirilecek hu
zur, ancak intibaklarda gösterdiğimiz, işaret et
tiğimiz bu ilke ile mümkün olabilir. Bunu, ge
lecek günlerde tekrar etmemek için altını kalın 
çizgilerle çizerek Komisyona ve Hükümet yetki
lilerine duyurmak isterim ve tekrar ifade etmek 
isterim, intibaklar yeniden ele alınmalı, Devlet
te geçen hizmetler hangi statüde geçerse geçsin 
adaylık ve muvazzaf askerliğin her kademesi 
dahil, mutlaka değerlendirilmelidir. 

Yan ödemeler : Yan ödemeler, hizmetin ge
rektirdiği gerçek ihtiyaçlar esas alınmak suretiy
le biran önce gerçekleştirilmelidir. 

Üst derecelere atama: Kadro standardizasyo-
nundan sonra, gerek bir ilâ dördüncü derece, ge-
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rekse diğer derecelere terfien atanmalarda 
emekli mütesebinin iki süt derecesinden fazla 
ücret ödenmemeli, on senelik hizmet barajı ise 
kaldırılmalıdır. Hatırlarsınız, burada uzun sü
re reformist olarak savunulan maddelerden biri 
de, 10 sene hizmet görmüş genç elemanlara bi
rinci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilme imkânını sağlayan madde idi. Bu madde, 
başlangıçta iddia etmiştim, bir tek kişi için ka
nun metnine girmişti, o kişi, bugün o birinci de
recenin değerli yerini müsteşar veya müsteşar 
muavini olmak suretiyle buldu. Fakat, bu mad
de bugün o kadar çok istismar ediliyor, o kadar 
çok dağıtılıyor ve veriliyor ki, artık aynı göre
vi, aynı masada gören kişilere, uydurulan birta
kım unvanlarla bu, bir ve dördüncü dereceler 
- tabirimi mazur görün - sebil olarak dağıtılmak
tadır. Bunun da tekrardan ele alınıp ve gerçek 
anlamına getirilmesi, iki üst dereceden fazla 
hiçbir derece verilmemelidir. 

Sosyal haklar : 657 ve 1327 sayılı kanunlarla 
getirilen ve bugüne kadar uygulanmayan sosyal 
haklarla ilgili hükümler derhal uygulanmalıdır. 
Bu hükümlerden birkaç tanesini konuşmamın 
başında Yüce Heyetinizin ıttılaına arzetmiştim. 

Derece yükselmeleri : Tüm kamu personeli
nin derece yükselmeleri için kabul edilen süreler 
üçer yıl olarak saptanmalıdır. İlkokul için 5 
yıl, orta ve lise için 4 yıl, yüksek okul mezunları 
için 3 yıl şeklinde yapılan ayırımın, ta MEY AK 
tasarısına kadar geldiğini ve benim o tarihler
de; bir insana beş defa ceza veriyorsunuz dedi
ğimi bugün hemen bir zaiti ile - MEY AK'ta da 
kendisini göstermiştir - 6 defa cezalandırma 
durumuna gelmiştir. Bu bakımdan Sayın Ba
kanlığın özellikle bu hususa dikkat etmesi ve de
rece yükselmelerinde mutlaka 3 sene esasını ka
bul etmeleri gerektiğini kanaat olarak ifade et
mek isterim. Çünkü, bir derece yükselmesi için 
sene yanında liyakat, kariyer, imtihan ve boş 
kadro olması, iyi tezkiye almak gibi beş tane 
anaunsur da vardır, bu murakabe, bu engel za
ten yeterlidir... 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez... 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 

Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, yetki kararnamesi bu, 
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I siz galiba yapılacak kararnameler üzerinde ko
nuşuyorsunuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Temennilerimi arzediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — öyle ama, kararname üzerinde... 
Sonra Meclis olarak alır getiririz kararnamele
ri, lütfen. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Derece yükselmelerindeM tahsil barajı yukarıda
ki ifademin paraleli olarak kaldırılmalıdır. 

! Seçme ve yarışma sınavları : Çok önemli 
gördüğüm bu konuyu da yine altını çizerek ar
za çalışayım. Derece yükselmesinde ve göreve 
alınmada öngörülen sınavlar personele güven ve
rici ve fırsat eşitliği sağlayıcı bir esasa bağlan
mak, aleniliği ise katiyen gözden uzak tutulma-
mamalıdır. 

Vaktin hemen hemen bitmiş olması ve Sa
yın Başkanın da uyarısı üzerine konuşmamı bu
rada kesmek üzereyim, 

Yalnız, değerli arkadaşlarım, şunu ifade ede
yim ki, bu endişelerimizi bir gün hakikat olarak 
buradan ifade etmek durumuna düşmek istemi
yoruz. Türkiye'de çalışan, kayıtlara göre 800 bin 
değil, bunun da altını çizerek ifade ediyorum, 
750 bin kamu personeli vardır ve bu yakınları 
ile 3,5 milyon Türk vatandaşım ilgilendirir. 3,5 
milyon insamn huzurunda doğacak bir endişe, 
bir huzursuzluk tüm kamu hayatımıza yansır. 
Bu yansımadan sonra duyacağımız ıstırap Yüce 
Parlamentonun ıstırabı olacaktır. Onun için 
Hükümetin çıkartacağı kararnamelerde çok dik
katli, çok müteyakkız ve o kararnameler istika
metinde sevkedeceği kanunları da o kadar sürat
le Parlamentoya sevketmesini temenni eder, 
kanun tasarısının Yüce Milletimize hayırlı olma
sını diler, saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarı üzerinde kişisel görüşlerini arzetmek 

üzere söz almış bulunan sayın milletvekillerini 
arzediyorum: Sayın Enver Akova, Sayın Şe
ner, Sayın Ersoy, Sayın Turgut, Sayın özdenoğ-
lu, Sayın Turan, Sayın Savcı söz almış bulun
maktadırlar. 

Mesai saatimizin sona ermiş bulunması sebe
biyle, 17 . 4 . 1972 Pazartesi saat 15,00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,32 

\*<mu —«•••• 
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GÜNDEMI 

72 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 4 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler 
ekliyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki kanunu tasarısı ve Anayasa ve 
Plân komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 
518 ve 518 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 6.4.1972, 
8 .4 .1972) 

X 12. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı ve Ana
yasa, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/596) (lS. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
7 . 4 . 1972) 

X 3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 ^ 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 4. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 

ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ıın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) ('S. Sayısı : 161, H61 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Gene/l af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
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dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu I 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi I 
Rifat öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin I 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka- I 
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) I 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'im, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. ıSayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla MiUetvelkili Ahmet Buldamlı,-
mım, Türk Ceza Kanununum değişik 449 ucu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında fca-
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. (Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci <ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşımın, Devlet memıurlannım disiplin 
cezalanman affımıa dair kanun teklifi ve Adalet 
Koımiisyomu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'im, I 
Türk Ceza Kanununum 455 nci maddesinin 1 nci 
fıknasiımm değiştirilmesi hakkımda kamum tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandınilmaları hakkımda ikanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 mci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . -6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanumumum 480 
mci mıaddesime som fıkra olarak bir fıkra ekLen-
ınesi hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 ç 
1 mci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa- | 

vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan" : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mm, 
Türk Ceza Kanununum 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldmlması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 mci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kamun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurlan Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fiikrasmm değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4:2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 mci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (IS. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanım teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — izmir Milletvekili Burhanett'in Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 nc,ü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 
20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak

kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası-



nm kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon rapora (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Tokat Milletvekili İsmet HıilmJi Balcı'-
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/83) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma 
(tarihi: 6 .4 .1972) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Kâzım 
Uysal'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/133) (S. Sayısı : 520) (Da
ğıtma tarihi: 6 .4 .1972) 

24. — Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/409) (S. Sayısı : 521) (Dağıt
ma tarihi: 6 .4 .1972) 

25. — Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/33) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma ta
rihi: 6 . 4 . 1972) 

26. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/588) (S. Sayısı : 523) (Dağıtma ta
rihi: 6 . 4 . 1972) 

27. — Ankara Mületvekili Hüseyin Balan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/602) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma ta
rihi: 6 .4 .1972) 

28. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

29. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarmdan mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/456) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

30. —Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/408) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma ta
rihi: 6 .4 .1972) 

31. — Kars Milletvekilli Veyis Koçulu'nun, 
yasama dokumdmazllığınm. kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/285) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

32. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/692) (S. Sayısı : 530) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

33. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/38) (S. sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1972) 

34. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Korniş-
yom raporu ('3/40) ('S. Sayısı ; 5132) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 4 . 1972) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından /mürekkep Kanma Komis
yon raporu (3/172) (S. Sayısı : 538) (Dağıtıma 
tarihi : 8 , 4 . 1972) 

36. — Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kan
gal'ın • yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapoıru (3/192) (S. Sayısı : 534) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

37. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 
yasama diokunulmazlığınm kaldırılması hakkın-



da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kanma Komisyon 
raporu (3/211) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tari
hi : 8 . 4 . 1972) 

38. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlbakanlik tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet ıkoimisyomlarından mürekkep Kanma Ko
misyon rapora (3/376) ('S. Sayısı ': '586) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

39. — Rize Milletvekili Hasan Basri Albay-
rak'm yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından mürekkep Karıma Ko
misyon raporu (3/381) (S. Sayısı : 537) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

40. — Ankara Milletvekili Mustafa Maden'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırlıması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/429) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 4 .1972) 

41. — Konya Milletvekili. Necmettin Eriba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/234) (S. Sayısı : 539) (Da
ğıtma tarihi 8 .4 .1972) 

42. — Mardin Milletvekili Abdurrahim 
Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırlıma-
sma dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/214) (S. Sayısı : 540) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

43. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırlıması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/191) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1972) 

44. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukad
der Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

45. — Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Si
nan Bosna'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek

kep Karma Komisyon raporu (3/9) (S. Sayı
sı : 543) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 .1972) 

46. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/379) (S. Sayısı : 544) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 .1972) 

47. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/452) (S. Sayısı : 545) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 .1972) 

48. — Edirne Milletvekili Veli Gülkan'm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep karma komisyon 
raporu (3/507) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma ta
rihi : 12.4.1972) 

49. — Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/608) (S. Sayısı : 547) (Da
ğıtma tarihi: 12.4.1972) 

50. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/652) (S. Sayısı : 548) (Da
ğıtma tarihi: 12.4.1972) 

51. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/589) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1972) 

52. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/22) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tari
hi : 12.4.1972) 

53. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/155) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1972) 



64. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/82) (S. Sayısı : 552) (Dağıt
ma tarihi : 12.4.1972) 

65. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/202) (S Sayısı : 553) (Da
ğıtma tarihi : 12.4.1972) 

56. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarındaın mürekkep Karma Ko
misyon raporu (.3/387) (S. Sayısı : 554) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

57. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başıbakanluk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet /komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapoıru (3/385)" (;S, Sayısı : 555) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

58. —• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama, dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/386) (ıS. Sayısı : 566) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/457) (iS. Sayısı : 557) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

60. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/405) (ıS. Sayısı : 558) (Da
ğıtma /tarihi : 12 . 4 . 1972) 

'61. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/606) (S. Sayısı : 559) (Da
ğıtma tarihi ı: 12 . 4 . 1972) 
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'62. — Elâzığ Milletvekili ıSamet Güldoğan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/16) (S. Sayısı : 563) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

63. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm ya
sama dokunulunaiZİığmm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/35) (ıS. Sayısı- : 564) (Dağıtma 
.tarihi : 12 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanıı-
mmum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

iX 2. — Manisa ^Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticanet, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 eır üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuiz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesiniin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 



ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/305) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtana tariki : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 ııci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11- . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kamın tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunini 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekp:-
nar köyü hane 1, öilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazimiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü han o 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı. Mebmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin üren'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıîı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ök) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmötoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/489) 
(,S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, efflt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

15. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde» 
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kuru'lmaısı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 



17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci' ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardist Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşMiın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hiısar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Diağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

23. •— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin ÇJangave 
Nail Atlı'nm, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/614) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 1972) 

25. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

26. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 9'2 numarasında nüfus sicilfcifi kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tedkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9İ84) (S. Sayısı : 5ML) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 27. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

28. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları (1/591) (S. Sayısı 514) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 4 . 1972) 

29. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 .1972) 

30. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı TekinePin, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad-



delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508 ve 508 e 1 mci ek) (Dağıtıma tarih
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 .1972) 

31. — Dernekler kanunu tasarısı ve Anaya
sa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 
5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 4 . 1972) 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve 
yedek üyelikler için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü 

hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa Komisyonları 
raporları (1 /591) 

U . 1 . 197:3 

IMİLLET MECLİSİ BAŞKAN LIĞIMA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet 'Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden se/çilecek asıl 
ve yedek üyelikler için adaylığa başvurma, seçim eısas ve usulü hakkında kanun tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yaıpılımasını saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

ANAYASA MAHİKEMİHSİNE YAKAMA MECLİSLERİNDEN &EÇİLEÖBK ASIL VE YEDEK 
ÜYELİKLER İÇİN ADAYLIĞA DAiŞYURMA, -SEÇİM ESAS YE USULÜ HAKKINDA KANUN 

ITYSARISİ GıEREKÇE^l 

İT. O. Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
20 . 9 . 1971 gün. ve 1488 sayılı Anayasa değişikliği, 'T. iC. Anayasasının 145 aıci ınaddıvsini de ta
dil etmiş ve söz ıkonusu nıaddc gerekçesinde ifade edildiği üzere; Anayasa Maıhikemcsıinin kuruluş 
sistemini aynen ıirıuhatfaza etanelkle beraber, Yasama Meclislerince yapılacak: seeünlerin zamanında 
ve maksada uygun şekilde sonuçlanmasını tem inen, seçimlerde «iSalt Çoğunluk'» esasını kabul 
edip adaylığa başvurma. ile seçim esas ve usullei'inin kanunla düzenlenmesini öngöjımüş, ayrıca 
başvuranı adayların, Meclislerin oyuna •sunulmadan Önce nasıl bir ön tetkike tabi tutulacağının 
ve bunun hangi kurullaıı-ea, yakılacağının da, yine (kanunla düzenlenmesini öngörmüştür. 

'Bu itibarla, Anayasanın 145 nci maddesinin derpiş ettiği istikamette i kanını d bir -düzenlemeye 
gidilmesinin gerekmekte bulunması yanında, halen boş olan iki asıl ve 'bir yedek üyelik için Ya
sama Meclislerince yapılması gereken seçimlerin, Anayasadaki vâlkı tadilât sebebiyle, bu konuda 
öngörülen kanunun yürürlüğe 'girmesine dek ertelenmiş bulunımas], özellikle yüksek ıınaihkeaııenin 
boş olan üyeliklerinin, görev ve hizmetin icabına uygun olarak doldurulması gereği, Anayasa Mah.-
kemesine Yasama Mecliislerinee 'Seçilecek asıl ve yedek üyeliklerin; adaylığa başvıırnita, seçim esas ve 
usullerinin »nuüstaıkil bir jkanunla düzenlenmesi zorunluluğunu hâsıl etmiş ve tasarı da bu maksatla 
hazırlanmıştır. 

'MADDE GERHKÖELERİ 

1 nci (Madde : 'Tasai'inın birinci 'maddesi, Anayasa Malzemesine Yasaima IMevlislerince seçilecek 
asıl ve yedek üyelerin niteiilkteırini açık bir şekilde belli 'etmektedir. 'Anayasa Mahkemesinin görevle
rinin hususiyeti ve 'Anayasa /muvacehesinde bıdıındıığıı yer dikkate alınarak, bu nıah'keııue üyeleri-

514 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1366/377 



— 2 — 
ilin siyasi partilerle uzak yakın hiçbir ilgilerinin bnlımınaımısı gereği bilhassa güz önünde tutulup, 
madclenin ikinci fıkrası sevk olunmuştur. -Böylece, her hangi bir siyasi panikle kayıtlı veya 
görev almış olanlarla, Yasanca Meclisleri İçin yapılmış seçimlere, bir siyasi parti listesinde girmiş bu
lunanların adaylığa kaibul edilemiyeeekleri esası benimsenmiştir. 

2 inci Madde : 'Bu madde, adaylıklar için yapılacaik bildirilini ve ilânları açıkça. hükme bağlamak
tadır. 

3 ncü Madde : Tasarının, bu. maddesi gereğince, başvurma süresi sonunda,, uıijüracaat eden aday
ların ııâteliklori, T. -B. M. Meclisinde bünyesinde teşkil edilecek ıbir 'komisyonda incelenerek, (ka
nunun öngördüğü nitelikleri haiz olanlar -arasından ve ;en çok oy alandan haMİamak üzere, her 
bio§ yerin üç katı olaraik adayların tesbi'ti ve ilgili Meclislerce bu adaylar araısında seçim yapılması 
öngörülmüştür. 

İlgili Mecü», Karma Komisyonun teshil ettiği adaylar arasından, üye tam sayılarının salt ço
ğunluğu, ile ve gizli oyla iseçimi sonuçlandıracak ve seçimler Meclislerde ı öne elik ve ivedilikle ya
pılacaktır. 

Öngörülen Karıma 'Komisyon, Meclislerin konu ile doğrudan doğruya ilgili Anayasa ve Adalet 
komisyonlarıdır. 'Karma Komisyonun toplanması gerektiğinde ve çalışmalarında çabukluğu temin 
etmek ınıaiksadiylc, Başkanlık Divanının daimî olmasının, daha. yararlı olacağı düşünülerek, mad
denin ikinci fıkrası hükmü ısevk olunmuştur. 

4 ,ııcü Madde : İki m,adde ile, Anayasa Mahkemesinin, kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında 
22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Kanunun, bu ikanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmak
tadır. 

Geçici Madde : Halen boş olan iki asıl ve bir yedek üyelik için, bu kanun gereğince yapılacak 
seçimlerde, evvelce .adaylıklarım koymuş bulunanların, belli edilen süre içinde, adaylıklarının de
vam edip etmediğini bildirmeleri derpiş edilmiştir. 

5 ve 6 ncı maddeler, yürürlük tarihi ve yürütme ile görevli mercii belli 'etmektedir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 15 . 3 .1972 
Esas No: 1/591 
Karar No: 10 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesine. Yasama Meclislerinden serilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle ve Hükü
met temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısının tümü hakkında yapı km müzakereler sonunda; tümü kabul edilip maddelere; 
geçilmesine karar verildi. 

Birinci madde hakkında yapılan müzakereler sonunda. : 
a). İlk cümledeki1 «T. O. Anayasasının 145 nei maddesi gereğince» deyimi haşiv olduğundan 

metinden çikanlmasma; 
'b)l «Kırk yaşını doldurmuş,» deyiminden sonra Anayasanın öngördüğü nitelik şartlarına uydu

rulması bakımından «65 yaşını doldurmamış» deyiminin ilâvesine; 
c) 1 nci fıkrada «Askerî Yargıtay» deyiminden sonra gelen «ve» deyiminin Anayasadaki me

tinde olduğu gibi «veya» olarak değiştirilmesine; 
d> Her hangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için birinci fıkranın son cümlesindeki 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi bulunmaları» deyimine «halen» kelimesinin ilâvesine karar 
verilmiştir. 

Yine aynı maddenin 2 nci fıkrası metinden çıkarılmıştır. Komisyonumuz bu fıkranın konulma
sını âmil gerekçeye katılmamıştır. Zira; Anayasa Mahkemesi üyelerinde aranan nitelik; tarafsız 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514) 



olmaları ve kararlarım objektif ölenlere g-öro vermeleridir. Bu nitelikler Anayasa Mahkemesine 
seçilecek üyelerin tamam iyi e şahsiyet, karakter ve vicdanları ile ilgilidir. Her hangi bir siyasi 
partiye girip girmemenin, veya. bir siyasi partiden aday olup olmamanın bu niteliklerin varlığı ve
ya yoklıığuyla her hangi bir illiyet rabıtası yoktur. 

Hattâ Komisyonumuz görüşüne göre; Anayasa. .Mahkemesinin kuruluş esprisi bu mahkemenin 
diğer mahkemelerden farklı olarak teknik bir mahkeme olmadığı, üyelerin hukuk bilgisi yanında 
memleketin yükse'k menfaatlerini takdir için yeterli hasletlere de sahip bulunmasıdır. İTyenin bu 
niteliğe erişmesinde politika nosyonuna sahibolmasınm yani politika ilmini bilmesinin bir nakise de
ğil ; bilâkis lüzumlu şartlardan birisi olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu sebeple bir partiye kayıtlı 
olmanın veya bir partiden aday olmanın, politik nosyonun kazanılmasında ve politikanın öğrenil
mesinde yardımcı olacağı düşünülmüştür. 

Özet -olanak söylemek gerekirse; Anayasa Mahkemesi üyelerinin, şahsiyet ve karakteri itibariyle 
tarafsız olmaları esas şartı yanında, politikayı da 'bilmeleri gerektiği, Komisyonumuzca benimsen
miş 'olduğundan 1 ııci maddenin 2 nei fıkrası metinden çıkarılmıştır. 

İkinci maddede yazılı ilân şekli değiştirilmiş ve seçimlerde >o!an ilân şekline uydurularak, Res
mî Gazete dışında Türkiye radyoları ile ilânın hem şart ve hem de yeterli olduğu kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde Anayasa Komisyonunun ve Meclis üyelerinin, adaylar hakkında yeterli bilgi sa
hibi olabilmeleri için müracaatlarına ilgili belgeleri ekleme veya, bunların temin yerlerini göster
me şartı konulmuştur. 

3 ncü madde prensip itibariyle değiştirilmiş- her Meclisin seçeceği üyelere ait öntetkikin Meclis
ler arası bir karma komisyonda değil, ilgisine göre, Senato için, Senato Adalet ve Anayasa Komis
yonu ve Millet Meclisi için Anayasa Komisyonunun öntetkiki yapmasının daha uygun olacağı ka
naatine varılmıştır. Bunu temineıı de tasarının 3 ncü maddesinin 2 nei fıkrası metinden çıkarılmış 
ve 1 nei fıkrasında bu maksadı sağlar değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarının 3 ncü fıkrasındaki seçim usulü daha sarih esasa bağlanmış ve oy dağıtması sebebiyle 
birkaç oy alıp aday olabilmeyi önlemek maksadı ile, vasıflı, oy çoğunluğu esası kabul edilmiştir. 

Yine bu maddede, Yüce Meclisin isabetli secim yapabilmesini temin maksadı ile öntetkiki yapan 
komisyona aday hakkında her türlü tetkikat yapabilme yetkisi ve esası kahul edilmiştir. 

4 ncü maddede yazılı «Yürürlükten kaldırılmıştır.» deyimi yerine her hangi bir yanlış tatbikata 
ve kanun boşluğuna meydan vermemek için, «Bu seçimler sırasında uygulanmaz.» deyimi kullanıl
mıştır. 

Tasarının geçici maddesindeki haşiv sayılabilecek kısımlar çıkarılmıştır. 
Tasarının f) nei ve 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa su

nulur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Adana Denizli İsparta Afyon Kara hisar 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı Yusuf Uysal Hasan Dincer 

Bitlis 
K. Mümtaz Akısık 

jin zad a bul uııaın ı a d ı 

Erzurum 
Muhalifim 
Cevat Önder 

Anka ra 
Emin Paksül 

Erzurum 
Naci (İaeıroğlıı 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
(Jen f/iz Ekinci 

Oanakkal'n 
Muhalefet şerhim eklidir 

Kemal Bağcıoğlu 

Eskişehir 
Hey fi Öztiırk 

Kaistanıonu 
Mıhalcfet şerhlini eklidir 

tİabri Keskin 

Corum. 
Abdnrrahman Güler 

İstanbul. 
O. Cemal Fersoy 

imzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514) 
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Muhalefet Şerhi 

Anayasanın 145 nci maddesitnde Yasama Meclislerinden seçiılecek olan Anayasa Mahkemesi 
üyelikleri için müracaat edenlerin Meclisler tarafından seçileceği yazılı bnlnannuaktadır. Yasa
ma Meclisleri! tarafından yapılacak seçimler için 'müracaat eden adaylarım bu Anayasal halkları 
her hangi Mr komisyon tarafımdan önceden yapılacak olan bir önseçimle kısıtlanamaz. Her nie 
kadar koımilsy onlar M'eelisler adıma icrai faaliyette bulun urlıarsa da komisyonların kabul veya 
ret etltilkleri hususlar sonradan Yasama Meclislerimde müzakere edilip kabul veya reddediilmiektıe-
dir. Halbuki buralda komisyon, müracaat edenler arasımdan bâzı kimseleri önceden seçmekte vıo 
Yaşanma Meclisleri komfeyonlar tarafımdan seçilmiş bulunan bu şahıslar arasımdan seçitaı yapa-
bikneklte ve komlisyomlarım seçmediği adaylar arlasından seçim yapaımaırmaktadır. Bu ise aday
lığa müracaat edenlerim!, Anayasa tarafımdan kendilerine veırilıem hakkı elimden almak demektir. 
Bu sebeple komisyon tarafımdan kabul edilen bu hükme muhalifiz. 

28 . 2 . 1972 
Çanakkale Kastamonu 

K. Bağcıoğlu S. KesMn 

Aldalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/591 
Karar No. : 43 

29 .3 .1972 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkelmesfıme Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler içim; adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkımda kanun tasarısı, Komisyonumuza havale edilmiş olmak
la ve Hükümet temsilcilileri de hazır bulunduğu hailde tetkik ve müzakere olumdu. 

Komisyonumuz; Anayasa Komisyonunca tanzim edilen rapor Ve metni uygum mütalâa ederek 
aynen benimsemiş, 1 nci maddemin] ilk cümlesindeki «Yasama Meclislerimden seçilecek» tâbirindin 
«Yasama Meclislerince seçilecek» şeklinde değiştirilmesine, bunun dışında kalan diğer maddele
rin Anayasa Komisyonunca tanzim olumduğu şiekilde kabul cdilmıesüue karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Geme! Kurulun tasviplerinle arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkan
lığa saygıyla sunulur. 

Adaleffc Komiilsyomu Başkamı Y. Kâtip Bitlis 
Komisyon Sözcüsü Sinop K. M. Akışık 

Sivas H. Biçer 
T. Koraltan 

Blfı ğız 
M. Aytuğ 

Kars 
1. II. Alaca 

Mardin 
Muhalefet şerhi eklidir 

E. K. Aylar 

Erzurum 
»Sf. Araş 

Konıya 
3 mcü maddede, komisyonca 

aday seçimine muhalifitm 
/. Baran 

Niğde 
M. Ocahnnğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514) 

İçel 
M. Arikan 

Kütahya 
F. Azmioğlu 

Tokat 
Müstenkif 

0. Hacıbaloğlu 



— 5 — 

Muhalefet Şenhi 

'Tıaisarı, KJoimiısıyoîida kabul edilen şekliyle, Anayaisal Seçim haklarını yok edici niteliktedir. 
Tasarının tüimüne muhalifim. 

29 . '3 . 1972 
Esmt Kemal Aybar 

(Mardin MUotvefeil'i) 

Millet Meclisi (<S. Sayısı : 514) 
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HÜKÜMETİN TE KLİ.F.L 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçieek asıl ve/yedek üyelikler için adaylığa, başvurma, 
seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının 145 nci maddesi gereğince Anayasa Mah
kemesine, Yasama Meclislerince seçilecek asıl ve yedek üyelerin; kırk yaşını doldurmuş bulunma
ları ve Yargıtay, Danıştay, Askerî Yarigıtay ve Sayıştay'da Başkanlık, üyelik, başsavcılık, Baş-
kanumsözcülüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve ısiyasal bilimler alanlarında en az beş yıl 
öğretim üyeliği veya onfbeş yıl Avukatlık yapmış ve halen bu görevleri, yapma niteliklerini kay
betmemiş olmaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bulunmamaları şarttır. 

Her hangi bir siyasi partide kayıtlı veya görev a'lmı'ş olanlarla, Yasama (Meclisleri için yapıl
mış seçimlere, bir siyasi parti listesinden girmiş bulunanlar adaylığa kalbul edilmezler. 

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesine, Yasama Meclislerinden seçilen asıl ve yedek üyeliklerde 
her hangi bir suretle boşalma olduğu halde, Anayasa Maihkemesi Başkanlığı durumu bir hafta 
içinde, ilgisine göre, Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak bildirir. 
Bunum üzerine, Yasama Meclisleri Başkanlıklıarı durumu Resmî Gazetede ve Ankara istaîılbul ve 
İzmir'de yayımlanan en az ikişer gazete ile ve üçer defa ilân ederek, birinci maddede belirtilen 
nitelikleri haiz adayların onibeş gün içinde Başkanlıklarına başvurmalarını isterler. 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, müracaat eden adayların kısa hal tercümeleri; Millet 
Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonun
dan teşkil edilecek Karma Komisyonda incelenerek, birinci maddedeki nitelikleri haiz olanlar 
arasımdan en çok oy alanlardan başlamak üzere, her boş yerin üç katı olarak saptanacak adayların 
adları bir hafta içinde, ilgisine göre Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi Başkanlığına bildi
rilir. 

Karma Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibi; Millet Meclisi Anayasa Komis
yonumun Başkanı, Baişkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibidir. 

Yasaıma Meclisleri, aJsıl ve yedek üyeleri Karma Komisyonun gösterdiği adaylar arasından ve 
gizli oyla seçer. Seiçilme için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak yeterlidir. Seçim, 
Meclislerde öncelik ve ivedilikle sonuca bağlanır. 

Mîllet Meclisi («. Sayısı : 514) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİSİ 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince se
çilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa baş

vurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesine Yasama 
Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelerin 
kırk yaşını doldurmuş ve altmışbeş yaşını dol
durmamış bulunmaları ve Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, 
üyelik, başsavcılık, başkanunsözcülüğü veya üni
versitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya 
onbeş yıl avukatlık yapmış ve halen bu görev
leri yapma niteliklerini kaybetmemiş bulunma
ları ve hâkimlik mesleğine alınmamayı gerekti
ren bir suçtan dolayı mahkûm veya bu gibi suç
lardan ceza takibi altında bulunmamaları ve 
halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
maları şarttır. 

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesine, Yasama 
Meclislerinden seçilen asıl ve yedek üyeliklerlde 
her hangi bir suretle boşalma olduğu halde, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu bir haf
ta içinde, ilgisine göre, Cumhuriyet Senatosu 
veya Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak 
bildirir. Bunun üzerine, Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları durumu Resmî Gazetede ve Türkiye 
radyolarında ilân ettirerek, birinci maddede be
lirtilen niteliklere haiz adayların onbeş gün 
içinde hal tercümelerini ve bu hal tercümelerin-
deki durumlarını ispata yarar belgeleri ekliye-
rek veya bu belgelerin temin edileceği yerleri 
beyan ederek Başkanlıklarına başvurmalarını 
isterler. 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi Ana
yasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetkikatı ya
par. Bu hususta yapılacak müzakereler ve oyla
malar gizlidir. 

Komisyonda yapılacak seçimde birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her boş 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİSİ 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince se
çilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa baş

vurma, secim esas ve usulü hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesine Yasama 
Meclislerince seçilecek asıl ve yedek üyelerin 
kırk yaşını doldurmuş ve altmışbeş yaşını dol
durmamış bulunmaları ve Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, 
üyelik, başsavcılık, başkanunsözcülüğü veya üni
versitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya 
onbeş yıl avukatlık yapmış ve halen bu görev
leri yapma niteliklerini kaybetmemiş bulunma
ları ve hâkimlik mesleğine alınmamayı gerekti
ren bir suçtan dolayı mahkûm veya bu gibi suç
lardan ceza takibi altında bulunmamaları ve 
halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
maları şarttır. 

MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514) 
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(Hüıkimletin, teklifi) 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile ilân edilmekle beraber, Yaisama Meclisleri 
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkında 22 . 4 . 1962 
tarih ve 44 sayılı Kanunun, bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Halen Anayasa Maihkemesinde boş olan iki asıl ve bir yedek üyelik için, 
bu kanunun yürürlüğe girme'sinden itibaren Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkların
ca yeniden ilân yapılır. Boş üyelikler için evvelce Başkanlıklara başvurmuş olanların, bu kanunda 
belirtilen süre içinde adaylık isteklerimde devam edip etmödikierini bildirmeleri lâzımdır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlet Bakanı 
t. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
E. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Baltanı 
8. Bilge 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Çalışma Bakanı 
A. B. TJzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Millî Savunana Bakanı 
E. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

13 . 1 . 1972 

Devlet Baikanı 
1. Karaöz 

İçişleri Bakamı 
E. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

En. ve Taıb. Kay. Balkanı 
N. Devres 

Orman Bakam 
8. îml 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514) 
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(Anayasa Komisyonunun değistirisi) 

yer için oy pusulasına üç isim yazılır. 
Bu seçim sonunda en çok oy alanlardan 
başlamak üzere her boş yerin üç batı 
olarak tesbit olunacak adayların adları il
gisine göre Cumhuriyet Senatosu veya Mil
let Meclisi Başkanlığına bildirdlir. Adayların 
komisyon mevcudunun ekseriyetinin oyunu al
mış bulunmaları şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri ko
misyonun gösterdiği a'daylar arasından ve gizli 
oyla seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyunu olmak lâzım
dır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesinin kuru
luşu ve yargılama usulleri hakkında 22.4.1962 
tarih ve 44 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
hükümleri bu seçimler sırasında uygulanmaz. 

GEÇİCÎ MADDE — Halen Anayasa Mahke
mesinde boş olan iki asıl ve bir yedek üyelik için 
fou kanunun yürürlüğe girmesinden itiharen 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lıklarınca yeniden ilân yapılır. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Adaleti (Komisyonunun ıdeğiştirişi) 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Anayasa Komisyonu
nun «Geçici maddesi» aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonunun 5 nci 
maiddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Anayasa Komisyonunun 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

....y.. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514) 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklikler ya
pan, maddeler ekliyen 3 1 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yetki kanunu tasa

rısı ve Anayasa ve Plân komisyonları raporları (1 /550) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı ; 71-1324/14007 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «657 sayılı Devlöt Memurları Kanunu ve bu kanunda deği
şiklikler yapan, maddeler ekliyen 31 . 7 . 1970 tarihli 1327 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili yetki kanunu tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Praf. Dr. Nihat Erim-

Başbakan 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekliyen 
31 . 7 . 1970 tarihli 1327 sayılı Kanunun bâzı hü^ümlerinün yeniden düzenlenmesi ile ilgili yetki 

kanun tasarısı gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

Başta malî hükümleri olmak üzere pek çok hükümleri, çeşitli sebeplerle yıllardır ertelenen 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu 1327 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra 30 . 11 . 1970 
tarihinden itibaren bütünüyle yürürlüğe girmiş, ancak uygulama ilk günlerden itibaren, kanunun 
gerek ana gerekse intibak hükümlerine yönelen pek çok tenkid ve şikâyetlere yol açmış bulunmak
tadır. 

1. Anayasanın 117 nci maddesinin geniş bir §3klinde yorumlanması sonucu olarak memur tarifi
nin çok şümıullendirilmiş olması ve böylece istihdam şekillerinin üçe (indirilmesi uygulamada geçici 
ve arızî işlere daimî kadıro .aramak, dolayısıyle de kamu harcamalarını sebepsiz yere artırmak gibi 
ters bir sonuç vermiştir. 

2. Mevcut özel istihdam şekillerinden sözleşmeli personel tarifi çok kısıtlayıcı olduğundan 
pratikte beklenen fayda elde edilememiş, aksine pek çok hizmet yürütülemez hale gelmiş, veya 
kanun zorlanarak yürütülmeye başlanmış, bir kısım hizmetin de maliyeti yükselmiştir. 

3. Kanunla getirilen sınıf ve sınıflandırma kavramı meseleyi yanlış bir yöne sürüklemiş, sı
nıf kavramının çok geniş tutulması, mevcut tariflerin çok yetersiz olması, aynı sınıf içinde farklı 
ağırlıklarda, ikinci derecede ve hattâ başlı başına birer sınıf olması gereken hizmetlerin bir 'araya 
toplanması sınıf ve ücret arasındaki ilişkiyi zedelemiş, sınıflandırmadan beklenen fayda sağlana
mamıştır. 

4. Hizmette fırsat eşitliği yaratmak gibi faydalı bir görüşten mülhem olmakla beraber, açıktan 
memur tâyinine ilişkin hükümler memleket gerçeklerine uygun düşmemiş, kamu hizmetlerinin 
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aksaması tehlikesi belirmiş, ayrıca bu görüşün Devlete Bağlıyacağı fayda ile bağdaşmıyaeak ölçüde 
pahalıya malolacağı anlaşılmıştır. 

5. Kanunda öngörülen «tek .ücret, ücretin aleniliği ] ve ücrette denklik» prensiplerinden 
ikincisi büyük ölçüde gerçekleştirilmiş ise de dijer ikisi için aynı başarının sağlandığı söylenemez. 
Nitekitm yetterfla! önhazınlııklar ve «gerçek bir «unlandırma yapılamaması nedeniyle tek ücret sistemi 
bizzat kanunun kendisi tarafından zedelenmiş, ücrette denklik ilkesi sağlanamamıştır. Bunun dı
şında söz konusu hedeflere ulaşmak için getirilen hükümler eski yılların kötü uygulamalarına karşı 
bir tepki anlayışı içinde düzenlendiklerinden hedeflerini aşmış, kamu hizmetlerinin 'aksaması, hiç 
olmazsa maliye tinin yükselmesine sebebiyet vermiştir; 

6. Sınıf ve sınıflandırma tarifine tutulan yolun personel istihdamında her yönde hareketlilik 
sağlıyaoağı 1327 sayılı Kanunun genel gerekçesinde ifade edilmiş olmakla beraber getirilen hüküm
ler bilâkis hareket imkânlarını zedelemiş, sınıf, kurum, görev ve yer değiştirmelerde kadrolarla 
kurduğu yakın ilişki idareyi hareket serbestisinden yoksun bırakmıştır. 

7. Kanunda yer alan kadro anlayışı memleket gerçeklerine, hizmetlerin yürütülmesi bakımından 
mevcut kuruluşların işleyiş durumlarına uygun düşmemiş, bir yandan çeşitli tepkilere yol açmış 
diğer taraftan Devlete pahalıya malolma temayülü göstermiştir. 

8. Getirilen intibak hükümleri mevcut personel ile ilk defa Devlet hizmetine girecek olanları 
aynı rejim içlinde birleştirmek istemiş ise de eski ve yeni personel rejimleri arasındaki farklılıkları 
yeterince uyuşturamamış ve kıdemli personelin tepkisine yol ıaçan ters sonuçlar yaratmıştır. 

9. Uygulama intibak hükümlerinde boşluk ve tutarsızlıklar olduğunu, bâzı hükümlerin ye
terince açık yazılmadıklarını ortaya koymuş, bu aksaklıkların Başbakanlık tebliği ile giderilmeye 
çalışılması hem usulsüz ve hem de uygulamayı büsbütün karıştırıcı olmuştur. 

10. Bâzı anaJhülkümlerin de intibak hükümlerimde olduğu gübi uygulamada (tereddütlere aelbe-
"biyet verdiği veya \çeışi!tli güçlükler yarattığı itestoit olunmuştur. 

İlli. Bir kısım intibak maddelerinde mevcut hükümler ve 01214 sayılı Kanun Devletle istihdam. 
eltitiği personel arasında âdeta ibir hesaplaşma işlemine yol açmış, ancak fou 'hükümlerin gerek ifa
de, igerekıse muhteva Ibaknmında'a müphem ve yetersiz olmaları personel arasındaki kıdem ve yet
ki dengesini (bramuış, devlette İkinci derece görevlerde Ibulunan personelin Ihiyerarşik âmirlerinden 
daha yüksek derecelere intibaklarına sebelbiyet vermiş, kurulması lönıgiörülen 'eşit işe eşit ücret 
prensilbi Ibütiünü ile (zedelenmiştir. 

Yukarda özet .olarak aıçiklanatt ve daha da artn-ılabilecek nedenler «057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda ve (bu 'kanuna -ök maddeler 'getiren, değişiklikler yapan 1Öİ27 sayılı Kanun ile feâzı hii-
klümleri U37I6 sayılı 119'Tİl yılı Oültioe 'Kann-nu ile yürürlükte Itutulan H3I2İ2 sayılı Genel Kadro Ka
nununda değişiklikler yapılmasını zorutılu Ikınmaktadır. 

Anıcak, (bu değişikliklerin <pek çok 'maddeyi kapsıyacağı şimdiden anlaşılmıiş (bulunmaktadır. 
Bir yandan normal parlâmento düzeni içinde yapılacak çalışmaların ç'ök uzun ızaman alacağı per
sonel r e j imin i ve kamu düzeninin Iböyle İbir izaman 'kaybıma tahammülü (bulunmadığı, İbir yan^ 
dan da deeiişiiklikleriıı ihtiyacı tamamen Ikarişılıyamaması halinde acele yeni tedbirler alınması ge-
rekeeeği düşüncesiyle mezkûr kanunlardaki değişikliklerin Yüce Meclisle çıkarılacak İbir ye'tki ka
nunu çerçevesinde yaıpılmasmı'n faydalı ve sorunlu olduğu kanaatine ıvarıılmıış ve ilişikte tasarı dü
zenlenmiştir. 

İlişik tasarı kanuniaştıeı »takdirde kısa zamanca intibaksızlıklar âdil ışekilde halledilmiş ve 
Devlet memurlarının lıuızura kavuşturulmaları' sağlanmıış olacaktır. 

MADDE ÖEKBKÇEİIMR.Î 

(Bakanlar Kuruluna kanun 'hükmünde karaiLiame 'çıkarma yetkisinin amacı tasarının 1 nci, (kap
samı '2 inci maddede, ilkeleri S nıcü, yötlki süresi de 4 mcü maddede açılk İbir şekilde teslbit edilmiş, 
5 nci maddede çıkarılacak kararnameye aykırı düşen ve yürürlükten kalkacak 'Olan kanun hüküın-
leri, 6 ve '7 tnci maddelerde de yürürlük hükümleri (belirtilmiştir. 

'Tasarıda yetki süresinin iki yıl lolarak teslbit edilmesinde, personel rejimimin âcil olarak düzel-
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tilmesi gereken yönlerimden başlamak üzere bu işin en azından iki 'senelik •bir zaman içimde ta
mamlanabileceği ve uygulama sırasında ortaya çıkabilecek meselelerin de bu süre içkide nalledile-
bilmesinin uygun alacağı gilbi düşüncelerden hareket'edilmiştir. 

Anayasa Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 29 .12 . 1971 
Esas No. : 1/550 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

©T sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekliyen 
31 . 7 . I!97ı0 tarihli ve 1027 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 
yetki kanunu .tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ve Hükümet (temsilcileri de hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının tjümlü hakkındaki müzakerelere başlandı. Ko'misyonumuız tasarının teknik yönlerine 
girmeksizin Anayasaya uygunluğu yönünden incelenmesini kararlaştırdı. Anayasanın 64 noü mad
desinde yazılı unsurların tasanda mevcudolduğu ve bu yönden Anayasaya aykırı (bulunmadığı .gö
rüşüne varıldığından taşanıma tümü kabul edilerek maddelere geçildi. 

Birinci 'maddede yazılı Ibulunan «kanun kuvvetinde kararname» tâbiri Anayasada kullanılan 
deyime uydurularak kanun hükmlünde kararname şeklinde değiştirildi. İBu maddede yazıılı bâzı. ka
sımların gerekçeye girmesi *lâzımigeldiği hailde maddenin 'metnime girdiği ve kararname yetkisi is
tenen personel kanununu suçlar bir mâna taşıdığı ve bir kanunun başka 'bir kanunu suçlamasının 
hukuk tekniğinıe uymadığı' düşünülerek tasarıdaki (.on aylık uygulama sonucunda müşahede edi
leli) ibaresi metinden çıkarıldı ve diğer ibarelere açıklık kazandırmak maksadiyle düzeltme ya
pıldı. 

Kanunun başlığı çok uzun görüldüğünden yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi kaibul edildi. 
2 nci madde aynen kaibul edildi. 
ilkeleri kapısıyan 3 noü madde tasarının gerekçeısinde belirtilen noktalarla paralellik sağlamak 

. maksadiyle bâzı ilâvelerle ve ifade düzeltmeleriyle kaibul edildi. 
Tasannın 4 noü maddesi aytien kaibul edildi. 
'Tasarının 5 mci maddesi teknik yönden incelenmedi. Bu hususun ilgili teknik komisyonlarda, 

Bütçe ve Plân Komisyonunda görüşülerek varsa hatalann düzeltilebileceği düşünüldü. Ancak; 
metinde yazıılı «ilâ» kelimeleri kaldırılarak bunların yerine ilgili kanun madde numaraları aynen 
yazıldı. Maddenin son öümlesindeıki «ıgilbi.» kelimesi ifade tekniği yönünden uygun görülmediğin
den metinden çıkarıldı. 

Yürürlükten kaldırolacak maddeler arasında ilgili kanunun % ncı maddesi (bulunmadığından 
ve Yasama Meclisleri personelinin intibaklarında Meclisler Başkanlık Divanlarının yetkilerinin 
devamının tabiî bulunduğu düşüncesiyle her hangi bir yanlış anlamaya ımeydan vermemek için bu 
hususun gerekçede belirtilmesi kararlaştırıldu. 

îşfou rapor Yüksek Başkanlığa Plân Komisyonuna gönderilmesi için saygıyla ısunulur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Üye 

Adana Denizli İsparta BMis 
C. Akçalı F. Avcı T. Uysal K. Mümtaz Akışık 
Üye Üye Üye Üye 

Çorum Erzurum Erzurum Kastamonu 
A. Güler Söz hakkını mahfuzdur. N. G-acıroğlu M. Seydibeyoğlu 

C. önder İmzada bulunamadı 
Üye Üye 
Muş Ordu 

N. Neftçi C. Ekinci 
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Bütçe Plân Kondisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 3 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/550 
Karar No. : 127 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (G57 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu 
Kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekliyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kânunun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yetki kanunu tasarısı) nı "v© önhavalesi uyarınca Ana
yasa Komisyonunca tasarı üzerinde düzelenen rapor, Devlet Bakanı ile Maliye Bakanlığı ve Per
sonel Dairesi yetkili temsilcilerinin de hazır bulundukları birleşimde görüşüldü; 

Zarureti üzerinde hemen herkesin ittifakla görüş birliğine vardığı bir reformu, Devlet Personel 
reformunu gerçekleştirmek nedeniyle hazırlanan ve fakat başta malî hükümleri olmak üzere diğer 
birçok hükmü ertelenen ve nihayet 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla büyük bir kısmı deği
şikliğe uğrıyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bütünü ile yürürlüğe girdiği 30. 11 . 1970 
tarihinden sonra, yıllarca özlemi çekildiği halde uygulamanın ilk günlerinden itibaren gerek ana 
ve gerekse intibak hükümleri üzerinde birtakım tenkid ve şikâyetlerin sürdürüldüğü, bu şikâyet
lerin tümünü kanunun eksik veya uygulamanın yanlış yapılmasına bağlamanın da gereksiz olduğu, 
bir kısım şikâyetlerin ise, söz konusu Kanunun bir zam Kanunu şeklinde takdim ve tefsirinden 
ileri geldiği bir vakıadır. 

Komisyonumuza muhavvel tasarının gerekmesi tetkik edildiğinde de görüleceği üzere, tasarının 
getiriliş nedenleri başlıca şu ananoktalarda temerküz etmektedir. 

— Anayasanın 117 nci maddesinin geniş bir yorumu sonucu memur tarifi çok şümullendirilmiş, 
dolayısıyle, istihdam şekillerinin üçe indirilmesi sonucu uygulamada geçici ve arizî işlere daimî 
kadro aramak zarureti doğmuş, 

— Sözleşmeli personel tarifi çok kısıtlayıcı olduğundan pratikte beklenen fayda elde edileme
miş aksine pek çok hizmet yürütülmez hale gelmiş, 

•— Sınıf ve sınıflandırma kavramı yanlış maceraya sürüklenmiş, farklı ağırlıktaki hizmetler ay
nı kategoriye ithal edilmiş, 

—• Açıktan memur tâyinine ait hükümler memleket gerçeklerine ters düşmüş, 
— Tek ücret sistemi, bizzat Kanunun kendisi tarafından zedelenmiş, 
—• Görev ve yer değiştirmelerde kadrolarla olan yakın ilişki, idareyi hareket serbestisinden 

yoksun bırakmış, 
— intibak hükümleri, mevcut personelle hizmete yeni atanacak olanları aynı rejim içerisinde 

mütalâa etmiş, 
— İntiibalk hükümlerinidelki boşluklar nedeniyle vukua gelen aksamalar yetkili malkamların açık

layıcı tebliğlerimle giderilmeye çalışılmış bu nedenle de usulsüz İrir işlem •çığırı açılmış. 
— Bir (kısım (inıtııbaık maddelerinde mevcut hük imler ve 1214 sayılı Kanun Devletle istihdam et

tiği personel arasında âdeta bir hesaplaşma çığırı açmış, 
• Gerekçede tafsilen izah edilen yukardaki özet nedenler muvacehesinde, hazırlanma zorunlu-

ğu duyulan tasarının, 1 nci maddesi amacı; 2 nci maddesi kapsamı; 3 ncü maddesi ilkeleri; 4 ncü 
maddesi yetki süresini; ve 5 nci maddesi ilse yürürlük hükümlerini kapsamaktadır. 

Tasarıda yetki süresi, 
Personel rejimimin âcil olarak tesbit edilebilmesi ve gereken yönlerinden başlanılmak üzere 

tamamlanabileceği görüşü ile 2 yıl olarak tesbit edilmiştir. 
Yukarda özet olarak arz olunan hususlar üzerinde Devlet Bakanı ve yetkili uzmanlar geniş 

izahlarda bulunularak tasarının getiriliş nedenlerini müşahhas misaller verilmek suretiyle Komis
yonun ıttılaına sunmuşlardır. 
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Tasarının tümü üzerinde kişisel görüşlerini arz ve izah eden Sayın üyelerin genel temayülü, 
konunun ehemmiyetine biaeıı önceden bir Alt Komisyonda tetkiki istikametinde birleştiğinden ve 
bu temenni oylama sonucu kabul edildiğinden, tasarı, teşkil olunan Alt Komisyonun tetkiklerine 
sunulmuş, Alt Komisyon, kesif bir çalışma s>onucu hazırlamış olduğu ve raporumuza bağlı olarak 
sunulan temenni mahiyetindeki esasları, 31.3.1972 tarihli birleşimde (Komisyonun ıttılaına sun
muştur. Tamamı tasvip gören A'llt Komisyon raporunun «g» fıkrası verilen bir önerge ile değiştiril
miş, mütaakııben görüşmelere Anayasa Komisyonu değiştirici esas alınmak kararı ile, maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Anayasa Komisyonunca teknik yönlerine girilmoksizdn İkamın tekniği, dil ve kavram bakımından 
değiştirişe tabi tutulmuştur. 

, Anayasanın G4 <ncü maddesinde yazılı unsurların bünyesinde ımevcudoluşu nedeniyle Anaya- . 
saya ayikın bir yönü bulunmadığı kararına varılan tasarı üzerinde söz 'konusu Komisyonca çok 
uzun oian kanun başlığı basite irca edilmiş, 

1 nci madde metnindo geçen «Kanun kuvvetinde kararname» deyimi, Anayasada kullanılan şekle 
ifrağ edilerek (Kanun hükmünde kararname) şeklinde değiştirilmiş, 

•Gerekçede bulunması ic ab eden ve bilhassa Personel Kanununu zeımmedici mahiyet arz edem an
lamı tahfif nedeniyle madde/metnindeki (on ayılık uygulama ısonucunda müşahade edilen) ibaresi 
metinden çıkarılmış ve tüm madde de dil yönünden yeniden düzenlenmiş, 

İlkeler matlaplı 3 ncü madde, . 
Gerekçede bahis konusu hususlarla paralelliği sağlamak medeniyle madde metni bâzı ilâve ve 

bâzı kısaltmalar yapılmak suretiyle düzenlenmiş, 
5 nci madde, madde metninde atıfta bulunulan tadadî kanun numaraları arasındaki (ilâ) 

ibareleri ile maddenin ıson cümlesindeki ('gibi) kelimesi çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 
Komisyonumuz, kanun tasarısı başlığını, (Amaç) ınatlaplı 1 nci maddeyi süz konusu Komis

yonun yaptığı değişik şekilleriyle, 
(Kapsam) matlaplı 2 nci maddeyi tasarıdaki şekliyle, 
(tikeler) matlaplı 3 neü maddeyi Anayasa Komisyonunca yapılan değiştirişe ilâveten a) bendin 

metninde ( istihdam şekillerini, sınıflandırma esasları ) şeklindeki ibareyi ( İstihdam 
şekillerini, sözleşmeli ve muvakkat istihdamı şekillerini, sınıflandırma esasları ) şeklinde değiş
tirerek, 

(Yetki süresi) matlaplı 4 neü maddeyi tasarıdaki şekliyle, 
(Yürürlük hükümleri) matlaplı 5 nci maddeyi, Anayasa Komisyonunca yapılan değiştirişe ilâve

ten, tasarının sevk tarihinden sonra ıtahaddüs eden ve ilâvesi gerekli görüldüğü ilgililerce ifade 
edilıdiğinden maddenin b) fıkrasındaki tadadedilen maddelere (65) nci maddeyi ilâve ederek de
ğişiklik yapmış, 

Yine aynı maddenin >c) ıbendmde geçen 1971 yılı Bütçe Kanunu ve numarası malî yılın sona 
ermesi, nedeniyle metindeki (1376 sayılı 1971 yılı ) ibaresi (H567 sayılı 1972 yılı ) şeklinde 
ve atıfta (bulunulan (9 ncu) madde (15) nci madde olarak değiştirilmiş, (ve yürürlük süresi bu 
madde ile uzatılan 1322 sayılı Kanunun 3 neü maddesi,) ibaresi metinden çıkarılmışitır. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri taşandaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan (Sözcü Kâtip 
Balıkesir Ankara Malatya Adana 

G. Bilgehan M. K. Yılmaz' A. Karaaslan S. Kılıç 

Afyon K. Amasya Amasya Ankara 
H. Hamamcıoğlu Y. Acar S. Aygün H. Balan 
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Ankara 
T. Toker 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
B. Cinkli 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
İV. Kalaycıoğlu 

Niğde 
Söz hakkımı onahfuzduı 

İV. Kodamanoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

Giresun 
M. E. Turgutalp 
lamada bulunamadı 

İzmir 
A. N. Üner 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Rize 
8. Z. Köseoğîu 

Sivas 
E. Kangal 

Bolu 
H. İ. Cop 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

Imoada bulunamadı 

•Sakarya 
N. Boyar 

Zonguldak 
K. Neâvmoğhı 

Benizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. Okyayuz 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
H. Uysal 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekliyen 31.7.1970 
tarihli 1327 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yetki kanun tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — 1327 sayMı Kanunla bâzı maddeleri değişitirilen ve bâzı maddeler eklenen 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 10 aylık uygulama sonucunda müşalhade edilen asli hükümler-
deki mevcut boşluk ve çelişkilerin giderilmesi ve intibaklara ilişkin geçici maddelerin sebebiyet 
verdiği adaletsizliklerin düzeltilmesi amaciyle Bakanlar Kuruluna kanun kuvvetinde kararname çı
karma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu yetki kanununa göre çıkarılacak kararnameler; 
a) Devlet memurlarının istihdam esas ve usullerine, disipline, aylıklarına, sosyal haklarına 

ilişkin esasları, 
b) intibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, haksızlıkları mevcut maddelerin yetersizliği 

sebebiyle ortaya çıkan farklı uygulamaları giderecek hükümleri, 
Kapsar. 

tikeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci madde ile verilen yetkiyi kullanırken aşağıdaki ilkeleri 
gtöz önünde bulundurur. 

a) Kanunun kapsamını, istihdam şekillerini, sınıflandırma esas'larını yeniden düzenliyerek ka
mu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak, 

b) Disiplin hükümlerini Anayasanın 117 nci maddesine uygun olarak yeniden düzenlemek, 
c) intibak hükümlerinin yarattığı haksızlıklar nedeniyle memurlar arasında çıkan huzursuz

lukları gidermek, hizmet kıdemi yönünden denge kurmak, 
d) Halen Devlet Memuru olanlarla yeniden ve ilk defa memur olacakların durumlarında im

kân ölçüsünde bir eşitlik sağlamak, 
e) Kamu personelinin değerlendirilmesi öngörülen hizmetlerine ait esaslara açıklık getirmek, 
f) Devlet hizmetinde kadro piramidini âdil ve mâkul bir ölçüde kurmayı sağlıyacak esasları 

tesbit etmek. 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna 1 nci madde ile verilen yetki bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 518) 
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ÂJNAYA&A KOMİSYONUNUN İDE$Î$TÎRİŞİ 

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yetki kanunu 
tasarısı 

Amaç 

(MADDE İ. — 1327 sayılı Kanunla bâzı 
maddeleri değiştirilen ve bâzı maddeler ekle
nen 057 sayılı «Devlet Memurlan Kanunu» 
(kapsamına giren konularda ve aşağıda belirti
len çerçevede Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci mad
de ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmet
lerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevin ye
rine getirilmesi şartına uymak suretiyle aşağı
daki ilkeleri göz önünde bulundurur : 

a) Kanunun kapsamını, istihdam şekilleri
ni, sınıflandırma esalslarını yeniden düzenliye-
rek kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülme
sini sağlamak, 

b> Disiplin hükümlerini düzenlemek, 
c) Eski ve yeni personel rejimlerinden do

ğan farklılıkları gidermek, kıdem ve yetki den
gesini1 tesis etmek, 

d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gi
dermek, 

e) 'Eşit hizmete eşit ücret gereğini, ücretin 
aleniliğini, hizmette fırsat eşitliğini tahakkuk 
ettirmek, 

î) Kamu personelinin değerlendirilmesi 
öngörülen hizmetlerine ait eSaislara açıklık.ge
tirmek, 

ıg)f İDevlet hizmetinde kadro piramidini Bağ
lıyacak esaJslan getirmek. 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay-
jıen kalbul edilmiştir. 

M. Meclisi 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yetki kanunu 
Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun değiş-
tirişi aynen kalbul edilmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 

kalbul edilmiştir. 

tikeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci mad
de ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmet
lerinin gerektirfdiği asli ve sürekli görevin ye
rine getirilmesi şartına uymak suretiyle aşağı
daki ülkeleri göz önünde bulundurur: 

a) Kanunun kapsamını, istihdam şekille
rini, sözleşmeli ve muvakkat istihdam şekille
rini, sınıflandırma esaslarını yeniden düzenli-
yerek hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini 
sağlamak, 

b) Disiplin hükümlerini düzenlemek, 
e) Eski ve yeni personel rejimlerinden do

ğan farklılıkları gidermek, kıdem ve yetki den
gesini tesis etmek, 

d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gi
dermek, 

e) Eşit hizmete eşit ücret gereğini, ücre
tin aleniliğini, hizmette fırsat eşitliğini tahak
kuk ettirmek, 

f) Kamu personelinin değerlendirilmesi ön
görülen hizmetlerine ait esaslara açıklık getir
mek, 

g) Devlet hizmetinde kadro piramidini sağ-
lııyacak esasları getirmek, 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 518) 
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(Büıküm,etin teklifi) 

Yürürlük hükümleri 

MADDE 5. — a) 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2, 5, 22, 39, 45» 
ilâ 47, 49, 51, 52, 59, 60, 62 ilâ 64, 66, 67 69, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 87, 90, 97, 99, 110, 116, 120, 121, 
126 ilâ 130, 132 ilâ 136, 139, 141, 152, 153, 157, 164, 165, 167 ilâ 173, 179 ilâ 181, 197, 205, 209, 210, 
224 ilâ 231, 233, 234 ncü maddeleri ile geçici 3, 16 ve 24 ncü maddeleri, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapan 31 . 7 . 1970 tarihli 1327 sayılı 
Kanunun 1 ilâ 10, 12, 14, 17, 18, 25 ilâ 28, 30, 32 ilâ 34, 36, 39 ilâ 44, 47 ilâ 50, 58 ilâ 60, 63, 64, 66, 
70, 71, 74, 77 ilâ 81, 83, 84, 86, 88 ilâ 94 ncü maddeleri, 

c) 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi ve yürürlük süresi bu madde ile uza
tılan 1322 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, 

Hükümlerinden, bu kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak karar
namelere aykırı bulunan hususlar mezkûr kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yü
rürlükten kalkar. Bu gibi hususları muhtevi hükümler çıkarılacak kararnamelerde ayrıca göste
rilir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Başbakan 
N. Erim 

Adalet »Bakanı 
/. Arar 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Sağ. ve ISos. Yar. ıBakainı 
T. Akyol 

Çalışına Bajkanı 
A. Sav 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Babüroğlu 

Devle* Bakanı 
(Barbakan Yardıimcısı 

#. Koçaş 
Millî S. Bakanı Y. 

8. N. Ergin 
Millî Eğit. Bakanı 

§. Orel 
Grünı. ve Te. Bakanı 

H. Özalp 
Sanayi ve Ti. Bakam 

A. Çüingiroğlu 
Köy İşleri Bakanı 

C. Ayhan 

Devlet! Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
İçişleri Bakanı 

H. Ömeroğlu 
Bayındırlık Bakanı 

M. Öztekin 
Tarım Bakanı Y. 

$. İnal 
Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 

N. Devres 
Ormıan Bakanı 

8. İnal 
Kültür Bakanı 

T. Salman 

13 . 11 . 1971 
Devlet Bakanı 

M. Özgüneş 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Ul'aştıı-m a Bakanı 
C. Karaka§ 

Turizm ve Ta. Baibanı 
E. Y. Akçal 

Gençlik ve Spor Bakamı 
8. Ergun 

M. Meclisi (S. Sayısı : 518) 
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[ Anayasa Komisyonunun değiştirilşi 

Yürürlük hükümleri 

MADDE 5. — a) 14 . 7 . 1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2, 5, 
22, 39, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 64, 
m, 67, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 87, 90, 97, 99, 
110, 116, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 
133, 134, 135, 136, 139, 141, 152, 153, 157, 164, 
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 
181, 197, 205, 209, 210, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 233, 234 ncü maddeleriyle geçici 
3,16 ve 24 ncü maddeleri, 

lb)' 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da değişiklik yapan 31 . 7 . 1970 tarihli 1327 
«ayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 47, 43, 49, 50, 58, 59, 60, 63, 
64, m, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 8)1, 83, 84, 86, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ncü maddeleri, 

c) 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 
9 ncu maddesi ve yürürlük süresi bu madde ile > 
uzatılan 1322 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, 

Hükümlerinden, bu kanunla Bakanlar Ku
ruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak 
kararnamelere aykırı bulunan hu'suislar mezkûr 
kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren yürürlükten kalkar. Bu hususları muhte
vi hükümler çıkarılacak kararnamelerde ayrıca 
gösterilir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kalbul edilmigtîr. 

Bütçe Plân (Komisyonun değiştirişi, 

Yürürlük hükümleri 

MADDE 5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun. 2, 5, 22, 39, 
45, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 
69, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 87, 90, 97, 99, 110,116, 
120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 139, 141, 152, 153, 157, 164, 165, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 197, 
205, 209, 210, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 233, 234 ncü maddeleriyle geçici 3, 16 ve 
24 ncü maddeleri, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da değişiklik yapan 31 . 7 . 1970 tarihli 1327 sa
yılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,14,17, 
18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 
70, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94 ncü maddeleri, 

c) 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe KanununuM 
15 nci maddesi; hükümlerinden, bu kanunla 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak 
çıkarılacak kararnamelere aykırı bulunan hu
suslar mezkûr kararnamelerin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren yürürlükten kalkar. Bu hu
susları muhtevi hükümler çıkarılacak karar
namelerde ayrıca gösterilir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir'. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 518) 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklikler 
yapan, maddeler ekliyen 3 1 . 7 . 1 9 7 0 tarihli ve 1327 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yetki 

kanunu tasarısı hakkında Plân Altkomisyonu raporu (1 /550) 

Plân Komisyonu Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekliyen 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun bâzı jmaddelerinin yeniden düzelnlerumesl ile ilgili Yet
ki kanunu tasarısını incelemekle görevlendirilen Altıkomîsyonuınıuzun, bircjok bakanl&larda te
mas,. inceleme ve araştırmalar yaparak, bugüne kadar Devlet Memurları Kanununun uygulanma
sından dioğan huzursuzlukların süratle giderilmesi 'bakımından, öncelikle ele alınarak halledilmesi 
gereken hususları, Hükümetin dikkatine sunmak üzere temenniye şayan gömdüklerini aşağıda tes-
bit etmiş bulunmaktadır. 

Kanunun madde metinleri üzerinde durulmayıp, ancak, 3 ncü maddenin (a) fıkrasında mevcut 
(istihdam şekillerini) ibaresinden sonra (sözleşmeli ve muvakkat istihdam şekillerini) ibaresinin 

ilâvesini kanun kapsamı bakımından uygun görmüştür. 
Durum, temenni kararı alınmak üzere Yüce Komisyona arz 'olunur. 

Alıtkomisiyon 

Ankara Amasya Niğde Sakarya 
M. Kemal Yılmaz Yavuz Acar Nuri Kodaımanoğlu Nuri Bayar 

limaada ibuiunamadı 

TEMENNİLER 

a)' Memur ve yardımcı sınıfların birbirinden kesinlikle ayrılması, 
b)' 657 ve 1327 sayılı kanunların aksaklıkları daha ziyade intibak hükümlerinden ileri gelmek

tedir. Bu söbeple kanun hükmündeki kararnamede, Hükümete tanınan iki yıllık müddet içinde 
öncelikle intibak aksaklıklarının giderilmesi, 

c) 657 ve 1327 sayılı Kanunda sözleşmeli ve muvakkat istihdam müessesesi yoktur. Bu bakım
dan kanun hükmündeki kararnamede (bilhassa Sağlık ve Teknik Hizmeti sınıfında) sözleşmeli is
tihdam ile muvakkat istihdamın sağlanması, (Orman, İstatistik, Tapu ve Kadastro, Karayolları ve 
bunlar 'gibi müesseseler için), 

d ) Mecburi 'hizmete tabi olan Devlet personelinin kadrosuz çalıştırılmaları halinde emeklilik 
haklarının sağlanması, 

e)' İlkokul öğretmenlerimin göreve başlama derecesi 1327 sayılı Kanundan önceki rejimde 13 
ncü derece karşılığı olan (20) lira asli maaş iken, 1327 sayılı Kanun ile 12 nci dereceden (25) lira 
asli maaştan başlatılmıştır. Bu suretle öğretmenler arasında büyük huzursuzluk doğmuştur. Bu 
hususun telâfisi, 

f)ı Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında olup da diğer sınıflarda görev alan (hiz
metin niteliği değişmeksizin) personelin giriş derecelerinin Sağlık Hizmetleri sınıfına tanınan de
recelerden başlatılması ve intibakların da bu esasa göre yürütülmesi, 
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g) 6 yıl yüksek öğrenim görenler için 8 nci derecenin 1 nci kademesinden başlar ve yabancı 
ülkelerde doktora vermiş olanların diploma dereceleri diplomanın o memleketteki üstünlüğüne göre 
değerlendirilir ve intibakları ona göre yapılır. 

i) Mütercim ve basın müşavirleri için genel prensibin ihdası, 
ı)' Taşra teşkilâtında Sağlık ve Teknik Hizmetler sınıfında vekâlet etme müessesesinin geti

rilmesi, 
j ) Beynelmilel teşkilâtlarda görev alanlara bu teşkilâtlar taraf nidan ödenen ücret veya yardım-

'ların kaldırılmaması ve alma imkânlarının sağlanması, 
k ) Fazla çalışma ücretlerine genel bir prensibin 'getirilmesi, 
1) Temsil giderlerinde genel bir prensibin getirilmesi, 
m) Mahrumiyet zamlarında genel bir prensibin getirilmesi, 
n ) 'Sosyalizasyon bölgelerinde çalışacak memur ve yardımcı personele genel bir prensibin geti

rilmesi, 
o)1 'Sözleşmeli personelin yurt dışına çıkması halinde resmî görevi devam ettiği müddetçe ücre

tinden'gayrı (Kanuni yollukları hariç) her hangi bir ödeme yapılmaması, (Beynelmilel teşkilâtlar
da çalışanların ücret ve yardımları (j) bendindeki maddeye tabidir.)' 

ö) Mecburi hizmetlerde genel bir prensibin müessese olarak getirilmesi, 
p): Eski maaşa ilâveten eski kanunlara göre 'çeşitli ödemelerle birlikte yapılan ödemelerin 

toplamı, yeni intibak 'ettirilen maaş tutarından, fazla olması halinde aradaki farkın ancak, aynı 
görevde kalmak şartı ile ödenebilir hükmünün getir ilmesi, 

r)1 Kanun hükmünde kararnamenin hazırlanmasında muhakkak surette ilgili bakanlıkların 
yetkili elemanlarının mütalâalarının alınması, 

s)' 10195 numaralı Kararname ile ücret alanlarla, asli kadrodan maaş alanlar arasında mey
dana gelen farklılığın muhakkak surette giderilmesi, 

ş)> Liyakat sisteminde bâzı objektif kıstasların getirilmesi, 
t)l Bakanlıklara kendi bünyelerinde ayrıca bir sınıflama imkânının getirilmesi, 
u)( 657 ve 1327 sayılı kanunlarda sayılmıyan bâzı ihtisas dallarındaki teknik nitelikteki hiz

metlerin, teknik hizmetler sınıfından sayılması inıkânmm (Bakanlar Kurulunca tanınması kaydı ile) 
bakanlıklara verilmesi. ;. 

Millet Meclisi (IS. Sayısı : '518 e 1 nci ek) 


